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1

يحرص معلم مادة العلوم على تهيئة بيئة التعلم للتالميذ ويكلفهم بالبحث والرجوع الى    -1

ليتعلموا بأنفسهم أكثر حرصه عل نقل المعلومات وتلقينها للتالميذ ، أي   مصادر المعلومات 

 نظريات التعلم األتية يحرص هذا المعلم 

 على تطبيقها ؟ 

 .  البنائية # 1

 السلوكية . ٢

 . التقليدية ٣

 . الجشطالتية ٤

 

يستخدم معلم االجتماعيات مدخال لتدريس مادته يركز فيه على ايجابية الطالب، واكتسابه    -٢

 والتعرف عليها بنفسه، وهذا هو المدخل:  الخبرات،

 .االجتماعي 1

 .التكاملي ٢

 . الكشفي # ٣

 . البيئي ٤

 

 التدريس من مؤشرات ايجابية المعلم نحو مهنة  -٣

 . تسامحه مع الطالب 1

 . أداء عمله بإخالص # ٢

 . مراعاته الفروق الفردية ٣

 . استخدامه تقنيات التعلم ٤

 



 

٢

 قيام المعلم بالتدخين خارج المدرسة يوصف بأنه :  -٤

 . ال عالقة له بعملية التعلم   1

 . حرية شخصية خاصة بالمعلم٢

 . يتعارض مع متطلبات كونه قدوة حسنه لطالبه # ٣

 . إيجابي بطريقة غير مباشرة الحترامه مقر العمل  ٤

 

الصف   ي . أي من االستراتيجيات اآلتية يصعب أو يستحيل تنفيذها داخل مجموعات ف٥

 الدراسي؟

 . التعلم الذاتي # 1

 .تعلم األقران ٢

 . العصف الذهني ٣

 . التعلم التعاوني   ٤

 

 من أبرز مميزات التواصل المتزامن التي تتيحه التقنية ؟  -٦

 .المرونة 1

 . الدقة٢

 .االصالة ٣

 .الفورية # ٤

 

 

 

 



 

٣

 تعد شرطا الختبار تقنيات التعليم ؟   أي من العبارات االتية ال -٧

 . أن تتناسب التقنية مع اعمار الطالب وقدراتهم   1

 . أن يكون للمعلم والتالميذ دور في انتاجها #   ٢

 . أن تتوافق التقنية مع اغراض استخدامها   ٣

 تكون التقنية مناسبة لموضوع الدرس . أن    ٤

 

المملكة مليئة بالمعادن الفلزية والالفلزية ، فمن المعادن الفلزية بالمملكة الحديد ، والذهب ،   -٨

ومن المعادن الالفلزية، والبترول ، والغاز الطبيعي ، والفوسفات ، والهدف السلوكي    والنحاس 

 الصحيح لهذه المعلومة : 

 نواع المعادن في المملكة . أن يعي الطالب ا  1

 . أن يفهم الطالب أن بالمملكة معادن فلزية والالفلزية   ٢

 . أن يعدد الطالب المعادن الفلزية والالفلزية بالمملكة #٣

 . أن يدرك الطالب أن المملكة غنية بالمعادن الفلزية والالفلزية   ٤

 

 الجملة التي فيها خطأ في كتابة الهمزة هي :  -٩

 . اسمي محمد   1

 . التفاؤل محمود ٢

 . هذا شيء جميل ٣

 . مكتب اإلستقبال مميز #  ٤

 

 



 

٤

أركان اإلسالم ... الشهادتان ، والصالة ، والزكاة ، وصوم رمضان . " ماهي عالمة   - 1٠

 الترقيم المناسبة ؟ 

1 (.:   # ) 

٢ ) ، ( . 

٣ ) ! ( . 

 .) ؟ (   ٤

 

 ي : تاختر الجملة الصحيحة كتابة فيما يأ - 11

 فصل .حضر معلمين ال1

 . حضر معلمون الفصل ٢

 . حضر معلموا الفصل ٣

 . حضر معلمو الفصل # ٤

 

يعطي المعلم مجد نشاطا ومهمة موحدة لجميع الطالب، وفي كل مره يالحظ استجابة    - 1٢

دافعية بعضهم لتنفيذه ما البرنامج التدريبي المالئم الذي يناسب المعلم   بعض الطالب ، وعدم 

 المشكلة السابقة : مجد ويساعده على حل 

 . دمج التقنية في التعليم 1

 . مهارات العرض وااللقاء المؤثر ٢

 . مهارات الحوار في االتصال مع اآلخرين ٣

 . التعليم التمايزي المبني على نظرية الذكاء المتعدد #  ٤

 



 

٥

واالسالمية ،  " الخط العربي من ابرز فنوننا الجميلة التي تميزت بها ثقافتنا العربية    - 1٣

بين الفنون ، والخط الجميل ينبئ عن ذوق صاحبه ، ويشهد عل    وأصبح فنا أصيال له قيمته 

 موهبته "ما العنوان المناسب لهذا النص : 

 . الفنون الجميلة 1

 .الفن األصيل ٢

 #  . أهمية الخط العربي٣

 . موهبة الخط العربي  ٤

 

 

 الجملة التي تعبر عن رأي هي :  - 1٤

 متوسط معتدل مناخ لبنان 1

 . تقع لبنان في غرب قارة اسيا ٢

 . معظم االراضي اللبنانية جبلية ٣

 . لبنان جنة الشرق وموئل الحضارة #   ٤

 

 اختر الجملة الصحيحة كتابة مما يأتي :  - 1٥

 . استمع إلى الهدى واستمتع به # 1

 .إستمع إلى الهدى وإستمتع به ٢

 . إستمع إلى الهدى واستمتع به ٣

 ى الهدى وإستمتع به . استمع إل  ٤

 

 



 

٦

 اختر الجملة الصحيحة كتابة مما يأتي :  - 1٦

 . المسلم ال يرُج غير هللا فال ترُج غيره   1

 . المسلم ال يرجو غير هللا فال ترُج غيره # ٢

 . المسلم ال يرُج غير هللا فال ترجو غيره ٣

 . المسلم اليرجو غير هللا فال ترجو غيره   ٤

 

 الخطاب رضي هللا عنه عادال: كان عمر .....  - 1٧

 .ابن 1

 . بن # ٢

 . إبن ٣

 . ابنو ٤

 

توزيع المهام على الطالب داخل المجموعة لتنفيذ مشروع تعليمي واحد ، وذلك ليمثل احد    - 1٨

 مبادئ التعلم : 

 الفردي  . 1

 . التعاوني # ٢

 . التنافسي ٣

 . االستقصائي   ٤

 

 

 



 

٧

فإن تقويم الطالب في المرحلة   1٤٣٦/    1٤٣٥وفقا لالئحة تقويم الطالب المعتمدة عام    - 1٩

 الثانوية يكون تقويم: 

 .ختامياً فقط 1

 . تشخيصياً فقط ٢

 . بنائياً وختامياً # ٣

٤ ً  . بنائياً وتشخيصيا

 

من أساليب التعليم والتدريب الذي يمثل سلوكاً حقيقياً في مواقف مصطنعة، هذا التعريف   - ٢٠

 ل: 

 . العصف الذهني 1

 التعلم . عمليات ٢

 . لعب االدوار # ٣

 . االستكشاف ٤

 

 

طالب   ٥الى  ٣طلب المعلم " احمد " من الطالب العمل في مجموعات تتراوح بين  - ٢1

ان فشل احدهم يعني فشلهم   في المجموعة يعد نجاحا لهم جميعا،  ووضح لهم أن نجاح احدهم 

 جميعا ، هذا االسلوب يسهم في تحقيق : 

 . المسؤولية الجماعية 1

 لمسؤولية الشخصية . ا٢

 . التفاعل المباشر المشجع ٣

 . االعتماد المتبادل اإليجابي #   ٤

 



 

٨

. ترغب المعلمة " زينب " تفعيل استخدامها ألسلوب التدريس المباشر ، جميع الممارسات   ٢٢

 األتية تساعدها في تحقيق هدفها ماعدا واحده وهي: 

 نتهاء الكامل من الشرح  . االعالن للطالبات بضرورة تأجيل االسئلة لحين اال  1

 . استخدام امثلة توضيحية مستمدة من حياة طالباتها وواقعهم المعاش ٢

 . لقسيم الدرس الى اجزاء صغيرة ومتسلسلة يسهل الربط بينها ٣

 #   . دعم العرض الشفهي للدرس بعروض بصرية أو حسية٤

 ( 1البعض أن اإلجابة هي ) يرى بينما  

 

 منطقة " النمو الوشيك " هي من المفاهيم النظرية :  - ٢٣

 العقلية  . 1

 # االجتماعية البنائية  . ٢

 . السلوكية ٣

 ية معرف. ال٤

 

 

أراد المعلم التأكد من وجود خاصية منيعة أو عدم وجودها فأختار اسلوب قوائم الشطب ،   - ٢٤

 وعمل على بنائها بشكل جيد، اختيار المعلم يدل على : 

 . ان قوائم الشطب تندرج في وصف المهمة 1

 باستخدام قوائم الشطب . سرعة اتخاذ القرار ٢

 . قدرته عل اختيار االسلوب الصحيح للتقويم # ٣

 . عدم معرفته بأساليب التقويم المناسبة للمهام المختلفة ٤

 



 

٩

المعرفة هي مفهوم كلي إذا جزئ أو فصل فقد معناه، نسبة لنظرية جشطالت يتفاعل   - ٢٥

 الطالب مع مشكلة أو موقف بأن: 

 ب السلبية . يجمع بين المعارف أو التجار1

 . يفصل بين ما يعرفه وماال يعرفه ٢

 . يقسم المشكلة الى اجزاء متفرقة ٣

 . يوظف المعارف المكتسبة #   ٤

 

وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية يقبل الطالب في الصف األول االبتدائي    - ٢٦

 اذا كمل : 

 اليوم االول من بداية الدراسة #  ي . ست سنوات هجرية ف  1

 . ست سنوات ميالدية في اليوم االول من بداية الدراسة٢

 . خمس سنوات ميالدية واجتاز اختبار خاص للقبول المكبر ٣

 . خمس سنوات وثمانية أشهر في اليوم االول من بداية الدراسة  ٤

 

قدرة عالية وذكاء مرتفع،   يؤكد معلم الرياضيات باستمرار في تكليفاته للطالب انهم ذو   - ٢٧

ولذلك هو يكلفهم بما يتوافق مع هذه التوقعات المرتفعة، ومع ذلك فانه يرشدهم لما يسهل عليهم  

 المهام والواجبات، ما سبق يؤكد أن المعلم لديه قدرة : 

 . إعطاء تكاليف منزلية جيدة ولكنها ضاغطه على الطالب 1

 لتعلمهم #  . تحفيز الطالب واعطاء التوقعات العالية٢

 . اكتشاف المبدعين من الطالب من خالل ذكائهم ٣

 . توجيه الطالب والقيام بدور المرشد الطالبي ٤

 



 

1٠

كثر الوسائل فعالية في  أاثبتت الدراسات الحديثة دور اولياء االمور في تعلم ابنائهم من  - ٢٨

 تقوية عالقة المدرسة بأولياء األمور 

 ائهم . ارسال تقارير دورية عن تحصيل ابن 1

 . مشاركة اولياء االمور في وضع الخطط المنهجية ٢

 . اللقاءات الروتينية الى تعقدها المدرسة مع أولياء األمور ٣

 . اعطاء فرصة ألولياء األمور للمشاركة بخبراتهم العلمية والعملية # ٤

 

التعليمية على طالبه  في بداية العام الدراسي يعرض المعلم خالل األسبوع األول األهداف  - ٢٩

ويشرحها ، ويطلب منهم كتابة مالحظات حولها وكيفية تحقيقها خالل أيام ، اإلجراء السابق يدل  

 على : 

 . تمكين الطالب من شرح االهداف التعليمية 1

 . اسهام الطالب في وضع أهداف التعلم وتقويمها ٢

 . تحديد المعلم لألهداف التعليمية بشكل قابل للنقاش ٣

 راك الطالب في تبني أهداف التعلم خالل العام الدراسي # شإ.   ٤

 

طبق المعلم اختباراً تحصيلياً جديداً في مادة العلوم ، وللتحقق من صدقه قام بتطبيق نسخة   - ٣٠

 سابقة من االختبارات الدولية في العلوم لنفس الصف . فإن انواع الصدق هذا: 

 . المفهوم 1

 . التنبؤي ٢

 . المحتوى ٣

 مي # . التالز٤

 

 



 

11

 فضل صور التغذية الراجعة البناءة أن تتضمن: أمن  - ٣1

 . تعليقا فقط 1

 . تقديراً وتعليقاً # ٢

 . درجات وتقديراً ٣

 . درجات وتعليقا ً ٤

 

يوجه مدير المدرسة المعلم " احمد " بإرسال نتائج تقويمه للطالب مع االدوات المستخدمة    - ٣٢

اجعتها وتزويده بأهم السلبيات وااليجابيات في عمله،  زمالئه المعلمين لمر في اهداف التعلم الى 

 مما سبق يؤكد على: 

 . تالفي الضعف في فهم اساليب التقويم السليمة لدى المعلم1

 . ان نتائج التقويم بحاجة للمراجعة الخارجية ٢

 . اشتراك المعلم لزمالئه لمناقشة نتائج التقويم # ٣

 المدرسة. عدم وجود آلية واضحة للتقويم في ٤

 

 

يطلب المعلم من طالبه تبادل اعمالهم االسبوعية، والحكم على جودة عمل كل طالب من    - ٣٣

 مجددة للتقويم ، الهدف من اجراء المعلم هو   خالل معايير

 . تعليم الطالب اسلوب تقويم االقران #   1

 . توجيه الطالب الى اهمية التقويم الجماعي ٢

 التقويم الموحدة . تدريب الطالب على أداة  ٣

 . توزيع أعمال المعلم على الطالب لمساعدته في التقويم ٤

 



 

1٢

عندما يريد المعلم عرض مستوى تحصيل طالبه عن طريق رسوم بيانية فأي البرامج    - ٣٤

 التالية يعينه على ذلك 

 Paintالرسام   -1

 #  excelالجداول  -٢

 Accessأكسس  -٣

 worldمعالجة النصوص   -٤

 

 التي تتحكم في تطوير األداء المهني للمعلم:  من العوامل - ٣٥

 االلتزام بالقوانين المدرسية  -1

 حسن التصرف في المواقف الصعبة   -٢

 تنمية االتجاه ذاتي التعلم مدى الحياة #   -٣

 كيفية التعامل مع الزمالء وأولياء األمور  -٤

 

 

 

 على أنه: عندما يعتمد المعلم على تقديم تحضير جاهز لمدير المدرسة يدل    - ٣٦

 يتهرب من واجباته المدرسية # -1

 يتبع التقنية الحديثة الختصار الوقت   -٢

 ينشر افكار الخبراء في مجال التحضير   -٣

 ينفذ آليات التحضير الحديثة على مستوى المادة  -٤

 



 

1٣

إذا نبه الطالب معلمه على خطأ حصل منه أثناء الشرح فإن اإلجراء السليم الذي يتخذه   - ٣٧

 المعلم هو: 

 يتجاهل كالم الطالب   -1

 ينهره ويحذره من تكرار ذلك  -٢

 يعدل حسب مالحظة الطالب   -٣

 يشكره ويتأكد من المعلومة ثم يعدلها #   -٤

 

 - ما االجراء المتبع إذا حصل المعلم على تقدير مرضي في تقرير أدائه الوظيفي : - ٣٨

 إنهاء الخدمات -1

 نقله لوظيفة إدارية   -٢

 العالوة # الحرمان من  -٣

 النقل لمنطقة اخرى  -٤

 

 

 

عندما يقدم المعلم في أحد دروسه المشكلة والمواد واالدوات الالزمة لحلها وطريقة الحل    - ٣٩

 الطالب في الوصول إلى النتائج واالستنتاج تسمى هذه الطريقة  ويبقى دور 

 بحثا علميا -1

 عرضا علميا -٢

 استقصاء موجه # -٣

 استدالل منطقيا -٤

 



 

1٤

 - اآلتية من الخيارات التي ال تنطبق على خرائط المفاهيم :أي   - ٤٠

 توضح المفاهيم األكثر عمومية في قاعدة الخريطة #   -1

 تصنف المفاهيم حسب مستوياتها والعالقة فيما بينها   -٢

 تستخدم خرائط المفاهيم في التشخيص وتقويم الطالب   -٣

 لبيئة المعرفية للطالب تساعد خرائط المفاهيم في ربط المفاهيم الجديدة با  -٤

 

 - أي االسئلة االتية تقيس مستويات التفكير العليا : - ٤1

 ما خصائص المخلوقات الحية ؟  -1

 اشرح الدورة الدموية لإلنسان  -٢

 ما التصنيف العلمي لحيوان التمساح ؟  -٣

 #  ما الحلول الممكنة لمشكلة التلوث البيئي؟ -٤

 

 

 

في تحديد المشكالت التي تواجههم   يالمدرسة والمشرف التربو أن يشارك المعلمين ومدير  - ٤٢

 وتحديد أوقات لمناقشتها يسمى: 

 المشاركة في تقويم األداء المدرسي -1

 اشراف تربوي  -٢

 اللقاءات التربوية #  -٣

 التعاون المدرسي -٤

 



 

1٥

تستخدم المعلمة أسلوب العصف الذهني في تعليم طالباتها وتشجيعهم على االنطالق    - ٤٣

والتفكير والتحرر من أي قيود أو محدودات وتشجع طالباتها على عدم التردد في توليد أفكار  

 غريبة ما نوع التفكير المتوقع أن تسهم المعلمة في تطويره

 الناقد -1

 االبداعي#  -٢

 التأملي  -٣

 التعليمي  -٤

 

المدينتين إذا   كيلو متر فكم المسافة بين  ٣٠  -سم   1إذا كان مقياس الرسم على خريطة ما   - ٤٤

 سم ؟  1٥م في الخريطة  نه المسافة بي كانت 

1-  ٣٥٠ 

٤٥٠  -٢  # 

٢٥٠  -٣ 

٤٠٠  -٤ 

 

 

 قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين على:  - ٤٥

 استعداد المعلم وطرق التدريس -1

 أهداف التعليم ومحتوى المقرر -٢

 #  ميول التالميذ والمواقف التعليمية-٣

 والمجتمع المدرسيالبيئة الصفية   -٤

 



 

1٦

 أي من البنود االتية يتعارض مع قواعد واجراءات النشاط المدرسي في المدارس - ٤٦

 يسمح باستخدام بعض الحصص لممارسة النشاط المدرسي # -1

 يقام النشاط المدرسي داخل المدرسة وفي األوقات المخصصة لها فقط -٢

 أعمالهم هم ال غيرهم تكون أعمال الطالب من لوحات ونحوها من -٣

 النعرض لوحات الطالب إال بعد التأكد من سالمتها وخلوها من األخطاء اللغوية -٤

 

أي مما يلي يعد من الشروط المهمة لبناء عالقات إيجابية بين المعلم والطالب وتشجيع   - ٤٧

 االحترام المتبادل 

 عدم السماح بارتكاب األخطاء داخل الصف -1

 لطالب الحالية دون الماضية االهتمام بإنجازات ا-٢

 #  التجاوب بانتظام مع المواقف السلبية واإليجابية -٣

٤- ً  الشدة خصوصا مع الطالب المراهقين واألكبر سنا

 

 

 

 

 الشروط االتية يجب مراعاتها عند تحديد اهداف التعلم وصياغتها ماعدا:  - ٤٨

 عدد الطالب #   -1

 خبرات الطالب السابقة -٢

 طالب . المستوى العقلي لل٣

 الوسائل التعليمية المتوفرة-٤

 



 

1٧

 يساعد التقويم الذاتي للمعلم على تحقيق أهداف عديدة، ليس منها:   - ٤٩

 تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب   -1

 توجيه عمليات التطوير المهني للمعلم   -٢

 االستغناء عن مالحظات المشرفين #  -٣

 تنمية التطورات المعرفية والعلمية   -٤

 

 الذي يهتم باالتجاهات والميول واالهتمامات هو المجال: المجال -٥٠

 الحركي  -1

 الوجداني #  -٢

 المعرفي -٣

 جميع ما سيق -٤

 

 

 

 

أن يلتزم بها القائمون على العملية التعليمية وتكون   ي يقصد بمجموعة الضوابط التي ينبغ  - ٥1

 ة والمهنية ب: يالذي يحتكم إليه في تقويم ممارساتهم السلوك بمثابة المرجع 

 ميثاق أخالقيات مهنة التعلم # -1

 أسس منظومة التعليم والتعلم  -٢

 أنظمة وضوابط عملية التعلم  -٣

 المعايير المهنية للمعلمين  - ٨٤

 



 

1٨

 واجبات المعلم تطوير الجانب المهني وذلك من خالل. من -٥٢

 معرفة المفاهيم العلمية والتقنية -1

 #  تنمية الجوائب الثقافية واإلبداعية   -٢

 اإللمام بأساليب التدريس والتخطيط للمنهج   -٣

 اإللمام بمهارات االتصال الفعال مع األخرين  -٤

 

ل الهندسية ويطلب تصنيفها وفقا للخصائص  يبدا المعلم درسه بتصميم مجموعة من االشكا -  ٥٣

 المشتركة عليه فلن المعلم يساعد طالبه على تعليم 

 #  المفاهيم-1

 المهارات -٢

 الحقائق -٣

 التعميمات -٤

 بة ( هي اإلجا٢بينما يرى البعض أنه ) 

 

 

التعلم الذي يمكن المتعلم من مهارات حسن االختيار واتخاذ القرار فيما يتعلمه وكيف يتعلم   -  ٥٤

 يسمى التعلم 

 الذاتي -1

 االقران  -٢

 التعاون -٣

 #   االستقاللي -٤

 



 

1٩

 كل مما يأتي من االجراءات المتبعة لتحسين وتطوير الممارسة المهنية للمعلم ماعدا  -  ٥٥

 مشاركة زمالئه في معرفتهم المهنية -1

 اشراكه في اعداد وثيقة سياسة التعليم #  -٢

 تجنب الصراعات والنزاعات الشخصية مع زمالئه -٣

 الستكشاف المشكالت التربوية وحلهاتعاونه مع زمالئه -٤

 

 يتخذ الطالب المعلم قدوة لهم في الصدق عندما  -  ٥٦

 يصدق بالوعود التي يقطعها لطالبه # -1

 يستشهد بآيات وأحاديث عن فضل الصدق -٢

 يوضح موقف المجتمع من الشخص الصادق   -٣

 يحكي قصصا كان الصدق فيها منجاة ألصحابه   -٤

 

 

 

 

 لمستمرة في األنشطة غير الصفية الهادفة تدل على ان المعلم: مشاركة المعلم ا - ٥٧

 يتقبل االفكار الجديدة -1

 يحافظ على تراث المجتمع-٢

 يحرص على التطوير المهني -٣

 يملك اتجاها ايجابيا نحو مهنة التدريس #   -٤

 

 



 

٢٠

 منها يريد المعلم محمد صياغة اهداف تدريسية فعليه ان يراعي مجموعه من األمور   - ٥٨

 خصائص الطالب -1

 حاجات الطالب -٢

 معارف الطالب # -٣

 غبات الطالب ر  -٤

 

 يجب مراعاة كل مما يلي عند صياغة أهداف درسه ما عدا   - ٥٩

 خصائص الطالب -1

 حاجات الطالب -٢

 معارف الطالب -٣

 رغبات الطالب # -٤

 

 

 

 

 

 راءهم في قصيدة فإن ذلك يقيس قدرتهم على: آعندما تطلب من الطالب ان يبدوا  -  ٦٠

 التحليل  -1

 التركيب  -٢

 التقويم #  -٣

 التطبيق -٤

 



 

٢1

 اكتساب الخبرات  أومن عناصر خطة الدرس تحديد كل ..... إلكساب   - ٦1

 صياغة األهداف #   -1

 تحليل المحتوي   -٢

 اختيار االنشطة  -٣

 اختيار التقويم  -٤

 

  ومتسلسلة يسير التدريس كنشاط تفاعلي بين كل من المعلم والطالب في مراحل متدرجة   -  ٦٢

 فأي مما يأتي يمثل ذلك

 المتابعة  -التنفيذ  - التهيئة-1

 المراجعة-المتابعة  - التنفيذ -٢

 التقويم # - التنفيذ  - التخطيط-٣

 التغذية الراجعة  - المتابعة  -العرض -٤

 

 

 

الكتروني رفعت عليه الدروس مسجلة بالصوت والصورة ومدعمة ببريد الكتروني  موقع  -  ٦٣

يدخله الطالب بكلمة مرور خاصه ليتمكنوا من التفاعل مع المواد والتواصل مع المعلم ماذا  

 يصنف هذا الموقع االلكتروني

 تعليم غير متزامن #   -1

 تعلم غير متزامن   -٢

 تعليم متزامن   -٣

 تعلم متزامن   -٤



 

٢٢

 

ماكن في المملكة يدخل ضمن  قام المعلم بعرض صورة عن تلوث الهواء في بعض األ -  ٦٤

 إطار نشاط: 

 وضع الفرضيات   -1

 الشعور بالمشكلة #  -٢

 جمع المعلومات   -٣

 اصدار الحكم  -٤

 ( 1جابة هي ) ض أن اإلبينما يرى البع

راد لهم حرية التأمل والتفكير ثم  أخرج المعلم مع طالبه في رحلة لمتابعة ظاهرة الخسوف و- ٦٥

 سباب الظاهرة ما مهارة التفكير التي استخدمها؟ اا حول دار نقاشً أ

 التأملي   -1

 المنطقي  -٢

 التشعبي  -٣

 العلمي #  -٤

 

 

 فراد تعرف ب: و مستويات لصفة معينه باختالف األأرقام أعملية تعيين   - ٦٦

 التقويم -1

 التمييز -٢

 االختبار  -٣

 القياس# -٤

 



 

٢٣

يقدم أحد المعلمين تغذية راجعة لطالبه حول مدى تمكنهم من مهارة معينة بطريقة    - ٦٧

نماط التقويم  أمستمرة ويراقب تقدمهم في اتقان تلك المهارات بأسلوب منظم داخل الفصل أي من  

 نفذه المعلم:   اآلتية

 التكويني # -1

 النهائي -٢

 البعدي  -٣

 القبلي -٤

 

لومات عن سلوك الطالب وهو في الموقف التعليمي فانه يستخدم  عندما يريد المعلم جمع مع  - ٦٨

 سلوب: أ

 المقابلة -1

 االختبار  -٢

 االستبانة  -٣

 المالحظة# -٤

 

 تية تمثل نتيجة اختبار معياري المرجع أي العبارات اآل - ٦٩

 % من زمالئه في الصف # ٩٠داء  أداء محمد ايفوق -1

 الصحة % من ٩٠ة ببنس عليه يكتب خالد ما يملى    -٢

 خطاءأدون  ٩إلى   1حمد جمع أي عددين من  أيستطيع   -٣

 كلمة في الدقيقة باستخدام معالج الكلمات   ٩٠يطبع فهد   -٤

 

 



 

٢٤

 من خصائص النمو االنفعالي الظاهرة في طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية  -  ٧٠

 البحث عن القدوة -1

 ضعف الشعور بالمسؤولية-٢

 تمع رفض االنقياد لمعايير المج -٣

 خرين # حب التملك وتجاهل مشاعر اآل-٤

 

ن يستخدمها لتنمية  أ تية يمكن للمعلم جرائية اآلأي من االستراتيجيات والخطوات اإل  -  ٧1

 مهارات التفكير لدى طالبه 

 المطروحة # سئلة االهتمام بنوعية األ -1

 ثناء الدرس  أ تفعيل تقنيات التعليم   -٢

 المدرسيةالتركيز على الواجبات -٣

 زيادة حصص المقرر -٤

 

ا لدراسة العالقة بين استخدام استراتيجيات التعلم النشط  جرائيً اا جرى المعلم محمد بحثً أ -  ٧٢

والتحصيل الدراسي للطالب وحصل على مساعدة من مشرفه في االطار النظري للدراسة 

 برز نتائج هذه الممارسةأ وتحليل نتائجها أي مما يأتي يعد 

 المعلم في االستراتيجيات التي يستخدمها مما سيطور أداءه #  ثقة تزيد  -1

 ا عن المعلم لدى ادارة المدرسة النشغاله عن طالبه تعطي انطباعا سلبيً -٢

 كاديمي ال يعنيه أالرئيس الى دور  دورهتشتت المعلم عن   -٣

 ا عن المعلم لدى مشرفه وهو المقصود ا جيدً تعطي انطباعً -٤

 

 



 

٢٥

 ن يسعى لتطويرها ماعدا: أ ا يأتي من المهارات المهنية المعرفية يجب على المعلم كل مم -  ٧٣

 فهم االسس النفسية لتعلم الطالب  -1

 فهم العالقات بين افراد المجتمع #  -٢

 معرفه الطرق المختلفة للتدريس  -٣

 ساليب البحث العلميأمعرفه  -٤

 

ا  سليمً  اعدادهمته وذلك عن طريق أء تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بنا  -  ٧٤

تية في  المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة أي من المبادئ اآل بالقدر وتزويده  

 سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية يمثله النموذج السابق: 

 االصال والتجديد  -1

   التربية المتكاملة  -٢

 للحياة # التربية  -٣

 االبداعي  التفكير  -٤

 

 التدريس يدعم عملية التعلم ويصبح ذا قيمة إذا تم التركيز فيه على:  - ٧٥

 المادة العلمية  -1

 ربط التعلم بالحياة#  -٢

 التوجيه وتهذيب السلوك.  -٣

 الشرح النظري. -٤

 

 

 



 

٢٦

 معلم يرى أن طالب المدن أكثر حركة وطالب القرى أكثر هدوء، يعود ذلك لعوامل:  - ٧٦

 مكتسبة # -1

 اجتماعية -٢

 طبيعية -٣

 سلوكية -٤

 

 التقييم الذي يحتاجه المعلم لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمهارات والمعارف الموجهة  - ٧٧

 التقييم القبلي -1

 التقييم الختامي -٢

 التقييم التكويني # -٣

 التقييم البعدي  -٤

 

 معلم ينمي مهارة االبداع عند طالبه بعد قراءتهم لقصة  - ٧٨

 إخراج المفردات  -1

 استنتاج نقاط الصعف  -٢

 استنتاج نقاط القوة  -٣

 تغيير نهاية القصة#   -٤

 ضعيف(:  - جيد   -طريقة تقويم )ممتاز   - ٧٩

 ساللم التقدير#  -1

 وصف سير التعلم   -٢

 قوائم الرصد -٣

 السجل القصصي  -٤



 

٢٧

يعبر عن الصورة  يحاول أحد المعلمين استعمال أسلوب تمثيل المعلومات بصريا بحيث    - ٨٠

 الذهنية للعالقة بين المقومات فهو بذلك يوجههم إلى استعمال: 

 مقياس التقدير  -1

 الخريطة المفهومية #  -٢

 طريقة المشروع   -٣

 المدونات اليومية  -٤

 

 أفضل استراتيجية تستخدم مع أطفال االبتدائي:  - ٨1

 لعب الدور #  -1

 خرائط المفاهيم   -٢

 دور المتعلم  -٣

 التبادلي  التدريس -٤

 

معلم نظامه التكرار يفيد الشطار، فالطالب يكررون الجملة الى أن يحفظونها هذه الطريقة   - ٨٢

 تبع: 

 الجشطلت  -1

 السلوكية #  -٢

 المعرفية  -٣

 البنائية  -٤

 

 

 



 

٢٨

 هذه التصنيفات:   ٢والطالب الذي لم يتقن    1يعطي المعلم الطالب المتقن    - ٨٣

 اسمية #  -1

 نسبي   -٢

 رتبية  -٣

 فئة  -٤

 

 

 التدريس يدعم عملية التعلم ويصبح ذا قيمة إذا تم التركيز فيه على:  - ٨٤

 التوجيه وتهذيب السلوك  -1

 الشرح النظري  -٢

 المادة العلمية  -٣

 ربط التعلم بالحياة #  -٤

 

 

معلم يخطط لدرس جديد والطالب ليس عندهم مقومات سابقة ماذا يستخدم معهم من أبعاد   - ٨٥

 اوزبل: 

 الشارح #  -1

 االستقبالي  -٢

 المقارن  -٣

 االكتشافي  -٤

 

 



 

٢٩

 من أسباب الفروق الفردية ما يلي ماعدا:  - ٨٦

 العوامل الوراثية  -1

 أنماط التعلم #  -٢

 االستعداد الفطري  -٣

 العوامل البيئية  -٤

 

 ليس من أنواع دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية:  - ٨٧

 الزماني # -1

 الكلي  -٢

 المكاني  -٣

 الجزئي  -٤

 

كم  بدل التنقل كم يصير   ٧٠٠التقاعد وأعطوه    % ٩الف إذا خصموا  آ 1٠موظف راتبه   - ٨٨

 راتبه: 

1-٩٥٠٠ 

٩٧٠٠-٢ 

٩٨٠٠-٣  # 

٩٩٠٠-٤ 

 

 

 

 



 

٣٠

 : كم ٩٠٠كم سم ل   كم، ٤٥سم في الخريطة يساوي  1اذ كان  - ٨٩

1-1٤ 

٢-1٦ 

٣-1٨ 

٢٠-٤  # 

 

 

 التقويم الذاتي ماعدا. من أساليب  - ٩٠

 سجل انعكاس -1

 مالحظة #  -٢

 تساؤل ذاتي -٣

 استبانات التقويم الذاتي  -٤

 

 

 المؤشر الحقيقي للتعلم هو:  - ٩1

 كمية المعلومات لدى المتعلم  -1

 درجة دافعية المتعلم  -٢

 السلوك األدائي للمتعلم # -٣

 مستوى فهم المتعلم  -٤

 

 

 



 

٣1

من معلميها تفكيره بأداء الوظيفة ويدرسون بأقل الخسائر  اذا عينت بمدرسة وصار بعض  - ٩٢

 ما الواجب علي فعله: 

 ابتعد عنهم وأطور نفسي بأهداف تربوية #  -1

 أحاول ما أحتك فيهم وال أتعرف عليهم  -٢

 اتجاهلهم وال كأنه فيه شيء -٣

 ابلغ المدير -٤

 

 

 المعلم: المعلم الذي يهتم بالتركيز على توجيه المتعلم هو  - ٩٣

 المفوض  -1

 التقليدي  -٢

 المرشد #  -٣

 الميسر  -٤

 

 

 المعلم الذي يهتم بالتركيز على األنشطة هو المعلم:  - ٩٤

 المفوض  -1

 الميسر #  -٢

 المرشد  -٣

 التقليدي  -٤

 

 



 

٣٢

 التقييم الذي يحتاجه المعلم لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمهارات والمعارف الموجهة لهم: -٩٥

 ي التقييم القبل -1

 التقييم الختامي  -٢

 التقييم التكويني #  -٣

 التقييم البعدي  -٤

 

 

 اختاروا الجملة الصحيحة:  - ٩٦

 أ. استلم احمد اوراق اعتماده 

 ب. استلم أحمد اوراق اعتماده

 ج. استلم أحمد أوراق إعتماده

 د. استلم أحمد أوراق اعتماده # 

 

 

 أول خطوات بناء االختبار التحصيلي:  - ٩٧

 إعداد جدول المواصفات  -1

 تحديد الغرض من االختبار #   -٢

 كتابة األسئلة  -٣

 التقييم  -٤

 

 

 



 

٣٣

 :من خصائص التقويم ما يلي عدا - ٩٨

 االستمرارية -1

 التعاون  -٢

 الشمولية  -٣

 التوجيه #  -٤

 

 :طالبة ابتدائي تواجه صعوبة نطق أسماء الفواكه أي أسلوب أنسب  - ٩٩

 تصحيح مباشر -1

 مباشر تصحيح غير -٢

 تحويلها ألخصائي # -٣

 تجاهلها   -٤

 

اذا طلب المعلم من الطالب أن يحددوا أوجه الشبة واالختالف بين األشياء فهو يقيس   - 1٠٠

 :مهارة

 التفسير -1

 المالحظة  -٢

 التصنيف#  -٣

 التقويم  -٤

 

 

 

 



 

٣٤

 ال ..... عن فعل وتأتي مثله - 1٠1

 تنها -1

 تنهى -٢

 تنه # -٣

 تنهي   -٤

 

 ت التالية ال تحتاج إلى تغيير وتكييف المنهج أي من اإلعاقا - 1٠٢

 إعاقة سمعية -1

 اعاقة بصرية -٢

 إعاقة حركية #  -٣

 إعاقة فكرية  -٤

 

 التعليم المبرمج من مداخل السلوك -1٠٣

 الشبكي -1

 البنائي  -٢

 البيئي  -٣

 التقني #  -٤

 

 

 

 



 

٣٥

االختبار وذلك لتحديد الفروق  حيث يقوم بفحص أداء ومقارنة النتائج بنتائج سابقة لنفس  - 1٠٤

 بين النتائج: 

 اختبارات محكية المرجع #-1

 اختبارات معيارية المرجع-٢

 اختبارات قياس الذكاء-٣

 ال شيء مما سبق -٤

 

 أول من اهتم بدراسة خريطة المفاهيم:  - 1٠٥

 جاك روسو -1

 جون لوك -٢

 ثورانديك   -٣

 أوزبل# -٤

 

صة بمقررات التعليم اإللكتروني ويمكن من  ماذا يسمى النظام الذي يضم خدمات خا- 1٠٦

 خالله الدخول واستخدام المنهج التعليمي بصالحيات محددة:

 إدارة التعلم -1

 ادارة المحتوى# -٢

 صالحيات التعليم   -٣

 صالحيات المحتوى   -٤

 

 



 

٣٦

الخيار   اذا كان هناك طالب خطه غير مفهوم أو واضح وهو مقتنع أن الخط موهبة ما هو- 1٠٧

 يعزز ثقته بنفسه: الذي 

 يصحح أخطاءه بوضع خط تحت الكلمات -1

 يعطيه تمارين خط أكثر من زمالئه   -٢

 يشجعه على االلتحاق بدورة تحسين الخط#   -٣

 يرسل له فيديوهات عن خطاطين مشهورين   -٤

 

 ترسم كلمة الوالد عند دخول الكاف عليها: - 1٠٨

 كوالد -1

 كلوالد -٢

 كالوالد# -٣

 كاالوالد -٤

 

 لبيئة المادية من مهام المعلم ماعداا - 1٠٩

 التأكد من سالمة المواد واألجهزة# -1

 ترتيب الطالب -٢

 ترتيب مواد الصف -٣

 متابعة نظافة الصف  -٤

 

 

 

 



 

٣٧

 أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد، وتشير إلى تغيرات كبرى منتظرة في  - 11٠

 سلوك المتعلم، هي األهداف: 

 العامة# -1

 الخاصة -٢

 الوسطى  -٣

 السلوكية -٤

 

 أول خطوة من خطوات المنهج العلمي لحل المشكلة لجون ديوي: - 111

 المشكلة  تحديد -1

 بالمشكلة # الشعور -٢

 فرض الفروض  -٣

 جمع المعلومات -٤

 

 متالزمة داون سببها الكروموسوم رقم: - 11٢

1-٢٠ 

٢-٢1  # 

٢٢-٣ 

٢٣-٤ 

 

 

 



 

٣٨

لمراحل العمر فإن السن التي يتعرض فيها اإلنسان ألزمة  وفقاً لتصنيف إريكسون - 11٣

 اضطراب الهوية، هي السن: 

1-  ٦ -1٢ 

٢-  1٢-  1٨  # 

٣-  1٣٠-٨ 

 الوفاة  -٤

 

 النظرية التي تقسم مراحل الحياة إلى ثمان مراحل نفسية اجتماعية، هي نظرية: - 11٤

 التطور االجتماعي إلريك إريكسون#  -1

 والمعرفي لجان بياجيه النمو العقلي  -٢

 التعلم بالمالحظة لباندورا -٣

 اإلشراط اإلجرائي لسكنر -٤

 

 أهم ما يميز التفكير في المرحلة األولى للطفولة من وجهة نظر بياجيه أنه: - 11٥

 سمعي لفظي  -1

 سمعي مكاني  -٢

 بصري حركي#   -٣

 حركي تجريدي   -٤

 

 

 

 



 

٣٩

 يقصد بالمنهج الدراسي: - 11٦

 المدرسي الكتاب   -1

 الخطة الدراسية المكونة من مجموع المقررات  -٢

 طريقة التدريس   -٣

 كل األنشطة والخبرات التي تقدمها المدرسة للطالب# -٤

 

معلم اللغة العربية طلب من طالبه عدد كبير من الكلمات التي تدل على مفردة واحدة  - 11٧

 باللغة هذا األسلوب يدعى: 

 الطالقة #   -1

 المرونة  -٢

 األصالة    -٣

 الحداثة  -٤

 

 أول من اهتم بالنمو النفسي االجتماعي: - 11٨

 بياجه   -1

 أريكسون#  -٢

 بافلوف   -٣

 ثورندايك   -٤

 

 

 



 

٤٠

المتعلم الذي يفضل أن يتلقى المعلومات عن طريق القراءة أو الرسومات التوضيحية أو  - 11٩

 األشكال هو: 

 البصري#   -1

 السمعي  -٢

 التأملي  -٣

 العلمي -٤

 

ِعين( ما معنى كلمة  - 1٢٠ - قال تعالى) قُل  أرأيتم إِ ن أَ صبََح َماُؤُكم َغوًرا فََمن يَأتِيُكم بَِماء مَّ

 ورا: غ

 الماء الذاهب الجاري  -1

 الماء القليل الجاري  -٢

 الماء الذاهب أسفل األرض #  -٣

 الماء الجاري فوق األرض  -٤

 

 - الصحيح المناسب هو: اذا تهاوشوا طالب فيما بينهم التصرف  - 1٢1

 تفرقهم   -1

 تكلم أولياء األمور   -٢

 #تكلم المرشد   -٣

 تعاقبهم -٤

 

 

 



 

٤1

اذا أراد المعلم أن يشرك الطالب في حل مشكلة قائمة فعليه أن يعتمد على التعليم القائم   - 1٢٢

 على: 

 المفاهيم  -1

 #المشاريع -٢

 الخبرات -٣

 المعلومات -٤

 

ن الطالب والمعلم ليوقف المشكلة وانها موضوعة وليست  انتشار األحاديث الموضوعة بي  - 1٢٣

 صحيحة ما هي أفضل طريقة: 

 عن طريق الواتس اب   -1

 مقاطع فيديو ع اليوتيوب  -٢

 #رابط لموقع إلكتروني مختص باألحاديث الموضوعة  -٣

 عن طريق الماسنجر   -٤

 

تفكير ناقد ما الترتيب  معلم يعرض فيلم عن اإلسراف في الوالئم ويطلب منهم يفكرون  - 1٢٤

 الصحيح: 

 ينتقدون الطالب  - يتكلم المعلم عن اإلسراف  - أ. يعرض الفلم 

 نقد الطالب   - يعرض الفلم   -ب. يتكلم المعلم عن اإلسراف 

 #يه أالمعلم يبدي ر -الطالب ينتقدون  -  ج. يعرض الفلم كاماًل 

 م ينقد المعل  - يناقشون الطالب الجزء   - د. يعرض جزء من الفيلم 

 

 



 

٤٢

 معلمة حضرت لها المشرفة والحظت عدم ضبطها للفصل وأربع مرات تحضر لها  - 1٢٥

 وعندها هالمشكلة: 

 تحضر دبلوم تربوي مسائي   -1

 تحضر لزميالتها وتأخذ الخبرة منهم.   -٢

 تحضر دورة لمدة خمس أيام عن اإلدارة الصفية #   -٣

 توجه لها النقد الصريح   -٤

 

 عمله، الهاء في عمله تعود على: رجع الموظف إلى مقر -1٢٦

 المقر  -1

 العمل  -٢

 الموظف #  -٣

 المدير  -٤

 

 

 - اذا استعنت بأولياء أمور يفعلون العملية التعليمية تعطيهم عضوية:  - 1٢٧

 توجيه وإرشاد   -1

 تميز وجوده   -٢

 مجلس المدرسة #  -٣

 رعاية السلوك  -٤

 

 

 



 

٤٣

 - تفكير الموهوب يكون:  - 1٢٨

 عقلي   -1

 حسي   -٢

 منطقي    -٣

 مجرد #  -٤

 

 

 - مرادف كلمة التبيان:  - 1٢٩

 الدقة  -1

 الشمول  -٢

 التورية  -٣

 اإليضاح #  -٤

 

 

 - أن يصنف الطالب الحيوانات إلى حيوانات أكلة لحوم وأكلة أعشاب يقيس:  - 1٣٠

 تحليل #   -1

 تركيب   -٢

 تقويم   -٣

 تطبيق   -٤

 

 



 

٤٤

بالماء؟ وما حكمه؟ وما رأيكم في هذا التصرف؟  معلم يسأل تالميذه لماذا يخلطون اللبن   - 1٣1

 نوع األسئلة: 

 مفتوحة  -1

 مغلقة  -٢

 تشعبية #   -٣

 مجتمعة -٤

 

 - جميع األشياء يمكن قياسها بالمالحظة عدا:  - 1٣٢

 سلوك معرفي  -1

 عادات وقيم   -٢

 تحديد سلوك المتعلم #   -٣

 قدرة الطالب على التفكير -٤

 

ضب من تدني مستوى ابنه الدراسي وجاء في حالة  أتى إلى المدرسة ولي أمر غا - 1٣٣

 غضب. التصرف الصحيح للتعامل معه هو: 

 امتصاص غضبه ورفع درجات الطالب  -1

 #مواجهته بهدوء ومنطق بمستوى ابنه -٢

 تحويله للمرشد الطالبي   -٣

 تحويله لمدير المدرسة   -٤

 

 

 



 

٤٥

 نوع التغذية التي يقدمها:   ا ما يقدم تغذية لزميله بعد كل درس يطبقه ما معلم دائمً  - 1٣٤

 #  فورية  -1

 تالزمية   -٢

 منطقية  -٣

 متتالية  -٤

 

 - األساليب تحول دون مشاركة الطالب في األنشطة الصفية ما عدا:   - 1٣٥

 #أ. مطالبة الطالب بعمل جزء من النشاط في المنزل  

 ب. اعتقاد الطالب بأن النشاط مضيعة للوقت 

 النشاطت. جهل الطالب بأهمية 

 ث. عدم الثقة بالنفس 

 

 - خالد معلم يريد أن يصيغ أهداف دراسية عليه مراعاة ما يلي عدا:  - 1٣٦

 خصائص الطالب   -1

 حاجات الطالب   -٢

 معارف الطالب  -٣

 #رغبات الطالب  -٤

 :  صحيًحا أي من األهداف السلوكية األتية يعد  - 1٣٧

 أن تفهم الطالبة مقصد الشاعر من النص  -1

 رك الطالبة معنى النص الشعري أن تد  -٢

 أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة#  -٣

 أن تقرأ المعلمة النص قراءة صحيحة  -٤



 

٤٦

 - الطالب المتميزين في عمل المشاريع يكافئهم المعلم:  - 1٣٨

 زيادة الدرجات  -1

 رحلة خارجية  -٢

 مكافأة مالية  -٣

 عرض أعمالهم في المعرض #   -٤

 

 

 -ت العلمية بواسطة االختبارات:  يتم تقويم المهارا - 1٣٩

 الشفهية  -1

 العملية #  -٢

 التحريرية  -٣

 المقالية  -٤

 

استراتيجية التعلم التي يبحث فيها الطالب عبر اإلنترنت بحثا جماعيا للوصول إلى   - 1٤٠

 المعلومات من مصادر موثوقة ومعدة مسبقا من طرف المعلم هي: 

 الرحالت الميدانية  -1

 المعرفية # الرحالت  -٢

 التعلم المبرمج  -٣

 التعلم المدمج  -٤

 

 

 



 

٤٧

عندما تريد قياس قدرة التالميذ على التنظيم والتكامل في التفكير فإنك تختار أسئلة من   - 1٤1

 نوع: 

 االختيار من متعدد  -1

 المقالية   -٢

 الصح والخطأ  -٣

 المزاوجة #  -٤

 

 

 - االجتماعي التربوي: مما يأتي ال يعد من خصائص التغير  - 1٤٢

 النمو الفكري #  -1

 الذاتية  -٢

 السرعة  -٣

 الواقعية  -٤

 

 

 - من صور التفاعل االجتماعي في مجال التربية:  - 1٤٣

 العالقة بين التالميذ  -1

 العالقة بين المعلمين  -٢

 العالقة بين المدير والمعلمين والتالميذ  -٣

 جميع ما سبق #   -٤

 

 



 

٤٨

 أي العبارات التالية عبارة صحيحة:   - 1٤٤

 يمكن تطوير المناهج بمعزل عن تطوير طرائق التدريس   -1

 #ال يمكن أن يتم تطوير المناهج بدون تطوير طرائق التدريس   -٢

 تطوير طرائق التدريس ال عالقة له بالمناهج  -3

 جميع ما ذكر   -٤

 

 

 -:  قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين على  - 1٤٥

 استعداد المعلم وطرق التدريس -1

 أهداف التعليم ومحتوى المقرر -٢

 ميول التالميذ والمواقف التعليمية #  -٣

 البيئة الصفية والمجتمع المدرسي -٤

 

 

 - مكوناته عبارة عن عموميات وخصوصيات ومتغيرات: -1٤٦

 األساس الثقافي #  -1

 األساس النفسي  -٢

 األساس االجتماعي  -٣

 األساس الفلسفي  -٤

 

 

 



 

٤٩

 - يتم تقويم المهارات العلمية بواسطة االختبارات: - 1٤٧

 الشفهية  -1

 #العملية  -٢

 التحريرية  -٣

 المقالية  -٤

 

 التعليم الكلي يتبع المدرسة:  - 1٤٨

 السلوكية  -1

 الجشطلت #  -٢

 البنائية  -٣

 اإلنسانية  -٤

 

 - مسح رأس اليتيم من المعززات:  - 1٤٩

 الرمزية  -1

 المادية  -٢

 االجتماعية #  -٣

 النشاطية -٤

 - االستجابات األكثر تكرار تعزز االستجابات األقل تكرار مبدأ:  - 1٥٠

 سكنر  -1

 ديفيد بريماك #  -٢

 بياجيه   -٣

 اريكسون  -٤



 

٥٠

الخريطة التي تضع المفهوم في المنتصف وتتفرع منه فروع متعددة وتكون شبيهة   - 1٥1

 بالخلية العصبية: 

 مية يمفاه  -1

 نية # ذه  -٢

 نجمية   -٣

 هرمية -٤

 

يستخدم معلم االجتماعيات مدخالً لتدريس مادته يركز فيه على إيجابية الطالب واكتسابه   - 1٥٢

 الخبرات والتعرف عليها بنفسه وهذا هو المدخل: 

 االجتماعي   -1

 التكاملي  -٢

 الكشفي #  -٣

 البيئي  -٤

 

االستخدامات الغريبة والغير مألوفة لقلم  ما ) طرح المعلم السؤال التالي على طالبه - 1٥٣

 الرصاص( مثل هذه األسئلة تحفز أي مهارات التفكير اإلبداعي: 

 األصالة   -1

 الطالقة  -٢

 المرونة #  -٣

 الحداثة -٤

 

 



 

٥1

 -  -  -  - - هي الطبائع الداخلية مثل العدوان االنطواء الشجاعة الكرم البخل:  - 1٥٤

 الفروق الفردية  -1

 الصفات  -٢

 ات # السم -٣

 القدرات  -٤

 

 هي العمليات التي يقوم بها المعلم مع طالبه لهدف تحقيق التعلم:  - 1٥٥

 #طريقة التدريس   -1

 التخطيط للتدريس  -٢

 النشاط المدرسي -٣

 أساليب التدريس  -٤

 

 - يسعى المعلم من خالل استخدامه للتعلم التعاوني الى أن يحقق:  - 1٥٦

 رفع معدل التحصيل الدراسي   -1

 اكتساب الطالب مهارات البحث والدراسة -٢

 االجتماعي # اكتساب الطالب مهارات التواصل  -٣

 بقاء أثر التعلم   -٤

 

 

 

 

 



 

٥٢

الطريقة واالجراءات التي يقوم بها المعلم لتحقيق الوصول الى األهداف المرجوة التي   - 1٥٧

 كان يسعى الى تحقيقها يسمى: 

 التقويم  -1

 التنفيذ   -٢

 التخطيط #  -٣

 التغذية الراجعة  -٤

 

 - األهداف التربوية العامة ترتبط بفلسفة:  - 1٥٨

 المدارس  -1

 ادارة التعليم  -٢

 وزارة التعليم   -٣

 #الدولة  -٤

 

أي من المصطلحات التالية يعبر عنة االنحراف عن متوسط الجماعة في الصفات المختلفة  -1٥٩

 االنفعالية واالجتماعية:  الجسمية والعقلية و

 سمات الفرد  -1

 الفروق الفردية#  -٢

 الصفات الشخصية  -٣

 االضطرابات الفردية  -٤

 

 



 

٥٣

أي االجراءات األتية يتخذها المعلم للتقليل من النشاط الحركي الزائد لدى بعض الطالب  -1٦٠

 في الصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية: 

 معين# تكليف الطالب بنشاط   -1

 عدم االهتمام بما يفعله الطالب   -٢

 السير باستمرار داخل غرفه الصف  -٣

 الحزم في ضبط الفصل من بداية الحصة الدراسية  -٤

 

 من أنواع الكتابة اإلدارية: -1٦1

 الخاطرة  -1

 المعروض # -٢

 القصة  -٣

 الشعر  -٤

 

 - داف التعلم : أي من المواصفات المعيارية اآلتية ال ينبغي مراعاتها لتحديد أه-1٦٢

 مراعاتها الفروق الفردية  بين الطالب # -1

 صياغتها بطريقة واضحة ومحددة -٢

 إمكانية مالحظاتها  -٣

 قابليتها للقياس  -٤

 

 

 

 



 

٥٤

 - األسئلة االكثر مناسبة لتقويم قدرة التلميذ على التعبير الكتابي هي:   - 1٦٣

 الصواب والخطأ  -1

 #المقال -٢

 المزاوجة  -٣

 االختيار من متعدد  -٤

 

 - العالم الذي ركز على عامل االكتساب من خالل اللغة هو:  - 1٦٤

 بياجيه   -1

 #فيجوتكسي  -٢

 برونر   -٣

 بلوم   -٤

 

 - االستراتيجية التي تركز على كم االفكار قبل نوعيتها  - 1٦٥

 المناقشة والحوار -1

 التعلم باالستكشاف  -٢

 #العصف الذهني -٣

 المحاضرة  -٤

 - يقصد بمصطلح )دسيلكسيا( عدم تمكن الطالب من مهارات :  - 1٦٦

 القراءة # -1

 اإلمالء  -٢

 التحدث  -٣

 الرياضيات  -٤



 

٥٥

 كل ما يأتي بمعنى )الجاه( ماعدا :  - 1٦٧

 القدر-1

 المكانة -٢

 المنزلة -٣

 المسؤولية # -٤

 

كهربائية.  عرض المعلم فيلماً بين تجاذب وتنافر بعض األجسام تمهيداً لدراسة الشحنات ال- 1٦٨

 ما قام به المعلم حسب نظرية التعلم ذي المعنى : 

 تعزيز -1

 تثبيت -٢

 كفاية ذاتية -٣

 منظم متقدم# -٤

 

أي من االستراتيجيات والخطوات االجرائية األتية مكن للمعلم أن يستخدمها لتنمية   - 1٦٩

 مهارات التفكير لدى طالبه؟ 

  تفعيل تقنيات التعلٌم أثناء الدرس  -1

 المطروحة # االهتمام بنوعية األسئلة -٢

 زيادة عدد حصص المقرر -٣

 التركيز على الواجبات -٤

 

 



 

٥٦

من أنسب االستراتيجيات المالئمة لتدريس القيم وتكوين االتجاهات لدى المتعلمين في   - 1٧٠

 المرحلة الثانوية والتي تتطلب قدرات عالية من التفكير المجرد 

 العصف الذهني  -1

 والحوارالمناقشة  -٢

 #المحاكاة العقلية  -٣

 االستجابة  -٤

 

 يبدأ المعلم درسه بتصميم مجموعة من األشكال الهندسية ويطلب تصنيفها وفقا - 1٧1

 لخصائص المشتركة عليه فان المعلم يساعد طالبه على تعليم 

 #  المفاهيم  -1

 الحقائق  -٢

 المهارات  -٣

 التعميمات  -٤

 ( ٣ض أن اإلجابة ) بينما يرى البع

مهارات حسن االختيار واتخاذ القرار فيما يتعلمه وكيف   التعلم الذي يمكن المتعلم من - 1٧٢

 يتعلم يسمى التعلم 

 الذاتي   -1

 االقران  -٢

 التعاوني  -٣

 االستقاللي #  -٤

 

 



 

٥٧

 - كل مما يأتي من االجراءات المتبعة لتحسين وتطوير الممارسة المهنية للمعلم ماعدا  - 1٧٣

 مشاركة زمالئه في معرفتهم المهنية  -1

 #اشراكه في إعداد وثيقة سياسة التعليم   -٢

 تجنب الصراعات والنزاعات الشخصية مع زمالئه   -٣

 تعاونه مع زمالئه الستكشاف المشكالت التربوية وحلها  -٤

 

 أي األنواع اآلتية ليست من أنواع الكتابة اإلبداعية الفنية : -1٧٤

 القصص  -1

 اإلرشادات# -٢

 الرواية  -٣

 الخواطر  -٤

 

 لمات اآلتية همزتها همزة قطع ماعدا : الك-1٧٥

 اعتماد# -1

 عداد أ  -٢

 عمال أ  -٣

 عراف أ  -٤

 مرادف كلمة ) أفاك ( - 1٧٦

 غدار  -1

 كذاب#  -٢

 مذنب -٣

 مغتاب  -٤



 

٥٨

أجرى معلم اختبارا على مجموعة من الطالب ورصد درجات كل طالب في هذا    - 1٧٧

لمجموعة نفسها، ودلت النتائج على أن  االختبار، ثم أعاد إجراء االختبار نفسه بعد أسبوع على ا

 الدرجات مختلفة بين التطبيقين. يوصف هذا االختبار بأنه غير : 

 موضوعي  -1

 ثابت #   -٢

 صادق   -٣

 مميز  -٤

 

أداة التقويم التي يجري خاللها تحديد الوزن النسبي لكل مستوى، ويترجم كل مستوى إلى   - 1٧٨

 مستوى األداء المطلوب هي : مؤشرات أداء تعطي صورة سابقة عن 

 قائمة الشطب  -1

 ملف اإلنجاز  -  ٢

 سلم التقدير اللفظي#  -٣

 سلم التقدير العددي  -  ٤

 

 يمثل التقويم البنائي األغراض األتية ماعدا :  - 1٧٩

 توجيه تعلم الطالب   -1

 تحسين أداء الطالب  -  ٢

 تعزيز التعلم لدى الطالب   -٣

 الطالب #اتخاذ القرار بنتائج  -٤

 

 



 

٥٩

 عندما يهتم المعلمون بالتفكير في التفكير فما االستراتيجية التي يطبقونها؟  - 1٨٠

 المعرفة األكثر عمقا  -1

 التخزين والتجميع  -٢

 ما وراء المعرفة#  -٣

 االبداع واالبتكار  -٤

 

اخل غرفة الصف، مما أدى إلى  إذا ألغي المعلم تنبيها وجهه لطالب بعد مشاركته الفعالة د  - 1٨1

 زيادة حاالت مشاركته الصفية، ما قام به المعلم يعد مثاال على: 

 العقاب الموجب  -1

 التعزيز الموجب  -٢

 العقاب السالب  -٣

 التعزيز السالب#  -  ٤

 

 يوظف المعلم استراتيجيات التقويم من أجل التعلم لـ :  - 1٨٢

 تحديد ما يعرفه الطالب سابقا  -  1

 إعطاء تغذية راجعة للتحسين  -٢

 تحديد مستوى الطالب التعليمي   -٣

 التأكد من تحقيق أهداف الدرس# -٤

 

 

 

 



 

٦٠

 يشارك الطالب بفاعلية في عمليات التعلم عند :  - 1٨٣

 ربط الدرس باألحداث الجارية #  -1

 تطبيق استراتيجية تدريس جديدة   -٢

 وضع قواعد منظمة لسلوك الطالب   -٣

 المدرسي في الحصة  استخدام الكتاب  -  ٤

 

يستخدم األستاذ أحمد في تدريسه استراتيجيات التعلم النشط وعندما يقسم الطالب الى   - 1٨٤

مجموعات تعاونية يطلب منهم في نهاية الدرس وصف العمليات التي قاموا بها وتحديد أبرز ما  

 واجهوه من صعوبات ويهدف المعلم من ذلك الى : 

 والتأمل # تعزيز التوجيه الذاتي   -1

 ترسيخ معلومات الدرس لديهم   -٢

 تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لديهم  -  ٣

 التأكد من تحقق كل األهداف المطلوبة  -  ٤

 

يتحدث المعلم خالد اثناء حل المسائل الرياضية بصوت مناسب ويصف طريقته في  - 1٨٥

 لسلوك : التوصل الى الحل ، ما هدف المعلم من هذا ا

 اعتماد الطالب طريقته في الحل  -1

 الحرص على ضبط الطالب  -٢

 كسر الجمود اثناء الدرس -٣

 تعليم طالبه التفكير#   -٤

 

 



 

٦1

عندما يشرح المعلم درسا يقوم على المحادثة بين شخصين "األب واالبن" فإن أفضل   - 1٨٦

 طريقة لشرح الدرس تعتمد على استراتيجية : 

 األدوار# لعب -1

 حل المشكالت   -٢

 الخرائط الذهنية  -٣

 العصف الذهني  -٤

 

عرض المادة العلمية بصورة متسلسلة متدرجة مترابطة من البسيط للمعقد، ومن القديم   - 1٨٧

 للحديث ، ومن المحسوس للمجرد، يسمي هذا التنظيم لمحتوى المنهج بـ : 

 الرأسي -1

 االفقي  -٢

 #   المنطقي-٣

 السيكولوجي - ٤

 

يسعى المعلم سالم لصقل خبرات التعلم لدى طالبه وربطها بالقضايا المعاصرة. أي من   - 1٨٨

 األهداف اإلجرائية اآلتية يعتمده المعلم؟ 

 يذكر الطالب أسباب التلوث   -1

 يعرف الطالب معنى قضايا معاصرة    -٢

 يعدد الطالب آثار الجرائم اإللكترونية   -٣

 قة # للطايبحث الطالب عن مصادر بديلة  -  ٤

 

 



 

٦٢

 الهدف السلوكي اآلتي : )يوضح المعلم مفهوم التفاعل الكيميائي ( يعد :  - 1٨٩

 غير مناسب، ألنه ال يصف تعلم الطالب#   -1

 غير مناسب، ألنه غير قابل للمالحظة -٢

 مناسبا لكونه قابال للقياس -٣

 مناسبا، لكونه محددا -٤

 

قشة الطالب في مناقشة المفاهيم  عندما يهدف المعلم الى وضع برنامج تعليمي لمنا  - 1٩٠

 والمبادئ فإن خطة البرنامج تتضمن : 

 سئلة تحفيزية# أ-1

 أنشطة إثرائية  -٢

 امثلة ونماذج  -٣

 اوراق عمل  -٤

 

 عالم كلباترك جاء يدعم  - 1٩1

 مشروعات# -1

 نشاط   -٢

 وحدة-٣

 موضوعات - ٤

 

 

 



 

٦٣

المعلم ثم التفت لطالب منصت  اصدر احد الطالب صوت أثناء سير الحصة و تجاهل   - 1٩٢

 للدرس و شكره و أثنى عليه ، ما العمل الذي قام به المعلم؟ 

 اشباع  -1

 تعزيز   -٢

 عقاب -٣

 إطفاء#  -٤

 

 عندما يصنف المعلم الطالب من االعلى لالدني ويقارن بينهم يعتبر تقويم؟ - 1٩٣

 محكي -1

 ذاتي  -٢

 موضوعي  -٣

 معياري #  -٤

 

قة عمل تتضمن حقائق و مغالطات عن الشجرة وطلبت من  قامت المعلمة بتقديم ور - 1٩٤

 الطالبات قراءتها وتمييز المغالطة من الحقيقة ، ما قامت به المعلمة ينمي التفكير: 

 الناقد# -1

 العلمي  -٢

 اإلبداعي  -٣

 االستقرائي -٤

 

 

 



 

٦٤

 منازلهم تقنية يستخدمها المعلم لدعم تعلم الطالب والتواصل معهم باستمرار وهم في  - 1٩٥

 الفصول االفتراضية #  -1

 الوسائط  -٢

 الواقع المعزز  -٣

 التعليم المبرمج  -٤

 

 مخروط ديل يبدأ بالخبرات:  - 1٩٦

 المعدلة  -1

 #  المباشرة  –  ٢

 المجردة  -٣

 غير المباشرة -٤

 

 تؤكد النماذج المعرفية في التعلم على ضرورة التركيز على : - 1٩٧

 تكوين السلوكيات الجديدة  -1

 الفهم ووضوح المعنى #  -٢

 التدريب والخبرة  -٣

 التكرار والتعزيز  -٤

 

 

 

 

 



 

٦٥

معلم يدرس في المرحلة الثانوية ويريد أن يعلم طالبه مفاهيم معينة في هذه المرحلة ،  -1٩٨

 الطريقة األنسب في تقديم هذه المفاهيم في استخدام : 

 أمثلة مألوفة لشرح افكار معقدة  -1

 لماديةالمحسوسات والعمليات ا  -٢

 مفاهيم عامة أو مجردة وحقائق واقعية # -٣

 مسائل تتطلب تركيزا على النمط السمعي -٤

 

صاغ المعلم األهداف السلوكية اآلتية لدرس في مادة النحو عن )إعراب االسماء الخمسة   - 1٩٩

 ( ما الهدف الصحيح من بينها : 

 يستوعب الطالب حاالت اعراب االسماء الخمسة   -1

 الطالب األسماء الخمسة إعرابا صحيحا # يعرب   -٢

 يشارك الطالب في اعراب االسماء الخمسة   -٣

 يعرف الطالب األسماء الخمسة ويعربها   -٤

 

أظهرت نتائج تعلم الطالب في العلوم وجود طالب متميز في تحصيله وأدائه ، لذا فإن   - ٢٠٠

 من واجب المعلم القيام بـ : 

 سه تشجيعه للبقاء على المستوى نف  -1

 تقديم برنامج إثرائي لتنمية التميز لديه#   -٢

 تقليل الواجبات المنزلية عليه لعدم حاجته لها   -٣

 تكليفه بمساعدة الطالب ذوي التحصيل المنخفض   -٤

 

 



 

٦٦

 أي التصنيفات اآلتية يتناول المستويات العليا لألهداف النفس حركية :  - ٢٠1

 التقمص  – االستجابة  – االستقبال  -1

 التجريب  –ـ التقليد  المالحظة -٢

 اإلبداع #  -اإلتقان  – الممارسة  -٣

 التجسيد  - التنظيم  -التقدير  -٤

 

 أي من األهداف السلوكية اآلتية يتسم بالوضوح والقابلية للتحقق : -٢٠٢

 أن تزداد قدرة التالميذ على تفسير ظاهرة الضغط األسموزي   -1

 عملية لتحقيقه أن يذكر التالميذ نص قانون آدم ويجري   -٢

 أن يوضح المعلم مكونات الجهاز التنفسي في االنسان  -٣

 أن يذكر التالميذ مكونات الخلية النباتية #  -٤

 

التعلم الذي يتيح استخدام االجهزة الخلوية وملحقاتها في اطار بيئة تعليمية تعلمية   - ٢٠٣

 تشاركية غير محكومة بزمان أو مكان يطلق عليه : 

 الحوسبة السحابية -1

 الرحالت المعرفية  -٢

 التعليم المتنقل#  -٣

 التعليم المدمج  -٤

 

 

 

 



 

٦٧

مجموعة من القواعد والمعايير التي توجه االفراد نحو منافع التقنيات الحديثة والحماية   - ٢٠٤

 من أخطارها ، تعرف بـ : 

 الرقابة الرقمية -1

 المواطنة الرقمية#  -٢

 الضبط الرقمي -٣

 الرقمي  التوجيه  -٤

 

أراد المعلم )حسن( عمل استبيان لألهالي لكي يعرف ميول كل طالب ، ماهي أفضل   - ٢٠٥

 وانسب وسيلة لتواصل المعلم مع ولي األمر : 

 اإللكتروني # البريد  -1

 يعمل لقاء مع األهالي   -٢

 يستغل مجلس أولياء األمور   -٣

   يعطيه للطالب يوصله الى اهله   -٤

 

 السابقة في موقف تعليمي جديد يسمى : استخدام الخبرات  - ٢٠٦

 تعزيز التعلم   -1

 دافعية التعلم  -٢

 انتقال أثر التعلم #  -٣

 النضج المرافق للتعلم  -٤

 

 



 

٦٨

في نهاية العام الدراسي يقّوم معلم التعبير التقدم الذي أحرزه الطالب في كتابة المقاالت   - ٢٠٧

 والقصص باستخدام : 

 االختبار التحريري -1

 قوائم الشطب  -٢

 اختبار األداء -٣

 اإلنجاز # ملف  -٤

 

 العوامل التي تؤثر على النمو اإلنساني ويصعب التحكم بها :  - ٢٠٨

 التغذية  -1

 العوامل الوراثية #  -٢

 العوامل البيئية - ٣

 جميع ما سبق   -٤

 

  ا ، ما ا صحيحً ن كل طالب يؤدي تجهيز المجهر تجهيزً أ حياء التأكد من يرغب معلم األ- ٢٠٩

 أنسب طريقة لتقويم الطالب في هذا الموقف : 

 سجل وصف سير التعلم - 1

 السجل القصصي  -٢

 إحصاء السلوك -  -٣

 قوائم الرصد #  -٤

 

 

 



 

٦٩

 للتقويم التشخيصي أهمية كبيرة ألنه يساعد على تحديد :  - ٢1٠

 المشاكل التي قد تعيق التعلم الجديد#  -1

 عيوب طريقة التدريس المتبعة -  ٢

 مناسبة لالستخدامالوسائل ال -٣

 نقاط ضعف المقرر الدراسي  -٤

 

غاب أحد الطالب عن اختبار شهري لمرضه وأعطاه المعلم درجة تقديرية تقديرا   - ٢11

 لمرضه ، المعلم هنا : 

 مخالف النظام #  - 1 

 تسهيل االختبار للطالب   -٢

 تصرف إنساني   -٣

 عالقات اجتماعية   -٤

 

 البيانات في استراتيجية حل المشكالت : المرحلة التي تأتي بعد جمع  - ٢1٢

 الشعور بالمشكلة -1

 تفسير البيانات   -٢

 فرض الفروض # -٣

 تقويم النتائج   -٤

 

 

 

 



 

٧٠

 التقويم الذي يدل على االتزان االنفعالي :  - ٢1٣

 االختبارات  -1

 سلم التقدير  -٢

 المالحظة # -٣

 المقابلة  -٤

 

 الوظيفية : تعتبر من الكتابة الموضوعية - ٢1٤

 المقال  -1

 المسرحية  -٢

 التقرير # -٣

 القصة -٤

 

 موظف فما نسبة القبول ألحدهم :  ٥٠وظائف في القطاع الصحي تقدم لها   1٠- ٢1٥

 ربع  -1

 خمس #   -٢

 سدس  -٣

 ثلث   -٤

 هي :  ٥٤٦٧٨٩٠٠في الرقم   ٦منزلة العدد -٢1٦

 أحاد الماليين  -1

 عشرات الماليين   -٢

 عشرات األلوف -٣

 مئات األلوف #  -٤



 

٧1

 معلم شغل فيديو لكي يعلم الطالب صالة العيد ، أول عملية في التعلم بالمالحظة هي :  - ٢1٧

 التأمل  -1

 اإلدراك-٢

 االنتباه #  -٣

 التذكر- ٤

 

 إن مفهوم المدرسة الفاعلة يزيد ويفعل من دور :   - ٢1٨

 المشاركة المجتمعية #  -1

 األنشطة المدرسية  -٢

 يةالمناهج الدراس -٣

 برامج التوعية   -٤

 

أعد معلم علم األرض رسالة علمية للتعرف على الصخور في محيط المدينة فعرض   - ٢1٩

عليه احد أولياء األمور مشاركته وذلك لكونه متخصصا في هذا المجال ويمكن أن يقدم بعض  

 المعلومات التي قد تساعد الطالب أي اإلجراءات التالية هو األنسب: 

 أمر الرحلة بصفته متخصصا يوكل له   -1

 يعطيه دورا في الرحلة الستثمار خبرته #   -٢

 يعتذر منه لكي ال يتدخل أولياء االمور في مثل هذه   -٣

 . يتجاهل طلبه فمشاركته قد تظهر تفوقه عليه في هذا المجال٤

 

 



 

٧٢

  حدث خالف بين معلمين وغادر أحدهما المكان و ظل ثالثة من المعلمين في نقد المخطئ  - ٢٢٠

 التصرف االمثل في هذه الحالة

 البحث عن أسباب المشكلة والبدء في حلها  -1

 إبالغ االدارة المدرسية تفاديا لتضخم المشكلة -٢

 االتصال بالمعلم الذي غادر وطلب عودته لحل المشكلة -٣

 نصيحة الزمالء بالكف عن الحديث والبحث عن حل للمشكلة #   -٤

 

 المرجعي بأنه : يعرف االختبار  - ٢٢1

 درجة النهاية الصغرى في االختبار  -1

 تقدير اداء الفرد وفق مستوى محدد مسبقا   -٢

 تقدير أداء الفرد بالنسبة ألداء الطالب اآلخرين #   -٣

 محافظة الفرد على الموقع نفسه بالقياس إلى مجموعته -٤

 

ت الالزمة لحلها وطريقة  عندما يقدم المعلم في أحد دروسه المشكلة و المواد و األدوا - ٢٢٢

 الحل ويبقى دور الطالب في الوصول إلى النتائج و االستنتاج تسمى هذه الطريقة 

 عرضا علميا   -1

 بحثا علميا   -٢

 استقصاء موجه #  -٣

 استدالل منطقيا  -٤

 

 

 



 

٧٣

 متر باللاير ؟  1٢لاير فكم سعر   ٢٥إذا كان سعر قماش للمتر الواحد  - ٢٢٣

1-  ٢٠٠ 

٢٥٠  -٢ 

٣٠٠  -٣  # 

٣٥٠  -٤ 

 

 

 من هو العالم صاحب مقولة ان الطفل يولد وعقله صفحة بيضاء  - ٢٢٤

 اوزبل  -1

 جون لوك #   -٢

 جاك روسو   -٣

 ثورندايك   -٤

 

 

 تؤكد نظريات التعلم السلوكي على دور :  - ٢٢٥

 االقتداء بسلوك المعلم لتطبيق المهارات الدراسية  -1

 المتميز التعزيز الداخلي الذي يدفع الشخص لألداء  -٢

 الفهم واإلدراك كشرط أساسي لتعلم المهارات الدراسية المختلفة  -٣

 االقتران والتكرار المصحوب باإلثابة كشرط إلتقان المهام الدراسية المختلفة #  -٤

 

 



 

٧٤

نادى بإعطاء الطفل حريته المطلقة للتعبير عن نزعاته الطبيعية وتنمية مواهبه التي حبته   - ٢٢٦

 الطفل مخلوق بدائي نبيل وانه خير بطبيعته ويفسد احواله تدخل الكبار  ويرى ان  بها الطبيعة 

 اوزيل  -1

 جون لوك   -٢

 جاك روسو #   -٣

 ثورندايك   -٤

 

تأثر بآراء روسو في التربية وقال ان االنسان خير واذا كان شرير يكون بسبب غلق   - ٢٢٧

 طريق الخير في وجهه 

 بيستالوزي #   -1

 فروبيل  -٢

 داروين  -٣

 تيدمان   -٤

 

 أسس نظام مدرسة الحضانة وانتشرت آرائه حول النمو  - ٢٢٨

 بيستالوزي   -1

 فروبيل #  –  ٢

 داروين  -٣

 تيدمان   -٤

 

 

 



 

٧٥

 كد اهمية االسرة كعامل مؤثر بالتنشئة االجتماعية أأكد برعاية نمو فردية الطفل و - ٢٢٩

 ارسطو #  -1

 جون لوك  -  ٢

 تيدمان   -٣

 فروبيل  -٤

 

ونشر تحليال لتاريخ حياة طفله االول تحت عنوان مختصر لسيرة  مطور نظرية التطور  - ٢٣٠

 طفل

 أرسطو  -1

 جون لوك   -٢

 فروبيل  -٣

 داروين #  -٤

 

رائد من رواد علم نفس النمو وكان استاذا لكثير من علماء النفس تعتبر كتاباته عن   - ٢٣1

 المراهقة عمال له قدره

 ستانلي هول #  -1

 الفريد بينيه  -٢

 برير   -٣

 هيلي  وليام   -٤

 

 

 



 

٧٦

 مقياس النواحي الجسمية والفسيولوجية  - ٢٣٢

 الطول والوزن وضغط الدم #  -1

 اختبارات الذكاء اللفظية  -٢

 اختبار القدرة العقلية  -٣

 اختبار االنفعال  -٤

 

 

صاحب اختبار الذكاء لألطفال والمراهقين والراشدين واختبار رسم الرجل والذكاء   - ٢٣٣

 العقلية المصورة والقدرات 

 مينيسوتا  -1

 وكسلر #   -٢

 ارسطو  -٣

 تورندايك   -٤

 

 

 المتغير الذي يغير الباحث في مقداره ليدرس اآلثار المترتبة على ذلك في متغير آخر  - ٢٣٤

 المتغير المستقل #  -1

 المتغير التابع  -٢

 المتغير الغريب  -٣

 متغير ثابت  -٤

 

 



 

٧٧

 :   أول مرحلة من مراحل تطوير المناهج تكون من  - ٢٣٥

 تطوير األساليب التدريسية   -1

 تقويم واقع المناهج الدراسية #   -٢

 إعداد الوسائل التعليمية وكتب األنشطة -٣

 االطالع على مناهج مماثلة في دول متقدمة -٤

 

 لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقة أخالقية ، مما يجب تفعيله :  - ٢٣٦

 ومالحقتهم قضائيا تتبع مخالفي القوانين    -1

 تطبيق عقوبات رادعة لمنتهك القانون األخالق   -٢

 مراقبة المحتوى و المنشور في التعليم بشكل عام  -٣

 تنمية التحكم الذاتي و االنضباط األخالقي #   -٤

 

من الضروري أن تكون التقنية ال تنتهك الخصوصية و اختيارها أداة مساعدة في التعليم   - ٢٣٧

 ا سبق يعد بالنسبة للتقنية : م فعالة ومؤثرة في عملية التعليم ، ميجب أن تكون 

 ثقافية   -1

 أخالقية #  -٢

 معرفية  -٣

 قانونية  -٤

 

 

 



 

٧٨

نموذج تعليمي يهتم باستخدام التقنية الحديثة بطريقة مختلفة فيقوم المعلم بإعداد دروسه   - ٢٣٨

ها الطالب في منازلهم  عن طريق مقاطع فيديو أو صوتيات أو غيرها من الوسائط ليطلع علي

باستخدام اجهزة الحاسوب قبل حضور الدرس الذي يخصص للمناقشات ونحوها ، هذا النموذج  

 بالتعلم 

 المباشر  -1

 النشط  -٢

 الذاتي  -٣

 المقلوب #  -٤

 

يحرص معلم الفيزياء على تتبع الفعاليات المحلية و الدولية للمشاركة بمنجزات طالبه ،   - ٢٣٩

 ويعمل على 

ب وحث أولياء أمورهم من أجل المشاركة بمنجزاتهم في هذه الفعاليات ، مما سبق  دعم الطال

 يؤكد على : 

 حرص المعلم على التواصل مع أولياء األمور   -1

 رغبة المعلم في دعم طالبه لالفتخار بمنجزاتهم #  -٢

 حث الطالب على متابعة الفعاليات المحلية و الدولية   -٣

 إذا لم تعرض في المحافل المحلية والدولية  عدم فاعلية منجزات الطالب   -٤

 

 االنطفاء من األنماط التي يمكن أن يستخدمها المعلم لتحقيق بيئة صفية فعالة و يقصد به :  - ٢٤٠

 تجاهل المعلم السلوك غير المناسب #   -1

 كف المعلم السلوكيات غير المناسبة في وقت مبكر  -٢

 غير المناسب منفردا   تأنيب المعلم للمتعلم الذي أصدر السلوك  -٣

 إبعاد المعلم للمتعلم الذي أصدر السلوك غير المناسب من الموقف التعليمي  -٤



 

٧٩

دائما يسعى المعلم محمد إلى إطالع زمالئه المعلمين على نتائج تقويم طالبه للبرنامج   - ٢٤1

 التعليمي المقدم لهم 

المشتركة التي درستها أي من األهداف  ومناقشتهم ومقارنتها بنتائج تقويم طالبهم في الفصول 

 التالية يرغب 

 المعلم محمد تحقيقه من ذلك ؟ 

 معرفة مستوى الطالب في أكثر من مادة  -1

 إظهار مدى تميز نتائج طالبه أمام زمالئه المعلمين -٢

 معرفة أساليب التقويم التي يقوم بها زمالؤه المعلمون  -٣

 آرائهم في تقويم العملية التعليمية # إشراك زمالئه و االستفادة من  -٤

 

أي البرامج تجعل المعلم يتواصل مع طالبه و يفيدهم في جديد المادة ويجيب على   - ٢٤٢

 استفساراتهم ويثريهم 

 معرفيا 

 الفيس بوك   -1

 البالك بورد  -٢

 المدونة #  -٣

 البريد االلكتروني  -٤

 جمع منشأة :  - ٢٤٣

 منشآت #  -1

 منشأة  -٢

 منشأت  -٣

 شاءات من -٤



 

٨٠

 صليت خمس ) ............. (  - ٢٤٤

 صلوات #   -1

 صالاة  -٢

 صالت   -٣

 صالة   -٤

 

كيلو مترا ، فكم المسافة الفعلية بين   ٥٠سنتيمتر :  1إذا كان مقياس الرسم على الخريطة   - ٢٤٥

 مدينتين إذا

 كيلومترا ؟  ٤٥٠كانت المسافة بينهما على الخريطة 

 سم 1٠  -1

 سم #  ٩  -٢

 سم  ٨  -٣

 سم ٧  -٤

 

 أي الشروط اآلتية ال يجب مراعاتها عند تحديد اهداف التعلم وصياغتها:   - ٢٤٦

 . عدد الطالب # 1

 . خبرات الطالب السابقة ٢

 . المستوى العقلي للطالب ٣

 . الوسائل التعليمية المتوفرة٤

 

 



 

٨1

عندما يعرض المعلم للطالب مشكلة ومعها بعض التعليمات ال تقيدهم وال تحرمهم من   - ٢٤٧

 العلمي يكون بذلك ساعد الطالب على التعلم باستخدام طريقة :  ص النشاطفر

 االستقراء -1

 االستدالل -٢

 االكتشاف الحر #  -٣

 االكتشاف الموجه  -٤

 

 فإن تقديره ٣٠من   ٢٤إذا حصل عبدالعزيز على   - ٢٤٨

 ممتاز  -1

 جيد جدا #   -٢

 جيد   -٣

 مقبول  - ٤ 

 

يصمموا تغليفا جديدا للكتب المدرسية يصنف هذا الطلب  طلب معلم الفنية من طالبه إن   - ٢٤٩

 إلى المستوى 

 الفهم  -1

 التذكر -٢

 # التطبيق   -٣

 التقويم  -٤

 

 



 

٨٢

صاحب نظرية النمو المعرفي و اهتم بدراسة نمو المفاهيم االساسية عند االطفال مثل   - ٢٥٠

 ومفهوم الزمن و مفهوم المكان ؟ األشياء مفهوم 

 بياجيه #   -1

 تورندايك   -٢

 باندورا   -٣

 سکٹر  -٤

 

طالب على تقدير ممتاز وحصل    1٠طالبا اذا حصل  ٢٠عدد الطالب في أحد الفصول   - ٢٥1

على تقدير جيد ، فكم نسبة الطالب الذين حصلوا على تقدير    ٣على تقدير جيد جدا وحصل   ٧

 ممتاز ؟ 

1-  ٢٠ % 

٥٠  -٢ %  # 

٦٠   -٣ % 

٣٠  -٤ % 

 

درجة و حصل الطالب أحمد على   ٢٥ات النصفية  إذا كانت درجة اختبار مادة الرياضي  - ٢٥٢

 النسبة التي حصل عليها الطالب أحمد في االختبار ؟  درجة فكم ٢٠

 

1-  1٠٠ % 

٧٥  -٢ % 

٨٠  -٣ %  # 

٥٠  -٤ % 

 



 

٨٣

عندما يريد المعلم عرض مستوى تحصيل طالبه عن طريق رسوم بيانية فأي البرامج   - ٢٥٣

 ذلك  التالية يعينه على

 Paintالرسام   -1

 #  Excelالجداول  -٢

 Accessاکسس  -٣

 worldمعالجة النصوص   -٤

 

 من العوامل التي تتحكم في تطوير األداء المهني للمعلم :  - ٢٥٤

 االلتزام بالقوانين المدرسية  -1

 حسن التصرف في المواقف الصعبة .   -٢

 تنمية االتجاه ذاتي التعلم مدى الحياة #   -٣

 ياء األمور كيفية التعامل مع الزمالء و أول -٤

 

كتابة المعلم تقريراً شهريا عن عمله متضمنا نقاط القوة والضعف وآراء الطالب حول   - ٢٥٥

 آليات تحسين التعلم يدخل ضمن: 

 أساسيات مهنة التدريس  -1

 # طرق التقويم الذاتي للمعلم  -٢

 أهداف التطوير الذاتي للمعلم -٣

 طرق االتصال التعليمي داخل المدرسة  -٤

 

 



 

٨٤

ئة الفرص لتعلم الطالب ليصبحوا متعلمين مدى الحياة بحيث ينهمكون في تعلم  تهي - ٢٥٦

 تعاوني يسوده االحترام والتشجيع هذا المصطلح يعني 

 إدارة الصف الفعالة #  -1

 ثقافة التعلم الصفية   -٢

 التعلم التشاركي  -٣

 اثارة الدافعية -٤

 

 الشمس على نعش األصيل ما معنى األصيل؟  - ٢٥٧

 منتصف الليل  -1

 قبل الغروب #  -٢

 منتصف النهار  -٣

 شروق الشمس  -٤

 

 ...........المنزل بالشمس الحارقة  - ٢٥٨

 تلظا   -1

 تلضا   -٢

 تلظى #   -٣

 تلضى   -٤

 

 

 

 



 

٨٥

 - تقويم األقران يعتمد على نشاطين رئيسيين هما :  - ٢٥٩

 المقابلة والتواصل  -1

 اختبار وتواصل  -٢

 مالحظة ومقابله  -٣

 مالحظه وتواصل #  -٤

 

 

العلوم مادة شيقة بالنسبة لي)موافق بشدة _ موافق _ ال أدري _ غير موافق _ غير   - ٢٦٠

 موافق بشدة( بم تعبر الفروق الفردية الناتجة عن استجابة الطالب لهذه الفقرة ؟ 

 القدرات  -1

 التحصيل -٢

 االستعداد  -٣

 االتجاهات #  -٤

 

 

 التربية الخاصة موجودين بالفصول؟ ما أكثر فئة من فئات  - ٢٦1

 فرط حركه و تشتت انتباه .  -1

 #صعوبات تعلم   -٢

 بطء تعلم   -٣

 مشاكل عقلية  -٤

 

 



 

٨٦

 من الخصائص الشخصية واالنفعالية التي تصف في األطفال الموهوبين ؟   - ٢٦٢

 الحساسية المفرطة #  -1

 نوبات الغضب المؤقتة   -٢

 البحث عن اهتمام اآلخرين  -٣

 ام باألنشطة غير الصفية االهتم -٤

 

 

 من أساليب التقويم الذاتي ماعدا:  - ٢٦٣

 سجل انعكاس  -1

 تساؤل ذاتي   -٢

 # ة  مالحظ -٣

 قوائم المراجعة  -٤

 

 

طالب رفع صوته على المعلم أمام الطالب وأخذه بعد الحصة وتكلم معه تصرف المعلم   - ٢٦٤

 يدل على ؟ 

 االتزان االنفعالي #  -1

 الهيبة الخوف من فقد  -٢

 معرفة حقوق الطالب  -٣

 التوازن النفسي واالنفعالي -٤

 

 



 

٨٧

 - المعلم المتزن انفعاليا عاطفيا ؟  - ٢٦٥

 يتخلى عن مشاعره   -1

 يعبر علنيا عن حبه   -٢

 يكون مرن وطبيعي #   -٣

 يفصل بين مشاعره والتدريس   -٤

 

 

 الهدف السلوكي يمكن قياسه  - ٢٦٦

 ة # يطأن يفسر الرموز على الخر -1

 أن يدرك رموز الخريطة -٢

 أن يفهم الرموز على الخريطة  -٣

 أن يعتقد انه يدرك رموز الخريطة  -٤

 

 

 مرحلة : بياجيه تكون في أي   طريقة المقلوبة أو الفكر للعكس على  - ٢٦٧

 # ة العمليات الحسي -1

 المجردة  -٢

 الحسي الحركي  -٣

 ما قبل العمليات  -٤

 

 

 



 

٨٨

 المشاريع  يكافاهم المعلم ؟ الطالب المتميزين في عمل  - ٢٦٨

 زياده الدرجات  -1

 رحله خارجيه  -٢

 مكافاة ماليه  -٣

 عرض أعماله في معارض #   -٤

 

 

 اذا طلب معلم من طالبه حل مشكله وواجهوا عقبة ماذا يفعل ؟  - ٢٦٩

 يعلمهم كيفية تجاوز العقبات #   -1

 يطلب منهم إكمال المهمة دون االلتفات للعقبة   -٢

 أن زمالئهم حلوا المشكلة يقول لهم   -٣

 يطلب منهم ترك المهمة   -٤

 

اذا كان عندك جهاز في الفصل و سمحت فقط للطالب المنضبطين و المتميزين استخدامه   - ٢٧٠

 هذا

 األسلوب ؟ 

 صحيح للحفاظ على األجهزة  -1

 خاطئ ألنه ال يتيح للطالب جميع استخدامه #   -٢

 خاطئ ألنه تمييز و يجعل الطالب يتكابرون   -٣

 صحيح ألنه يميز الطالب المتميزين   -٤

 

 



 

٨٩

 يستخدم :  spssبرنامج   - ٢٧1

 للعروض التوضيحية المميزة .  -1

 لتحضير الدروس .  -٢

 العروض الوثائقية .  -٣

 التحليل اإلحصائي للبيانات .#  -٤

 

 

 ماهي النظرية التي تربط معلومات جديده بمعلومات سابقه ؟  - ٢٧٢

 التعلم ذو معني #  -1

 محاوله وخطاء  -٢

 تعلم شرطي   -٣

 تطورية   -٤

 

 

 أي المجموعات التالية تعبر عن مستوى التمييز في األهداف الوجدانية ؟  - ٢٧٣

 يركب   -يغير – يدعم  -  1

 يقاوم #  -يثابر – يتحمل في سبيل  -  ٢

 يقترح   -يفرق   -يساهم   -  ٣

 يناقش   -يروى   -يقرر -  ٤

 

 



 

٩٠

وعجز الطالب عن حلها إال طالب واحد حاول وأتى  معلم طلب من طالبه حل مشكلة ما  - ٢٧٤

 بحلول مختلفة لحل المشكلة استخدم الطالب: 

 المرونة  -1

 الطالقة  -٢

 التوسع  -٣

 #األصالة  -٤

 

 

 - الطريقة الشائعة في التعلم عند جون ديوي :  - ٢٧٥

 المحاضرة.  -1

 المشاهدة.  -٢

 الحوار وحل المشكالت # -٣

 النمذجة  -٤

 

 

التعليمي قادر على التنبؤ بالمشكالت التي ستواجهه ويستطيع استثمار اإلمكانيات  المجتمع  - ٢٧٦

 المتوفرة خارجه هل هو 

 اجتماعي  -1

 اقتصادي  -٢

 تعليمي   -٣

 مهني #  -٤

 



 

٩1

 قدرة استخدام التعميم والتجريد  - ٢٧٧

 روضة  -1

 ابتدائي  -٢

 متوسط  -٣

 ثانوي #   -٤

 

 تستخدم لقياس الصدق - ٢٧٨

 مغلقة استبانة  -1

 مقابلة  -٢

 مالحظة  -٣

 اختبار تحصيلي#  -٤

 

 وفاء تناقضها  - ٢٧٩

 غدر #   -1

 حب   -٢

 شوق  -٣

 كرم  -٤

 هو توضيح أو ربط العالقة بين مفهومين أو اكثر.  - ٢٨٠

 المفاهيم  -1

 الحقائق  -٢

 القيم  -٣

 التعميمات #  -٤



 

٩٢

 - المعايير التي يتم في ضوءها الحكم على المواقف أو السلوك:  - ٢٨1

 المهارات  -1

 األفكار  -٢

 القيم #  -٣

 التعميمات  -٤

 

 - يطلب المدير من المعلمين االحتفاظ بالملفات بمكتبه لماذا ؟   - ٢٨٢

 المدير ال يثق بالمعلمين  -1

 أسهل للوصول إليها  -٢

 وجود أنظمه لحفظ السجالت والمواد #   -٣

 تخفيف األعباء عن اإلداريين   -٤

 

 عالقة اء العالقة بين الدافعية واألد  - ٢٨٣

 تعاونية   -1

 طرية   -٢

 عكسية   -٣

 # ة منحني -٤

 :  - ربط المادة الدراسية بواقع التالميذ من خصائص تعلم  - ٢٨٤

 بحل المشكالت .   -1

 التعلم النشط .#  -٢

 العصف الذهني .  -٣

 المشروعات  -٤



 

٩٣

 - من مبادئ نظام التعليم المفرد :  - ٢٨٥

 تحديد مستوى المتعلم.   -1

 ة التعليمية. التنوع في األنشط -٢

 عدم تحديد مستوى التعلم.   -٣

 صحيحتان. #  ٢و  1  -٤

 

 - أثار خالد حفيظة أخيه حفيظة تعني   - ٢٨٦

 حب   -1

 حزن   -٢

 غضب #   -٣

 دهشة  -٤

 

 معلم دائم يقدم تغذيه لزميله بعد كل درس يطبقه؟ - ٢٨٧

 تغذيه فورية #   -1

 تغذيه تالزميه   -٢

 تعزيز فوري   -٣

 تعزيز تالزمي   -٤

 

 

 

 



 

٩٤

عندما يستطيع طالب االبتدائي ترتيب األرقام من الصغير إلى الكبير فإن المعلم يهدف   - ٢٨٨

 لتحقيق أن الطالب ادركوا مفهوم ؟ 

 الثبات  -1

 التتابع #  -٢

 التوازن  -٣

 التقابل  -٤

 

تصحيح أعمال الطالب بموضوعية ودقة من المهام الرئيسية يجب أن يتقنها المعلمون،   - ٢٨٩

 وضوعية؟ ماذا تعني الم 

 جود أهداف محدودة يسعى المقياس لقياسها   -1

 #عدم اختالف المصححين عند تقدير الدرجة   -٢

 عدم وجود مفردات تقيس ظاهرة أخرى   -٣

 ارتباط مفردات المقياس مع بعضها  -٤

 

 :  - ولي أمر غضب من تدني مستوى ابنه وجاء في حالة غضب التصرف الصحيح  - ٢٩٠

 درجات الطالب . امتصاص غضبه ورفع   -1

 #يناقشه بمنطق وبدون تحيز ويبين له بهدوء ومحايدة مستوى ابنه .  -٢

 تحويله للمرشد الطالبي .   -٣

 تحويله لمدير المدرسة   -٤

 

 

 



 

٩٥

 لتنمية الوطنية لدى الطالب .......  - ٢٩1

 #غرس حب الوطن والمواطنة   -1

 تعليق األعالم بالفصول   -٢

 برامج ثقافية   -٣

 وطنية  زياره لمصانع  -٤

 

 

 االستراتيجية التي تنمي ثقة الطالب بنفسه وتحمل المسؤولية في تعليمه  - ٢٩٢

 عقود التعلم #   -1

 االنضباط الذاتي  -٢

 ساللم التقديم  -٣

 التعاون الجماعي  -٤

 

 

 - أي من األهداف السلوكية األتية يعد صحيحا:   - ٢٩٣

 أن تفهم الطالبة مقصد الشاعر من النص  -1

 الطالبة معنى النص الشعري أن تدرك  -٢

 أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة #  -٣

 أن تقرأ المعلمة النص قراءة صحيحة  -٤

 

 



 

٩٦

عندما يصوغ المعلم أهدافا سلوكية تتناول الجانب المهاري للطالب ففي أي من المجاالت   - ٢٩٤

 األتية تصنف هذه األهداف: 

 النفس حركي #  -1

 الوجداني  -٢

 االنفعالي  -٣

 المعرفي  -٤

 

 

 - من سمات التفكير فوق المعرفي انه ينمو كلما:  - ٢٩٥

 تقدم الطالب في العمر والخبرة وإعماله للعقل #   -1

 استخدام الطالب العمليات المعرفية الدنيا أو المتوسطة -٢

 اعتمد الطالب على التفكير المعتاد في مواجهه المشكالت  -٣

 رة لما يقوم به من مهام تعليمية تصرف الطالب بصورة متكر  -٤

 

 

 - أي من أنواع األسئلة األتية تسمح بالتعرف على الحقائق والمصطلحات:  - ٢٩٦

 االختيار من متعدد  -1

 إكمال الفراغ  -٢

 المزاوجة  -٣

 المقالية #  -٤

 



 

٩٧

أعد المعلم خطة الدرس اليومي والتي تضمنت األهداف والمحتوى واألساليب والوسائل   - ٢٩٧

 م لكنه اغفل عنصراً مهما هو: والتقوي 

 الحوافز -1

 التهيئة #  -٢

 االختبار  -٣

 توزيع المقرر   -٤

 

 

يدرس معلم التاريخ وحده تاريخ الدولة السعودية وقسم الوحدة إلى ثالث حصص حيث   - ٢٩٨

شرح لهم في الحصه األولى نظرة عامه عن تاريخ الدولة السعودية وفي الحصة الثانية ذهب  

رحله ميدانيه للمتحف الوطني وفي الحصة الثالثة كتب الطالب تقارير متنوعه عن  بالطالب في 

 الموضوع ما قام به المعلم يعد:

 تنوعا في األهداف التعليمية    -1

 تدريسا مرحليا يساعد على الفهم   -٢

 دليال على خبرة المعلم الطويلة في التدريس  -٣

 الطالب #عرضا متنوعا للمحتوى يراعي احتياجات   -٤

 

عندما يريد المعلم تقويم الجانب المهاري الذي اكتسبه الطالب من خالل البرنامج   - ٢٩٩

 التعليمي المصمم فأي من االختبارات األتية يستخدم: 

 األداء #  -1

 االتجاه  -٢

 الشفهية  -٣

 التحصيلية  -٤



 

٩٨

روس الكيمياء على إثارة المتعلمات لبحث آرائهن  تعتمد المعلمة سديم في شرح د  - ٣٠٠

 وأفكارهن حول مفهومات التعلم الجديدة أي من األساليب األتية تعتمد عليه في تدريسها: 

 األسلوب المباشر  -1

 أسلوب المحاكاة  -٢

 التعلم التشاركي #  -٣

 التعلم المتقن  -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٩٩

 

 هـ1444أسئلة كفايات عام لعام 

 االستقصاء العادل هو ان يعدل المعلم بين طالبه في:  -1

 . عدد األنشطة 1

 . نوع األعداد ٢

 . نوع المصادر ٣

 . المصادر ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 ملف االنجاز من أدوات:  -٢

 .المعلم   1

 . المتعلم ٣

 .القياس   ٣

 .التقويم   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

لديهم عجز في النمو اللغة وفي قدرات االستدالل اللفظي  االسلوب الذي يساعد الطالب الذين   -٣

 هو أسلوب . 

 .االستنتاج   1

 . القراءة المكثفة   ٢

 . معاني الكلمات   ٣

 . تدريس مفاهيم الكلمات   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٠٠

 المقياس االحصائي الذي يشير الى معدل درجات التالميذ هو :  -٤

 . المتوسط الحسابي 1

 . الوسيط ٢

 االنحراف المعياري . ٣

 . الدرجة المعيارية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 المقياس الذي يشير الى درجة تشتت درجات التالميذ  -٥

 . المتوسط الحسابي 1

 . االنحراف المعياري ٢

 . الوسيط ٣

 . الدرجة المعيارية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الدراك للمعلومة هو: يسمى الوقت بين المثير واالستجابة والذي يتم فيها ا  -٦

 . العقبة الفارغة 1

 . زمن الرجع ٢

 االنصفاد . ٣

 . التعزيز    ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

1٠1

 الكلمات التالية أسماء إال :  -٧

 . نحن 1

 . الذي ٢

 . هذا ٣

 . ثم ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 الجملة االسمية في الجمل التالية :  -٨

 . الظلم مرتعه وخيم 1

 الناس بخلق حسن . خالق ٢

 . ينعم المحسنون في الجنة ٣

 . اتق هللا حيثما كنت ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الكتابة الصحيحة مما يأتي :  -٩

 . سائقوا الشاحنات ماهرون 1

 .  سائقو الشاحنات ماهرون ٢

 .  سائقون الشاحنات ماهرون ٣

 . سائقين الشاحنات ماهرون ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٠٢

 حلة يحدد الطالب ميوله : في أي مر - 1٠

 .  ابتدائي 1

 . متوسط ٢

 . ثانوي ٣

 . جامعي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 في أي مرحلة يستقر فيها الطالب :  - 11

 . ابتدائي 1

 . متوسط ٢

 . ثانوي ٣

 . جامعي ٤

 ٤و   ٣(  ، اختلفوا باإلجابة بين   ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 االلفاظ التقريعية يسهم في : ابتعاد المعلم عن استخدام  - 1٢

 . زيادة التحصيل لدى الطالب 1

 . عدم اهتمام الطالب بالدرس٢

 . مبادرة الطالب في النقاش٣

 . زيادة الفوضى في الدرس٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٠٣

 توظيف الطالب لخطوات حل المشكلة في معالجة تحديات الحياة اليومية تعني قدرته على :   - 1٣

 المقارنة . 1

 . االكتشاف ٢

 . التفكير النمطي ٣

 . التفكير االستقرائي ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 ألم تسافر الى مكة ؟ االجابة من السؤال السابق في حالة االثبات :  - 1٤

 . نعم ،سافرت الى مكة 1

 . بلی ،سافرت الى مكة ٢

 . نعم ، لم أسافر الى مكة ٣

 . بلى لم اسافر الى مكة ٤

 (  ٢حيحة ) اإلجابة الص

 

 

 ترسم كلمة الوالد عند دخول الكاف عليها ؟   - 1٥

 . کوالد 1

 . کلوالد ٢

 کالوالد . ٣

 . ولد  ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٠٤

تستخدم المعلمة اسلوب العصف الذهني في تعليم طالباتها باستمرار وتشجيعهم على    - 1٦

طالباتها على عدم التردد في توليد  االنطالق بالتفكير والتحرر من أي قيود او محدودات تشجع 

 افكار غريبة ما نوع التفكير يتوقع ان تسهم المعلمة  في تطويره طالباتها ؟ 

 . الناقد 1

 . ابداعي ٢

 . تأملي ٣

 . تعليمي ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 هداف المعرفية : هداف التالية ال يصنف ضمن األ أي األ  - 1٧

 ة . أن يميز الممتلكات العامة عن الخاص1

 ن يقدر أهمية حماية الممتلكات العامة أ. ٢

 ن بعدد أساليب حماية الممتلكات العامة أ .  ٣

 ن يذكر شواهد وأمثلة على حماية الممتلكات العامة أ .  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

جميع العمليات التي اتبعها المعلم "أحمد" للتخطيط لتدريس موضوعات مادته صحيحة عدا   - 1٨

 واحدة : 

 بناء اهداف التعلم العامة . 1

 . اختبار استراتيجيات التدريس ٢

 . تحديد اساليب التقويم المناسب ٣

 . التعرف على الخبرات السابقة لدى الطالب ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٠٥

قدم المعلم لطالبه نشاطا يشتمل على مجموعة مثلثات مختلفة الزوايا وايجاد مجموعها   - 1٩

درجة فان طريقة   1٨٠توصل الطالب الى حقيقة مجموع الزوايا المثلث  ومالحظة النتائج ومنه  

 التدريس المطبقة : 

 . االستنباط 1

 . االستقراء ٢

 . البحث العلمي٣

 . جميع ما سبق ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

من مرض  موقفه أن يبدي الطالب   اليه تي الى المستوى الذي ينتمي صنف الهدف اآل - ٢٠

 كورونا : 

 .  المعرفي 1

 . العقلي ٢

 . الوجداني ٣

 . النفس حركي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

" سنوات فأعطاهم من الكرات الخشبية  ٧- ٢طبق العالم ) جان بياجيه ( ماقبل العمليات "  - ٢1

البيضاء والخضراء وسأل االطفال أيهم أكثر فأجابوا أن الكرات الخضراء أكثر وعندما سألهم  

 الطفال من االجابة ومن هنا استدل ان االطفال ؟هل هناك كرات خشبية ؟ لم يتمكن ا

 . ينمو تفكيرهم حول ذواتهم 1

 . التفكير الغير منطقي يتركز ادراكهم على بعد واحد ٢

 . يستطيعون فهم وجهة النظر البديلة ٣

 .  يدركون ان االشياء تتداخل في أكثر من عالقة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٠٦

يجية استضافة الخبراء . حيث دعا والد الطالب "خالد"  يطبق المعلم "احمد " استرات  –  ٢٢

الخبير الفلكي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وربط ذلك في موضوع درسه في  

 العلوم حول الزالزل في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية هذا العمل يسهم في : 

 لمية . التعرف على الخبير الفلكي وسيرته الع1

 . دعم الطالب خالد بمشاركة ولي أمره بالدرس ٢

 . ربط ما تعلمه الطالب في الدرس بالخبرات الحياتية ٣

 . تدريب الطالب على تسجيل المعلومات التي يتناولها الخبير ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

مضي "  رأى المعلم إن طالبه ليس لديهم مقدرة في استيعاب ما يطرح من معلومات بعد  - ٢٣

"دقيقة من زمن الحصة وانطالقا من شعوره يتحمل نتيجة فشل تعلم الطالب جرب بدائل   1٥

 أخرى للتعلم للوصول الى نتائج التعلم  المرجوة ، ما طبقه يشير أن المعلم غير في : 

 . مبادئ التدريس 1

 . طريقة التدريس ٢

 . مداخل التدريس ٣

 . استراتيجية التدريس ٤

 ٤ورقم    ٢(  ،  اإلجابة اختلفوا فيها بين رقم   ٢الصحيحة ) اإلجابة 

سبوع الشجرة عمل المعلم مع طالبه على تشجير شارع المدرسة يهدف المعلم  أبمناسبة   - ٢٤

 من ذلك : 

 . تقديم خدمة للمجتمع في هذه المناسبة 1

 . تطبيق ما درسوه حول الحفاظ على البيئة ٢

 شجار . تدريب الطالب على كيفية زرع اال٣

 . الحصول على شهادة شكر من أمانة المنطقة ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٠٧

 من أساليب التنمية المهنية للمعلم والتي اهدافها اكساب المعلم مهارات التعلم الذاتي هي :  –  ٢٥

 . التعليم المصغر 1

 . القراءة الموجهة ٢

 . الدروس التطبيقية ٣

 . االجتماعات الدورية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

يعتمد منهج البحث اإلجرائي على فهم رئيس لعملية التعليم في ادوار المعلم أي مما يلي    - ٢٦

 يعبر عن هذا الفهم 

 . يصعب على المعلم القيام باألبحاث االجرائية في التعليم 1

 . يجري المعلم ابحاثا اجرائية لنشرها بهدف كسب نقاط وظيفية   ٢

 ي في مواجهة المشكالت التربوية . تقتصر حاجة المعلم للبحث االجرائ ٣

 . يسهم البحث االجرائي في تطوير ممارسات المعلم وحل المشكالت ٤

 ( ٤اإلجابة الصحيحة : ) 

 

ا لوثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية فإن االهتمام بذوي االحتياجات  وفقً  –  ٢٧

 الخاصة يكون : 

 والنابغين . تولى الرعاية األكبر للطلبة الموهوبين  1

 . تعطي الجهات المختصة االولوية للمعاقين ذهنيا ٢

 . توضع سياسة شاملة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة٣

 . تترك رعاية ذوي االحتياجات الخاصة للمؤسسات االهلية ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٠٨

االصابة بمرض انفلونزا  قام المعلم بعمل ندوة ألولياء األمور لمناقشة كيفية الوقاية من  - ٢٨

 الخنازير فهذا يؤدي خدمة ؟ 

 . تربوية 1

 . مجتمعية ٢

 اخالقية . ٣

 . صحية ٤

 ( ٢اإلجابة الصحيحة ) 

يميل الطالب "حمود" للصمت والنظر المركز خارج غرفة الصف ويتابع شرح المعلم   – ٢٩

اجابات مبهمة  وعندما يسأله المعلم حول ما يدور في الصف يتعذر بأنه لم يسمع أو يجيب 

 ويخشى المعلم أن يؤثر هذا التسرب الفكري على تعلمه وتحصيله لذلك يجب على المعلم : 

 . دراسة حالة الطالب والتعرف على مشكالته 1

 . إشراكه في مجموعة العمل مع االقران ٢

 . تنويع اساليب التدريس التي يطبقها المعلم ٣

 ءة ظروف البيئة الصفية كالتهوية واالضا .تحسين  ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يختلف االتصال القديم عن االتصال الجديد بإضافة عنصر جديد  –  ٣1

 . المرسل1

 . المستقبل ٢

 . التغذية الراجعة ٣

 . قناة االتصال ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٠٩

 

 الكتابة الصحيحة للفعل الماضي من "يدعو ويهدي" هي :  –  ٣٢

 . دعا وهذا1

 . دعا وهدى ٢

 دي . دعي وه  ٣

 .دعي وهذا   ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 شاهد المعلم "فهد" احد طلبته يدخن خارج اسوار المدرسة أي االتي يمثل إجراءا صحيحا   –  ٣٣

 . يتجاهل الطالب المدخن حين ال شأن له خارج المدرسة  1

 . يتصل بوالد الطالب هاتفيا ويخبر بسلوك ابنه   ٢

 العقوبة المناسبة . يبلغ مدير المدرسة ليوقع ٣

 ومدير المدرسة بسلوك  الطالبي . يبلغ المرشد   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 :  امالئيًاالكلمة الصحيحة  - ٣٤

 . ألئك  1

 . أولئك٢

 .االلتك  ٣

 .أوالئك   ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

11٠

يحرص المعلم خالد على رصد درجات الطالب في نظام الكتروني إلصدار تقارير   –  ٣٥

 توضح تحصيل الطالب ماهي االداة االنسب فيما يلي : 

 . معالج النصوص   1

 . تطبيقات النماذج   ٢

 . برنامج قواعد البيانات ٣

 . برنامج الجداول الرياضية   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 هو ابسط المستويات في تصنيف بلوم لألهداف المعرفية :  -  ٣٦

 . الفهم 1

 . التذكر ٢

 . التطبيق ٣

 . التركيب ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 مراحل التطور العقلي عند بياجه :  - ٣٧

 . الحس حركية ما قبل العمليات المحسوسة العمليات المحسوسة العمليات المجردة 1

 . الحس حركية العمليات المحسوسة العمليات المجردة ما قبل العمليات ٢

 العمليات المجردة . العمليات المحسوسة ما قبل العمليات الحسحركية ٣

 . العمليات المحسوسة الحسحركية العمليات المجردة ما قبل العمليات ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

111

 من اقدم طرق التدريس التي استخدمها المعلمون في الحقل التربوي :  - ٣٨

 . الطريقة الحوارية 1

 . الطريقة االخبارية وتسمى باإللقاء٢

 . المناقشة ٣

 . حل المشكالت   ٤

 (  ٢إلجابة الصحيحة ) ا

 

 

 طرق التدريس األكثر فاعلية والتي تركز على نشاط المتعلم ؟  - ٣٩

 . االلقاء1

 . المحاضرة ٢

 . المناقشة ٣

 . حل المشكالت ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 االفعال "تدوم تتأكد تهون تستر" هي كلها افعال :  -  ٤٠

 . جميعها افعال ماضية 1

 مضارعة . جميعها افعال ٢

 . االول ماضي والبقية مضارعه ٣

 االخير مضارع والباقي ماضية  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

11٢

 خالقه اشتملت هذه الجملة بالترتيب على اسماء أ من هذا الذي حسنت  - ٤1

 . استفهام ، موصول ،استفهام 1

 . استفهام ، موصول ، اشاره٢

 . استفهام ، اشارة ،موصول٣

 ،استفهام ، موصول. اشارة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 حد مبادئ التعلم : أالتعامل مع المتعلمين وفق قدراتهم الذهنية يعد  - ٤٢

 . االستقصائي 1

 . التعاوني ٢

 . .المتمايز ٣

 .  المباشر ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 دى" هي : أالكتابة الصحيحة لفعل المضارع " - ٤٣

 . يأدي 1

 . يودي ٢

 . يؤدي ٣

 ي صحيح . الش ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

11٣

انسان   إال مته كلها ،أقال الرافعي "المسلم إنسان ممتد بمنافعه في معناه االجتماعي حول  –  ٤٤

ضيق مجتمع حول نفسه بهذه المنافع ،وهو من غيره في صدق المعاملة االجتماعية كالتاجر من  

يصدقه ميزان أخيك" ما الفكرة الرئيسية    التاجر : تقول االمانة لكليهما : ال قيمة لميزانك إال أن

 التي يدور حولها النص ؟ 

 . اجتماعية االسالم   1

 .الصدق في المعاملة   ٢

 .االمانة في التجارة   ٣

 العدالة االجتماعية  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 جميع الممارسات اآلتية صحيحة إلثارة دافعية الطلبة للتعلم ماعدا واحده هي :  –  ٤٥

 تهيئة الفرص أمام الطلبة للتعلم التعاوني . 1

 . السماح للطبلة أن يشاركوا في وضع االهداف ٢

 . تنويع الوسائل الحسية المستخدمة أثناء التعلم ٣

 . رفع درجة القلق لحث الطلبة على مضاعفة الجهد ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 اقوى حاسة من حواس الخمس لدى الطفل عند الميالد :   - ٤٦

 . البصر 1

 . التذوق ٢

 . السمع ٣

 . الشم ٤

 ٤و    ٣و   ٢اختلفوا باإلجابة بين   ( ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

11٤

 أي من البدائل التالية غير مناسبة لتحقيق مشاركة جميع التالميذ  –  ٤٧

 . التمهيد للدرس لجذب انتباه التالميذ 1

 لتالميذ في مجموعات عمل التعلم . تنظيم ا٢

 راء التالميذ وافكارهم بعين االعتبار آ. أخذ ٣

 سلوب المحاضرة والعروض العلمية أ. استخدام   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

جميع الممارسات التالية في رفع دافعية الطلبة للتعلم تنطلق من مفاهيم النظرية المعرفية   –  ٤٨

 ماعدا واحده هي : 

 ستوى مشاركة الطلبة في اختيار موضوعات التعلم . زيادة م1

 . تزويد الطلبة بأدلة حول أهمية التعلم واثره في حياتهم ٢

 . ايجاد عالقة مباشرة بين ما يتعلمه الطلبة وحياتهم الواقعية٣

 . وضع جدول للمكافأت والحوافز ينطلق من تحديد ما يحبه الطلبة ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 انواع الصدق اآلتية يناسب بدرجة كبيرة االختبارات التحصيلية : أي  –  ٤٩

 . المحتوى 1

 . المحك ٢

 . التالزمي ٣

 . التنبؤي ٤

 (  ااإلجابة الصحيحة ) 

 



 

11٥

 أي الممارسات اكثر فاعلية في تعريف الطلبة بالقواعد والتعليمات الصفية :  -  ٥٠

 . مشاركتهم المبكرة والفاعلة في وضعها وصياغتها 1

 ها عبر تثبيتها على لوحة الغرفة الصفية . اعالن٢

 . تضمينها في كتيب خاص بتعليمات االنضباط ٣

 . بها في الطابور الصباحي عبر االذاعية المدرسية ٣

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 المدرسة التي أثرت على التعليم ومبادئه ؟  - ٥1

 . المعرفية 1

 . السلوكية ٢

 . التحليلية ٣

 . التقريرية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

جراء الصحيح االستمرار تجاوب الطالب في استدرار افكار العصف الذهني أن يعلق  اإل –  ٥٢

 المعلم على االجابات بقوله: 

 . هل هناك إجابة أخرى ؟ 1

 . هل هناك إجابة أفضل ؟ ٢

 . احسنت ممتاز ٣

 . إجابة ابداعية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

11٦

 بالمنهج الدراسي : يقصد  –  ٥٣

 . الكتاب المدرسي1

 . الخطة الدراسية المكونة من مجموع المقررات الدراسية ٢

 . طريقة التدريس ٣

 . كل االنشطة والخبرات التي تقدمها المدرسة للطالب ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 تستخدم الوسيلة التعليمية لجميع المبررات اآلتية ماعدا :  –  ٥٤

 . اختصار الوقت 1

 . توفير الجهد ٢

 . توفير خبرات مباشرة ٣

 . تيسير فرص التعلم ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الكلمة التي فيها واو زائدة هي :  - ٥٥

 . أولئك1

 . مسؤول ٢

 . جازوا ٣

 .  داوود ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

11٧

 االبتدائية على : وفقا لنظرية "بياجيه" في النمو المعرفي يركز بناء المناهج  -  ٥٦

 . مفاهيم واقعية قريبة من بيئة الطفل1

 . تجزئة النصوص الدراسية الى فقرات كبيرة ٢

 . دعم النصوص الدراسية بالصور واالشكال والجداول ٣

 . تنمية قدرة الطالب على اجراء العمليات المعرفية ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 مراعاة : عند التخطيط للمادة الدراسية البد من   - ٥٧

 .الفروق الفردية بين الطالب   1

 . الدروس ذات العالقة بالدرس٢

 . الخلفية الثقافية لكل طالب ٣

 . الشي مما ذكر ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

التعلم الذي يشارك المتعلم بفاعلية من خالل قيامه بالقراءة والبحث واالطالع والمشاركة   - ٥٨

 م المعلم فيه مرشدا وموجها وميسرا هو التعلم : في االنشطة الصفية وغير الصفية ويكو

 . النشط 1

 . المربي ٢

 المفتوح  ٣

 الفردي  ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

11٨

 خارطة المفاهيم هي احدى طرائق التدريس التي تقوم على :  –  ٥٩

 . االلقاء المباشر مع الشرح النظري والعملي للمادة 1

 ي بين العالقات بين عناصر الدرس. اعادة تنظيم المادة العلمية في شكل تخطيط٢

 . اعادة صياغة محتوى المادة العلمية في مشكالت للطلب من المتعلم التوصل في حلها٣

 . الحوار وطرح االسئلة بين المعلم والمتعلمين لتحفيز االهداف التعليمية للمادة الدراسية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 وعات ماعدا : جميع ما يأتي من مميزات طريقة المشر - ٦٠

 . ال تحتاج الى اشراف مباشر من المعلم 1

 .  تكسب الطالب خبرة عملية مناسبة. ٢

 . تساعد على التعلم التطبيقي والواقعي ٣

 . تنمي شخصية الطالب وتزيد من ثقته بنفسه وقدراته ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

الموضوعية . فإذا كان مجموع الطالب  طالبا اجابة صحيحة من احد االسئلة  ٣٠اجاب   –  ٦1

 طالبا فأن معامل الصعوبة يساوي :  ٥٠

٠,٣٠.1 

٠,٤٠. ٢ 

٠,٥٠. ٣ 

٠,٦٠. ٤ 

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 طريقة الحل : 



 

11٩

 إجاباتهم خاطئة  ٢٠أجابوا اجابة صحيحة و  ٣٠

 العدد الكلي )تقسيم( عدد االجابات الخاطئة ) يساوي ( معامل الصعوبة 

٠,٤٠= ٢٠/ ٥٠ 

 

لضمان مشاركة الطالب في الموقف التعليمي ينبغي اثارة دافعية التعلم لديهم وهذا يمكن   –  ٦٢

 تحقيقه من خالل: 

 . توزيع الطالب في مجموعات صغيرة لتنفيذ النشاط التدريسي 1

 . ربط محتوى النشاط التعليمي بواقع حياتهم اليومية ٢

 مركبة . اختيار االهداف التعليمية السهلة الغير ٣

 . تكليفهم بواجبات منزلية أسبوعية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

ا في القاء الدروس لطالبه التزامه بقواعد النحو العربي مع الثقة  كان "أحمد" معلما مميزً  –  ٦٣

دلة العلمية  العالية في حديثة الذي يحافظ فيه على نبرة صوت واحد مرتفعة يكثر من إيراد األ

 حمد في  حديثه ؟ أور في مهارات لفكرته ما وجه القص 

 . الثقة العالية اثناء الحديث 1

 . االكثار من ايراد االدلة العلمية٢

 . الصرامة في التزام قواعد النحو العربي ٣

 . المحافظة على نبرة صوت واحدة مرتفعة ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

1٢٠

 " في مستوى : 1٠٠على درجة يقع الهدف التالي "أن يفسر الطالب سبب غليان الماء  –  ٦٤

 . التحليل1

 . الفهم ٢

 . التطبيق ٣

 . المعرفة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

أن معرفة الطالب بنقاط القوة والضعف في تعلمه تساعده على تنمية مستواه التحصيلي   - ٦٥

 ويمكن للمعلم تحقق خالل استعمال : ذلك من : 

 . التعلم النشط 1

 . التعلم التعاوني ٢

 ية الراجعة . التغذ ٣

 . االختبارات المقننة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 التالية في مصادر اشتقاق االهداف التربوية ماعدا :  - ٦٦

 . فلسفة وثقافة المجتمع 1

 . طموحات المجتمع وتحدياته ٢

 . المناهج الدراسية ٣

 . طبيعة المعرفة والتطورات التكنولوجية ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٢1

 االهداف األكثر عمومية هي :  –  ٦٧

 . السلوكية 1

 . التعليمية ٢

 . التدريسية ٣

 . التربوية ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

قال المعلم "أحمد" بتقسيم محتويات المنهج الى وحدات صغيرة صمم لها برمجيات   –  ٦٨

عل  تفاعلية الكترونية توضع في شكل صفحات الكترونية متتابعة ومترابطة مع بعض بحيث يتفا

المتعلم مع تلك الصفحات عبر ما تقدمه له من معلومات ومعارف في كل وحدة لموضوع  

دراسي وعند االجابة بنجاح مع اسئلة الوحدة بعد دراستها يمكنه االنتقال الى الوحدة الدراسية  

 التي تليها هذه االستراتيجية في التعلم تسمى : 

 . التعليم المبرمج 1

 . التعليم المدمج ٢

 ات الدراسية. . الوحد ٣

 . المخرجات التعليمية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 من أشهر المشتغلين في تصنيف االهداف في المجال النفس حركي هو :  - ٦٩

 . بلوم 1

 . ميرل ٢

 . کراثول ٣

 .هارو   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٢٢

 يسمى التقويم الذي يهتم بتقدم نمو التعلم للطالب :  –  ٧٠

 . القبلي 1

 .البنائي   ٢

 لختامي ا ٣

 .التشخيصي   ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 أي المقاييس اآلتية تعبر عن تشتت درجات اختبار اللغة العربية :  –  ٧1

 . الوسيط 1

 . المنوال٢

 . التباين ٣

 . المتوسط الحسابي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

واالفضل  احدى طرق التدريس الذي تشتت انتباه الطالب الذي لديه صعوبات تعلم   –  ٧٢

 تطبيقها هي : 

 . االلقاء1

 . األسئلة ٢

 . االستكشاف. ٣

 . حل المشكالت ٤

 ( 1)اإلجابة الصحيحة   



 

1٢٣

استراتيجية التدريس التي تعتمد على تقسيم المهارات المطلوبة مجموعات أو ربطها   –  ٧٣

 بعامل مشترك ليسهل استدعاؤها هي استراتيجية : 

 .التذكير   1

 . الترديد ٢

 . التنظيم ٣

 .المراقبة   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

أي من االدوات التالية تفيد اكثر من االخرى في االستدالل على صعوبات التعلم المعرفية   - ٧٤

 لدى المتعلم : 

 . اختبار تحصيلي   1

 . مقياس اتجاه   ٢

 . قائمة مالحظات ٣

 . الشي مما ذكر ٤

 اإلجابة الصحيحة ) أ ( 

 

 الراجعة جميع ما يلي عدا : من خصائص التغذية  - ٧٥

 . فورية 1

 . مكتوبة ٢

 . متقطعة ٣

 . موجهة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٢٤

 من حقوق المعلم المهنية :  –  ٧٦

 . االطالع على تقويم االداء1

 . دراسة المناهج وتقويمها ٢

 .  المشاركة في برامج النشاط٣

 . حضور االجتماعات المدرسية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 ي من العبارات التالية تمثل المرحلة االولى لتعامل المعلم مع مشكلة محتملة : أ –  ٧٧

 . تحديد ابعاد المشكلة وعناصرها 1

 . الشعور بالمشكلة واالعتراف بها ٢

 . حصر االسباب الرئيسية للمشكلة٣

 توضيح دور المعلم في حل المشكلة  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

سة الصحيحة للعبادات أي االهداف الخاصة اآلتية يمكن  تدريب التالميذ على الممار  - ٧٨

 اشتقاقه من الهدف العام  السابق لتحقيقه : 

 . أن يعرف الطالب الوضوء تعريفا كامالً 1

 . أن يعدد الطالب اركان الوضوء وشروطه ٢

 . ان يؤدي الطالب الوضوء بصورة صحيحة ٣

 فرض الوضوء. أن يذكر الطالب شواهد من القرآن والسنة على   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٢٥

قسم المعلم الصف الى اركان مختلفة "ركن الفنون ،ركن العلوم ، ركن الرياضيات ،ركن   -  ٧٩

القراءة " وجهزها بجميع المستلزمات الالزمة من حيث" العدد ، االلوان ،سالمة االجهزة" ثم  

 حلة : بدأ بتدريسهم هذه البيئة الصفية في االنسب للتدريس في مر

 . رياض االطفال   1

 . االبتدائية ٢

 . المتوسطة ٣

 . الثانوية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

الحظت معلمة الصف االول االبتدائي ان معظم طالباتها يواجهن صعوبة في الجلوس    - ٨٠

بهدوء بعد دخول الصف صباح كل يوم دراسي أي االجراءات االتية اكثر مالئمة لضمان بداية  

 م : يوم دراسي منظ 

 . وضع الالئحة من العقوبات التي ستطبقها المعلمة على الطالبات غير الملتزمات 1

 . تحديد نشاط روتيني ممتع تنهمك فيه الطالبات فور وصولهن صباح كل يوم ٢

 . إعداد اختبار قصير توزعه المعلمة على كل طالبة بمجرد دخولها غرفة الصف ٣

 يفوت أي طالبة بسبب سلوكها غير المقبول. البدء بالشرح فورا ورفض إعادة ما  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 أي العبارات اآلتية ترتبط بأساليب ما يعرف بالتقويم البنائي أو التكويني :  –  ٨٢

 . قياس تعلم الطلبة الحالي بناءا على تحليل نتائج تعلمهم السابق 1

 لعقلية . تقويم تعلم الطلبة لتكوين تصورهم من خصائصهم وقدراتهم ا٢

 . جمع مؤشرات حول تعلم الطلبة أوال بأول وبأسلوب دوري ٣

 . منح الطلبة درجات دقيقة تناسب مستوى تحصيلهم الفعلي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٢٦

تتميز الدافعية بمجموعة من الخصائص ،هذه الخصائص تتضمن اربعة عناصر أساسية   –  ٨٤

 منها : 

 . تحقيق الذات 1

 . الفهم والمعرفة٢

 حقيق الهدف. ت ٣

 . تلبية الحاجات ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 . جميع ما يلي من انواع التعلم عند أوزبل عدا : ٨٥

 .  التعلم بالتلقي القائم على االكتشاف 1

 . التعلم بالتلقي القائم على االستظهار ٢

 . التعلم باالكتشاف القائم على المعنى العام ٣

 االستظهار . التعلم باالكتشاف القائم على ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي االساليب اآلتية قد تكون افضل تأثير في تحقيق التعلم لدى الطالب مدى الحياة :  - ٨٨

 . استخدام اسلوب التعلم الذاتي 1

 . استخدام مهارات التفكير الناقد ٢

 . استخدام الكتب والمذكرات الدراسية٣

 . استخدام الوسائل التعليمية في التدريس ٤

 (  1إلجابة الصحيحة ) ا

 



 

1٢٧

يعتقد االستاذ "سلمان" ان االجتماعات التي يعقدها لهم المشرف التربوي عديمة الفائدة :    - ٨٩

 ا للمعلم في هذه الحالة : أي التصرف اآلتي يمثل تصرفا صحيحً 

 . يعتذر عن حضور االجتماعات 1

 . يشارك بفاعلية في االجتماعية لجعلها مفيدة للجميع ٢

 جتماع وينشغل بإداء مهام ضرورية وأكثر فائدة . يحضر اال٣

 . يحضر االجتماع ويصرح للمشرف بأنه يضيع وقته ووقت زمالئه ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 قاعة تعليمية تناقش فيها مواد تعليمية :  - ٩٠

 . مصادر 1

 . قاعة التعلم ٢

 . الويكي ٣

 . الشي مما سبق ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

المعلمة "منيرة" زميلتها "جواهر" لحضور حصة تتضمن بعض االنشطة الجديدة  دعت  –  ٩1

 التي ستنفذها ألول مره ، أي من التي يمثل الممارسة الصحيحة للمعلمة "جواهر" 

 . نرصد جوانب القوة والضعف لدى زميلتها 1

 .  التركيز على نقاط ضعف زميلتها لتطوير االداء٢

 بعض المقترحات البديلة . التدخل اثناء الحصة وتقديم ٣

 . مراقبة ما يجري ومقارنته بأدائها لتحكم أيهما أفضل ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٢٨

 استخدام التغذية الراجعة الى عمليات التعلم تؤدي الى :  –  ٩٢

 . إحباط الطالب بمعرفة نقاط الضعف 1

 . تحديد المستوى النهائي لتحصيل الطالب ٢

 قاط القوة . تشجيع الطالب بعد معرفته بن ٣

 . معرفة الطالب بطبيعة معارفه وتقويمها ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

يريد االستاذ "عمران" تحفيز طلبته ودفعهم حول التعلم واالعداد الجيد لالختبارات أي    - ٩٣

 العبارات اآلتية يفضل يقولها للطلبة : 

 . سوف نحذف الموضوعات الصعبة من المقرر 1

 لكنكم قادرون على استيعابها . قد تكون الوحدة صعبة و ٢

 . احذركم من صعوبة االختبار فقد اخفق فيه معظم زمالئكم اآلخرين ٣

 . انتبهوا جيدا هذه الوحدة معقدا جدا وعادة ما يصعب على الطلبة فهمها   ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 من خصائص التعلم الفعال الخصائص اآلتية ماعدا :  –  ٩٤

 تعلم وكيف يحصل التعلم .التركيز على عملية ال   1

 . التركيز على تقديم المحتوى والحقائق والمعلومات ٢

 . توزع اهداف واضحة ومحددة قائمة على حاجات ٣

 . االعتماد على التعلم بواسطة االستقصاء واالكتشاف وحل المشكالت ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٢٩

ً ئحة تقويم الطالب فإن تقويم الطالب في المرحلة االبتدائية يعد  الا لوفقً   - ٩٥ اذا اتقن بنهاية   ناجحا

 العام في كل مادة : 

 . جميع مهارات الحد األدنى1

 % من مهارات الحد االدنى ٧٥. ٢

 % من قائمة المهارات والمعارف ٧٥. ٣

 . قائمة المهارات والمعارف المحددة للمادة٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

من طرق توثيق ومعالجة نتائج الطالب رقميا في حالة عدم وجود نظام رسمي لهذا   - ٩٦

 الغرض هو استخدام : 

 . بوربوينت 1

 . الناشر ٢

 . الوورد ٣

 اکسل .   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

کلف معلم طالبه بإنجاز عمل جماعي داخل الفصل وقدم لهم نشاطا وطلب منهم انجازه في   - ٩٧

دقائق ثم استغل الجزء المتبقي من الزمن في   ٥اال ان احد الطالب انجزه في  عشر دقائق 

 األسلوب االنسب في التعامل معه :  الحديث الجانبي مع زمالئه في المجموعة لذا

 . معاقبة الطالب وفق النظام 1

 . تكليف الطالب بأنشطة اضافية ٢

 . إحالة الطالب إلى أدارة المدرسة٣

 االكتراث بما يعمل . تجاهل الطالب وعدم ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٠

 المجموعة التي كل مفرداتها مصادر مما يأتي هي –  ٩٨

 . هروب ، نشاط   1

 اتساق ، اندفع  ٢

 ارتفع ، رجوع  ٣

 اشتقاق ، استعمال  ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

طلبة المرحلة  أي الممارسات اآلتية لها االسهام االكبر في تهيئة مناخ صفي ايجابي مع  –  ٩٩

 االبتدائية : 

 . السماح لهم بانتقاء زمالئهم في مجموعات التعلم التعاوني   1

 . تخفيف العبء الدراسي بالتقليل من الواجبات المنزلية  ٢

 . سعي المعلم إلقامة عالقة ايجابية مع كل واحد منهم   ٣

 . تكليف جميع الطلبة بمهام من مستوى صعوبة واحدة  ٤

 (  ٣ اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يقارن معلم بين بيانات التقويم لطالبه عبر عدة سنوات وذلك لالستفادة منها كمؤشر على:  - 1٠٠

 .مستوى االداء التدريسي للمعلم1

 . تطوير المناهج في عرض المفاهيم ٢

 . صدق االختبارات فيما نقيسه ٣

 . ثبات اختبارات المعلم   ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٣1

"أحمد" على اقامة عالقة ايجابية مع الطالب في الصف الثالث المتوسط  يحرص المعلم  - 1٠1

وقد شعر بعض المعلمين باالنزعاج نتيجة هذا التصرف معتقدين ان هذا سيسبب في تجاوز  

 الطالب حدودهم يمكن الرد على تخوف المعلمين فيما يلي : 

 . من غير التوقع تجاوز الطالب حدودهم 1

 قتصر على المعلم فقط . في حال التجاوز فإنه ي٢

 . هذه مسألة تخص المعلم "أحمد" وال شأن لهم بها ٣

 . عالقة المعلم اإليجابية طالبه سبيل مهم لتعاونهم معه  ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

"وحمدك المرء مالم تبله خطأ ... وذمك المرء بعد الحمد تكذيب" معنى كلمة "تبله" في   - 1٠٢

 البيت السابق: 

 . تمدحه 1

 تختبره . ٢

 . تنصحه ٣

 . تحدثه ٤

 (  ٤الصحيحة ) اإلجابة 

 للمتحدث الجيد مهارات أساسية وال يعد منها :  - 1٠٣

 . الثقة بالنفس 1

 . حضور البديهة ٢

 .  حسن االستماع ٣

 . الثبات على الرأي ٤

 ( ٤الصحيحة ) اإلجابة 



 

1٣٢

كم على اداء  هي من أدوات التقييم غير النظامية والتي يمكن ان يقوم بها المعلم والح  – 1٠٤

 المتعلم ؟ 

 . دراسة الحالة   1

 . اختبارات التحصيل   ٢

 . اختبارات القدرة العقلية ٣

 . االختبارات محكية المرجع ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

قال رجل لعمرو بن عبيد ... إني ألرحمك مما يقول الناس فيك ، قال : فما تسمعني اقو   – 1٠٥

عتك تقول إال خيراً ، قال : إياهم فارحم ، عالمات الترقيم  فيهم ... قال سبحان هللا .... ما سم

 المالئمة للفقرات هي على الترتيب : 

 .   ، ؟ . 1

٢ :    .، ! 

 ؟  !    : . ٣

 ؟ .  :   . ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

اعد معلم اختباراً من عدد من االسئلة ذات درجات متساوية ، إذا كانت الدرجة الكلية   – 1٠٦

 درجات  لكل سؤال فكم عدد االسئلة في االختبار ؟  ٦وخصص   ٣٠

٣.1 

٥. ٢ 

٦. ٣ 

٤ .11 

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٣

يستخدم المعلمون الخرائط المفاهيمية لدعم تعلم طلبتهم أي العبارات اآلتية تمكن الفائدة   - 1٠٧

 االهم لهذه الممارسة : 

 . تزيد من جاذبية الشرح وتحسن مستوى انتباه الطلبة 1

 من فرض توظيف الطلبة لمهارات التفكير الناقد  . تزيد ٢

 . تساعد الطلبة على الحفظ وتسهل مهمتهم في االسترجاع   ٣

 .تحسن قدرة الطلبة على ادراك العالقات والروابط بين المفاهيم ٤

 (  ٣) اإلجابة الصحيحة 

 

 : من أدوات تقويم المجال النفسي الحركي اختبارات االداء وتتميز بالتركيز على  - 1٠٨

 .االداء المعرفي   1

 االداء الوجداني  ٢

 . المهارات العلمية   ٣

 المهارات الحياتية  ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

سؤال يأتي بصيغتين "الفرق بين المنهج القديم والمنهج الحديث | الفرق بين االتصال   – 1٠٩

الجابة واحدة في  ا - القديم واالتصال الحديث" وتكملة السؤالين بإضافة عنصر جديد االختبارات 

 السؤالين : 

 .المرسل  1

 . المستقبل ٢

 . قناة االتصال   ٣

 التغذية الراجعة  ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٤

أي االساليب التعلم اآلتية لها االسهام األكبر في ثنية مهارات الطلبة في عرض االفكار   – 11٠

 ودعمها بالحجج والبراهين: 

 . المناظرة 1

 . العصف الذهني ٢

 االلعاب والمناقشات . ٣

 . العمل في مجموعات ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

جميع االجراءات اآلتية تساعد المعلم في التحقيق من مدى تعلم الطلبة قبل االنتقال   - 111

 لموضوع أخر ماعدا إجراءا  واحدا هو: 

 . طرح اسئلة على الطلبة أثناء الشرح وبعد االنتهاء منه1

 بة ليطرحوا اسئلتهم حول الموضوع . منح مهلة زمنية للطل٢

 . تكليف الطلبة بمشروع بحثي يعتمد على االكتشاف والتعلم الذاتي   ٣

 . تحليل نتائج االختبار الذي عقد بعد االنتهاء من موضوعات الوحدة٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من الذي يحدد مستوى صعوبة التعلم للتلميذ بشكل دقيق :  – 11٢

 ي . االخصائي النفس1

 . المرشد الطالبي ٢

 .  المدير ٣

 .  المعلم ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٥

 من الذي يكتشف صعوبة التعلم للتلميذ :  - 11٣

 . االخصائي النفسي 1

 . المرشد الطالبي ٢

 .المدير   ٣

 .  المعلم ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

عملية االحتباس الحراري  لدعم تعلم طلبته يرغب االستاذ "هشام" في استضافة خبير في  - 11٤

يقيم في القاهرة وقد تعذر هذا االمر بسبب الكلفة المالية العالية أي المقترحات اآلتية يمثل بديال  

 مالئما يساعد المعلم في تحقيق هدفه : 

 . دعوة المعلم للخبير ان ينظم الى صفحة على "الفيس بوك " 1

 دام برنامج سكايبي . تنظيم لقاء بالفيديو بين الطلبة والخبير باستخ٢

 .  االستئذان من الخبير بأن يتواصل الطلبة معه عبر البريد االلكتروني ٣

 . الطلب من الخبير المساهمة في تقويم مشاريع الطلبة الكترونيا ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

مجموعة من الضوابط المستمدة من ثقافة المجتمع وعقيدته والتي ينبغي ان يلتزم بها   - 11٥

لون في التعليم وتكون بمثابة المرجع الذي يحتكم آلية في التقويم ممارساتهم السلوكية  العام

 والمهنية يقدم النص السابق تعريفا لـ : 

 .قانون التربية والتعليم في السعودية   1

 .نظام االنضباط المدرسي في السعودية   ٢

 إطار فلسفة التربية والتعليم في السعودية  ٣

 هنة التعليم في السعودية . ميثاق اخالقيات م  ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٦

 الخطوة االولى في اعداد االختبار التحصيلي هي :  – 11٦

 . صياغة االسئلة 1

 . اعداد تعليمات االختبار ٢

 . تحديد األهداف التعليمية المراد قياسها ٣

 . تحليل محتوى المادة الدراسية المستهدفة٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 " العدد المكمل للنمط السابق هو:  ٦٠،  ٤٠،   ٢٥،   1٥،   1٠"    - 11٧

٧٠.1 

٧٥. ٢ 

٨٠. ٣ 

٨٥. ٤ 

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

فصول إذا كان عدد االسئلة من الفصل   ٣سؤال من   ٣٠قام مدرس احدى المواد بوضع   – 11٨

سؤال من الفصل  والبقية من الفصل الثالث فكم   % ٤٠% ومن الفصل الثاني يمثل  ٢٠االول يمثل  

 الثالث ؟ 

1 .٩ 

٢ .1٢ 

٣ .1٥ 

٤ .1٨ 

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٧

 العملية التربوية تؤدي إلى الحصول على قيمة كمية " أرقام " ؟  - 11٩

 . القياس 1

 . التنبؤ ٢

 . التقويم ٣

 . التقدير٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 م المناسبة : " اخفق ناصر في االمتحان .... ألنه أهمل " عالمات الترقي  - 1٢٠

1 ) ،  ( . 

 . ) ؟ ( ٢

٣ ) ! ( . 

 ؛ (  (. ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

من خالل متابعتك إلداء طالبك في احدى المواد وجدت أن احد الطالب المتفوقين قد   – 1٢1

 انخفضت درجاته لذا ينبغي دراسة الحالة مع : 

 . المرشد الطالبي 1

 . معلمي الطالب ٢

 . إدارة المدرسة٣

 األمر . ولي ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٣٨

الحظ المعلم إن العالقات االجتماعية بين طالب صفة تحتاج الى تعزيز ودعم كما أن    – 1٢٢

بعض الطالب يحترم وجهات النظر المختلفة وبعضهم خجول وليس لديه القدرة على التواصل  

التغلب على معظم تلك  بفعالية مع االخرين لذا فكر في طريقة التدريس التي ستساعده في 

 المشكالت : 

 . التعلم المبرمج 1

 . التعلم التعاوني ٢

 . التعلم الذاتي ٣

 . المناقشة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 مشاركة الطالب في انشطة الدرس تؤدي إلى :  – 1٢٣

 . اضعاف اهمية المعلم في العملية التعليمة 1

 . تحقيق الهدوء وتقليل ازعاج الطالب ٢

 أهداف التعلم  . تقليل فرص ٣

 تعزيز دور الطالب في إدارة تعلمه   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 الغرض االساسي من االختبار الصفي الذي يعده المعلم هو :  – 1٢٤

 . استثارة قدرات الطالب على تطبيق المعارف والمهارات بطرق جديدة 1

 . بيان الفروق بين الطالب فيما يخص المهارات والمعارف المستهدفة ٢

 . معرفة جوانب القوة عند الطالب واحتياجاتهم في ضوء االهداف التدريسية ٣

 . توفير معلومات حول القدرات العامة للطالب والمستوى تحصيلهم الحالي ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٣٩

الحظ احد معلمي الصفوف المبكرة في بداية العام الدراسي ان طالب فصله يتحدثون    – 1٢٥

الستراتيجيات التالية قد تكون االكثر فاعلية في مساعدته في جعل فصله  بأصوات عالية فأي ا

 اكثر هدوءاً: 

 . عمل نظام مكافآت يحصل عليها الطالب المتفوق في تحصيله الدراسي1

 . تعيين مراقب من الطالب على الفصل يقوم بكتابة اسماء المزعجين ٢

رتفع فيها مستوى االزعاج وتعليقها  . عمل قائمة بالميزات التي سيخسرها الفصل في كل مره ي٣

 على حائط 

. االتفاق مع الطالب على اشارة يستطيع المعلم استخدامها إذا حس أن مستوى االزعاج قد  ٤

 ارتفع بشكل عال جدا . 

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

إداء  أي االدوات التالية تعد افضل أدوات التقويم التي يطبقها المعلم في تتبع التطور في  - 1٢٦

 طالبه أثناء العام الدراسي 

 . اختبارات مقالية قصيرة 1

 البروتفيليو  . ملف االعمال ٢

 . اختبارات الموضوعية الكثيرة الفقرات ٣

 . اسئلة شفهية منوعة أثناء الدرس٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 



 

1٤٠

المتوسط والثانوية  وفقا لالئحة القواعد السلوك والواقعية للطالب وطالبات المرحلتين   – 1٢٧

فان دور المعلم اتجاه المخالفات السلوكية التي يرتكبها الطالب من الدرجة التالية   1٤٣٤لعام  

 فأعلى يتمثل في : 

 . مشاركة مع المدرسة في تفعيل الجاني الثقافي 1

 . ارصد المخالفات المرتكبة وتسليم اسماء مرتكبيها إلدارة المدرسة٢

 كية المرتكبة والتوصية باتخاذ االجراءات . دراسة المخالفات السلو٣

 . تحفيز الطالب على تجنب المخالفات السلوكية والتزامه بالسلوكيات اإليجابية ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 عندما يتقدم الطالب اجابة صحيحة في سؤال طرحه المعلم فما األفضل للمعلم  - 1٢٨

 . يصمت بعض الوقت بعد سماع االجابة من الطالب 1

 . يعزز اجابته مباشرة بكلمات مثل احسنت ممتاز ٢

 . يدخل معه طالب لتحسين االجابة ومشاركته معه ٣

 . وقف اجابته قبل ان تكتمل ويطلب من زميل آخر اكمال االجابة . ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

أي االطراف األتية تقع علية المسؤولية الرئيسية والمباشرة في جهود النمو المهني   - 1٢٩

 معلم: لل

 . المعلم نفسه 1

 . مدير المدرسة٢

 .المشرف التربوي   ٣

 .وزارة التربية والتعليم   ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٤1

أي من العبارات التالية تقدم وصفا صحيحا للعالقة بين مستوى توقعات المعلم من الطلبة   - 1٣٠

 وتحصيلهم : 

 المرحلة الثانوية. . التوقعات العالية تأثير سلبي على تحصيل طلبة 1

 . التوقعات المعلم من العوامل المهمة والرئيسية في تحصيل الطلبة ٢

 . ينحصر اثر التوقعات المعلم على تحصيل الطلبة أضعاف٣

 . تربطها عالقة ضعيفة ليس لها تأثير في التحصيل ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

ات االمالئية فحصر االخطاء  اراد المعلم خالد تحديد اسباب ضعف طالبه في المهار – 1٣1

المتكررة ثم وجهه استبانة الى الطالب وأولياء االمور وبعض زمالئه ودرس نتائجها ووصل  

 الى توصيات سيطلبها من هذه الفئة : 

 . تقويم ذاتها 1

 . استبانة التقويم ٢

 . بحثا اجرائيا ٣

 . موقفا تعليميا ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

العربية السعودية من شح واضح في مصادر المياه وينتج من هذه الواقع  تعاني المملكة  - 1٣٢

حاجة ماسة لتوعية المواطنين في هذا المجال أي الممارسات اآلتية أكثر مالئمة لتعزيز قيمة  

 الترشيد في استعمال الماء لدى الطلبة : 

 . وضع الئحة عقابية للحد من االسراف في استعمال الماء1

 ضل موضوع تعبير حول أهمية الماءعمل مسابقة ألف  ٢

 . ربط عالقة السلوك بمدى التزام الطالب بترشيد الماء٣

 . تنفيذ انشطة يسلك فيها المعلمون نموذجا يمثل قيمة الترشيد ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٤٢

الحظت المعلمة سحر أن طالبات الصف األول متوسط يجيبون من االسئلة في موقف   - 1٣٣

ون استئذان وعلى الرغم من تذكر المعلمة لطالبات بالقاعدة السلوكية التي  النقاش الجماعي د 

تفرض االستئذان قبل االجابة اال انهم ال يلتزمن ، أي العبارات اآلتية تمثل الخطوة القادمة  

 للمعلمة لمعالجة هذه الحالة : 

 . خصم درجات السلوك على كل طالبة تجيب دون أذن 1

 من المشاركة واخراجهن من الفصل  . منع الطالبات المخالفات ٢

 . مناقشة طريقة مقبولة لإلجابة ثم تعديل التعليمات بناء على ذالك٣

 . التوقف عن استخدام أسلوب النقاش الجماعي لحسن التزام الطالبات ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي مما يلي يعبر عن الهدف السلوكي ؟  - 1٣٤

 اكتسابه من دراسة الموضوع . عبارة عامة تصف ما ينبغي 1

 . عبارة محددة تصف ما يجب أن يكسبه المتعلم بعد ممارسة نشاط معين ٢

 . عبارة تصف ما يجب اكتسابه من وحدة تعليمية معينة٣

 . عبارة تصف ما يجب اكتسابه من مادة دراسية محدده٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

يع الطلبة ضمن مجموعات التعلم التعاوني  جميع الشروط اآلتية ينبغي تحقيقها عند توز – 1٣٥

 ماعدا واحد هو : 

 . تكون مجموعات متباعدة عن بعضها بمسافة مالئمة 1

 . ترتيب المجموعات بشكل يسير تجول معلم بينهم ٢

 .  جلوس اعضاء المجموعة على مقربة كافيه من بعضهم ٣

 . توزيع الطلبة على المجموعة وفقا الختباراتهم الخاصة ٤

 (  ٤الصحيحة ) اإلجابة 



 

1٤٣

في درس عند تلوث البيئة للنبات طلب المعلم من كل طالب أن يصور نباتات مع شرح   - 1٣٦

للبيئة التي التقطت فيها الصورة ونشرها على الشبكة العنكبوتية لمناقشة هذه الصور مع زمالئه  

 الطالب يفضل أن يستخدم المعلم والطالب: 

 . برامج المحادثة االلكترونية 1

 ونات االلكترونية . المد ٢

 . البريد االلكتروني ٣

 . صفحات الويكي ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

الطريقة واالجراءات التي يقوم بها المعلم لتحقيق وصول الطالب الى االهداف المرجوة   - 1٣٧

 التي كان يسعى الى تحقيقها يسمى : 

 . التقويم 1

 . التنفيذ ٢

 . التخطيط ٣

 . التغذية الراجعة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 الهمزة مكتوبة خطا فيما يلي :  - 1٣٨

 . انطلق 1

 . أعطى ٢

 . إهتم ٣

 .استخدم   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٤٤

ضمن برنامج تبادل الزيارات مع زمالئه يرغب المعلم احمد في اعطاء درس نموذجي    - 1٣٩

 عليها أكثر إلبراز نموذجه : وفقا للنظرية البنائية فأي الجوانب التالية ينبغي التركيز  

 . االرتباط بين االهداف والمحتوى 1

 ات السابقة للطالب بر. الخ٢

 . االرتباط بين الدروس ٣

 . اهداف الدرس ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أهم ما يميز التفكير في المرحلة االولى للطفولة من وجهة نظر بياجيه أنه:  - 1٤٠

 . سمعي لفظي 1

 . سمعي مكاني ٢

 حركي  ي حس. ٣

 . حركي تجريدي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

أهداف الدرس ،أساليب التقويم ، طرق التدريس، أنشطة التعلم ،جميعها   المكونات اآلتية : - 1٤1

 تمثل عناصر أساسية في عملية : 

 . التخطيط لدروس اليومية 1

 .  تقويم التحصيل الدراسي٢

 . العمليات التتابعية للعمل التدريسي ٣

 ط البعيد المدى للعملية التربوية . التخطي٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٤٥

يأتي الطالب معتصم متأخرا عن نوعد بدء الدوام في معظم االيام ناقشه رائد الفصل   - 1٤٢

 ونبهه أكثر من مره دون نتيجة ، أي االجراءات اآلتية يلزم اتباعها اآلن : 

 . عقاب الطالب امام افرانه لردعه 1

 االستمرار في الحديث الى الطالب . ٢

 . تجاهل سلوكه الى ان يتوقف تلقائيا ٣

 . التواصل مع والده لمناقشة المشكلة ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

يسعى االستاذ "سلمان" نحو اكساب طلبته مهارات واتجاهات التعلم الذاتي المستمر   - 1٤٣

 قيق هدفه : االسلوب التعليمي األكثر مالئمة لمساعدة المعلم في تح 

 . التعلم التعاوني 1

 . العصف الذهني ٢

 . التعلم بحل المشكالت ٣

 . التعلم بالمشروعات ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

طلب المعلم "خالد" من طالبه أن يضعوا أفكار لمشروع " السمنة تهدد حياتك "هذا يقيس   - 1٤٤

 مهارة التفكير ؟ 

 . الناقد 1

 . االبداعي ٢

 . القياس ٣

 االستداللي . ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٤٦

عندما يطلب المعلم من الطالب أن يتبادلوا الكراسات بينهم لتصحيح االجابات عن االسئلة   - 1٤٥

 فإن هذا االسلوب يعرف بـ : 

 . تقويم االقران   1

 . تقويم ذاتي   ٢

 . تقويم المحكي   ٣

 . تقويم المشترك   ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

لنموذج نافذة جوهاري المبينة أدناه فإن تزويد الطالب بتغذية راجعة عن نواحي  وفقا  - 1٤٦

 القوة والضعف في أدائه يؤدي الى : 

 المنطقة العامة  المنطقة العمياء 

 معلومة اآلخرين  معلومة عن اآلخرين 

 معلومة للذات  غير معلومة للذات 

 المنطقة المخفية  منطقة االنشطة غير معلومة 

 غير معلومة اآلخرين  اآلخرين غير معلومة 

 معلومة للذات  غير معلومة للذات 

 

 . خفض المنطقة العمياء وزيادة المنطقة العامة 1

 . زيادة المنطقة المخفية وخفض المنطقة العمياء ٢

 .زيادة المنطقة العمياء وخفض المنطقة المخفية   ٣

 معلومة .خفض المنطقة العامة وزيادة منطقة االنشطة الغير    ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٤٧

أي االتي يمثل معيارا رئيساً على المعلم االستناد عليه عند انتقائه بين نوعين من تقنيات   - 1٤٧

 التعليم : 

 . االحداث ليظهر انه عصري ويتابع كل جديد 1

 . األرخص حيث عليه اال يرهق ميزانية المدرسة ٢

 لتحقيق االهداف . األكثر فاعلية الن التقنية وسيط ٣

 . االسهل استعماالت ليدخر جهده ووقته لمهام أخرى ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يراجع المعلم خطط واستراتيجيته التعليمة في ضوء   – 1٤٨

 . اتجاهات الطالب نحو اساليب التقويم 1

 .  نسبة نجاح الطالب في اختبار التحصيل الدراسي٢

 الب وتفسيرها . تحليل نتائج التحصيل الدراسي للط٣

 . آراء أولياء االمور في نتائج التحصيل الدراسي   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

عندما يعد المعلم أداة للمالحظة بهدف وصف سلوك ما أو تحليله او تقويمه فإن عملية   - 1٤٩

 التحليل تختلف عن العمليات االخرى من حيث : 

 . الحكم على السلوك ومؤثراته 1

 ك ومؤثراته . الربط بين السلو٢

 . تجديد السلوك ومؤثراته ٣

 . ضبط السلوك ومؤثراته ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٤٨

 تمكين الطالب من الحكم على ادائهم في المواقف التعليمية يعد مشاركتهم في :  - 1٥٠

 . التنبؤ في أدائهم 1

 . وضع محكات التقويم ٢

 . تنمية مهارات االقناع ٣

 .  تصميم الخطط العالجية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 اي مواقف التعلم اآلتية يشتمل على عمليات التفكير الناقد :  - 1٥1

 . مشاري وعمر يتحاوران في منطقة تفسيراتهما لنتائج تجربة الكيمياء1

 . يونس وداوود يكتبان أكبر عدد ممكن من األمثلة حول مفهوم الالفقاريات ٢

 ئج المحتملة لالحتباس الحراري . خالد ومصطفى يقومان بعصف ذهني للنتا ٣

 . أحمد وجمال يختبران بالتبادل حفظ كل منهما لمعاني الكلمات باإلنجليزي ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 في اسلوب التدريب الميداني إلعداد المعلمين يفضل النمط التدريبي التالي:  - 1٥٢

 لفعلي المستمر . يبدأ بمرحلة المالحظة والنقد ثم ينتقل الى مرحلة التدريس ا1

 . يبدأ بالتدريب التدريجي الموزع ينتقل إلى مرحلة التدريب الفعلي المستمر ٢

.  يالحظ دروس للمعلم االصلي ويناقشها مع المعلم والمشرف التربوي ثم يتبع بعد ذلك إعطاء  ٣

 بعض الدروس 

 . الشي مما سبق ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٤٩

 تعلم وفق المدرسة السلوكية: مما يميز ادوار المعلم تجاه الم - 1٥٣

 . نقل المعلومات 1

 .  تسهيل التعلم ٢

 . اعداد انشطة تفاعلية ٣

 . تهيئة بيئة تعاونية للتعلم ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

احمد معلم المرحلة الثانوية اراد أن يوجه طالبه نحو مستقبلهم التعليمي والمهني لذا عليه   - 1٥٤

 ان يراعي خصائص الطالب : 

 العقلية . 1

 . االجتماعية ٢

 . الطبيعية ٣

 . االنفعالية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

نظرية التعلم التي تصف عقل المتعلم بأنه صندق ال تتضح عملياته الداخلية ويتعلم من   - 1٥٥

 خالل المثير واالستجابة هي النظرية : 

 . البنائية 1

 . السلوكية ٢

 . اإلدراكية ٣

 االجتماعية  ٤

 (  ٢)  اإلجابة الصحيحة 



 

1٥٠

 

 يتميز الطفل في مرحلة العمليات الحسية من المراحل االخرى :  - 1٥٦

 . بالقدرة على التصنيف والترتيب 1

 . بالنمو الحسي الحركي ٢

 . بالتفكير المجرد ٣

 . بالنمو اللغوي ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

يسعى المعلم  يتوقع من المعلم ان يشرح اهداف التعلم لطالبه قبل بدء عملية التعليم   – 1٥٧

 وراء هذه الممارسة الى تحقيق هدف رئيسي : 

 . تعريف الطلبة بالموضوعات التي سيقومهم ويختبرهم فيها 1

 . توعية الطلبة بما يتوقع ان يحققوه من التعلم ليركزوا عليه ٢

 . توعية الطلبة بالطريقة التي يتبعها المعلم في تحقيق هذه االهداف٣

 يلزمهم من معلومات تساعدهم في اختبارهم طريقة المذاكرة.  تزويد الطلبة بما ٤

 ( ٢اإلجابة الصحيحة ) 

طرح المعلم السؤال االتي : اقترح اكبر عدد من الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة النفايات   - 1٥٨

 هذا السؤال المطروح يدل على تطبيق استراتيجية : 

 . العصف الذهني 1

 . القياس ٢

 . االستقصاء٣

 ف . االكتشا٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥1

 

 يمثل ملف اعمال الطالب :  - 1٥٩

 . الواجبات المنزلية التي يقوم بها الطالب 1

 . نتائج اختبارات دورية وفصلية للطالب ٢

 . جميع االعمال التي تميز بها الطالب عن أقرانه ٣

 . انتقاء هادف ألعمال الطالب التي تعطس تطور أدائه ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي الوسائل اآلتية االنسب في التواصل مع اولياء امور الطالب بشان غياب ابنائهم ؟  – 1٦٠

 . تويتر 1

 . البريد االلكتروني ٢

 sms  . رسائل  ٣

 الفيس بوك  ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

حاول احد المعلمين ان يطبق نظرية سكنر في عملياته التدريسية فكان يطبق التعزيز   - 1٦1

 عد هذا المدخل التدريسي: للمتعلمين ي

 .المعرفي   1

 . الفردي ٢

 . السلوكي ٣

 . االجتماعي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٢

المتعلم الذي يفضل أن يتلقى المعلومات عن طريق القراءة أو الرسوم التوضيحية أو   - 1٦٢

 األشكال هو : 

 . البصري 1

 . التأملي ٢

 . السمعي ٣

 . العملي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي االساليب التالية افضل لضمان استيعاب جميع الطالب للدرس :  - 1٦٣

 . التنويع في طرق التدريس المتبعة 1

 . توجيه مجموعة من االسئلة للطالب ٢

 . البدء بعرض المفاهيم الرئيسية ٣

 . إعادة شرح الدرس في الحصة عدة مرات ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

ف ثالثة من المعلمين في مدى حاجتهم لاللتزام الممارسات االخالقية في مهنة التعليم  اختل - 1٦٤

 أي االساليب التي يمكن من خاللها حل الخالف بين هؤالء المعلمين : 

 . الرجوع لمدير المدرسة للحكم بينهم 1

 . يترك االمر لكل منهم ليقرر ما يقتنع فيه ٢

 كة . يراجعون ميثاق مهنة التعليم بالممل٣

 . يراجعون المواثيق العالمية في اخالقيات مهنة التعليم ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٣

تشكو المعلمة "أسماء" من العبء الكبير الناتج عن الجزء الكتابي من عملية التخطيط   - 1٦٥

 للتعلم أي مما يلي يمثل رأيا خاطنا للمعلمة في هذه الحالة : 

 اتي يعلمن المرحلة نفسها . التخطيط التعاوني مع المعلمات اللو1

 . االستعانة بالحاسوب لحفظ النماذج والخطط وتطويرها المستمر ٢

 . االعتماد على الخطط التي وضعتها العام الماضي وتغيير التاريخ ٣

 . االطالع على امثلة من النماذج التي وضعتها الوزارة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الوصف االتي للمشاركة الفعالة بين المدرسة والبيت : أي عبارات اآلتية يمثل  – 1٦٦

 . يقتصر دور البيت على متابعة الواجبات 1

 . يعد البيت الجهة االنسب في ضبط سلوك الطلبة ٢

 .  ينبغي مشاركة االهل في تخطيط التعليم ومتابعته وتقويمه ٣

 . يفضل عدم تدخل البيت في تعلم ابناءهم ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

أي االساليب انواع التقويم التالية أكثر فعالية في تعريف على تقديم تعلم الطلبة نحو   – 1٦٧

 تحقيق االهداف : 

 . الختامي 1

 . التكويني ٢

 . التشخيصي ٣

 . المعيار المرجع ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٤

حول   يرغب المعلم خالد في التحدث مع أولياء امور طالبه ومناقشتهم وتبادل االداء معهم - 1٦٩

 تقدم الطالب في األداء فما افضل طريقة ليحقق المعلم هدفه : 

 . عقد اجتماع لمناقشة االهداف المشركة مع أولياء االمور حول أداء ابنائهم 1

 . كتابة مالحظات ايجابية وارسالهم ألولياء االمور حول تقدم طالبهم ٢

 داء ابناءهم . الحصول على توقيعات اولياء االمور لضمان استالم تقارير ا٣

 الزام الطالب بتسجيل الملحوظات في سجل المتابعة اليومية وتوقيعه من أولياء االمور  ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

يحاول احد المعلمين استعمال أسلوب تمثيل المعلومات بصريا بحيث يعبر عن الصورة    – 1٧٠

 المعلومات فهو بذلك يوجهم الى استعمال :  الذهنية للعالقة بين

 . طريقة المشروع 1

 . مقايس التقدير ٢

 . المدونات اليومية ٣

 الخريطة المفاهيمية  ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

معلمه طلبت من طالباتها زراعة نبته في وعاء داخل الفصل على حسب مخروط ديل   – 1٧1

 يعتبر: 

 . الخبرة المباشرة 1

 . الخبرات المعدلة ٢

 . المحسوس المالحظ ٣

 الرمزية . توقع ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٥

 من أهم المدارس التي اشارات على التعلم ومبادئه :  – 1٧٢

 . المعرفية 1

 . السلوكية ٢

 . التحليلية ٣

 . االجتماعية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

اظهرت احدى الدراسات ارتفاع معامل االرتباط بين درجات المتقدمين على اختبارات   - 1٧٣

 ودرجاتهم في أدوات التقويم االداء يعد التعين فأي انواع الصدق لدافعية النتائج : المعلمين  

 . صدق المفهوم 1

 . صدق المحك ٢

 . صدق العاملي ٣

 التنبؤ . صدق ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

طلب المعلم من كل طالب ان يجمع اعماله بانتظام في حقيبة وفي كل اسبوع يطلب من   - 1٧٤

هم السابقة ثم اعادتها الى مكانها داخل الفصل فما الهدف الذي يسعي اليه  الطالب مراجعة اعمال

 من هذا الطلب : 

 . مشاركة الطالب زمالئه في عملية التقويم 1

 . اتاحة النقاش بين الطالب للمقارنة بين اعمالهم ٢

 . تقويم مستوى الطالب في المحافظة على مقتنياتهم ٣

 ه ومدى تقدمه . تشجيع الطالب على التأمل في اعمال٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٦

 لتحقيق صدق المحتوى لالختبار فإنني :  - 1٧٥

 . أخذ المحتوى مباشرة من الكتاب المدرسي 1

 . أضمن فقرات أسئلة متباينة الصعوبة ٢

 .  أربط نتائج االختبارات مع نتائج اختبار موثوق ٣

 .  أعدها وفق جدول مواصفات ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي الفوائد ال يؤدي تقويم االقران اليها :  - 1٧٦

 . تطوير حسن المسؤولية والتفاعل االجتماعي 1

 . زيادة قدرة المتعلم على االستقاللية ٢

 . تنمية بعض مهارات الحياة المهنية ٣

 . تطوير مهارات التفكير االبداعي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

التقويم االنسب لتقويم أداء طالبه في مهارة التحليل  تردد احد المعلمين في اختبار اسلوب  - 1٧٧

 فأي االساليب التالية تكون انسب لتقويم المهارة التي حددها : 

 . اضافة سؤال مقالي مفتوح في نهاية االختبار 1

 . زيادة عدد فقرات االختبار من متعدد في االختبار ٢

 . وضع الفراغ في نهاية الفقرة ليستطيع فهم السؤال ٣

 ع فقرات الصواب والخطأ بالتناوب في ورقة االختبار . وض٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٥٧

 لتنمية التعلم الذاتي لجميع التالميذ :  – 1٧٨

 . أحفز التالميذ االقوياء على التعلم في ضوء االهداف التربوية 1

 ٧.  اتيح الفرصة لجميع التالميذ لوصف عملية تعلمهم وأشجعهم على ذلك  ٢

 .استخدم مصادر تعلم محددة وال أشتت انتباه التالميذ   ٣

 . أشغل التالميذ في تقويم أعمال زمالئهم ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يستثمر وقت التدريس بصورة فاعلة ومتوازنة إذا صرف في :  - 1٧٩

 . شرح موضوع التعلم 1

 . توجيه التالميذ ٢

 . ضبط الفصل ٣

 . التربية والتعليم ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

عندما يقوم المعلم بتقدير العمل النهائي للمجموعة بناء على مدى جودة أداء كل فرد في   - 1٨٠

المجموعة واتقانه لما كلفه من عمل على حده فإن هذا يشير الى مكون مهم من مكونات التعلم  

 التعاوني هو : 

 . عمليات اداء المجموعة 1

 جابي. االعتماد المتبادل االي٢

 . التنافس الموجه بين الطالب ٣

 .  المحاسبة الفورية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٨

احد طالب الصف الثالث االبتدائي يقرأ الكلمات بصورة خاطئة وغالبا ما يعكس ترتيب   - 1٨1

 األحرف في الكلمات يمكن وصف هذا طالب من فئة : 

 . ضعاف النظر 1

 .  صعوبات التعلم ٢

 . المتخلفين عقليا ٣

 . المتأخرين دراسيا ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي االتي ال يوافق مع نظرية التعلم الشرطي يحدث التعلم من خالل :  - 1٨٢

 . التعزيز المباشر للسلوك 1

 . ارتباط المثير باالستجابة ٢

 . دعم السلوك بالمعززات الخارجية ٣

 . استثارة الدافعية للتعلم بمعززات داخلية٤

 (  ٤الصحيحة ) اإلجابة 

 

أي األساليب األتية تستهدف كيفية تعلم الطالب وتحميل مسؤولية التعلم والتحكم في   - 1٨٣

 سلوكه : 

 . المعرفية 1

 . السلوكية ٢

 . تعديل السلوك المعرفي٣

 . المنية على نظرية التعلم االجتماعي ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٥٩

واع مختلفة من االفكار التي ترتبط بموقف  القدرة على سرعة انتاج افكار تنمي الى ان - 1٨٤

 معين : 

 . طالقة فكرية 1

 . طالقة لفظية ٢

 . مرونة ٣

 . اصالة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أيهما أصح :  - 1٨٥

 . مدراء مدارس1

 . مديرو مدارس ٢

 . مديرين مدارس٣

 . مديرون مدارس٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

اختباراً موحداً للطالب وبعد تصحيحه لوحظ تفاوت تقدير معلمي  قدمت المدرسة الثانوية  - 1٨٦

 الفصول لدرجات الطالب مما يعني أن هذا االختبار يفتقر الى : 

 . الصدق 1

 . الثبات ٢

 . الشمولية ٣

 . الموضوعية ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦٠

تقدير يوضح   قبل البدء بتنفيذ المشروعات البحثية تزود المعلمة "آمنه" طالباتها ب سلم  - 1٨٧

مستويات االداء المختلفة وما يقابلها من درجات معايير التصحيح يتوقع لهذه الممارسة أن  

 يؤدي: 

 . انخفاض مصداقية التصحيح بسبب المعرفة المسبقة بالمعايير 1

 . زيادة مقدار الوقت الالزم إلنجاز مشروعات تستجيب المعايير ٢

 مستوى معايير التصحيح . شعور الطالبات باإلحباط نتيجة ارتفاع ٣

 . ارتفاع مستوى جودة المشروعات ودرجة تقيدها بالمعايير الموضوعية ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

قام احد الطالب باالستهزاء بإجابة احد زمالئه فاإلجراء االنسب تربويا الذي يفترض ان   - 1٨٨

 يمارسه المعلم : 

 . تأنيبه امام زمالئه 1

 شرة. تحويل السؤال اليه مبا٢

 . ايقافه وطلب االعتذار منه لزميله فوراً ٣

 . استدعاؤه على انفراد بعد الحصة وتوضيح خطئه ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 تنمية مهارات الطالب في إدارة الوقت تكون من خالل :  - 1٨٩

 . اكسابه المهارات المعرفية المتعلقة بأهمية الوقت 1

 شطة . تدريبه على وضع خطة زمنية في وضع االن٢

 . مساعدته على انهاء النشاط في الوقت المحدد ٣

 . منحه الحرية في تحديد وقت تنفيذ االنشطة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦1

اثناء شرحك ألحد الدروس بدأت تشعر بأن الطالب قاموا يتصرفون بطريقة قد تفقدك   - 1٩٠

 لة : القدرة على ضبط الصف ، فما االسلوب المناسب الذي ستتبعه في هذه الحا

 . خصم عدد من الدرجات لكي يرتدع الطالب جميعا 1

 . توجيه الطالب الى انشطة صفية متعلقة في الدرس ٢

 .اشعار الطالب بأنك لن تعيد شرح درس اليوم ٣

 . التوقف عن الشرح وإشعاره ادارة المدرسة٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

الطالب وفي كل مره يالحظ استجابة  يعطي المعلم "محمد" نشاطا ومهمة موحدة لجميع  - 1٩1

بعض الطالب وعدم دافعية بعضهم لتنفيذ ما البرنامج التدريبي المالئم الذي يناسب المعلم محمد  

 ويساعده على حل المشكلة السابقة : 

 . التعليم التمايزي المبني على نظرية الذكاء المتعددة1

 . مهارات الحوار في االتصال مع اآلخرين ٢

 مهارات العرض وااللقاء المؤثر . ٣

 . دمج التقنية في التعليم ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 يعاني طالب ذوي صعوبات التعلم في مجال اللغة االستقبالية من :   – 1٩٢

 . اتباع التعليمات 1

 . مناقشة المفاهيم المجردة٢

 . استخدام قواعد اللغة الصحيحة ٣

 شة . الحفاظ على نفس الموضوع عند المناق٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦٢

في تدريس مقرر باستخدام منتدى تعليمي أضاف المعلم سؤال في منتدى المقرر   - 1٩٣

واشتراط على الطالب في مشاركاتهم أن يقرأ كل طالب اجابة زميله الذي سبقه ويحلل االجابة  

 عد على : ويؤيدها أو ينقدها على اسس علمية استخدام  المعلم للتقنية في هذا السؤال يسا

 . تقليل تكرار اجابات الطالب المتشابهة 1

 . تنمية مهارات التفكير العليا لدى المتعلم ٢

 . التقليل من االحتماالت الغش في االجابة ٣

 . تشتت الطالب والحد من تحقيق اهداف التعلم ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

يمكن نشره في االنترنت ضمن انظمة  أحد بيئات التقنية إلنشاء محتوى تعليمي تفاعلي  – 1٩٤

 إدارة التعليم ويمكن نشره ضمن االقراص المدمجة والمشغالت : 

 . المفضالت 1

 . الدروب بكس ٢

 . الكورس الب ٣

 . الجوال التعليمي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

ي  أي المهام اآلتية تقع على عاتق الطالب الذي يتولى مهمة المشجع اثناء التعلم التعاون – 1٩٥

 في مجموعات : 

 . التأكد من تحمل كل عضو جزءاً من مسؤولية تأدية المهمة التعليمية 1

 . تقويم أداء االعضاء وكتابة تقرير لتقديمه للمعلم بعد انتهاء النشاط ٢

 . تقدير جهود االعضاء واسهاماتهم في تحقيق اهداف النشاط ٣

 المستقبلي . تسجيل المالحظات التأملية لتوظيفها في تطوير األداء ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦٣

 يعد تبادل الزيارات بين الزمالء اثناء التدريس من وسائل المساعدة على :  - 1٩٦

 . تقويم طرائق التدريس 1

 . تطوير المناهج ٢

 . النمو المهني ٣

 . تقويم المعلم ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

ال عليه وسلم " إال إن القوة  بادر معلم العلوم الشرعية طالبه بحديث النبي صلى هل  – 1٩٧

الرمي ، إال إن القوة الرمي، إال إن القوة الرمي" رواه مسلم .وطلب من الطالب ذكر اكبر عدد  

 مكن من الفوائد لتعلم الرمي ،يقيس الطلب السابق مهارة : 

 . الجدة1

 . المرونة ٢

 .الطالقة   ٣

 .األصالة   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

التعليمي التالي : أن يقبل الطالب على حل االلغاز في المسابقات المدرسية  يصنف الهدف  - 1٩٨

 ضمن اهداف المجال: 

 . النفس حركي 1

 . الوجداني ٢

 . السلوكي ٣

 . المعرفي ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦٤

 اي االتي ال يعد من العوامل التي تساعد على تحديد وتحقيق اهداف نموه المهني :  - 1٩٩

 االيجابي . االتجاه 1

 . الدافعية الداخلية ٢

 . الممارسة والتدريب ٣

 النزاعات الشخصية  ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

قال أحد المشرفين التربويين للمعلم بعد زيارته اإلشرافية تحتاج الى االهتمام بالنمو   - ٢٠٠

 المهني عليه المعلم قائال: 

 . حث الطالب على التعليم المستمر1

 ة مع المعلمين . تكوين عالقات جيد ٢

 . العصف الذهني لحل المشكالت ٣

 ه الذاتيي.التعلم المستمر والتوج   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

البدء بالمفاهيم العامة واالنتقال الى المفاهيم االقل عمومية مع ربطها بطريقة تبين   - ٢٠1

 العالقات الرأسية واألفقية بين هذه المفاهيم هذا العمل يمثل االنتقال من : 

 .الكل الى الجزء  1

 . البسيط الى المعقد ٢

 . المعلوم الى المجهول ٣

 . المحسوس الى المجرد ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٦٥

 ٢,٢,٣,٦,٦,٥,٤,٣,٣إذا كانت درجات مجموعة طالب في اختبار هي كالتالي : فإن "  - ٢٠٢

 . الوسط الحسابي أقل من الوسيط واعلى من المنوال 1

 الحسابي أعلى من الوسيط وأقل من المنوال. الوسط ٢

 . الوسط الحسابي اعلى من الوسيط والمنوال ٣

 . الوسط الحسابي اقل من الوسيط والمنوال ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 تقوم عملية التقويم التربوي على اساس :  - ٢٠٣

 . معرفة مدى المركزية في بناء المنهج 1

 . مقارنة النتائج بأهداف التعلم٢

 . معرفة مدى مرونة المنهج ٣

 . مقارنة الوسائل بالنتائج ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

يشارك احد المعلمين الجدد في ورش تدريبية لتنمية استخدام التقنية في التدريس فأي من   - ٢٠٤

 االستراتيجيات طالبنا األفضل لالستفادة القصوى من تلك الورش : 

 ياء التي يجب عليه التركيز عليها عند حضور الورش . اطالع على اراء زمالئه من اهم االش1

 . البدء بإدراج مواد تقنية اضافية في خطط التدريس لتطبيق المعلومات التي قدمت في الورش ٢

. مراجعة افكاره الخاصة حول مزايا وعيوب استخدامات التقنية في التدريس قبل حضور  ٣

 الورش

ت مكتسبة الجديدة ومناقشة ما يستجد من  . توفير فرص تدريسية في صفة لتطبيق مهارا٤

 صعوبات مع الزمالء 

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦٦

 سبعة أيام العارضة ينتهوا :  - ٢٠٥

 . انتهاء السنة الميالدية 1

 . انتهاء االمتحانات ٢

 . انتهاء السنة الدراسية ٣

 . انتهاء االجازة الصيفية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

طلبته جعل االفكار متطابقة أو متشابهة أو مختلفة أو غير متعارضة  اذا طلب المعلم من   - ٢٠٦

 فإنه يستخدم االسئلة من نوع عالقة : 

 السبب بالنتيجة  -1

 . المقارنة ٢

 . التضمين ٣

 . التفسير ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

فئات متدرجة ومنظمة بشكل متسلسل وتستخدم في تحديد خصائص اآلخر أو الذات تشير   - ٢٠٧

 رة إلى : العبا

 . المذكرات اليومية 1

 . قوائم الرصد ٢

 . ساللم التقدير٣

 . السجل التراكمي ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٦٧

 سميت االسئلة الموضوعية بهذا االسم :  - ٢٠٨

 . موضوعية وضعها من قبل المعلم 1

 . موضوعية تصحيحها ٢

 . موضوعية تغطيتها للمحتوى ٣

 . موضوعيتها في مراعاة مستويات الطلبة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 االختبار الذي يقيس القدرة اإلدراكية هو :  - ٢٠٩

 . اختبار لوح االشكال 1

 . اختبار سرعة التمييز ٢

 . اختبار االشكال المقلوبة ٣

 . اختبار سالسل الحروف ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

انتباه الطالب ولهذا االستخدام  من المهم استخدام الحركات واالشارات اثناء االلقاء لشد  - ٢1٠

 ضوابط ومهارات فأي االتي يعد استخداماً خاطئاً: 

 ف اشارات اليد والرأسي.  توظ1

 . التحريك الدائم لليدين والرأس٢

 . المواءمة بين االشارات وااللفاظ والعبارات ٣

 . التحريك احيانا يمنة ويسرة والى االمام والخلف ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٦٨

ترغب المعلمة "صفية" االعتماد على النظرية المعرفية في توجيه سلوك طالباتها أي   - ٢11

 الممارسات االتية تستجيب لرغبة المعلمة : 

 . تلجأ المعلمة إجراء العقاب والتجاهل ضعاف السلوك الغير مقبول 1

 . تعزيز المعلمة سلوك الطالبات بتطبيق نوعي التعزيز اإليجابي والسلبي ٢

 الطالبات على الضبط الذاتي لسلوكياتهن بعيدا عن الرقابة الخارجية  . تدريب   ٣

 . تنظيم البيئة المادية للتعلم بطريقة تقلل االحتماالت ظهور السلوك غير المقبول ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من خالل مفهومك الحديث للذكاء فإن :  - ٢1٢

 . الموهوب ذكي 1

 . الذكي موهوب ٢

 . الذكي متفوق ٣

 تفوق ذكي . الم٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 ندب مدرس الى مدرسة اخرى لمدة اسبوع وغاب يوم يرجع الى :  - ٢1٣

 . اإلدارة التعليمية 1

 . الشئون القانونية ٢

 . وكالة الوزارة٣

 . المدرسة االصلية ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٦٩

 يقصد بمفهوم ادارة الصف :  - ٢1٤

 نحو يساعد على التعلم . تنظيم البيئة التعليمية على 1

 . استيعاب القواعد واالنظمة الصفية ٢

 . توظيف ما لدى المعلم من خبرات ٣

 االهتمام بحل المشكالت اآلتية بحزم  ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يكون االختبار صادقاً اذا: - ٢1٥

 . قاس ما وضع لقياسه 1

 . كانت درجات الطلبة مرتفعة ٢

 بتكرار القياس . كانت النتائج مستقرة  ٣

 . حصل الطالب على نفس الدرجة مهما اختلف المصححون ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 يمكن القول بأن االختبار يعد موضوعيا اذا :  - ٢1٦

 . اعطي الدرجة مختلفة عن غيره بغض النظر عمن يصححه 1

 . اعطي نفس الدرجة مع االخذ بعين االعتبار عمن يصححه ٢

 غض النظر عمن يصححه . اعطي نفس الدرجة ب٣

 . ال عالقة للدرجات باالختبارات الموضوعية ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٧٠

تحت    1,٢٥درجة والصغرى   ٦.٥إذا كانت درجة الحرارة العظمى في احدى المدن   - ٢1٧

 الصفر فكم الفرق بين درجتي الحرارة ؟ 

1 .٥,٢٥ 

٥,٧٥. ٢ 

٧,٢٥. ٣ 

٧.٧٥. ٤ 

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 ما هو االسلوب االنجح من االساليب التالية في الكشف عن وجهات النظر المتباينة :  - ٢1٨

 . المحاضرات 1

 . التسجيالت ٢

 . القياس ٣

 . الندوات ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من أهم األسباب التي تؤدي إلى فشل الندوة كأسلوب من أساليب التدريس ؟  - ٢1٩

 . االهتمام بدوافع التالميذ 1

 دة اقبال التالميذ على المشاركة في النقاش . ش٢

 . مراعاة حاجات التالميذ ٣

 . سيطرة بعض التالميذ على اوقات المناقشة ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٧1

 من العوامل التي تساعد على نجاح الندوة كأسلوب من اساليب التدريس التركيز على :  - ٢٢٠

 . القراءات الواسعة المفصلة1

 م فقط . توضيح المفاهي ٢

 ادة جو التفاعل االيجابيي . ز٣

 تقديم معلومة حديثة   ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 اختبارات الصواب والخطأ عدة مزايا أهمها :  – ٢٢1

 . تغطيتها لعينه كبيرة من مفردات محتوى المادة الدراسية 1

 . ارتفاع معامل الثبات فيها٢

 واالستظهار . تشجيع التالميذ على الحفظ ٣

 . ارتفاع درجة موضوعيتها٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من أبرز عيوب اختبارات االختيار من متعدد :  – ٢٢٢

 . ارتفاع نسبة اللجوء إلى التخمين في االجابة عن اسئلتها1

 . انخفاض معامل صدفها ٢

 . قصورها عن قياس القدرة التعبيرية ٣

 . انخفاض معامل ثباتها ٤

 (  ٣حة ) اإلجابة الصحي

 

 



 

1٧٢

 ادارة الصف ادارة جيدة تتطلب من المعلم ان :  – ٢٢٣

 . يتصف بالشدة في تعامله مع التالميذ لئال ينصرفوا عن موضوع التعلم 1

 . يتصف باللين في تعامله مع التالميذ لئال يعوقهم عن المشاركة٢

 . يوفر الجو االجتماعي واالنفعالي الذي يحقق العدل واالحترام في الصف ٣

 . يتصف بقوة القرارات ضد الطالب في الصف ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الكلمة التي كتبت خطأ:  - ٢٢٤

 .  فشكي 1

 . يشكو   ٢

 . أولى ٣

 . فأدهشني ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 المدرسة التي تعتمد على الخبرات الشعورية والمدخالت الشعورية واالستبطان هي :  – ٢٢٥

 . الوظيفية 1

 البنائية . ٢

 . التحليلية ٣

 . السلوكية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

1٧٣

 علم النفس التربوي هو العلم الذي يدرس :  - ٢٢٦

 . الذكاء1

 . الفروق الفردية ٢

 . الذاكرة٣

 . جميع ما سبق   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 المدرسة التي جاءت بمصطلحات الشعور والالشعور واالنا وغيرها :  - ٢٢٧

 البنائية . 1

 . الوظيفية ٢

 . التحليلية ٣

 . الجشتالت ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 ي المدرسة : فالمدرسة التي تهتم بوظيفة الشعور ودوره  – ٢٢٨

 . المعرفية 1

 . الوظيفية  ٢

 . السلوكية ٣

 . التحليلية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

1٧٤

 المدرسة التي اشارت على التعلم ومبادئه :  - ٢٢٩

 المعرفية . 1

 . السلوكية ٢

 . التحليلية ٣

 . البنائية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 في االستقصاء العادل يعدل المعلم بين المجموعات في :  - ٢٣٠

 . عدم تقديم اجابات نهائية 1

 . تزويد الطالب باألدوات ٢

 . مناقشة االدوار وتوزيعها ٣

 . جميع ما ذكر ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

يستضيف المعلم ضيفاً للتحدث الى الطلبة حول اسباب السمنة أي اإلجراءات التالية    – ٢٣1

 مناسبة 

 . يشجع المعلم الطلبة على المشاركة  1

 . يختار المعلم الطلبة الذي يثق بهم ٢

 . يتجاهل المعلم ضعاف التحصيل ٣

 . يكتفي المعلم بالطلبة المتطوعين بالمشاركة ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٧٥

 أي العبارات التالية تصف طالب نمطه المفضل بالتعلم الحسي :  - ٢٣٢

 . يدرك االنماط والعالقات 1

 . لديه اهتمام واضح بالكتابة٢

 . يستمتع في تركيب المجسمات ٣

 . جميع ما سبق ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من المؤشرات التي تدل على مواصفات االستماع الجيد :  – ٢٣٣

 قضايا المشكلة بوقتها . السؤال عن 1

 . تصحيح افكار المتحدث اثناء الحديث ٢

 . تسجيل المالحظات والتعليقات واالسئلة ٣

 . الشي مما ذكر ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من أمثلة التعليم بالنمذجة حين يريد المعلم تعليم سلوك احترام رأي اآلخرين فإنه :  - ٢٣٤

 . يمارسه 1

 .  يشرح معناه ٢

 عله . يحث على ف٣

 . يكافئ من يمارسه ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

1٧٦

 من اختصاصات اللجنة العليا لسياسة التعليم :  - ٢٣٥

 . اعداد المعلمين 1

 . اقرار الخطة التعليمية ٢

 . بناء المقررات الدراسية ٣

 . تدريب المعلمين اثناء الخدمة٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يشارك في االنشطة : الحظ معلم النشاط طالب ال  - ٢٣٦

 . يتجاهل االمر 1

 . يخبر زمالئه الطالب ليستحثوه على المشاركة ٢

 . يترك األمر حسب حريته٣

 . يتصنع مواقف عفوية تجبره على المشاركة   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

ظهار النون الساكنة يصنف هذا  إأن يستخرج التلميذ من اآلية الكريمة مثالين على  – ٢٣٧

 الهدف ضمن االهداف : 

 . الوجدانية 1

 . التطبيقية ٢

 . الضمنية ٣

 . المهارية ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٧٧

 الطريقة االنسب للمعلم لتعلم الطالب طريقة الوضوء عندما:  - ٢٣٨

 . يقرأها بشكل صحيح 1

 يعرف الوضوء بشكل كامل. ٢

 . يكتب طريقة الوضوء ٣

 . يطبقها امامه بشكل صحيح ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

معلم علوم شرح نمو النباتات وطلب من الطالب بذر نبتة من المنزل ومراقبتها كل يوم   - ٢٣٩

 ما هو هدف المعلم  

 . استقراء1

 . استقصاء ٢

 . تعزيز ٣

 . نمذجة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الجملة الصحيحة نحويا وامالئيا مما يلي :  - ٢٤٠

 . الصحراء سمائها صافية 1

 . الصحراء سماؤها صافية ٢

 . الصحراء سماءها صافية ٣

 الصحراء سمألها صافية  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٧٨

أنا أعمل معلما... وأخي مازال طالباً... عالمتا الترقيم الصحيحتين في الفراغين السابقين   - ٢٤1

 على الترتيب :   هما

1 ) . ، ( . 

٢ ) ، . ( . 

 . ) ؛ . ( ٣

 . ) !؟ ( ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 كتاباً:  ٢٥رياال ، فكم ثمن   ٥٢كتب  ٥إذا كان ثمن   – ٢٤٢

 رياال  ٢٥٠.    1

 رياال  ٢٥٥,٢

 رياال  ٢٦٠. ٣

 رياال  ٢٦٥.٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

االنسان في هذه الحياة بالسفينة في البحر: "  يقول مصطفى صادق الرافعي مشبها  - ٢٤٣

ارتفعت السفينة أو انخفضت   ...اشبه االنسان في الحياة بالسفينة في امواج البحر .  ا .......م

ن االنسان على الدنيا واحكامها ، و......فليجتهد  ب فليس ذلك منها وحدها ...... مما حولها فال يعت 

 أن يحكم نفسه " 

 كن .  أال، إن، بل ، ل1

 . أال ، بل ،لكن ،إن ٢

 . بل ،إن ،اال، لكن ٣

 . لكن ، بل إن أال ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٧٩

 طالب يسأل اسئلة متعددة وغريبة ما الحل معه :  – ٢٤٤

 . تجاهله 1

 . جعله يبحث عن االجابة كبحث خارجي ٢

 . تأجيل اسئلته لما بعد الدرس٣

 . االجابة على اسئلته وتشجيعه ٤

 (  ٤الصحيحة ) اإلجابة 

 

 المعلم أثناء الكتابة على السبورة، الموقف االمثل في هذه الحالة:  ءعندما يخطي  – ٢٤٥

 . يعترف بالخطأ ويصححه1

 . يتغاضى عن الخطأ واال يحرج نفسه ٢

 . يقول الطلبة أنه يختبرهم ٣

 . يصحح الخطأ في الدرس القادم ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

" من وقت الحصة يضيع من دون  % ٥٠ -  % ٣ما يتراوح بين "،   أفادت الدراسات أن  – ٢٤٦

 فائدة بسبب ما يلي عدا : 

 . قيام التالميذ بنشاطات غير صحيحة دون متابعة من المعلم1

 . التنويع في االنشطة والخبرات ٢

 . نقل بعض األدوات والمواد ٣

 . تقديم المعلم ارشادات كثيرة٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٨٠

 م الذي يجريه المعلم عند االنتهاء من جميع األهداف : التقوي – ٢٤٧

 . تشخيصي 1

 . قبلي ٢

 . ختامي ٣

 . تكويني ٤

 ( ٣) اإلجابة الصحيحة 

 

 يهتم المعلم باإلدارة الصفية ليحقق:   – ٢٤٨

 . الكفاية التعليمية والمعرفية1

 . النمو المتكامل للطالب ٢

 . قواعد السلوك الجيد ٣

 الفصل. ضبط النظام داخل ٤

 ( ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 ت عند التالميذ: التنمية االستقاللية والقدرة على اتخاذ القرار – ٢٤٩

 . أطلب منهم التقيد بالتعليمات الصفية والكتاب المقرر 1

 نظم التالميذ في مجموعات عمل صغيرة أ. ٢

 . أحدد لهم واجباتهم وما ينبغي عليهم عمله بالتفصيل ٣

 . جميع ما ذكر   ٤

 (  ٢بة الصحيحة ) اإلجا

 

 



 

1٨1

 قدرة المتعلم على ايراد افكار عديدة ومتنوعة تعني امتالكه لعنصر:  - ٢٥٠

 . الطالقة 1

 . المرونة ٢

 . االصالة ٣

 . التنبؤ ٤

 ( 1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 غراض محددة ولغايات العالج والتحسين في نوعية التالميذ: أل تستخدم  - ٢٥1

 . االختبارات االدائية 1

 االختبارات التشخيصية . ٢

 . االمتحانات المفتوحة ٣

 . قوائم الرصد ٤

 ( ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 االتصال الهاتفي مع معلم من نفس المدرسة يدرس مستوى اعلى منك يعد اتصال :  - ٢٥٢

 . رأسي 1

 . تصاعدي ٢

 . أفقي ٣

 . قطري ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 



 

1٨٢

 االتصال والتواصل : من االمور التي تسبب فجوات في  - ٢٥٣

 . السن 1

 . الجنس ٢

 . ثقافة الفرد ٣

 . كل ما ذكر  ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 عند توزيع محتوى المقرر الدراسي على مدار السنة على المعلم أن يأخذ بعين االعتبار :  - ٢٥٤

 . احتياجات الطلبة 1

 . طبيعة المادة التعليمية ومحتواها ٢

 . أ و ب ٣

 التطويرية. التغذية الراجعة ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

في درس عمليات الضرب صيغ الهدف التالي : " أن يستعمل الطالب جدول الضرب في   - ٢٥٥

 عمليات البيع والشراء اليومية " هذا الهدف حسب تصنيف بلوم االهداف المعرفية تحت : 

 . الفهم 1

 . التقويم ٢

 . التطبيق ٣

 . التركيب ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٨٣

معلم طلب من أحد طالبه بالقيام بدور الطبيب واآلخر بدور المريض ماهي الطريقة   - ٢٥٦

 المستخدمة: 

 . حل المشكالت 1

 . تعلم تعاوني ٢

 . تمثيل االدوار ٣

 . العصف ٤

 ( ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 إذا اردت أن تصف شخص بأنه كذاب بدرجة كبيرة قومه:  - ٢٥٧

 . أكذب القوم 1

 . كذاب القوم ٢

٣ . ً  أكثرهم كذبا

 . أقلهم صدقاً ٤

 ٢أو   1اختلفوا باإلجابة أيهما األصح رقم  

 

ن  إعند رغبة المعلم في تنمية قدرة طالبه على طرح االفكار والتعبير عن أنفسهم، ف - ٢٥٨

 فضل انواع مكتبة االسئلة التحريرية هي اسئلة: أ

 . االختيار من متعدد. 1

 . االجابة القصيرة ٢

 المفتوح . المقال ٣

 . حساب المتوسطات ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٨٤

 أي االتي ليس من طرق حساب الثبات:  - ٢٥٩

 . إعادة التطبيق 1

 . الصور المتكافئة ٢

 . التجزئة النصفية ٣

 . حساب المتوسطات ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

ختبار  أشارت بعض الدراسات الى ارتفاع ارتباط درجات خريجي الثانوية العامة في ا - ٢٦٠

القدرات بدرجاتهم على مستوى المعدل التراكمي في السنة الثانية بالجامعة وهذا ما يعرف  

 بالصدق : 

 . التنبؤي 1

 . التالزمي ٢

 . التكافؤي ٣

 . المفاهيمي ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

معلم من التالميذ واجب يتطلب نسب مئوية ورسم بياني يجب على المعلم يوجههم  طلب  – ٢٦1

 برنامج:  الستخدام 

 . باوربوينت 1

 . اکسل ٢

 . أكسس ٣

 . وورد ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٨٥

 تطلق عبارة اسئلة التفكير المتمايز على األسئلة :  - ٢٦٢

 . السابرة 1

 . المغلقة ٢

 . المتشعبة ٣

 ٢و  1. اجابة  ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

المدرسة ممنوع وعلى الرغم من  يعرف الطالب "خلدون" إن احضار الهاتف الجوال في  - ٢٦٣

 ذلك احضره معه ورن اثناء الحصة أي المناسبات التالية مناسبة للتعامل مع الطالب : 

 . تأديب المعلم له على هذا السلوك 1

 . مصادرة الجهاز لمدة من الوقت بالتنسيق مع المدير ٢

 . تذكير الطالب بضرورة الغالق الهاتف عند سماع الشرح٣

 ب من غرفة الصف وحرمانه من سماح الشرح. اخراج الطال٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

أي المعايير األتية أكثر مالئمة لتحديد التوقيت المناسب للتعامل مع السلوكيات غير   - ٢٦٤

 المقبولة من الطالب: 

 . التعامل مع السلوك في اقرب فرصة ممكنة 1

 .التعامل الفوري والمباشر مع جميع السلوكيات ٢

 التعامل مع السلوك لتلقين الطالب درسه  . تأجيل ٣

 . انتظار تراكم عدد السلوكيات ثم التعامل معها دفعة واحدة  ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٨٦

يقدم المعلم عبارات " اعتقد انك تعرف ، اثق في قدراتك " هذه العبارات تساعد الطالب    – ٢٦٥

 في تعزيز : 

 . الميول 1

 . االتجاه ٢

 . الدافعية ٣

 عداد . االست٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

اثناء قيامك بشرح احد الدروس وجدت من بعض طالبك سلوكا غير ايجابيا التصرف   - ٢٦٦

 الالزم القيام به : 

 . اعرفهم بمسؤولياتهم داخل غرفة الدراسة1

 . اقوم بالتوجيه الذاتي ٢

 . اغير موضوع الدرس٣

 . اال أعطي الموضوع اهمية ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

أثناء بحثه على شبكة االنترنت وجد االستاذ مشعل موقعاً يتضمن عرضاً تقديمياً مميزاً   - ٢٦٧

يشرح اسباب التلوث البيئي كان قد اعده معلم من دولة عربية شقيقة يرغب االستاذ مشعل  

 اإلفادة من هذا العرض التقديمي أي الممارسات التالية صحيحة في هذا االطار : 

 على هذا العرض التقديمي وينسبه لنفسه. تعديالت طفيفة  1

 . يشير للموقع ويذكر اسم المعلم معد العرض التقديمي ٢

 . يتجاهل اسم الموقع واسم المعلم معد العرض التقديمي٣

 . يضع اسمه واسم زميله معد العرض على الشريحة االولى ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٨٧

 تقوم إدارتي  للفصل على االساس التالي :  - ٢٦٨

 . مساعدة التالميذ على رؤية العالقات بين المواد الدراسية المختلفة 1

 .  تعلم المادة الدراسية بصرف النظر عن اآلراء التربوية ٢

 . تشجيع التنافس الالمحدود بين التالميذ ٣

 . الشي مما يذكر   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 وكلفهم بعمل أبحاث هذا االجراء : اذا المدرس الحظ انخفاض في درجات الطالب   - ٢٦٩

 . معرفي 1

 . سلوكي ٢

 . تعزيز ٣

 . عالجي ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 استاذ خرج برحلة مع طالبه ثم سقط احدى التالميذ ماذا يفعل في المرة القادمة :  - ٢٧٠

 . يلغي الرحالت 1

 . يختار طالب معين الرحالت ٢

 . يخطط لتنفيذ وتنظيم الرحالت ٣

 اولياء االمور على اخالء مسؤوليات المعلم عند حدوث شيء للطالب في الرحالت . يوقع ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٨٨

اثناء تدريسك مجموعة من الطلبة تبين لك ان مجموعة منهم يتميزون عن بقية زمالئهم   - ٢٧1

نميتها  بسرعة فهمهم وزيادة تحصيلهم العلمي وتشجع المهارات العقلية العليا لهذه المجموعة وت

 يفضل أن تستعين في تعليمهم بأحد أنماط البرمجيات التعليمية من نوع : 

 . المحاكاة 1

 . حل المشكالت ٢

 . االلعاب التعليمية ٣

 . التعليم الخصوصي ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 يشير مصطلح الفروق الفردية بين الطالب الى االختالفات الناتجة عن :  - ٢٧٢

 . العمر أو الجنس 1

 وضع االقتصادي . ال٢

 . الخصائص النفسية ٣

 . التغيرات االجتماعية ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 عندما يزيد ... عن الطلب يقل ........... :  - ٢٧٣

 االنتاج  – . الموجود 1

 التوزيع  – . السعر ٢

 السعر – . العرض ٣

 . االنتاج _ السعر ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٨٩

 تقدم التالميذ بواسطة ؟ يتم جمع المعلومات عن  - ٢٧٤

 . تطبيق االختبارات الفصلية 1

 . تطبيق االختبارات والمقاييس التحصيلية المقننة ٢

 . استخدام المقابلة العلمية ٣

 . دراسة الحالة وتحليل البيانات ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

فات أي المعايير اآلتية يرجع بها لتحديد الوزن النسبي عند اعداد جدول المواص  - ٢٧٥

 لالختبارات التحصيلية : 

 . زمن االختبار 1

 . عدد اسئلة االختبار ٢

 . نوع اسئلة االختبار ٣

 . أهمية الموضوع ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

عملية تنظيم لمواقف التعلم في غرفة الصف بما يمكن المتعلم من بناء معرفته بنفسه مع   - ٢٧٦

 التعريف السابق مفهوم التدريس من وجهة نظر المدرسة : توجيه وإرشاد من قبل المعلم " يمثل 

 . االجتماعية 1

 . المعرفية ٢

 . السلوكية ٣

 . البنائية ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٩٠

 يوجه الطالب للنشاط الطالبي بناءا على :  - ٢٧٧

 . رغبة الطالب وميوله 1

 . توجيهات مدير المدرسة ٢

 . نوع النشاط الطالبي ٣

 . قدرات الطالب ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 أي طرق التدريس األتية تتطلب انشطتها قدراً اكبر من فعالية المعلم :  - ٢٧٨

 . العرض 1

 .  المحاضرة ٢

 . االستنتاجية ٣

 . االكتشاف الحر٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

مره   يوم فإذا ظهر القمر بدرا يوم الجمعة فبعد كم يوم يعود بدراً  ٣٠يكون القمر بدراً كل   - ٢٧٩

 أخرى : 

 يوم  ٢٠. 1

 يوم  ٢٥. ٢

 يوم  ٣٠. ٣

 يوم  ٣٧. ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٩1

صممت نشرة علمية في جهازك الخاص بالمنزل ثم حفظتها وعندما قمت بنقل هذا الملف   - ٢٨٠

وتشغيله على جهاز الحاسب بالمدرسة لم يظهر تنسق الخط للنشرة العلمية كما حفظتها في  

 ادى الى حدوث المشكلة :  ة تيسباب اآلجهازك المنزلي ، أي اال

 .  خطأ اثناء عملية النسخ 1

 . خطأ اثناء عملية اللصق ٢

 ت الخط بين الجهازين اعداد إ. اختالف ٣

 ت شاشة العرض بين الجهازين اعداد إ اختالف  ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

 الموضحة كان االستخدام : في الجدول ادناه أي التحوالت في الممارسات التدريسية  - ٢٨1

 ممارسة تدريسية حديثة  ممارسة تدريسية قديمة  التحول 

ايجاد فرص في العمل   األول 

 الجماعي بين الطالب 

تشجيع التنافس بين الطالب  

على تحقيق مستويات  

 تحصيلية عالية 

االعتماد على االلقاء وأسلوب  الثاني 

 المحاضرة

التوسع في تفعيل دور الطالب 

 وزيادة تفريد التعليم 

استخدام استراتيجيات التعلم   الثالث 

 البنائي 

تطبيق نموذج دورة التعلم  

 وخارطة المفاهيم 

فصل طرق التدريس عن   الرابع

 أساليب التقويم 

الربط بين المنهج وطرق  

 التدريس وأساليب التقويم 

 . األول   1

 . الثاني ٢

 . الثالث ٣

 .  الرابع ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٩٢

 لكي يستثمر المعلم الوقت التعليمي بطريقة فعالة فإن عليه ان ؟  - ٢٨٢

 . يكون قائد الفصل في جميع نواحي النشاط 1

 . يقوم بتلقين الطالب مواد دراسية ٢

 . يرشد الطالب لتوجيه نشاطهم ٣

 . يعتمد على السرعة في االلقاء ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

درسه الجديد راجع مع الطلبة ما تعلموه في الدرس السابق  قبل أن يبدأ االستاذ "أحمد"  – ٢٨٣

وناقشهم عن عالقة ذلك بموضوع التعلم الحالي ، كما حدد لهم االهداف التي سيساعدهم على  

 تحقيقها في الدرس الجديد ما قام به المعلم يقع تحت اجراء : 

 . الشرح 1

 . التهيئة ٢

 . التوضيح ٣

 . المراجعة ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 المدرسة التي اهتمت بحاجات االنسان ودوافعه هي المدرسة :  - ٢٨٣

 . السلوكية 1

 . المعرفية ٢

 . التحليلية ٣

 . االنسانية ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٩٣

االختبار فأنه يرتكز على تقييم اداء الطفل نفسه أكثر من مره ومقارنة النتائج بعضها   - ٢٨٤

 ببعض ؟ 

 . معياري المرجع 1

 المرجع . محكي ٢

 . جميع ما سبق ٣

 . ليس مما سبق ٤

 (  ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

حيث يقوم على فحص أداء الطالب ومقارنة النتائج بنتائج سابقة لنفس االختبار وذلك   – ٢٨٥

 لتحديد الفروق بين النتائج: 

 . اختبارات محكية المرجع 1

 . اختبارات معيارية المرجع٢

 . اختبارات قياس الذكاء٣

 سبق  . ليس مما ٤

 ( ٢اإلجابة الصحيحة ) 

 

 التعلم االنساني غالبا ما يحتاج الى :  – ٢٨٦

 . وسائل وتقنيات يستعين بها المتعلم للقيام بنشاط التعليم 1

 . إلى ادارة التربية والتعليم وطاقهما فقط ٢

 . تحريك العقل وتنشيطه واالصغاء التام ٣

 ال يحتاج الي شيء فهو يأتي بالفطرة   ٤

 (  1ة ) اإلجابة الصحيح



 

1٩٤

 عند بدء فعاليات معرض دولي فأنني :  - ٢٨٧

 . احرص على زيارته مع مجموعة من التالميذ 1

 . احث التالميذ على زيارته٢

 . احث التالميذ على شراء المنتجات الوطنية ٣

 . جميع ما ذكر ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من طرق عرض التغذية الراجعة :  - ٢٨٨

 منقطعة . تغذية راجعة 1

 . تغذية راجعة بالمدي ٢

 . تغذية راجعة بالملخص ٣

 .جميع ما ذكر   ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

 اتصلت ... صديقي هاتفيا  - ٢٨٩

 . بـ 1

 . على ٢

 . في ٣

 . لـ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 



 

1٩٥

حدد المعلم لطالبه مستوى أكاديمياً معينا وطالبهم ان يصلو اليه ويحققوه بعد مرورهم   - ٢٩٠

 مواقف تعليمية ، هذا النوع من التعلم يعتمد على مفهوم التعلم : بعدة 

 . بالممارسة 1

 . التكاملي ٢

 . التعاوني ٣

 . باإلتقان ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 

 

ها وفقاً لخصائصها  يفبدأ المعلم درسه بتقسيم مجموعة من االشكال الهندسية وطلب تصن  - ٢٩1

 طالبه على تعلم : المشتركة عليه فإن المعلم يساعد 

 . المفاهيم 1

 . الحقائق ٢

 . المهارات ٣

 . التعميمات ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

لضبط إدارة الصف كدخول الطلبة وخروجهم من الفصل ،ومشاركتهم اثناء الدرس  – ٢٩٢

 ينصح المعلم : 

 . بتعويد الطالب على عدم دخول الفصل بعده أو المشاركة بدون اذنه . 1

 الطلبة الحرية في الدخول والخروج والمشاركة في الفصل بهدوء . يمنح ٢

 . بوضع مبادئ وقواعد يناقشها مع الطالب ويلزمهم بإتباعها ٣

 .  يترك المور تسير على طبيعتها ووقت حدوثها ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٩٦

الختبار  التقويم من اجل التعلم : إذا وجد احد المعلمين ان اداء طالبه في ا  ور من منظ - ٢٩٣

 منخفض فعليه ان : 

 . يراجع خطط واستراتيجيات التدريس المستخدمة في ضوء نتائج االختبار 1

 . يسأل الطلبة حول الصعوبات والمشكالت االجتماعية التي تعترضهم ٢

 . يحفز الطالب لبذل مجهود أكبر في االختبارات التالية ٣

 . يعيد االختبار بعد وضع اسئلة سهلة ٤

 (  1ة ) اإلجابة الصحيح

 

 من أهم خصائص النشاط المدرسي الهادف ان يكون :  - ٢٩٤

 . مركزا على الطلبة األكثر اهتماما بتنمية قدراتهم 1

 . غير محدد بحيث يحقق أكبر عد من األهداف ٢

 . متنوعاً ومالئما للفروق الفردية بين الطالب ٣

 . أعلى من قدرات الطالب ومهاراتهم ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 

 

أثناء الشرح نبهك احد الطلبة الى خطا وقعت فيه فما االجراء االنسب الذي ينبغي ان   – ٢٩٥

 تتخذه ؟ 

 . احذر الطالب من مقاطعتي1

 . اعدل الخطأ واستكمل شرحي ٢

 . ال ألتفت لرأي الطالب وأكمل شرحي ٣

 . اشكره وأعدل الخطأ الذي وقعت فيه ٤

 (  ٤اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٩٧

يتأكد من ثبات اختبار الذي قدمه لطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني  أراد معلم ان   - ٢٩٦

 أي الطرق التالية تنصحه بتطبيقها لمعرفة درجة الثبات ؟

 . حساب متوسط الدرجات للطالب 1

 . حساب درجة االرتباط بين الفقرات ٢

 . اخذ رأي زمالء متخصصين في المادة٣

 . جميع ما سبق ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 من المهم ان تتاح االنشطة الصفية وغير الصفية للطلبة :  - ٢٩٧

 . بجميع مستوياتهم 1

 . المتميزين دراسياً ٢

٣ ً  . المتأخرين دراسيا

٤ ً  . األكثر تعاونا وانضباطا

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

توزيعهم  من االساليب العملية الناجحة في توزيع طلبة الصف على برامج النشاط ان يتم  - ٢٩٨

 وفقاً : 

 . لخلفياتهم االجتماعية 1

 . لمستوياتهم الدراسية ٢

 . لميولهم ورغباتهم ٣

 .  ألعمارهم ٤

 (  ٣اإلجابة الصحيحة ) 



 

1٩٨

 

 الوسيلة التعليمية المناسبة ليكسب الطالب خبرة حسية في مزاولة مهنة النجارة هي :  – ٢٩٩

 . ممارسة مهنة النجارة في ورشة متخصصة 1

 نجار محترف أثناء مزاولة مهنته . مشاهدة ٢

 . استعراض فيلم فيديو عن مهنة النجارة ٣

 . قراءة مهارات المهنة من كتاب مرجعي ٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

ي  ه الوسيلة المناسبة لكي يتمكن الطالب من استخدام كاميرا التصوير الرقمي بمهارة  – ٣٠٠

 ان يقوم المعلم بالتالي: 

 يل الكاميرا بأنفسهم تحت اشرافه. السماح للطالب بتشغ1

 . إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على خصائصها بالتجربة ٢

 . شرح تعليمات استخدام الكاميرا حسب دليل االستخدام ٣

 . تدريبهم على استخدام مجسم شبيه للكاميرا قبل استخدامها٤

 (  1اإلجابة الصحيحة ) 

 

 

 

 

 

 



 

1٩٩

 هـ1444أسئلة كفايات عام لعام 

معلم يدرب زمالءه على تطبيق استراتيجية ما وراء المعرفة، فطلب منهم ذكر بعض  -1

األساليب لتطبيق هذه االستراتيجية، تلقى أربع إجابات، إحداها ليست من أساليب التفكير فوق  

 المعرفي وهي: 

 )أ( اقرأ النص قراءة صامتة عميقة 

 )ب( أقرر ما أريد قراءته بعناية وما أريد تجاوزه 

 عيد صياغة األفكار بأسلوبي لفهم ما قرأت )ج( أ 

 )د( أخمن معاني الكلمات والعبارات التي ال أعرفها 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 يستطيع المعلم أن يوظف مفهوم "تفريد التعليم" في بيئة المتعلم خالل:   -٢

 )أ( تقديم أنشطة إثرائية للطالب الموهوبين 

 )ب( الشرح التفصيلي لمحتوى الدرس

 تكوين مجموعات العمل التعاوني )ج(  

 )د( التنفيذ المباشر لخطط العمل

 اإلجابة الصحيحة : أ 

 

 

 

 



 

٢٠٠

عند إعداد أي أداة قياس سواء كانت رسمية أم غير رسمية فإن أول خطوة يجب على    -٣

 المعلمين أخذها باالعتبار هي: 

 )أ( كتابة محكات التقويم 

 )ب( كتابة األسئلة االختبارية

 ابير ومستويات األداء)ج( تحديد المع

 )د( تحديد المخرجات التعليمية المراد قياسها 

 اإلجابة الصحيحة : د 

أي العبارات اآلتية يعطي مؤشرا على أن معلم الرياضيات يسهم في تنمية مهارات التفكير   -٤

 اإلبداعي لدى طالبه؟ 

 )أ( يفهم معظم الطالب المسائل الرياضية ويحلونها 

 متطلبات النجاح في الرياضيات )ب( يحقق معظم الطالب 

 )ج( يشكل معظم الطالب االتجاهات إيجابية نحو الرياضيات 

 )د( يقدم معظم الطالب طرائق مختلفة لحل المسائل الرياضية 

 اإلجابة الصحيحة : د 

 

طرح األستاذ أحمد على طالب السؤال اآلتي: الذكر أكبر عدد من استعماالت الكرسي    -٥

إجابة من الطالب، ثم طلب منهم اختيار أفضل ثماني إجابات، إن   ٢٢)المقعد(، فحصل على 

 اختيار الثماني اإلجابات جاء نتيجة التفكير: 

 )أ( الناقد 

 )ب( اإلبداعي 

 )ج( فوق المعرفي 

 )د( حل المشكالت 

 اإلجابة الصحيحة : أ 



 

٢٠1

الذهني،  في إحدى حلقات النقاش مع معلمي تخصصك في المدرسة، أدرتم جلسة العصف  -٦

وذلك القتراح أسلوب يدعم تحقيق الطالب للتوقعات العالية منهم. كل مما يأتي يستخدم إليصال  

 الطالب لتحقيق ذلك عدا: 

 )أ( تقديم التغذية الراجعة 

 )ب( مقارنة األداء مع األقران 

 التميز لدى الطالب  أوجه ( التعرف على ج)

 ( استخدام تكليفات متنوعة د )

 ج اإلجابة الصحيحة : 

 

انسجاما مع التوجيهات التربوية نحو استخدام التقويم البديل اإللكتروني، درب حمزة زمالءه   -٧

المعلمين على فتيات تصميم العروض التقديمية والمدونات عند تقويم الطالب، فزودهم  

 بإجراءات كلها صحيحة ما عدا:  

 ( صياغة معايير أكاديمية وتقنية لتقويم األداء  أ)

 على التقويم المباشر والضمني لألداء   )ب( االعتماد 

 )ج( تقويم عينات من األداء خالل الفصل الدراسي  

 ( التركيز على أداءات تتطلب إنشاء االستجابات د )

 اإلجابة الصحيحة : ب 

 

 

 

 

 

 



 

٢٠٢

في درس التوصيالت الكهربائية للصف السادس االبتدائي وضع المعلم األدوات اآلتية )سلك   -٨

قاطع( وطلب من الطالب استخدامها إلضاءة المصباح، المعلم هنا يطبق   -مصباح  - بطارية  -

 التعلم بـ :  

 ( حل المشكلة أ)

 )ب( المشاريع 

 )ج( االستقراء

 )د( االكتشاف 

 د اإلجابة الصحيحة : 

 

قدم المعلم لطالبه الشكل اآلتي ، ثم طلب منهم رسم إضافات لتبرزه بشكل أوضح ، أي   -٩

 اإلبداعي اآلتية تمثل هذا النشاط؟  مهارات التفكير

 ( المرونة أ)

 )ب( الطالقة

 )ج( األصالة 

 )د( التفاصيل 

 د اإلجابة الصحيحة: 

 

 

 

 

 

 



 

٢٠٣

من أشهر البرامج التقنية التي تساعد المعلم على تدوين بيانات الطالب وتحليلها، وإعداد   - 1٠

 الرسوم البيانية:  التقارير من خالل 

  ECLIPSE)أ(

 VISUAL STUDIO)ب( 

 MICROSOFT EXCEL)ج(  

MICROSOFT WORD (2) 

 اإلجابة الصحيحة : ج 

 

صمم معلم اللغة العربية نشاطا مسرحيا، كلف فيه الطالب بمهام تراعي الفروق الفردية   - 11

بينهم، فأحمد يكتب نص مسرحية اجتماعية، وياسر يلعب دور البطل، وناصر يختار مجموعة  

حدد التوزيع الذي اتبعه المعلم  ، درب الممثلين على األداء الصوتيي الممثلين الثانويين، وسعيد 

 وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة.

 لغوي   -منطقي   -بصري  - ( اجتماعي أ)

 اجتماعي  – حركي  - منطقي  -)ب( ذاتي 

 موسيقى   -ذاتي   - اجتماعي  - )ج( منطقي 

 ي موسيق -اجتماعي  – حركي  - )د( لغوي 

 الصحيحة: د اإلجابة 

 

 

 

 

 



 

٢٠٤

ناقشهم في درس نمو النبات  ت معلمة طلبت من طالباتها زراعة بذور عدس وقياس نموها ثم  - 1٢

 استخدمت:  أي طريقة 

 ( المشروع أ)

 )ب( دورة التعلم 

 )د( الصف المقلوب 

 )ج( حل المشكلة 

 : أ اإلجابة الصحيحة 

 

 من السمات الشخصية لجذب انتباه المستمعين:  - 1٣

 المحافظة على وتيرة صوت واحدة( أ)

 )ب( التواصل البصري مع المستمعين 

 )د( استخدام الكلمات الغربية 

 )ب( محاولة الخروج من الموضوع 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

معلم أجرى اختبار لطالبه ثم طبق اختبارا أخر ثم التأكد من صدقه وثباته، يمثل ذلك أي   - 1٤

 الصدق:  نوع من أنواع

 تالزمي ( أ)

 )ب( عيني 

 )ج( تنبني 

 )د( عاملي 

 أ اإلجابة الصحيحة: 



 

٢٠٥

اتفق كل من معلم الرياضيات والمرشد الطالبي على نقل طالب متأخر دراسيا إلى جوار   - 1٥

 ومحبوب لديه بعد هذا األسلوب العالجي؟  طالب متفوق دراسيا 

 ين ق ( تلأ)

 ل كي)ب( تش

 نمذجة (  ج)

 )د( تهذيب 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

جميع العبارات اآلتية تعد من األسس التي تساعد المعلم على اختيار التقنيات التعليمية   - 1٦

 واستخدامها ما عدا: 

 ( أن تراعي التقنيات الخلفية الثقافية للطالب أ)

 )ب( أن تتناسب التقنيات التعليمية مع ما ينفق عليها 

ً )ج( أن يكون المحتوى العلمي المتضمن في التقنية   صحيحا

 )د( أن تناسب التقنيات مستوى الطالب وتثير نشاطهم الذاتي

 أ اإلجابة الصحيحة: 

عن طريق إرسال   ن ي المعلم مهارات التواصل وشرح أفكار الدرس وتقديم البراهي تبني  - 1٧

ملف صوتي للطالب، يستمعون له في منازلهم عن طريق حواسبهم قبل الدرس ويخصص وقت  

 ا التعلمالحصة للمناقشة مستخدم

 ( الفصل االفتراضي أ)

 )ب( الفصل المقلوب 

 )ج( الواقع المعزز 

 )د( المحاكاة 

 اإلجابة الصحيحة: ب 



 

٢٠٦

يجمع المعلم محمد مع بعض طالبه يوميا في نهاية الفسحة بقايا الخبز ويضعها في حاوية    - 1٨

 المعلم من ذلك؟ الخبز، ماذا يهدف

 ( تمثل القدوة الحسنة لطالبه أ)

 نظافة المدرسة  )ب( الحرص على

 )ج( تكوين صورة إيجابية عن نفسه 

 )د( تشجيع المعلمين اآلخرين على االقتداء به 

 أ اإلجابة الصحيحة : 

 

استشار أحد المعلمين زميله المعلم أحمد عن كيفية طرح أسئلة على الطالب تنمي مهارات   - 1٩

مثاال لذلك، بأن يطرح على طالبه السؤال اآلتي: اذكر كافة االستخدامات   ه التفكير لديهم ، فأعطا

 إن هذا السؤال يمكن أن يطور التفكير:  الممكنة لألوراق التالفة؟ 

 ( الناقد أ)

 )ب( العاملي 

 )ج( اإلبداعي 

 )د( االستنتاجي 

 اإلجابة الصحيحة : ج 

 

 

 

 

 

 



 

٢٠٧

طالب الصف السادس في إحدى المدارس  أشارت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت على  - ٢٠

أن الطالب ال يميزون بين الحقائق واآلراء، مما يجعلهم يتوصلون إلى استنتاجات غير دقيقة،  

 الطالب على تمييز الحقائق عن اآلراء؟  كيف يمكن للمعلم مساعدة

 ( تلخيص الفروق بين الحقائق واآلراء أ)

 )ب( رفع مستوى التفكير الناقد لدى الطالب 

 ( رفع مستوى التفكير اإلبداعي لدى الطالب  ج)

 )د( توضيح وظيفة وأهمية كل من الرأي والحقيقة 

 : أ اإلجابة الصحيحة 

 

تعمل المعلمة أسماء على تهيئة المواقف التي تتيح للطالبات االفتخار بإنجازاتهن    - ٢1

 وتقديرها، أفضل ممارسة لتحقيق ذلك هي:  والمشاركة في إبرازها 

 في المعرض السنوي وتكريم أفضل اإلنجازات ( المشاركة أ)

 )ب( عرض اإلنجازات في الغرفة الصفية وإبرازها 

 )ج( إرسالها لفائدة المدرسة لالطالع عليها 

 )د( وضعها في قائمة ترسل ألولياء األمور 

 أ اإلجابة الصحيحة: 

 الدافعية لدى الطالب منها: استنادا إلى المدخل المعرفي، هناك أساليب متعددة الستثارة  - ٢٢

 ( توفير البيئة الصفية اآلمنةأ)

 )ب( التنويع في األنشطة الصفية 

 )ج( تقديم مكافآت للطالب الذين يتطور مستوى أدائهم 

 )د( الرفع من مستوى توقعات النجاح وقيمته لدى الطالب 

 د  اإلجابة الصحيحة:



 

٢٠٨

 تساوي   ٦  ÷ ( 1٢+   ٤× )  ٣قيمة المقدار   - ٢٣

 ٤)أ( 

 ٦)ب( 

 ٨)ج(  

 1٠)د( 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 % فكم قيمتها بعد التخفيض ٢٠لاير عليها تخفيض    1٢٠٠سلعة قيمتها   - ٢٤

 لاير  1٠٠٠( أ)

 لاير   ٩٦٠)ب( 

 لاير   ٨٦٠( ٣)

 لاير   ٧٦٠)د( 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

فكم متر  متر إذا أردنا تغطية جدارين فيها بالقماش  ٣متر وارتفاعها    ٦غرفة مربعة طولها    - ٢٥

 تحتاج 

 متر  1٨( أ)

 متر  ٣٦)ب( 

 متر  1٠٨)د( 

 متر  ٧٢)ج(  

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 



 

٢٠٩

 هو ......  ٩،  ٧،   ٥،  1٠الوسيط لألعداد:   - ٢٦

 ٧ (أ)

 ٧.٥)ب( 

 ٨)ج(  

 ٨.٥)د( 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 ٨،  ٥،   ٧،   ٨المتوسط الحسابي للبيانات التالية:  - ٢٧

 ٦)أ( 

 ٦.٥)ب( 

 ٧)ج(  

 ٧.٥)د( 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 أي األمثال اآلتية تحمل معنى المثل القائل: )ال يفتى ومالك في المدينة(؟  - ٢٨

 ( سبق السيف العذلأ)

 الطيور على أشياعها تقع  (ب )

 )ج( إذا حضر الماء بطل التيمم 

 )د( تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 



 

٢1٠

يقوم بها المعلمون لحل المشكالت المهنية في عملهم تتم عن طريق  الدراسة المنظمة التي   - ٢٩

 البحوث: 

 ( الوصفية أ)

 )ب( التجريبية 

 )ج( اإلجرائية 

 )د( األساسية 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 معنى )التؤدة( هي: بالعبارة التي فيها كلمة   - ٣٠

 ( لكل جواد كبوة أ)

 )ب( الصيف ضيعت اللبن 

 ر )ج( إن كنت ربما فقد القيت إعصا

 )د( في التأني السالمة وفي العجلة الندامة 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

صفة أساسية من صفات أداة التقويم الجيدة، عليها تتوقف دقة نتائج االختبار وخلوها من   - ٣1

 بعدم توقف عالمة الطالب على من يصحح ورقته. تلك الصفة تعرف بـ:   الخطأ، وترتبط

 ( الموضوعية أ)

 )ب( الثبات 

 الصدق )ج( 

 )د( الشمول 

 أ اإلجابة الصحيحة: 



 

٢11

راد معلم ترتيب البيئة الصفية لألطفال ذوي التوحد. إن من أفضل األساليب الرائدة عالميا  أ - ٣٢

 اسلوب التعلم:  لتحقيق ذلك

 ( المنظم أ)

 )ب( العقلي 

 )ج( الجماعي 

 )د( غير المباشر 

 أ اإلجابة الصحيحة: 

 

 التعاوني من تطبيقات النظرية.. استراتيجية التعلم  - ٣٣

 ( السلوكية أ)

 )ب( البنائية 

 )ج( المعرفية 

 )د( ال شيء مما ذكر 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 طلبك من أحد الطالب الموهوبين الرجوع إلى مصادر خارجية  - ٣٤

 ( اإلثراءأ)

 )ب( التسريع 

 )ج( التشجيع 

 )د( اإلرشاد 

 : أ اإلجابة الصحيحة 

 



 

٢1٢

رع قيمة المواطنة السعودية في نفوس المتعلمين ووضع األهداف  أراد األستاذ أحمد ز - ٣٥

 اآلتية لهذه القيمة:  

 ( أن يشارك الطالب في ندوة عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين 1)

 ( ان يتمثل القدوة الحسنة ألسرته في بناء الحس الوطني٢)

 ( أن يقدر الطالب دورا المملكة العربية السعودية في خدمة المسجد األقصى  ٣)

 ( أن يبدي الطالب اهتمامه الحديث معلمه عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ٤)

 ى إلى األعلى لتحقيق القيمة وفق تصنيف كرائول هو: نالترتيب المناسب لألهداف من األد 

 ٤ ←  ٢ ←  ٣ ←  1 (أ)

 1  ←  ٣ ←  ٢ ←  ٤ )ب(

 1 ←  ٢ ←  ٣  ←  ٤  )ج(

 ٢  ←  ٣ ←  1 ←  ٤)د( 

 اإلجـابـة الصحيحـة ) د ( 

 

(  ٦=   ٢+  ٤سامي طالب في الصف األول االبتدائي أصبح قادراً على إدراك أن العملية )  - ٣٦

 (، في أي مرحلة من مراحل النمو عند بياجيه يكون سامي؟ ٤=   ٢  - ٦)  هي نفسها

 ( الحركية أ)

 ة ي العمليات الماد )ب( 

 )ج( ما قبل العمليات 

 ( العمليات المجردة ۵)

 اإلجـابـة الصحيحة )ب( 

 

 



 

٢1٣

 األعداد التالية أولي:  ي أ - ٣٧

 ٤٣٢1 (أ)

 1٣٢٤)ب( 

 1٢٣٤)ج(  

 ٣1٤٢)د( 

 ( أاإلجـابـة الصحيحة )

 

الرابع في مادتي   أمامك شكل االنتشار الذي يوضح تمثيل عالمات طالب الصف - ٣٨

الرياضيات )س( ، والعلوم )ص(. هذا الشكل يوضح وجود عالقة بين أداء الطالب في  

 مقارنة بأدائهم في العلوم، وتتصف هذه العالقة بأنها:  الرياضيات 

 ( طردية قوية أ)

 )ب( عكسية قوية 

 )ج( طردية ضعيفة 

 )د( عكسية ضعيفة 

 ( أاإلجـابـة الصحيحة )

الثاني االبتدائي أحضر المعلم عدداً كبيرا من األدوات ذات  في حصة الرياضيات بالصف  - ٣٩

  األشكال الهندسية المختلفة، وكلف الطالب بتصنيفها في مجموعات وفقا لعدد أضالع الشكل. 

 الموقف السابق يساعد الطالب على تعلم: 

 ( المفاهيم أ)

 )ب( الحقائق  

 )ج( التعاميم 

 )د( القاعدات 

 ( أاإلجـابـة الصحيحة )

 



 

٢1٤

معلم إلى المشرف التربوي ضعف انتباه أحد الطالب، وقلة تركيزه في أثناء الدرس،  شكا  - ٤٠

 : مجاراة زمالئه في حل األنشطة الصفية؛ فأرشده المشرف إلى وعدم قدرته على

 ( تضمين معيار االنتباه والتركيز في قائمة االنضباط الصفي  أ)

 ملية التعلم ( عرض مشهد تمثيلي عن أهمية االنتباه والتركيز في عب )

 )ج( تدعيم الشرح بنبرات صوتية متنوعة ولغة جسد وإشارات مناسبة  

 )د( منح الطالب فرصة لتحريك جسده وتغيير وضع جلوسه بصفة دورية 

 (د اإلجـابـة الصحيحة )

 

تلقى المعلم فيصل إشعاراً من المشرف التربوي بضعف مهاراته التدريسية، وحدد له مهلة    - ٤1

 ، تطوع المعلم حسام لمساعدته في رسم خطة لتطوير مهاراته وذلك بـ: القصور لعالج هذا

 ( تزويده بقائمة المعايير المعتمدة للتنمية المهنية ألداء المعلمأ)

 )ب( حثه على االلتحاق ببرنامج الماجستير الوظيفي العام القادم 

 )ج( تحفيز فيصل معنويا لتحسين دافعيته نحو التدريب المستمر

 عناصر تقويم األداء الوظيفي للمعلم فيصل واالنطالق منها )د( مراجعة  

 (د اإلجـابـة الصحيحة )

 )الدسلكسيا( مصطلح في مجال صعوبات التعلم يشير تحديداً إلى:  - ٤٢

 ( عسر القراءة أ)

 )ب( اضطرابات انفعالية 

 )ج( الحبسة الكالمية النمائية 

 )د( االختالل الوظيفي الدماغي األدنى 

 ( د اإلجـابـة الصحيحـة )

 



 

٢1٥

يالحظ معلم أنه على الرغم من اكتساب الطالب للكثير من المعلومات، إال أن مستوى    - ٤٣

تفكيرهم ال يتطور كثيراً، وخالل نقاشه مع عدد من زمالئه، توصل إلى أن هناك مداخل نظرية  

و المعرفي، أي  عديدة لتطوير التفكير، إذا أراد المعلم أن يستلهم نظرية بياجيه في النم 

 اإلجراءات التالية يمكن أن تسهم في تطوير تفكير الطالب 

 ( حث الطالب على مراجعة المادة الدراسية من وقت آلخر  أ)

 )ب( شرح خطوات حل المشكلة بطريقة واضحة ومتسلسلة  

 )ج( تقديم أوراق عمل تتضمن أهم المفاهيم والمهارات 

 ارها  ( تشجيع الطالب على وضع فرضيات واختبد )

 اإلجـابـة الصحيحة )د(

 

درس معلم موضوعا من خالل تكليف الطالب رسم خارطة ذهنية لموضوع الدرس على   - ٤٤

 ثنائية. كيف تحكم على عمله بكونه تعلم نشط أم ال؟  شكل مجموعات 

 ( تعلم نشط؛ ألن المعلم حدد كيفية بناء الطالب للخريطة الذهنية أ)

 الطالب إلى مجموعات ثنائية مما يقلل من التفاعل )ب( ليس تعلما نشطاً؛ ألنه قسم 

 )ج( تعلم نشط؛ ألن الطالب عملوا على الحصول على المعلومات وبنوا الخريطة 

 )د( ليس تعلما نشطاء ألن الخريطة الناتجة هي محتوى الدرس الموجود في الكتاب 

 اإلجـابـة الصحيحة )ج( 

 

 

 

 

 

 



 

٢1٦

، وخالل عملك تبين لك أن بعض زمالئك يعمدون  تعمل معلما في إحدى المدارس الثانوية  - ٤٥

قيم ثقافية وعقائدية بين الطالب ال تتفق مع سياسة التعليم في المملكة. كيف تستجيب   على تشكيل

 هذا الوضع؟ 

 ( أحاول تعديل تصرفاتهم فإن لم يستجيبوا أبلغت اإلدارة بخطورة تصرفاتهم أ)

 تجنبا للمشاكل  بهم)ب( اتجنب التعامل معهم وأتحاشى االختالط 

 )ج( أبقي عالقتي بهم مع تحذيري لهم من عواقب توجهاتهم 

 )د( ال أهتم لما يفعلون فكل فرد مسؤول عن نفسه 

 ( أاإلجـابـة الصحيحـة )

 

 في تعزيز مكانة المعلم العلمية واالجتماعية" العبارة السابقة تمثل أحد:  "اإلسهام  - ٤٦

 التعليم ( أهداف ميثاق أخالقيات مهنة أ)

 )ب( الحقوق الوظيفية وفقا للخدمة المدنية 

 )ج( متطلبات المحاسبة بالممارسة المهنية 

 )د( أهداف سياسة التعليم في المملكة

 ( أاإلجـابـة الصحيحـة )

أي األساليب اآلتية تسهم في حصول المعلم على تغذية راجعة فورية ومباشرة حول   - ٤٧

 ممارساته التعليمية؟ 

 ر مصغل( التعليم اأ)

 )ب( حضور المؤتمرات 

 )ج( الدورات التدريبية 

 ( اجتماعات المعلمين ٢)

 ( أاإلجـابـة الصحيحة )



 

٢1٧

ت )إدجار ديل( الخبرات التي توفرها الوسائل التعليمية في هرم أسماء "هرم الخبرة"  بر  - ٤٨

 على أساس الخبرات التي توفرها كل وحدة منها، ووضع في قمة الترتيب الخبرات: 

 ة( المعدلأ)

 )ب( المباشرة 

 )ج( الواقعية 

 )د( المجردة

 اإلجـابـة الصحيحـة ) د( 

 

طالباً، تراوحت درجات الطالب  ٣٠فقرات على   1٠طبق معلم اختياراً شهرياً مكونا من   - ٤٩

أراد المعلم التحقق من مستوى تحصيل الطالب إحصائيا؛ فإنه يطبق مقياسين   ، إذا1٠و   ٣بين  

 هما: 

 اف المعياري ( المتوسط + االنحرأ)

 )ب( الوسيط + معامل االلتواء

 )ج( النسبة + المدى الربيعي

 )د( المنوال + التباين 

 ( أاإلجـابـة الصحيحة )

 

 

 

 

 

 



 

٢1٨

من خالل استماع المشرف التربوي للنقاش بين المعلم والطالب، استنتج المشرف أن   - ٥٠

الطالب غير قادرين على توظيف المعرفة التي سبق لهم تعلمها في مواقف تعلم أخرى، فأشار  

المشرف على المعلم بضرورة التخطيط لحدوث التعلم ذي المعنى، كيف يمكن أن يجعل المعلم  

 معنى؟  من التعلم تعلما ذا 

 ( يؤكد على الطالب أهمية ممارسة التدريب الموزع وليس التدريب المكثف  أ)

 )ب( يقدم المعلم في بداية الدرس مقدمة تساعد في ربط المفاهيم الجديد بالخبرات السابقة  

 )ج( يحدد المعلم المهارات المطلوبة ويقدمها للطالب بشكل مباشر مستخدما المناقشة 

اً من التقريب التتابعي، بحيث تُعزز كل خطوة تساعد في الوصول للهدف  ( يجرب المعلم نوعد )

 النهائي 

 اإلجـابـة الصحيحـة )ب( 

 

أراد معلم إثارة تفكير الطالب بحيث يتعرفون على المفهوم ثم ينتقلون بعد ذلك إلى األمثلة،   - ٥1

 التدريسي يسمى:  هذا األسلوب 

 ( الحوارية أ)

 ( القياسية ب )

 )ج( االكتشاف 

 حل المشكالت  )د(

 اإلجـابـة الصحيحـة ) ب ( 

 

 

 

 



 

٢1٩

حق الطالب المعاقين من ذوي االحتياجات الخاصة أن يعيشوا حياتهم كما يعيشها اآلخرون   - ٥٢

جميعا إلى أقصى حد ممكن، ولكي ينجح دمج هؤالء الطالب ضمن منظومة التعليم العام البد أن  

 فرص النجاح وتحقيق النتائج، منها:   ء ىتهيالعوامل التي  تتوافر مجموعة من

 ( تدريب المعلمين على برامج الدمج، وكيفية إعداد الخطط الفردية  أ)

 )ب( دمج هؤالء الطالب في الصفوف العادية مهما كانت طبيعة إعاقتهم  

 )ج( دمج هؤالء الطالب في الصفوف العادية مهما كانت درجة إعاقتهم 

 )د( العمل على الدمج التعليمي الجزئي لبعض الفصول الدراسية  

 ( د اإلجـابـة الصحيحـة )

 

بدأ المعلم الخصة بذكر موقف يتكرر كثيرا في أحد األلعاب االلكترونية الشائعة بين    - ٥٣

 للدرس ، وقد نجح المعلم بذلك في:  الطالب وجعله مدخالً 

 ( استثارة اهتمام الطالب أ)

 تقنيات التعليم  )ب( اإلفادة من 

 ( تقريب الموضوع الجديد ألذهان الطالب ج)

 )د( محاولة التحذير من األلعاب اإللكترونية 

 ( أاإلجـابـة الصحيحة )

 

 

 

 

 

 



 

٢٢٠

أثناء تدريب المعلم طالبه على مهارة معينة وجد أن هناك خطوة أخطأت. فيها كل   - ٥٤

إبداعية، ما أفضل إجراء يقوم به   المجموعات إال مجموعة واحدة تجاوزتها بطريقة عدها المعلم

 من أعمال زمالئهم؟ المعلم لتمكين بقية الطالب من التعلم

 ( يطلب من المجموعات األخرى، إجراء محاوالت ذاتية لتجاوز الخطأ أ)

 )ب( إرسال طالب من كل مجموعة إلى المجموعة المبدعة لتعلم كيفية تجاوز الخطأ 

ويطلب المجموعة المبدعة عرض كيفية تجاوزهم   )ج( يطلب من الطالب التوقف عن العمل 

 للخطأ  

)د( يفهم كيف قامت المجموعة بتجاوز الخطأ ويجمع بقية الطالب ويعلمهم ما تعلمه من تلك  

 المجموعة 

 اإلجـابـة الصحيحة )ج( 

 

 من زمالئك المعلمين كالهما عن وسائل معرفة وتحديد:  آراء طالبك، والتغذية الراجعة - ٥٥

 األهداف التربوية  .أ

 جابية يالعالقات اإل .ب 

 الصالحيات التربوية  . ج

 االحتياجات التدريسية  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

 

 

 



 

٢٢1

ته بعرض موضوع الدرس على طالبه ثم شجعهم على إثارة بعض  صبدأ المعلم ح  - ٥٦

هدف معرفة ما لديهم من خبرات سابقة، بدأ كل  بليات فوق المعرفية عمالتساؤالت لتنشيط ال

هم المعلم بالمعلومات المتوفرة لديهم من الموضوع  قشب بالتفكير وسؤال نفسه، ثم بعد ذلك ناطال

وشجعهم على إثارة المزيد من األسئلة التي توضح اهداف الدرس، واخيرا ناقش المعلم طالبه  

للمعلومات التي توصلوا إليها وقاموا بتحليلها وتقييمها. استخدم المعلم استراتيجية من  

 يجيات ما وراء المعرفة وهي؟ استرات

 التساؤل الذاتي  .أ

 ر / زاوج / شارد كف .ب 

 ذهني العصف ال . ج

 النمذجة .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

بات يحتاج وقتا  الاعتقدت إحدى المعلمات أن االختبار الدولي الذي طلب منها إعماره للط - ٥٧

إضافية ولم أخبر بذلك  دقائق  1٠خله يفوق الوقت المحدد ونتيجة لذلك أسلت المعلمة الطالبات  

 أحدا بين ما قامت به المعلمة 

 بار  تخ ضوابط اال انتهاك  .أ

 يؤثر على نتائج االختيار  .ب 

 ابع من حرصها على الطالبات  نتصرف صحيح  . ج

ً  .د   ضمن صالحيتها فالمعلم تحول بإجراء ما يراه مناسبا

 أ  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

 



 

٢٢٢

اجل تطوير أدائهم والتنمية المستدامة من  يتعاون المعلمون في المدرسة بشكل تبادل من   - ٥٨

 خالل: 

 مراجعة المادة المدرسية  .أ

 مجتمعات التعليم المهنية  .ب 

 التعاون مع المدير  . ج

 التخطيط المستمر والفعال .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 بياجيه ما يميز الفرد في مرحلة العمليات الحسية عند   - ٥٩

 النمو اللغوي  .أ

 التفكير المجرد  .ب 

 النمو الحس حركي  . ج

 نيف والترتيب التص .د 

 : د اإلجابة الصحيحة 

 

م  قس يستخدم معلم اللغة العربية طريقة المناظرة في إحدى القضايا المجتمعية، حيث ي  - ٦٠

ستعين مجموعة من  ية ومجموعة معارضة، كما  ضي الطالب إلى مجموعتين: مجموعة مؤيدة للق

المعلم من استخدام  والدالئل، يهدف   المتعلمين كمحكمون من كل مجموعه قسمت رأيها بالحجج

 هذه الطريقة إلى تنمية 

 رار. قال خاذ ات .أ

 التفكير الناقد  .ب 

 اإلبداعي  ر التفكي . ج

 أسلوب حل المشكالت  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 أ( ى البعض أن اإلجابة )ير



 

٢٢٣

 طالب سلم الواجب كم نسبة الذين لم يسلموا؟  ٢٨طالب و  ٣٥فصل فيه  - ٦1

 % ٧ .أ

 % 1٠ .ب 

 % 1٥ . ج

 % ٢٠ .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:

 

ية على التهم أي  ت المعلمين دورهم في عملية التعليم فوردت اآلراء اآلناقش مجموعة من   - ٦٢

 التربوية المعاصرة؟  من هذه اآلراء يتوافق مع النظريات 

 سير الفهم  يت .أ

 تحديد موضوعات المقرر  .ب 

 ل المعرفة للطالب  نق . ج

 العمل كمصدر للمعلومات  .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:

 

االرتباط )بيرسون( بين درجات طالب في اختيارين  قام أحد المعلمين حساب معامل  - ٦٣

(. هذه النتيجة التي توصل  ٠.٩٠االرتباط بينهما )  ررين مختلفين يقوم بتدريسهما، بلغ معامل مقل

 إليها المعلم تشير إلى:  

 وجود عالقة ضعيفة بين االختبارين   .أ

 ارين  بة بين االخت بوجود عالقة قوية موج  .ب 

 % ٩٠  تبارين هوخالناجحين في اال أن عدد الطالب  . ج

 % ٩٠ي  و سايان معامل الصعوبة لالختبارين  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 

 



 

٢٢٤

 الكلمة الصحيحة إمالئيا فيما يلي  - ٦٤

 مكافآة .أ

 مكافاءة .ب 

 كافأةم . ج

 مكافاة .د 

 : ج اإلجابة الصحيحة 

 

 ار وقال لهم يطلعون قاعدة مشتركة منهم:  جمعلم جمع لطالبه أحاديث عن ال - ٦٥

 القياس   .أ

 الستقراء  ا .ب 

 شاف تكاال . ج

 التعلم الموجهة  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

الطالب بالقلق من أداء اختبار قياس من منظور النظرية السلوكية. يمثل هذا الشعور  شعور  - ٦٦

 : ةاستجاب 

 فطرية  .أ

 طبيعية  .ب 

 شرطية  . ج

 تلقائي  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 



 

٢٢٥

صة في  حر وقت اليستثميقدم فيديو ومعلومات للدرس يشاهدها الطالب في منزله ثم   - ٦٧

 علم؟  ميستخدم ال ل، هنا فاعوالتعزيز والت  ستنتاجات اال

 الفيديو التفاعلي  .أ

 الصف المقلوب  .ب 

 التعليم المدمج  . ج

 التعليم المبرمج  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة : 

 

 مهارات:لح )ديسلكسيا( عدم تمكن الطالب من  طيقصد بمص  - ٦٨

 القراءة .أ

 اإلمالء .ب 

 حدث الت . ج

 الرياضيات  .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 على بال الكاتب، وال تحتاج إلى إعداد مسبق  تطرأ ن أدبي يعبر عن فكرة ف   - ٦٩

 قصة  ال .أ

 لمقالة  ا .ب 

 الرسالة . ج

 الخاطرة .د 

 د  اإلجابة الصحيحة:

 



 

٢٢٦

عبر عن استيائه من تعرض ابنه    ذ في مساء أحد األيام صادفك أحد أولياء األمور، إ - ٧٠

المدرسة، كيف يمكنك االستجابة بأسلوب أفضل هذا   المتكرر التنمر من قبل بعض زمالئه في

 الموقف؟  

 صحه باالتصال بالجهات المسؤولة  أنأوضح له أن المدرسة ال تمتلك الصالحيات، و .أ

 استمع للمشكلة، ثم أخبره بمتابعة ذلك مع المرشد الطالبي في المدرسة   .ب 

 أخذ األمر ببساطة، وأخبره أن هذا جزء طبيعي من الحياة المدرسية   . ج

 أخبره بضرورة مراجعة اإلدارة، ألن هذا األمر ليس من طبيعة عملي  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

عل اإليجابي الذي يقوم بها المعلم مع أولياء األمور استخدام تقنيات التواصل  من صور التفا  - ٧1

   :الطالعهم على 

 أهداف المقررات الدراسية   .أ

 أهدافه المعرفية ذات األولوية   .ب 

 تنظيم العمل التعليمي واإلرشادي . ج

 خططه التدريسية وتعلم الطالب  .د 

 د  اإلجابة الصحيحة:

 

التأمل في األداء المهني ومحاولة تبريره بطرح حل واحد، يعكس أحد مستويات التأمل في   - ٧٢

 عملية النمو المهني هو: 

 التفسيري  .أ

 الوصفي  .ب 

 الحواري ج. 

 الناقد د. 

 : أ اإلجابة الصحيحة 



 

٢٢٧

في أحد المواقف التعليمية بدأ المعلم الحديث عن ظاهرة طبيعية، ثم كلف الطالب بالعمل   - ٧٣

تنظيم العمليات ووضـع التفسيرات، ثم تحديد أساليب ضبط هذه الظاهرة، إن طريقة التعليم  على  

 التي يستخدمها المعلم هنا هي: 

 طريقة النقاش  .أ

 الطريقة االستقرائية   .ب 

 طريقة حل المشكلة   . ج

 طريقة األسئلة الصفية  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 

 اختبار الذكاء: في  11٠  يمكن التنبؤ بأن درجات الطالب الحاصل على درجة  - ٧٤

 11٠تبقى كما هي  .أ

 ترتفع بالتقدم في العمر   .ب 

 ترتفع بالخبرات المنظمة   . ج

 تنخفض بالتقدم في العمر  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 

ين تعلم الطالب إلى تبني أحد مجتمعات التعلم المهنية في إحدى المدارس  سيهدف تح   - ٧٥

المواد، جميع األسئلة اآلتية تساعد في تحقيق هذا  طريقة تعتمد على تحليل نتائج اختبار إحدى 

   : الهدف ما عدا

 كيف اختلفت إجابات الطالب بين الفصول المتعددة   .أ

 من هم الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات؟   .ب 

 ما أكثر األسئلة التي اجاب عنها الطالب جيدا؟   . ج

 ؟ أما أكثر األسئلة التي اجاب عنها الطالب خط  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:



 

٢٢٨

ام( طالبان في صف واحد، لكن ما يتعلمه )مهند( عن موضوع معين يختلف  س)مهند وحـ - ٧٦

رات التي مر بها )مهند  بام( عن نفس الموضوع، أرجع المعلم إلى اختالف الخسعما يتعلمه )ح

وربطها بمتشابهاتها، من أي    وحسام( وطريقتيهما في معالجة المعلومات ودمجها في العقول

 فسير: ة استمد المعلم هذا التنظرية تربوي

 المعرفية .أ

 السلوكية  .ب 

 اإلنسانية  . ج

 االجتماعية  .د 

 أ اإلجابة الصحيحة: 

 

الحظ المعلم )فواز( وجود ثالثة طالب في فصله يظهرون قدرات عالية وغير عادية في    - ٧٧

وسرعة  مجال أو أكثر مثل الذكاء العام، واإلبداع والقدرات القيادية والقدرة على التعلم بسهولة 

تزيد على سرعة زمالئهم، ويظهرون مرونة أكبر في األفكار الالزمة إلنجاز المهمات فما  

 از( لمساعدة هؤالء الطالب؟ والتوجيه المناسب الذي يقدمه المعلم )ف 

 التشاور باستمرار مع األخصائيين   .أ

 الحصول على معلومات كافية من كل طالب  .ب 

 ب  تقديم مهمات وواجبات جماعية مع باقي الطال . ج

 البحث عن مصادر خارجية إضافية إلثراء الطالب  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

إذا أراد المعلم تدريس الطالب ظاهرة خسوف القمر، فإن أفضل طريقة لدعم تعلم الطالب   - ٧٨

 هذا الموضوع، هي:  

 عرض فيديو توضيحي للظاهرة   .أ

 توجيه الطالب لمالحظة الظاهرة عند حدوثها في الطبيعة .ب 

 عرض لوحة للظاهرة أمام الطالب  . ج

 تلخيص الظاهرة في خطوات في السبورة  .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:



 

٢٢٩

ة المعتمدة على اإلنترنت والتي توفر الموارد والبيانات للعمليات الحاسوبية  بالحوس - ٧٩

 المشتركة تحت الطلب، تسمى الحوسبة: 

 المتنقلة  .أ

 المباشرة  .ب 

 المشتركة  . ج

 السحابية  .د 

 د اإلجابة الصحيحة: 

 

 ة لرتب المعلمين على ثالثة مجاالت مترابطة، وهي: نير المهييترتكز المعا  - ٨٠

 القيم، المعرفة، الممارسة   .أ

 األمانة، العطاء، االلتزام  .ب 

 التدريب، القدرة، المهارة   . ج

 التخطيط، األداء، التطوير  .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

 تعرف التغذية الراجعة بأنها:   - ٨1

 عملية إصدار حكم أو تقدير على قيمة األفراد أو الموضوعات   .أ

 إعطاء تقدير كمي الصفة أو خاصية معينة عن طريق مقارنتها بوحدة متفق عليها   .ب 

سلوك لفظي يأتي بعد سلوك لفظي أو غير لفظي تعبيراً عن مدى الموافقة أو الرفض  . ج

 هذا السلوك  

بصفة منظمة ومستمر لمساعدته في  عملية تزويد المتعلم معلومات حول استجاباته  .د 

 يتها ثبتعديل استجاباته أو ت

 : د اإلجابة الصحيحة 



 

٢٣٠

يرغب أحد معلمي علم االجتماع في تعزيز التفكير اإلبداعي لدى الطالب، بأي الطرق    - ٨٢

 ية تنصحه؟  تاآل

 يطلب من الطالب البحث عن دراسات حديثة عن المشكالت المجتمعية   .أ

 ت عن الظواهر االجتماعية الحديثة  تزويد الطالب بأهم الدراسا  .ب 

 يكلف الطالب بقراءة دراسات سابقة عن الظواهر االجتماعية   . ج

 هم المقترحةللوحيناقش الطالب في أهم مشكالت المجتمع و  .د 

 : د اإلجابة الصحيحة 

 

يظهر المعلم )أحمد( الحماس للمادة التي يعلمها، وتوفير نماذج من خالل جعل الطالب    - ٨٣

االتجاه النظري الذي يتبناه هذا المعلم وفق هذه الممارسات   ضعفاء،المتوفقين نماذج للطالب ال 

 هو مدخل التدريسي:  

 المعرفي  .أ

 اإلجرائي  .ب 

 اإلنساني  . ج

 االجتماعي  .د 

 د  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٣1

٨٤ -   

  مجاالت أهداف التعلم  

 المجال الثالث )الوجداني(  المجال الثاني )المهاري(  المجال األول )المعرفي( 

أن تعدد الطالبة أجزاء النبتة  

 من األسفل إلى األعلى 

أن تستشعر الطالبة مظاهر   

إعجاز هللا في اختالف مذاق  

 ثمرات النبتة الواحدة 

 

 بين جمال النبات الطبيعي والنبات الصناعي   طالبة أن تقارن ال .أ

 أن ترسم الطالبة المكنون الداخلي لساق النبتة رسماً دقيقاً   .ب 

   حيحا بأسلوبها تعريفا ص  نتحلية العمأن تعرف الطالبة   . ج

 ة بتة عملية صناعة الغذاء في أوراق الن بأن تشرح الطال .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 ؟٤حراف المعياري أوجد التباين إذا علمت بأن االن  - ٨٥

 1٦ .أ

 ٩ .ب 

 ٤ . ج

 ٢ .د 

 ب اإلجابة الصحيحة: 

 

 

 

 

 



 

٢٣٢

 ٨1ين أوجد االنحراف المعياري إذا علمت بأن التبا - ٨٦

 ٨1 .أ

 ٣ .ب 

 ٨ . ج

 ٩ .د 

 د اإلجابة الصحيحة: 

 

 عندما يضع المعلم خطة لتطوير أدائه، ينبغي عليه أو األخذ بجانب:    - ٨٧

 عدد المقررات واألنصبة المهنية   .أ

 مستوى الطالب ومرحلتهم الدراسية .ب 

 احتياجاته التدريب والمعايير المهنية  . ج

 زمالء التخصص وكفاياتهم العملية .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 هذا يعني أن:   ، ٠.٦1صمم معلم استبانة، ثم حلل عباراتها فكان معامل الفا كرونباخ = - ٨٨

 انة عال، فالعبارات تقيس جميع محاور االستبانة. بصدق االست .أ

 ثبات االستبانة مرتفع، ويمكن الوثوق في نتائج االستبانة   .ب 

 ثبات االستبانة ضعيف، والعبارات تحتاج مراجعة.   . ج

 يس محاور االستبانة. تق، فالعبارات ال  صدق االستبانة منخفض  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 

 

 



 

٢٣٣

يبدأ المعلم )خالد( دروسه بتهيئة، يشجع فيها طالبه على تكوين روابط بين مفاهيم    - ٨٩

الدروس، ويجزئ المعلم )زيد( المادة التعليمية إلى وحدات متدرجة، ويركز المعلم )عمر( على  

المرغوبة، أما المعلم )محمد( فيركز على تقويم الطالب   المالحظة في دروسه لتحقيق األهداف

ألدائهم بأنفسهم بعد االنتهاء من المهمات التعليمية، المعلم الذي يطبق مبادئ المدخل االجتماعي  

 في تدريسه هو:  

 يد ز .أ

 حمد م .ب 

 خالد  . ج

 عمر  .د 

 : د اإلجابة الصحيحة 

 

ة الكتاب المدرسي الجديد في المرحلة االبتدائية، ومدى معاناة  بمعلم التاريخ صعوالحظ   - ٩٠

تقدم بمبادرة إلعادة صياغة محتوى الكتاب من خالل أوراق  فالطالب في استيعاب ما ورد فيه، 

العمل واألنشطة، بحيث يشتمل على نفس المفاهيم الموجودة في الكتاب، لكن بصورة مختلفة  

 عدا: يتطلب نجاح هذه المبادرة جميع ما يأتي تراعي احتياجات الطالب وقدراتهم، 

صياغة توقعات محددة، وأهداف واضحة، ووضع جدول زمني، واقتراح قنوات   .أ

 التواصل المستمر  

تقويم الممارسات القائمة، وقياس احتياجات الطالب، وتحديد إجراءات التطبيق، وتعيين   .ب 

 أساليب التقويم  

فعملية تكييف الكتاب المدرسي عملية معقدة  إشراك جميع معلمي التاريخ في المبادرة،  . ج

 والتزاما.   تحتاج جهدا

توافر مراجع عملية متميزة للتأكد من صحة المادة العلمية المضمنة في أوراق العمل   .د 

 واألنشطة 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 

 



 

٢٣٤

يشارك أحد الطالب في النقاشات الصفية بفاعلية، ولكنه يتجنب المشاركة في المهمات   - ٩1

ية مثل: اإلجابة من األسئلة المقالية، أو تلخيص األفكار، وعند مناقشة هذا الموضوع مع  الكتاب

الصفوف السابقة، ولن يكون   الطالب ذكر بأنه ضعيف في الكتابة وأن هذا الضعف رافقه من

 بمقدوره تحسين كتاباته، الطالب يعاني من 

 التعليم  بطء .أ

 اإلحباط  .ب 

 التردد . ج

 عجز التعلم.  .د 

 ب  الصحيحة:اإلجابة 

 

كتب معلم خمسة أرقام في السبورة ثم طلب من طالبه حفظ هذه األرقام بسرعة من غير   - ٩٢

 األغلبية شاركوا، اعتمد المعلم على ذاكرة طالبه  استخدام أي قلم أو ورقة، فوجد 

 اإلجرائية   .أ

 طويلة األمد  .ب 

 قصيرة األمد.  . ج

 الحديثة.  .د 

 ج   اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

 

 

 



 

٢٣٥

منهم على السؤال األول إجابة صحيحة، ما   ٣٠طالبا، فأجاب   ٥٠راً على باطبق معلم اخت  - ٩٣

 معامل صعوبة هذا السؤال؟ 

 ٠.٦٠ .أ

 ٠.٣٠ .ب 

 ٠.٤٠ . ج

 ٠.٢٠ .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:

 

ة الطالب الذين  سبليل اختبار أحد زمالئك المعلمين وتبين لك أن نـتحعلى   إذا اطلعت  - ٩٤

ة الذين أخطؤوا في اإلجابة عن  سب%، ونــ٨٥أفراد الفئة العليا  أجابوا من إحدى الفقرات من 

 التمييزية ومعامل التمييز %، فإن هذه الفقرة من حيث ٨٥الفقرة نفسها من الفئة الدنيا  

 .  ها المعلومات المعطاة غير كافية لتقدير .أ

 ٠.٧٠تمييز  يز، ومعامل اليمقبولة التم  .ب 

 ٠.1٥تمييز  ، ومعامل التمييزمرفوضة الج.  

 ٠.1٥يز  ي مقبولة التمييز، ومعامل التمد. 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 

 

 

 

 



 

٢٣٦

إذا كان تطوير التفكير اإلبداعي لدى الطالب يمثل أحد أبرز الشروط لتحقيق الدول للتنمية   - ٩٥

تساعد العلم على تطوير هذا التفكير لدى طالبه في المرحلة    المستدامة، أي اإلجراءات اآلنية

 الثانوية؟ 

تشجيع الطالب على تخيل إحدى الشخصيات التاريخية، ثم تحديد كيفية تصرفها إزاء  .أ

 المشكالت التي واجهتها. 

حث الطالب للتعرف على بحور الشعر، وعناصر القصة، ومزايا الرسومات اإلبداعية   .ب 

 العالمية الخالدة. 

قدر عال من  تشجيع الطالب على بذل الجهد الكافي في مذاكرة المادة وتحصيل  . ج

 المعلومات. 

 هم. لشرح مهارات اإلبداع وعناصره للطالب بطريقة تتناسب مع المستوى النمائي  .د 

 أ اإلجابة الصحيحة: 

 

 ية عدا:  تيعالج المعلم ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب بجميع األساليب اآل   - ٩٦

 إحالة الطالب الضعيف إلى المرشد االجتماعي.   .أ

 مشاركة الطالب في األنشطة الصفية وغير الصفية.   .ب 

 بناء عالقة بين المعلم والطالب قائمة على االحترام.   . ج

 كليف الطالب بواجبات وأنشطة يومية إثرائية قصيرة. ت .د 

 أ  اإلجابة الصحيحة:

الصعوبات التي تواجه الطالب في   صمم معلم خطة تقويم، تحقق عدة أهداف: الكشف عن  - ٩٧

أثناء التعلم، وتقديم تغذية راجعة للطالب، ووضع حلوة مالئمة لتذليل تلك الصعوبات. ما نوع  

 التقويم المتبع في هذه الخطة؟

 البنائي  .أ

 التشخيصي  .ب 

 المعياري  . ج

 الختامي  .د 

 أ اإلجابة الصحيحة: 



 

٢٣٧

هذه الممارسة أحد أساليب تنمية أداء المعلمين يساعد بصورة كبيرة على التكيف مع   - ٩٨

 الموظف والممارسات التعليمية المختلفة، هو:  

 اللقاءات الدورية مع أولياء األمور.   .أ

 التنافس في العطاء بين المعلمين  .ب 

 المؤتمرات والورش التربوية.  . ج

 مجموعات التعلم المهنية.  .د 

 د  الصحيحة:اإلجابة 

 

يتابع معلم الصف الثالث المتوسط مشاريع الطالب في كثير من األحيان حيث يناقش أوال    - ٩٩

أهداف المشروع مع الطالب، بعد ذلك بطور الطالب خطة المشروع وتحديد األنشطة التي  

أي  سيعملونها والنتائج التي سيطورونها لتحقيق األهداف المقصودة، ثم براجعون خطتهم المعلم. 

 األهداف اآلنية يمكن تحقيقها من هذا األسلوب بفاعلية؟  

 التأكد من استجابة التدريس الحتياجات الطالب واهتماماتهم الفردية   .أ

 الطالب لتحقيق توقعات عالية ألدائهم  التواصل مع  .ب 

 زيادة مالءمة المحتوى التعليمي لخبرة الطالب   . ج

 دعم الطالب في تحمل مسؤولية تعلمهم   .د 

 د  صحيحة:اإلجابة ال

 

  ٤مجموعة، ثم قسمهم إلى  1٢، قسمهم المعلم إلى  ٦٠مدرسة عدد طالبها أقل من  - 1٠٠

 عدد طالب المدرسة؟  مجموعات، كم   ٤مجموعات ثم قسمهم إلى  

 ٢٥ .أ

 ٥٤ .ب 

 ٤٨ . ج

 ٣٦ .د 

 د  اإلجابة الصحيحة:



 

٢٣٨

تسير  م، كم تأخذ المعلمة للوصول إذا كانت    ٦1٦المسافة بين غرفة المديرة والمعلمات  - 1٠1

 م في الثانية:   ٤بسرعه  

 ثانية  ٥٥ .أ

 ثانية  ٣٤دقيقتين و  .ب 

 دقيقة واربعين ثانية  . ج

 ثالث دقائق  .د 

 ب  اإلجابة الصحيحة:

 

 التدريس يدعم عملية التعلم ويصبح ذا قيمة إذا تم التركيز فيه على:  - 1٠٢

 ا. التوجيه وتهذيب السلوك. 

 ب. المادة العلمية 

 ج. الشرح النظري. 

 بالحياة د. ربط التعلم  

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 معلم يرى أن طالب المدن أكثر حركة وطالب القرى أكثر هدوء، يعود ذلك لعوامل:  - 1٠٣

 ا. طبيعية 

 ب. مكتسبة 

 سلوكية  -ج

 د. اجتماعية 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 



 

٢٣٩

  الموجهة التقييم الذي يحتاجه المعلم لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمهارات والمعارف  - 1٠٤

 لهم:  

 ا. التقييم الختامي 

 ب. التقييم القبلي 

 ج. التقييم التكويني 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 معلم ينمي مهارة اإلبداع عند طالبه بعد  - 1٠٥

 ا. تغيير نهاية القصة 

 ب. استنتاج نقاط القوة 

 ج. استنتاج نقاط الضعف 

 د. إخراج المفردات 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 : ف(يضع  - جيد   -ممتاز طريقة تقويم )  - 1٠٦

 قوائم الرصد  أ.

 ب. ساللم التقدير 

 ج. السجل القصصي 

 د. وصف سير التعلم 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 



 

٢٤٠

  يحاول أحد المعلمين استعمال أسلوب تمثيل المعلومات بصرياً بحيث يعبر عن الصورة - 1٠٧

 الذهنية للعالقة بين المعلومات فهو بذلك يوجهم إلى استعمال: 

 طريقة المشروع ا. 

 ب. مقياس التقدير

 ج. المدونات اليومية 

 د. الخريطة المفهومية 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 أفضل استراتيجية تستخدم مع أطفال االبتدائي:  - 1٠٨

 ا. دور المتعلم 

 ب. لعب الدور  

 ج. خرائط المفاهيم 

 ج. التدريس التبادلي

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

التكرار يفيد الشطار، فالطالب يكررون الجملة الى أن يحفظونها هذه  معلم نظامه  - 1٠٩

 الطريقة تبع: 

 ا. المعرفية 

 ب. البنائية 

 ج. السلوكية 

 د. الجشطلت 

 اإلجابة الصحيحة: ج 



 

٢٤1

 

 هل هذه التصنيفات:   ٢والطالب الذي لم يتقن   1يعطي المعلم الطالب المتقن  - 11٠

 ا. رتبية 

 ب. اسمية 

 ج. فئة 

 د. نسبي 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 ذا قيمة إذا تم التركيز على  لتدريس يدعم عملية التعلم ويصبحا - 111

 ا. التوجيه وتهذيب السلوك 

 ب. المادة العلمية 

 ج. الشرح النظري 

 التعلم بالحياة د. ربط 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

معلم يخطط لدرس جديد والطالب ليس عندهم معلومات سابقة ماذا يستخدم معهم من   - 11٢

 ل: بأبعاد اوز 

 ا. المقارن 

 ب. الشارح 

 ج. االكتشافي 

 د. االستقبالي 

 اإلجابة الصحيحة: ب 



 

٢٤٢

 من أسباب الفروق الفردية ما يلي ماعدا:  - 11٣

 الفطري ا. االستعداد 

 ب. العوامل الوراثية 

 ج. العوامل البيئية 

 د. أنماط التعلم 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 ليس من أنواع دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية:  - 11٤

 ا. المكاني 

 ي ان ب. الزم

 ج. الجزئي 

 د. الكلى 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

يصير   كم  ٧٠٠التقاعد وأعطوه بدل التنقل  % ٩االف إذا خصموا   1٠موظف راتبه  - 11٥

 راتبه: 

 ٩٨٠٠ .أ

 ٩٢٠٠ .ب 

 ٢٤٤٠ . ج

 ٨1٠٠ .د 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 



 

٢٤٣

 كلم:  ٩٠٠كلم كم سم ل   ٤٥سم في الخريطة يساوي   1اذا كان   - 11٦

 1٤ .أ

 1٦ .ب 

 1٨ . ج

 ٢٠ .د 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 من أساليب التقويم الذاتي ماعدا:  - 11٧

 ا. سجل انعكاس 

 ب. تساؤل ذاتي 

 مالحظة ج.  

 د. استبانات التقويم الذاتي 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 المؤشر الحقيقي للتعلم هو:  - 11٨

 السلوك األدائي للمتعلم  .أ

 كمية المعلومات لدى المتعلم  .ب 

 ج. مستوى فهم المتعلم 

 د. درجة دافعية المتعلم 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 



 

٢٤٤

  اداء الوظيفة ويدرسون بأقلاذا عينت بمدرسة وصار بعض من معلميها تفكيره ب  - 11٩

 الخسائر ما الواجب علي فعله: 

 أ. اتجاهلهم وال كأنه فيه شيئ

 ب. ابتعد عنهم وأطور نفسي ب أهداف تربوية 

 ابلغ المدير  ج.

 د. أحاول ما أحتك فيهم وال أتعرف عليهم  

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 المعلم الذي يهتم بالتركيز على توجيه المتعلم هو المعلم:  - 1٢٠

 أ. المرشد 

 ب. المفوض 

 ج. الميسر 

 د. التقليدي 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 المعلم الذي يهتم بالتركيز على األنشطة هو المعلم:  - 1٢1

 أ. المرشد 

 ب. المفوض 

 ي ج. التقليد 

 د. الميسر 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 



 

٢٤٥

  ة الموجه والمعارف التقييم الذي يحتاجه المعلم لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمهارات  - 1٢٢

 لهم: 

 ا. التقييم الختامي 

 ب. التقييم القبلي 

 ج. التقييم التكويني  

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 ختاروا الجملة الصحيحة: ا  - 1٢٣

 أ. استلم احمد اوراق اعتماده  

 ب. استلم احمد اوراق اعتماده

 ج. استلم أحمد أوراق إعتماده

 هد. استلم أحمد أوراق اعتماد 

 حة: د اإلجابة الصحي

 

 أول خطوات بناء االختبار التحصيلي:  - 1٢٤

 ا. إعداد جدول المواصفات 

 ب. تحديد الغرض من االختبار 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 

 

 



 

٢٤٦

 من خصائص التقويم ما يلي عدا:  - 1٢٥

 أ. االستمرارية 

 ب. التعاون 

 ج. الشمولية 

 ه د. التوجي 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 صعوبة نطق اسماء الفواكه أي أسلوب أنسب: طالبة ابتدائي تواجه   - 1٢٦

 أ. تصحيح مباشر 

 ب. تصحيح غير مباشر 

 خصائي  ج. تحويله أل 

 د. تجاهلها 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 هو:   1٠- ٩- ٧-٦الوسيط لألعداد التالية  - 1٢٧

 ٧أ.  

 ٧.٥ب.

 ٨ج.  

 ٨.٥د. 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 



 

٢٤٧

  واالختالف بين األشياء فهو يقيسالشبه اذا طلب المعلم من الطالب أن يحددوا أوجه  - 1٢٨

 مهارة: 

 التفسير  .أ

 ب. المالحظة 

 ج. التصنيف 

 د. التقويم 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 ال ..... عن فعل وتأتي مثله.  - 1٢٩

 ا. تنها 

 ب. تنهى 

 ج. تنه 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

االجتماعيات كلما دخلوا الطلبة للمكتبة وجدوه يقرا كتاب أو يلخص كتاب ما  معلم  - 1٣٠

 توقعات الطلبة حيال فعل المعلم هذا: 

 ا. حب مادة االجتماعيات 

 ب. كره المادة

 ج. تقدير مجهود المعلم حيال ذلك

 د. قضاء الوقت 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 



 

٢٤٨

 يستخدم spssبرنامج   - 1٣1

 التوضيحية المميزة أ. العروض 

 ب. تحضير الدروس 

 ج. العروض الوثائقية 

 د. التحليل االحصائي للبيانات 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 أي من االعاقات التالية ال تحتاج الى تغيير وتكييف المنهج:  - 1٣٢

 ا. اعاقة سمعية 

 ب. اعاقة بصرية 

 ج. اعاقة حركية  

 د. اعاقة فكرية 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 التعليم المبرمج من مداخل السلوك:  - 1٣٣

 ا. الشبكي 

 ب. البنائي 

 ج. البيئي 

 د. التقني 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 



 

٢٤٩

 إذا كان عند الطفل اخطاء لغوية:  - 1٣٤

 التصحيح المباشر  .أ

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

)قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين( ما معنى كلمة  : قال تعالى  - 1٣٥

 غورا: 

 ا. الماء الذاهب الجاري 

 ب. الماء القليل الجاري 

 ج. الماء الذاهب أسفل األرض 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

الفروق بين   يقوم بفحص أداء ومقارنة النتائج بنتائج سابقة لنفس االختبار وذلك لتحديد  - 1٣٦

 النتائج: 

 ا. اختبارات محكية المرجع 

 ب. اختبارات معيارية المرجع  

 ج. اختبارات قياس الذكاء 

 د. ال شيء مما سبق 

 ب اإلجابة الصحيحة: 

 

 

 

 



 

٢٥٠

 أول من أهتم بدراسة خريطة المفاهيم:  - 1٣٧

 ا. جاك روسو 

 ب. جون لوك 

 ج. ثورانديك 

 ل  بد. اوز 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

التعليم االلكتروني ويمكن من  ماذا يسمى النظام الذي يضم خدمات خاصة بمقررات  - 1٣٨

 خالله الدخول واستخدام المنهج التعليمي بصالحيات محددة:

 ا. ادارة التعلم 

 ب. ادارة المحتوى 

 ج. صالحيات التعليم 

 د. صالحيات المحتوى 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 اذا كان هناك طالب خطه غير مفهوم أو واضح وهو مقتنع أن الخط موهبة ما هو  - 1٣٩

 لذي يعزز ثقته بنفسه: الخيار ا

 أ. يصحح أخطاؤه بوضع خط تحت الكلمات 

 ب. يعطيه تمارين خط أكثر من زمالئه  

 ج. يشجعه على االلتحاق بدورة تحسين الخط  

 د. يرسل له فيديوهات عن خطاطين مشهورين 

 اإلجابة الصحيحة: ج 



 

٢٥1

 ترسم كلمة الوالد عند دخول الكاف عليها:  - 1٤٠

 ا. كوالد 

 ب. كلوالد 

 كالوالد ج.  

 د. کاالوالد 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 سؤال عن البيئة المادية وكاتبين انها من مهام المعلم ماعدا - 1٤1

 د من سالمة المواد واألجهزة أكت أا. 

 ب. ترتيب الطالب 

 ج. ترتيب مواد الصف 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

  تغيرات كبرى منتظرة في: أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد، وتشير الى 1٤٢

 سلوك المتعلم، هي األهداف: 

 أ. العامة 

 ب. الخاصة 

 ج. الوسطى 

 د. السلوكية 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 



 

٢٥٢

 أول خطوة من خطوات المنهج العلمي لحل المشكلة لجون ديوي:  - 1٤٣

 أ. تحديد المشكلة 

 ب. الشعور بالمشكلة 

 ج. فرض الفروض 

 د. جمع المعلومات 

 الصحيحة: ب اإلجابة 

 

 متالزمة داون سببها الكروموسوم رقم:  - 1٤٤

 ٢٠أ.  

 ٢1ب.  

 ٢٢ج.  

 ٢٣د. 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

  يتعرض فيها اإلنسان ألزمةالسن التي  وفقاً لتصنيف إريكسون لمراحل العمر فإن  - 1٤٥

 اضطراب الهوية، هي السن: 

 1٢  -  ٦أ.  

 1٨- 1٢ب.  

 ٣٠- 1٨ج.  

 الوفاة  - ٣٠د. 

 الصحيحة: ب اإلجابة 

 



 

٢٥٣

 النظرية التي تقسم مراحل الحياة إلى ثمان مراحل نفسية اجتماعية، هي نظرية:  - 1٤٦

 جتماعي إلريك إريكسون ا. التطور اال

 ب. النمو العقلي والمعرفي لجان بياجيه 

 ج. التعلم بالمالحظة لباندورا

 د. اإلشراط اإلجرائي لسكنر 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 كير في المرحلة األولى للطفولة من وجهة نظر بياجيه أنه: أهم ما يميز التف - 1٤٧

 ا۔ سمعي لفظي 

 ب. سمعي مكاني 

 بصري حركي    -ج

 د. حركي تجريدي 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 يقصد بالمنهج الدراسي:  - 1٤٨

 ا. الكتاب المدرسي 

 ب. الخطة الدراسية المكونة من مجموع المقررات 

 ج. طريقة التدريس 

 والخبرات التي تقدمها المدرسة للطالب د. كل األنشطة  

 اإلجابة الصحيحة: د 

 



 

٢٥٤

معلم اللغة العربية طلب من طالبه عدد كبير من الكلمات التي تدل على مفردة واحدة   - 1٤٩

 باللغة هذا األسلوب يدعى: 

 الطالقة  أ.

 ب. المرونة 

 ج. األصالة 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 اإلجراء الصحيح:  ة، اء الوظيفي ألول سنمعلم حصل على تقييم غير مرضي في األد  - 1٥٠

 ا. انهاء خدماته 

 ب. حرمانه من العالوة السنوية 

 إدارية ج. نقله وظيفة 

 د. نقله منطقة أخرى 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 أول من اهتم بالنمو النفسي االجتماعي:  - 1٥1

 ا. بياجه 

 ب. أريكسون 

 ج. بافلوف 

 د. ثورندايك 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 



 

٢٥٥

المتعلم الذي يفضل ان يتلقى المعلومات عن طريق القراءة أو الرسومات التوضيحية او   - 1٥٢

 األشكال هو: 

 ا. البصري 

 ب. السمعي 

 ج. التأملي 

 د. العلمي 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 الكتابة الصحيحة في حالة نصب لكلمة مكافئة:  - 1٥٣

 ة أا. مكاف

 ب. مكافئه 

 ج. مكافاه 

 فاة آد. مك

 الصحيحة: أ اإلجابة 

 

يحاول أحد المعلمين استعمال أسلوب تمثيل المعلومات بصرياً بحيث يعبر عن الصورة   - 1٥٤

 الذهنية للعالقة بين المعلومات فهو بذلك يوجهم إلى استعمال: 

 ا. طريقة المشروع 

 ب. مقياس التقدير

 المدونات اليومية  ج.

 د. الخريطة المفاهيمية 

 اإلجابة الصحيحة: د 



 

٢٥٦

أبعاد   معلم يخطط لدرس جديد والطالب ما عندهم معلومات سابقة عنه ماذا يستخدم من  - 1٥٥

 ل: بأوز

 المقارن  .أ

 ب. الشارح  

 ج. االكتشافي 

 د. االستقبالي 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

  معلم نظامه التكرار يفيد الشطار فصار يخليهم يكررون الجملة الى أن يتم حفظها هذه  - 1٥٦

 الطريقة تبع المدرسة: 

 ا. المعرفية 

 ب. البنائية 

 ج. السلوكية 

 د. الجشطلت 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 رحم هللا امرأ فعل الخير و .... إليه:  - 1٥٧

 ا. دعاء

 ب. دعا 

 دعي  .ج

 د. دعى 

 اإلجابة الصحيحة: ب 



 

٢٥٧

المعلمة تشرح قصيدة في التاريخ االندلسي وتطورها ومرورها عبر العصور.. المدخل   - 1٥٨

 استخدمته: الذي 

 ا. منطقي 

 ب. اجتماعي 

 ج. تاريخي 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 اذا تهاوشوا طالب فيما بينهم التصرف الصحيح المناسب هو:  - 1٥٩

 ا. تفرقهم 

 ب. تكلم أولياء األمور 

 ج. تكلم المرشد 

 د. تعاقبهم 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

القائم   فعليه أن يعتمد على التعليم اذا اراد المعلم أن يشرك الطالب في حل مشكلة قائمة  - 1٦٠

 على: 

 ا. المفاهيم 

 ب. المشاريع 

 ج. الخبرات  

 د. المعلومات 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 



 

٢٥٨

  انتشار األحاديث الموضوعية بين الطالب والمعلم بيوقف هالمشكلة وانها موضوعية  - 1٦1

 وليست صحيحة ما هي أفضل طريقة: 

 ا. عن طريق الواتس اب 

 فيديو ع اليوتيوب ب. مقاطع 

 الموضوعةج. رابط لموقع الكتروني مختص باالحاديث 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

  تفكير ناقد وش الترتيب يفكرون   معلم يعرض فلم عن االسراف في الوالئم ويبيهم  - ٦1

 الصحيح: 

 ينتقدون الطالب  - يتكلم المعلم عن االسراف  - أ. يعرض الفلم 

 نقد الطالب   -رض الفلم يع -ب. يتكلم المعلم عن االسراف

 المعلم يبدي رايه   - الطالب ينتقدون -ج. يعرض الفلم كامالً 

 ينقد المعلم  -يناقشون الطالب الجزء - د. يعرض جزء من الفلم

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

  معلمة حضرت لها المشرفة والحظت عدم ضبطها للفصل وأربع مرات تحضر لها  - 1٦٣

 وعندها هالمشكلة: 

 دبلوم تربوي مسائيا. تحضر 

 ب. تحضر لزميالتها وتأخذ الخبرة منهم.  

 . تحضر دورة لمدة خمس أيام عن االدارة الصفية ج

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 



 

٢٥٩

ان   ) ال يمكن لرائد األعمال الناجح ال يخاف من الفشل، الن الهزيمة المبدئية من الممكن - 1٦٤

 تكون بداية عظيمة( 

 ي  أر -ي أا. ر

 حقيقة  -. حقيقةب 

 حقيقة   - يأ . رج

 ي أر - د. حقيقة 

 د اإلجابة الصحيحة: 

 

 رجع الموظف الى مقر عمله، الهاء في عمله تعود على:  - 1٦٥

 ا. المقر 

 ب. العمل 

 ج. الموظف 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 اذا استعنت بأولياء امور يفعلون العملية التعليمية تعطيهم عضوية:  - 1٦٦

 ا. توجيه وارشاد 

 ب. تميز وجوده  

 . رعاية السلوك  ج

 . مجلس المدرسة. د 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 



 

٢٦٠

 تفكير الموهوب يكون:  - 1٦٧

 عقلي    أ.

 ي حس .ب 

 ج. منطقي 

 جرد د. م

 د اإلجابة الصحيحة: 

 

 مرادف كلمة التبيان:  - 1٦٨

 ا. الدقة

 ب. الشمول  

 . االيضاح ج

 . التوريه د 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 الطالب الحيوانات الى حيوانات أكلة لحوم وأكلة أعشاب يقيس: أن يصنف  - 1٦٩

 ا. تحليل 

 ب كيب. تر

 م ي ج. تقو

 د. تطبيق 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 



 

٢٦1

التصرف؟   معلم يسأل تالميذه لماذا يخلطون اللبن بالماء؟ وما حكمه؟ وما رأيكم في هذا - 1٧٠

 نوع االسئلة: 

 مفتوحه  أ.

 مغلقه  .ب 

 ج. تشعبيه 

 د. مجتمعه 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 عدا:   ةجميع االشياء يمكن قياسها بالمالحظ - 1٧1

 سلوك معرفي  .أ

 ب. عادات وقيم 

 ج. تحديد سلوك المتعلم  

 د. قدرة الطالب على التفكير 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

  أتى الى المدرسة ولي أمر غاضب من تدني مستوى ابنه الدراسي وجاء في حالة  - 1٧٢

 للتعامل معه هو: غضب. التصرف الصحيح 

 ا. امتصاص غضبه ورفع درجات الطالب 

 ب. مواجهته بهدوء ومنطق بمستوى ابنه 

 ج. تحويله للمرشد الطالبي 

 . تحويله لمدير المدرسةد 

 اإلجابة الصحيحة: ب 



 

٢٦٢

 ا نوع التغذية التي يقدمها: ممعلم دائما ما يقدم تغذية لزميله بعد كل درس يطبقه  - 1٧٣

 . فوريه  أ

 ب. تالزمية 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 األساليب تحول دون مشاركة الطالب في األنشطة الصفية ما عدا:  - 1٧٤

 ا. مطالبة الطالب بعمل جزء من النشاط في المنزل 

 مضيعة للوقت  ب. اعتقاد الطالب بأن النشاط

 . جهل الطالب بأهمية النشاطج

 . عدم الثقة بالنفس د 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 ما يلي عدا:  ةخالد معلم يريد أن يصيغ أهداف دراسية عليه مراعا - 1٧٥

 أ. خصائص الطالب 

 ب. حاجات الطالب 

 ج. معارف الطالب 

 د. رغبات الطالب 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 

 

 



 

٢٦٣

 األهداف السلوكية اآلتية يعد صحيحاً: أي من  - 1٧٦

 أ. أن تفهم الطالبة مقصد الشاعر من النص 

 ب. أن تدرك الطالبة معنى النص الشعري  

 . أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة  ج

 . أن تقرا المعلمة النص قراءة صحيحة د 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 م: م المعلئهالطالب المتميزين في عمل المشاريع يكاف  - 1٧٧

 ا. زيادة الدرجات  

 مالية   أة . مكافب 

 . رحلة خارجية ج

 د. عرض أعمالهم في المعرض 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 يتم تقويم المهارات  - 1٧٨

 ا. الشفهية 

 ب. العملية  

 . التحريرية ج

 . المقالية د 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 



 

٢٦٤

جماعيا للوصول إلى  بحثا  استراتيجية التعلم التي يبحث فيها الطالب عبر االنترنت   - 1٧٩

 المعلومات من مصادر موثوقة ومعدة مسبقاً من طرف المعلم هي: 

 ا. الرحالت الميدانية 

 . التعلم المبرمج ب 

 . الرحالت المعرفية  ج

 د. التعلم المدمج 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

من   ة التالميذ على التنظيم والتكامل في التفكير فإنك تختار أسئلةعندما تريد قياس قدر - 1٨٠

 نوع: 

 . االختيار من متعدد أ

 الصح والخطأ  ب.

 . المقالية ج

 د. المزاوجة 

 د اإلجابة الصحيحة: 

 

 مما يأتي ال يعد من خصائص التغير االجتماعي التربوي:  - 1٨1

 أ. النمو الفكري 

 ب. الذاتية  

 . الواقعية ج

 السرعة . د 

 اإلجابة الصحيحة: أ 



 

٢٦٥

 

 من صور التفاعل االجتماعي في مجال التربية:  - 1٨٢

 أ. العالقة بين التالميذ 

 ب. العالقة بين المعلمين  

 . العالقة بين المدير والمعلمين والتالميذ ج

 . جميع ما سبق د 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 أي العبارات التالية عبارة صحيحة:  - 1٨٣

 أ. يمكن تطوير المناهج بمعزل عن تطوير طرائق التدريس  

 ب. ال يمكن أن يتم تطوير المناهج بدون تطوير طرائق التدريس  

 . تطوير طرائق التدريس ال عالقة له بالمناهج ج

 . جميع ما ذكر د 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 قسم ديوي منهج النشاط الى قسمين قائمين على:   - 1٨٤

 وطرق التدريس أ. استعداد المعلم 

 ب. أهداف التعليم ومحتوى المقرر

 . ميول التالميذ والمواقف التعليمية  ج

 . البيئة الصفية والمجتمع المدرسيد 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 



 

٢٦٦

 مكوناته عبارة عن عموميات وخصوصيات ومتغيرات:  - 1٨٥

 ا. األساس الثقافي  

 . األساس االجتماعي ب 

 . األساس النفسي  ج

 الفلسفي د. األساس 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 التعليم الكلي يتبع المدرسة:  - 1٨٦

 ا. السلوكية 

 ب. الجشطلت 

 . اإلنسانية ج

 . البنائية د 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 مسح رأس اليتيم من المعززات: - 1٨٧

 أ. الرمزية  

 . االجتماعية ب 

 . المادية ج

 د. النشاطية 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 



 

٢٦٧

 االستجابات األكثر تكرار تعزز االستجابات األقل تكرار مبدأ:  - 1٨٨

 ا. سكنر 

 ب. ديفيد بريماك 

 ح. بياجيه 

 د. أريكسون 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 بالخلية العصبية:  الخريطة التي تضع المفهوم  - 1٨٩

 مية يمفاه  .أ

 . نجمية ب 

 ج. ذهنية 

 د. هرمية 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

واكتسابه   يجابية الطالب،على إيستخدم معلم االجتماعيات مدخالً لتدريس مادته يركز فيه   - 1٩٠

 الخبرات والتعرف عليها بنفسه وهذا هو المدخل: 

 ا. االجتماعي 

 . الكشفي ب 

 . التكاملي ج

 د. البيئي 

 ب اإلجابة الصحيحة: 

 



 

٢٦٨

االستخدامات الغريبة والغير مألوفة لقلم  )ما  طرح المعلم السؤال التالي على طالبه - 1٩1

 الرصاص( مثل هذه األسئلة تحفز أي مهارات التفكير االبداعي: 

 األصالة  أ.

 ب. الطالقة 

 . المرونة ج

 د. الحداثة 

 ج اإلجابة الصحيحة:  

 

 الشجاعة. الكرم. البخل:  -نطواءاال -هي الطبائع الداخلية مثل العدوان  - 1٩٢

 أ. الفروق الفردية 

 ات ب. الصف

 ج. السمات 

 د. القدرات 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 هي العمليات التي يقوم بها المعلم مع طالبه لهدف تحقيق التعلم:  - 1٩٣

 ا. طريقة التدريس 

 ب. التخطيط للتدريس 

 ج. النشاط المدرسي

 د. أساليب التدريس 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 



 

٢٦٩

 التعاوني الى أن يحقق: يسعى المعلم من خالل استخدامه للتعلم  - 1٩٤

 ا. رفع معدل التحصيل الدراسي

 ب. اكتساب الطالب مهارات البحث والدراسة

 . بقاء أثر التعلم ج

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 الوصول الى األهداف المرجوة المعلم لتحقيق الطريقة واالجراءات التي يقوم بها  - 1٩٥

 التي كان يسعى الى تحقيقها يسمى: 

 التقويم  أ.

 نفيذ ب. الت 

 ج. التخطيط 

 د. التغذية الراجعة 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 األهداف التربوية العامة ترتبط بفلسفة:  - 1٩٦

 ا. المدارس

 ب. ادارة التعليم 

 ج. وزارة التعليم 

 د. الدولة 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 



 

٢٧٠

 ما يترتب على إدراك العالقات القائمة بين أجزاء الكل:  - 1٩٧

 ر ا. االستبصا

 اعادة التنظيم ب. 

 ج. المعنى 

 د. االنطفاء 

 اإلجابة الصحيحة: ج 

 

 يستخدم التفكير االستداللي غالباً في:  - 1٩٨

 أ. الرياضيات 

 ب. علم النفس 

 ج. التاريخ 

 د. علم االجتماع 

 اإلجابة الصحيحة: أ 

 

 من أفضل صور التغذية الراجعة البناءة أن تتضمن:  - 1٩٩

 تعليقاً فقط   أ.

 تعليقاً وب. تقديراً  

 ج. درجات وتقدير 

 د. درجات وتعليق 

 اإلجابة الصحيحة: ب 

 

 



 

٢٧1

 أي مما يأتي ال يعتبر شرطا من شروط التعلم الرئيسية:  - ٢٠٠

 ا. التكرار 

 ب. الدافعية 

 ج. الحوافز 

 د. أ+ج 

 اإلجابة الصحيحة: د 

 

 

 




