
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

0/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد رياض األطفال اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق رياض األطفال في مادة المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/0                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد رياض األطفال في مادة المدرسين الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/03                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ رياض األطفال اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade0                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 هـــ2553أسئلة لٌاس تخصص رٌاض أطفال لعام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /وفما لمنظمة الٌونسف فإن أول حك من حموق الطفل؟2

 حك الجنسٌة-د                          أن ٌكون له عائلةحك -حك العٌش والحٌاة                ج-حك االسم        ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رٌاض األطفال؟/لتنمٌة الهوٌة الذاتٌة لدى أطفال 3

 المطبخ العالمً-االحتفال بالٌوم الوطنً               د-األكالت الشعبٌىة         ج-لبس الزي السعودي        ب-أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختالف الثمافات؟؟/طفل ٌعزز هوٌته الذاتٌة وتمبل احترام ا4

 لبس الزي السعودي-الحرف الٌدوٌة                     د-األكالت الشعبٌة المحلٌة        ج-أزٌاء الشعوب       ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /من حموق الطفل فً منظمة الٌونسٌف التً ألرتها على المعلمة أن؟5

 تنوٌع اإلنشطة واألسالٌب فً التعلٌم-ب                  إشراكهم فً إتخاذ المرار ووضع الخطط للمنهج          -أ

 للتواصل المستمر مع المعلمة-تستعٌن بخبرات المختصٌن إذا واجهت مشاكل                           د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /أثناء فترة األركان نادت المعلمة الطفل خالد فمالت تعال معً لركن االٌهامً أنا الطباخ وأنت مساعدي 6

 انسحبت المعلمة بالتدرٌج ثم لالت سوف نطهو ثم نادت المعلمة الطفلة لمى ولالت لها تعالً ساعدٌنً فً الطهو ثم

 مالخطؤ الذي ولعت فٌها المعلمة؟؟؟

 فرضت رأٌها ووزعت األدوار-انسحاب المعلمة لبل إنهاء النشاط                                     ب-أ

 رغبتهماإدخال الطفلٌن فً الركن دون -النشاط لدٌم ومكرر وملل                                          د-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..الخ عند باب الفصل والطفل ٌختار الفٌسة التً حزن(.-ضحن-/جهزت المعلمة أوراق فٌسات فٌها تعبٌرات وجه مختلفة )فرح7
 تعبر عن مشاعرة لبل دخول الفصل وولت التحضٌر تسؤل لماذا أخترت هذا الفٌس الٌوم؟

 الطفل على؟؟ ٌساعدمالامت به المعلمة  

 التحكم بالذات-دالتعبٌر العاطفً                       -ضبط االنفعاالت             ج-ضبط الذات          ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م وطلبت من الطفلة أمل نمل وعاء مملوء بالماء إلى طاولة الزبون سنوات نشاط النادل فً المطع 4الأطفال  /نفذت المعلمة نشاط 7
 تهدف المعلمة من ذلن إلــى؟؟

 تنمٌة العضالت الدلٌمة-وعً الجسم بالفراغ            د-التوازن                 ج-تآزر حسً حركً         ب-أ



 

 /أول مرحـلة من مراحل التموٌم فً رٌاض األطفال؟8

 تفوٌم-جمع                           د-تفسٌر                            ج-ب            تحلٌل       -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /ماذا تحتاج المعلمة عندما ترٌد بناء منهج ٌناسب احتٌاجات الطفل واهتماماتهم ؟9

 تختلط باألطفال أكثر وتتفاعل معهم-تمرأ كتب التربٌة وعلم النفس                                                ب-أ

 تتفك مع زمٌالتها لتوحٌد المنهج فً كل الفصول-د                   تترن بناء المنهج لإلدارة                           -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمٌة فإن نصاب كل معلمة داخل الصف هو؟  Naeycلمنظمة  /وفما  21

 27-د                                   25-ج                             23-ب                             21-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /حمٌبة اإلسعافات األولٌة توضع بغـرفة ؟22

 غرفة المعلمات-المطبخ                              د-خزن                      جالم-الصف                     ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /الحظت المعلمة أن العاللة بٌنها وبٌن األسرة ضعٌفة ماالجراء المناسب من المعلمة ؟23

 ترسل منشورات لألهل لتوعٌتهم-تتواصل مع األسرة لعمد اجتماع                                              ب-أ

 تترن هذا الموضوع لإلدارة-د                 تمول مالً دخل                                               -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زر الحسً الحـركً؟/ من األنشطة التً تنمً التآ24

 المفز داخل الطوق -رمـً الكرات داخل الصندوق                                                ب-أ

 المشً على عارضة التوازن-الجري بٌن الحواجز                                                          د-ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ٌختارون الحٌوان الذي ٌحبونه ثـم بدأت / حَضرت المعلمة نشاط أرادت أن تنمً الخٌال والتواصل والتعبٌر فجعلت األطف25
 ؟ وماذا ستؤكل؟ وكٌف ستعٌش؟تسؤلهم لو كنت حٌوان فً الغابة ماذا ستفعل 

 تطبٌك المعلمة لهذا النشاط ٌتبع استراتٌجٌة اتجاه؟؟

 رٌجٌو اٌمٌلٌا-دفروبل                    -روسو                             ج-بٌاجة                            ب -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



تهدف  فبذلن مالئه عن نفسه ومهاراته وهواٌاته واهتماماته /تخصص المعلمة فً برنامجها الٌومً أن ٌتحدث الطفل أمام ز26
 إلـى؟؟ 

 سـد االنشطة الفارغة -حب اآلخرٌن       د-معالجة المشاكل اللغوٌة             ج -تعزٌز ذاتٌه الطفل         ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحظت المعلمة على طفل انه ٌتجنب التواصل البصري وضعف اللغة وحركات متكررة والٌحب اللمس الجسدي ٌدل ذلـن / 27
 علـى ؟؟

 عسر المراءة-فرط حركة وتشتت انتباه             د-ج             متالزمة داون      -توحد                   ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ر المعلمة أثناء فترة الوجبة هو؟/من أدوا27

 تذكرهم بموانٌن الوجبة وتتؤكد من اكمال الطفل لوجبته -ب        ة                        تفتح حوار مع األطفال عن التغذٌة السلٌم-أ

 وجبتها تجلس مع األطفال وتتناول-أن توجه الطفل الذي ٌنتهً بسرعة أن ٌذهب إلى األركان                   د-ج

 من أدوار المعلمة أثناء فترة الوجبة هو؟ـــــ 

 تذكرهم بقوانٌن الوجبة وتتأكد من اكمال الطفل لوجبته -ب         السلٌمة                   ة تفتح حوار مع األطفال عن التغذٌ-أ

 مع األطفال وتتناول وجبتهاتجلس -دتترك له خٌار الجلوس الى جانب صدٌقه                                 -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتوجٌهات المعلمة فً اللعبة ماذا تفعل المعلمة. الٌستمعون/ فً أثناء اللعب الجماعـً األطفال 28

 تولف النشاط-تمسمهم إلـى مجموعات       د-ج         تكرر التوجٌهات  -ب لوانٌن اللعبة       تشرح لهم-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٌمصد بالتموٌم المستمر هـو؟29

 تحلٌلً-تشخٌصً                                د -ج             ختامً             -تكوٌنً              ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م الذي ٌموم على مالحظة األطفال أثناء البرنامج الٌومً وتسجٌل تمدم الطفل والصعوبات التً تعترض عمٌة التمدم لدٌه / التمو31ٌ
 حتـى ٌتم استخدامها فً عملٌة التخطٌط هو؟

 بنائً -ختامً                           د-لبلً                             ج-المستمر                  ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ وسهولة وتنظٌم وترتٌب تستـخدم المعلمةالتموٌم أكثر مصدالٌه ودله  حتى ٌكون/ 32

 لوائم الرصد-الموالب الجاهزة                  د-استخدام التمنٌة               ج-تنوع فً أسالٌب التموٌم      ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طفل ماهو طرٌمة التموٌم المناسب لها أثناء فترة األركان؟؟ 31/ معلمة لوحدها فً الفصل ولدٌها 33

 تطلب المساعدة من معلمة أخرى-اختبارات ممننة             د-ساللم التمدٌر         ج-مالحظة وصفٌة            ب-أ



 مة تسؤل المعلمة الطفل خالد ولـكن الطفل دمحم ٌجاوب بدله وداٌم ٌكرر هذا التصرف كٌف تتصرف المعلمة؟/ أثناء الحل34

  تمول له احسنت-ب                                                                تتجاهل إجابه دمحم -أ

 تطلب من دمحم سماع وجه نظر خالد-د               تنظر إلى دمحم نظرة غضب                                  -ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فال فً ركن األكتشاف الٌكملون االعمال والٌنتهون من األنشطة مالسبب؟/ الحظت المعلمة أن األط35

 الن ركن األكتشاف من األركان الفردٌة -الٌهتمون باألنشطة العلمٌة                                         ب-أ

 الن االنشطة فً الركن أعلى من لدرات األطفال-ٌرون أن النشاط ممل                                       د النهم-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /حض رت المعلمة نشاط فً الوحدة عن المخبوزات وأرادت تطبٌك المفاهٌم الرٌاضٌة ماالجراء األنسب لتطبٌك المفهوم ؟36

  تسمح لألطفال مشاركتها فً صنع الحلوى -تموم بالبٌع وشراء المخبوزات فً ركن التعاٌش األسري               ب-أ

 تنفذ طبخة فٌها مفاهٌم مثل تبخر السائل وذوبان الماء -وتمول أوال  ثانٌا  ثالثا                  د المخبوزاتتسلسل خطوات إعداد -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٌتعلم الطفل اللغة المكتوبة واستخدامها وأهمٌتها؟37

 بعد الكتابة -أثناء وبعد الكتابة                 د-أثناء الكتابة                   ج-لبل الكتابة                      ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أن ٌحث الطفل على التعلم من خالل اللعب والتفاعل االجتماعً ؟37

 بٌـاجه-روسو                                د-ج                 فروبل     -فٌجوتسـكً                 ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلٌن لعبة فً ركن البناء والهدم ماذا تفعل المعلمة ؟كسر ط/ 38

 تنظر لهم بحزم             -تخرجهم من الركن                                                                ب-أ

 احدثتتركه ٌروي م -تموم بإصالح اللعبة مباشرة                                                     د-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذي تتؤخذه المعلمة؟/ الحظت المعلمة أعراض تؤخر نمائً الأحد األطفال ماالجراء المناسب ال39

 تركز اهتمامها على الطفل -الوالدٌن واإلدارة الإتخاذ الالزم                                               ب تتواصل مع-أ

َ  -ج  تطلب من اإلدارة نمله لصف آخر -د                                                      تشخص وتعالج الطفل نفسٌا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 أثناء اللعب الجماعً لسمت المعلمة األطفال إلـى مجموعات صغٌرة لمـاذا؟/ 41

 الطفل ٌحب أن ٌتعلم بشكل فردي-لسهولة السٌطرة على األطفال                                      ب-أ

 الن األطفال ٌفضلون المجموعات الصغٌرة على الكبٌرة-األطفال ٌتعلمون مع ألرانهم بعضم البعض                  د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعلمة فً الساحة الخارجٌة وجد طفل دودة على األرض ثم  نـادى أصحابه لرإٌة الدودة فمسكوها فالحظت  ب/ أثناء اللع42
 فشجعته فمامت المعلمة وأحضرت عدسة مكبرة ووضعتها فً وعاء أرادت المعلمة تنمٌة اهتمامه بذلن

 تفكٌر نالد-اكتشاف                             د-تذكر                         ج-االستمصاء العلمً                 ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الحظت المعلمة فً الركن اإلدراكـً أن األصوات عالٌة بسبب لعبة الطرق على الطاولة كٌف تتصرف المعلمة؟43

 تخبر وتنبه األطفال بخفض الصوت -ب                                           وضع سجادة بالركن                  -أ

 وضع اللعبة خارج الصف-تبدٌل اللعبة بلعبة هادئة                                                        د-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادور المعلمة عند دخول الركن االٌهامً؟/ 44

 طرح أسئلة مفتوحة توجه عملٌة التعلم-المرالبة والمالحظة                                            ب-أ

 ٌمتصر دورها على التوجٌة واالرشاد -د                  تممص األدوارتتدخل الركن كمثٌرة للعب و-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تساعد فً االستعداد للمراءة من خالل؟؟ التً/ العاب النمط تفٌد 45

 تسلسل منطمً  -الذاكرة البصرٌة              د -التمٌٌز البصري             ج-التمثٌل البصري          ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟علمٌةأول مهارة ٌحتاجها الطفل لتكوٌن مفاهٌم  / 46

 التفسٌر-التصنٌف                                  د -الممارنة                      ج-ب   المالحظة             -أ

 أول مهارة ٌكتسبها الطفل قبل دخوله المدرسة تكون لدٌه المفاهٌم العلمٌة هً مهارة؟؟__

 التفسٌر-د                 التصنٌف                  -المقارنة                      ج-المالحظة               ب -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة الطفل على ضبط الذات عن طرٌك ؟ساعد/ عنـدما ترٌد المعلمة تهٌئة البٌئة الصفٌة وم47

 تنوع األنشطة -د       تعدد االنشطة الحركٌة -كن         جتضع لوانٌن واضحة لكل ر-ضع لوانٌن صارمة        بت-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 /  من أهم أهداف التموٌــم 47

 العمل على تخطٌط برامج األطفال واتخاذ المرار-ب                                تصنٌف األطفال حسب لدراتهم-أ

 معرفة نماط الموة والضعف -د            ترسل التمارٌر لألهل                             -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرفوف حسب التدرج لمدرات األطفال النمائٌة وبالتالً هً تتبع منهج ؟ / تموم المعلمة بترتٌب األدوات ف48ً

 منتسوري -بستالوزي                              د -فروبل                  ج -بٌاجه                           ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / تخطط المعلمة أنشطة أصعب من لدرات األطفال بملٌل فهً تتبع نظرٌة ؟ 49

 جون لون -جون دٌوي              د -ج                          بٌاجة-فٌجوتسكً )النمو األلرب(            ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهذا ٌنطبك على نظرٌة ؟الطفل إدراكٌاَ عندما ٌجد نفسه فً مهمة صعبة الٌستطٌع حلها لوحده  / الٌنمو51

 روسو-منتسوري                           د -بٌاجة                    ج-فٌجوتسكـً                  ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الحظت المعلمة على الطفل وجود كدمات فً جسمه وتؤكدت بؤنه ٌتعرض لعنف جسدي مستمر كٌف تتصرف المعلمة؟ 52

َ  -ٌفه                             بتتصل بعائلته وتخبرهم بؤنها على علم بتعن-أ  تشخص حالته وتعالجه نفسٌا

 تركز علٌه أكثر وتزٌد اهتمامها إلعادة بناء ثمته بنفسه -تتبع اإلجراءت الممننة لحماٌة الطفل من العنف                    د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / تتنوع األنشطة واألدوات بشكل اسبـوعـً فــً فترة ؟53

 لماء األخٌرال -وجـبة                        د -أركان                      ج -حلمة                    ب-أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ماهو األلل أهمٌة فً لسالمة الطفل وحماٌته من الخطر؟54
 أن تكون  األدوات البٌئة آمنة -خطة اإلخالء وتدرب الطفل علٌها                         بتنفذ -أ
 معرفة الحالة الصحٌة للطفل والمرض الذي ٌعانً منه -معرفة اسم المستشفى للطفل ورلم ملفه                      د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ لامت المعلمة بتطبٌك األكالت المختلفة ثمافٌاَ لتحمٌك هدف تنوٌع الثمافات عند الطفل ماهو التصرف المناسب الذي 55
 سٌعكس هدف المعلمة؟؟

 إعـداد مطبخ عـالمً فً الركن االٌهامً وكل ٌوم تطبخ وجبة لثمافة معٌنة -أ

 تسمح لألطفال فً الركن االٌهامـً بؤن ٌتخٌلون أنفسهم فً إعـداد وجبة متنوعة ثمافٌاَ بشكل )إٌهامً غٌر حمٌمً(-ب
 ٌتم دمج األطفال الذٌن ٌنتمون لنفس الثمافة ٌلعبون مع بعض فً االركان -ج
 (الخبز والحلٌب)مثل واللهجات عن طرٌك تعلٌم األطفال مفردات مختلفة لألكالت الشعبٌة والتنوع فً الثمافات  -د



سنتٌن بؤنها تلعب بالدمٌة وتسكب الشاي فـً أكواب دمٌتها وتتخٌل أنها تضع السكر  رأم تصرفات طفلتها البالغة من العم تروي /56
 ٌاجة فإن مرحلة لعبها تسمـى ؟لتحلٌه وفماَ الأنواع  اللعب عند ب

 نباتً  -استطالعً                        د -وظٌفً                              ج-رمزي                           ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / عند إعداد المعلمة لنشاط تحضٌر فطٌرة شطائر الفول السودانً مع األطفال ٌنبغً علٌها التؤكد من ؟57
 طرٌمة إعدادهاإعداد لوحة إرشادٌة توضح  -التؤكد من عدم وجود حساسٌة لألطفال                           ب-أ
 ٌحبون الفول السودانـًما تحضر جبن لألطفال الذٌن -وضع بدٌل للفول جبنة                                          د-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / لتعزٌز هوٌة الطفل الذاتٌة وتمبل احترام اختالف الثمافات  عن طرٌك؟57

 لبس الزي السعودي -الحرف الٌدوٌة                د -األكالت الشعبٌة المحلٌة                   ج -أزٌـاء الشعوب           ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لهدف األهـم من تحدٌد عدد األطفال فً األركان؟ا ما/ 58

 تدرٌب األطفال على احترام الدور -ب                                                    لٌسهل ترتٌب الفصل           -أ

 لالستماللٌة واإلنجاز -االعتماد عـلى اآلخرٌن                                                          د -ج

 الهدف الرئٌسً من وضع عدد محدود لألطفال باألركان؟؟ــــ 

 سهولة التواصل بٌن األطفال -ب                                                          الطفالالتخاطب بٌن ا امكانٌة-أ

 تدرٌب األطفال على احترام الدور-تٌسٌر عمل األركان                                                               د -ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / نفذت المعلمة نشاط المص لـدى االطفال بهدف تنمٌة ؟59

 التآزر الحسً الحركً -التوازن                   د-ج             العضالت الكبٌرة -العضالت الدلٌمة                 ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌتعلم خبرات متعددة فً موضوع واحد خالل زمن محدد؟ / الطفل61

 الوحـدات-االكتشاف                           د -اللعب                           ج -العمل                ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / تعزٌز الضبط الذاتً عند الطفل من خالل؟62

 تفعٌل كرسً التفكٌر-لوانٌن واضحة              د-عموبات واضحة                     ج-مرالبة الطفل                     ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟التموٌم(أفضل طرٌمة هـً -التحلٌل -التفسٌر -/ معلمة ترٌد اكساب الطفل مهارات )المالحظة63

 األثاث فً ركن المنزل -ب                         تسجل خطوات تسلسل نمو النباتات الموجودة بالفصل -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 م هذه المهارة تستخدم؟/ معلمة تدرب األطفال فً ركن التخطٌط على التعرف لمهارة الكتابة حتى تعلمه64

 سماع الكلمة وتردٌدها-تركٌب كلمة رمل         د -ربط الحرف بالصورة          ج-ربط الكلمة بالصورة         ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /  هنان أركان هادئة وهنان أركان صاخبة ماالركنٌن الذي من الممكن أن ٌتم دمجه؟65

 المكتبة والفنً -التعاٌش األسري واالكتشاف          د -المكتبة والمكعبات              ج -المكتبة والتخطٌط              ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / لكً تشعر المعلمة األطفال باآلمان أثناء اللعب فً الملعب الخارجـً؟67

 بوجودهاتوجههم باستمرار لكً ٌشعرون -ب                        المعلمة بمكان لرٌب تنظر إلٌهم وٌنظرون لها  تمف-أ

  تكون معها معلمة مساعدة عشان ٌكثفون المرالبة -د        ٌشعرون بالحرٌة                         التواري من بعٌد عشان -ج

 أثناء اللعب فً الملعب الخارجـً؟ لكً تشعر المعلمة األطفال باآلمان_ 

 توجههم باستمرار لكً ٌشعرون بوجودها-ب       تقف المعلمة بمكان قرٌب تنظر إلٌهم وٌنظرون لها                    -أ

 تدخل معهم فً اللعبة  -د          التواري من بعٌد عشان ٌشعرون بالحرٌة                           -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالتالً ٌإثر على متشابه و وٌطبمها على موالف / وفماَ للنظرٌة االجتماعٌة فإن الطفل العدوانً ٌتؤثر بما ٌشاهدة من موالف68
 فهذا الطفل ٌتصف؟سلوكه اإلنسانً  

مشاركة ال -د      التشتت  -التعمٌم                           ج -المإامة                       ب-أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكواب فً الركن الفنً لعمل نشاط الترتر إلـى ماذا تهدف من ذلن ؟5ممصات و5أطباق و5ألوان و5/ أحضرت المعلمة 69

        اللً بتحصل بٌن األطفالحدوث المشكالت السلوكٌة تتفادى -ب       ع على دخول الركن                             تشج-أ

 تنمٌة الحس الفنً-د                                 تجهٌز أدوات العمل      -ج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سب ؟اماالجراء المن سنوات وتدرٌب الذاكرة السمعٌة لدٌهم 5و 4/ لتنمٌة مهارة االستماع الأطفال 71

        سماع انشودة والتصفٌك بالٌدٌن وٌدبدب بالرجلٌن -أ

                            أوٌذهب األطفال لزٌارة حدٌمة الحٌوانات لهم تسجٌل أصوات الحٌوانات الموجودة فً حدٌمة الحٌواناتتعرض -ب 

 دون أصواتها     العصافٌر ثم ٌملالشجر وحفٌف وت المطر والرٌاح وسماع ص -ج

 أوسماع صوت تكسٌر الخشب ملعمة معدنٌة غٌر حادة رمـً -د  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 / طفلة تبكـً النها لم تستطٌع االمسان بالملم للكتابة بشكل صحٌح إلى ماذا ٌرجع السبب؟72

 خصائص النمو -د             خجل وخوف -ضعف العضالت الدلٌمة                 ج -ضعف أكادٌمً             ب-أ

 وترفض مسك القلم فً كل مرة إلـى ماذا ٌرجع السبب؟الطفلة سارة تبكً باستمرار عند تنفٌذ الكتابة فً ركن التخطٌط ــــ 

 خصائص النمو -خجل وخوف             د -ضعف العضالت الدقٌقة                 ج -ضعف أكادٌمً             ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنوات هً؟ 4/ المصة المناسبة لراتها الأطفال عمر 73

 خٌالً -والعً                                        د -علمً                              ج-ب فكاهً                -أ

 أول مرحلة من مراحل بٌاجة األربــع هً ؟/ 74

 العملٌات المجردة -مالبل العملٌات            د-الحس حركً                  ج-العملٌات العٌنٌة)المادٌة(                ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البذور وتحضٌر طبك سلة الخضروات  سنوات لامت المعلمة بتمدٌم أنشطة أناشٌد ولصص وزراعة بعض 5/  أطفال عمر 75
 ماهو هدف المعلمة من ذلن؟

 تنمٌة الجانب االجتماعً لالكتشاف -ربط وتحفٌز نمو جمٌع حواسه                                   ب-أ

 1111111111111111-دعم االنتماء لدى االطفال                                       د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طفل متعاون وٌسوي أمور جٌده على المعلمة تعزٌز االٌجابٌة لدٌه عن طرٌك ؟/ 76

 مدح سلوكه بوصفه -تمول للطفل أنت ممتاز                                              ب-أ

 تثنً علٌه أمام األطفال وتذكر الموالف الجٌدة التً فعلها  -تطلب من األطفال االلتداء به                                     د-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الطفل دمحم لم بضرب أحمد النه أخــذ لعبته مالتصرف الصحٌح اللً تسوٌه المعلمة؟77

 تعالب الطفلٌن بتزٌٌن الركن  -رى                      بتعالب الطفلٌن وتوزعهم على أركان أخ-أ

 توضح لدمحم أن اللً سواه شئ خاطـئ -ترالب الطفلٌن وتكون منتبهه ألي تصرف غلط             د -ج

 طفلٌن تضاربوا مع بعض على لعبه اٌش التصرف الصحٌح  اللً تسوٌه المعلمة؟ــــ 

  تذكرهم بالقوانٌن -ب                                                  تعلمهم أن هذا التصرف غٌر مقبول -أ

 تعاقب الطفلٌن وتوزعهم على أركان أخرى -تراقبهم عشان ماٌتضاربون مرة أخرى                                             د-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 معلمة فً  روضة  متنوع الثمافات كٌف تتواصل م األسرة؟/ 77

 تحدد موعد لزٌارة األم -ب        اصل مع األسرة                                      تتنوع فً التو-أ

 عن طرٌك إرسال رسالة باعالن الوحدة -التواصل بالبرٌد األلكتـرونً                                             د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ طفل جدٌد أنضم للفصل وهو من ثمافة مختلفة تماما  مادور المعلمة / 78

 تتجاهل األمر -ب                           تجمع معلومات دلٌمة عن ثمافته                                   -أ

 تعامله مثل البالٌٌن -د                                                               الخاصة تعامل الطفل بثمافتها -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / عند تصمٌم البٌئة الصفٌة البد أن تراعً المعلمة ؟ 79

 األدوات مناسبة فً االركان -االثاث مناسب لخصائص النمو الجسدي لألطفال                       ب-أ

 تعلٌك أعمال األطفال -ب                                             دتزٌٌن الفصل بشكل جذا -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتوفٌر األمن والسالمة عند تصمٌم الروضة التؤكد من؟ / 71

 الكترونٌةفٌر أجهزة تو -مل                        جوجود معا-ب  المناسب للنمو الجسمً لألطفال                   حجم األثاث -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنن درستً ممرر التربٌة الخاصة فً  / روضتن وافمت على الدمج ولبلت عدد من االطفال من االحتٌاجات الخاصة صحٌح 72
 الجامعة ولكن ماتعرفٌن كٌف تتعاملٌن مع االطفال من ذوي االحتٌاجا ت الخاصة اٌش الحل ؟

          تبحث فً منتدٌات المعلمات لوضع خطط فردٌة -ب            تدخلٌن دورات معتمدة وتحدثٌن معلوماتن  فً كٌفٌة التعامل معهم -أ

 تعارضٌن لرار سٌاسة الروضة -د          التن بالجامعة وتؤخذٌن منهم مراجعهم المدٌمة بممرر التربٌة الخاصة تكلمٌن زمٌ -ج

روضتك وافقت على الدمج وقبلت عدد من االطفال من االحتٌاجات الخاصة صحٌح إنك درستً مقرر التربٌة الخاصة فً الجامعة ولكن ـــ 
 كٌف تتعاملٌن مع االطفال من ذوي االحتٌاجا ت الخاصة اٌش الحل ؟ ماتعرفٌن

 األمرهذا تشاور زمٌالتها فً العمل فً -ب                       فً كٌفٌة التعامل معهم وتحدثٌن معلوماتك تدخلٌن دورات معتمدة -أ

 تعارضٌن قرار سٌاسة الروضة -لخاصة           جبمقرر التربٌة ا القدٌمةتكلمٌن زمٌالتك بالجامعة وتأخذٌن منهم مراجعهم  -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدى األطفال؟المستمبلٌة  ة كٌف تنمً المعلمة المراء / 73

 تخصص فترة اللماء األخٌر للمراءة الصامتة-تدخل معاهم ركن المكتبة وتمرأ لهم المصص ٌومٌاَ                               ب-أ

 بالمرآءة ٌطلعون علٌهاتضع الكتب فً ركن المكتبة وعند رغبتهم  -د                                    تخبرهم عن فوائد المراءة -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 هً ؟/ لدعم التعلم للطفل واالستمرار فً السٌاق األسري 74

 االستمرار المتواصل مع األسرة  -تكثٌف الواجبات المنزلٌة                                                        ب-أ

 إرسال األعمال مع األطفال للمنزل -إكمال األعمال الكتابٌة                                                         د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُعـدت الحلمة وماهً التعدٌالت أت تمول ماذا لو السنمارة فكانا/ معلمة أعدت نشاط الحلمة وترٌد تمٌٌم حلمتها عن طرٌك بنود 75
 والتغٌرات الالزمة وماذا أفعل الأجعل نشاطً أكثر فعالٌة فماذا ٌسمى ذلن ؟

 استمارة التحضٌر تنظٌم ومل-د                      تطبٌك أخاللٌات المهنة -ج              رضـى وظٌفً  -ب        تمٌٌم ذاتً-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / معلمة ترٌد استخدام المهارات اللغوٌة األربعة ند تعلٌم األطفال حرف ب؟76

 تمرأ لصة عن حرف ب مع تنفٌذ أنشطة-تلوٌن حرف ب فً الركن الفنً                              ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلمة تمدم أنشطة جماعٌة تتوائم مع خصائص المرحلة العمرٌة وهً ؟ / 77

 النظم والتركٌب-تجربة ٌطفو وٌغوص               د -ج              الرسم والتلوٌن -ب                تمثٌل لصة-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / كٌف تنمً المعلمة االستماللٌة لألطفال؟77

 تعلٌمٌة بعدد كافً تنوع األنشطة والوسائل ال-خزانة ورف خاص للطفل                                     ب أجهز له-أ

 عـرض أعماله -د       وضع األدوات فً متناول ٌد األطفال                            -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على من ٌلعب باألرجوحة ماذا تفعل المعلمة؟ تشاجرواسنوات  5و 4/ أطفال 78

 تحرمهم من اللعب -ب                                  تمترح المعلمة أن ٌتبادلوا الدور وٌمرروا من ٌلعب أوالِ  -أ

 توجههم للعبة ثانٌة-منهم ماحدث وتجعلهم ٌتوصلون لحل                                           د تسمع -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أول خطوة فً اللعبة المنظمة هً ؟79

 تمسمهم مجموعات صغٌرة -ب                                                     تصف اللعبة وتشرح الموانٌن          -أ

 ٌبدأون فً اللعبة مباشرة -تمسمهم مجموعات كبٌرة                                                                 د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / طفل ٌبكً الن أمه راحت وتركته كٌف للمعلمة مساعدة الطفل على التعبٌر عن مشاعرة بطرٌمة صحٌحة وممبولة اجتماعٌا ؟81

 تتصل باألم كً تؤخذه -للعب فً الساحة الخارجٌة                            بتؤخذه إحدى المعلمات -أ

 تعطً الطفل ورلة وللم كً ٌكتب رسالة إلـى أمه-تعطٌه الحلوى                                                               د -ج 



 فال لماذا؟/ معلمة تخطط أنشطة مفتوحة بناء على اهتمامات ولدرات األط82

 لبناء خبرات تعلٌمٌة تفاعلٌة -من حموق الطفل                         ج -لتحسٌن بٌئة الصف                         ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند بناء المعلمة االنشطة المختلفة للبرنامج الٌومً ٌجب أن تراعً؟؟/ 83

 لدرة معلمة الصف علىها-تحمك رغبة األهالً                         د -لدرات وحاجات اأطفال             ب-أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / عندما ترتب المعلمة األدوات فإنها تراعً أن؟84

 ن تصنفها على اللون واألستخدامأ -أنها تكون لرٌبة من متناول األطفال                                ب-أ

 أن تكون األدوات عشواٌة واألطفل ٌرتبونها -أن تكون بعٌدة بعٌدة عن متناول ٌد األطفال                    د -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظة // 

 فمط نظراَ لعدم تذكر بالً األسئلة..سإال   84سإال تم جمع  88أسئلة االختبار كانت / 2

وهً مكررة ولكن االختٌارات مختلفة نظراَ  األحمر/ األسئلة مكتوبة باللون األسود ولكن هنان بعض األسئلة مكتوبة باللون 3
 الاختالف الصٌاغات التً وصلتنً.. 

 للسإال المتكرر.. االختٌار المختلف ٌعنً  األخضر اللون/ 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فالكم الدرجات العالٌة والتعٌٌن للجمٌع  ودعواتكم لً بالتوفٌق والسداد.

 ))اللهم أجعله عمالَ خالصاَ لوجهك الكرٌم((

 ))اللهم صِل وسلم على سٌدنا دمحم((

 

 

 


