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أجب عن األسئلة التالية:
 51عالمات

السؤال األول:

ضع عالمة صح أمام االجابة الصحيحة و عالمة خطأ أمام االجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ.
 .1من مبررات وجود معلم الصف تمكين المعلم من تنظيم يومه الدراسي لينسجم مع حاجات الطالب.
 .2توفير امكان ات مناسبة للتعلم يجعل الطالب المعلمين متشابهين الى حد كبير في معدل التعلم.

 .3الصفات الشخصية غير قابلة للتعديل بسهولة لذلك يركز المعلم على تعديل السلوك ال الشخصية.
 .4ترتبط أسئلة "كيف" بقياس مها ةر جمع المعلومات و الحقائق.

يقيم المعلم " ممتاز" اذا امتلك معرفة عم يقة و شاملة بالمادة العلمية لتخصصه وبكيفية تدريسها.
َ .5
 .6قليالً ما يقوم المعلم بتخطيط خبرات تعلم تحقق تكامل األفكار و المفاهيم لدروسه ،سلوك مرضي.

 .7يستعمل المعلم العامية و ال يهتم بأساسيات اللغة العربية في ممارساته التعليمية ،سلوك غير مرض
 .8امتالك المعلم فهما بأسس القياس و التقويم التربوي يعد من الكفايات المعرفية.
 .9التأمل و المراجعة و النقد الذاتي يعد من كفايات المعلم الناجح.

.11ما الشروط األساسية لنمو النبات؟ سؤال يقيس مها ةر التحليل.

 9عالمات

السؤال الثاني:

 .5تعددت األهداف من طرح األسئلة الصفية ،في ضوء ذلك تحدث عن كل نوع من األسئلة التالية مع ذكر مثال
على األقل:

األسئلة المغلقة _ األسئلة السابرة _ األسئلة الساحبة

 55عالمة

السؤال الثالث:
فسر ما يأتي تفسيراً علمياً:
 .5يجب أن تكون التغذية الراجعة وصفية ال حكمية.

 .2يجب أن تقدم التغذية الراجعة بأسلوب النحلة ال باسلوب الفراشة.

 ".3ال تقيم األداء فقط بل قيم ظروف األداء" عند تقديم التغذية الراجعة.
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 55عالمة

السؤال الرابع:

" قدمت األنظمة التربوية التقليدية تعليما لفظيا ،استفاد منه الطلبة الذين يتمتعون بذكاء لفظي،
أما بقية الطلبة فلم يستفيدوا من التعليم بشكل واضح و غالبا ما اتهموا بأنهم طالب كسالى"
ناقش هذه العبارة موضحا:
.1أنواع الذكاءات بحسب نظرية الذكاءات المتعددة لجاردينر .
 ".2كمعلم حديث تؤمن بأن لكل طالب بروفيل ذكاء خاص به و تتراوح هذه النسب بين القوة
و الضعف" وضح مع ذكر مثال كيف يمكنك أن تستغل الذكاءات القوية لتنمية الذكاءات
الضعيفة.
 55عالمة

السؤال الخامس:
ا" اذا وجدت ابنك غير مهتم بالواجبات فالمشكلة ليست ابنك ،بل هي الواجبات"
 .1كمعلم مرحلة دنيا ،الى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟

 .2وضح كيف يمكنك أن توظف واجبات بيتي ة ناجحة مع ذكر أمثلة من بعض المساقات
كالرياضيات و العلوم و اللغة العربية للصفوف األساسية األولى؟
 1عالمات

السؤال السادس:

 .1بذلت معلمة الصف الثاني جهدا كبي ار في تحضير درس قطف الزيتون ،فخططت لدرسها
بحيث توظف جهاز  LCDكاستراتيجية حديثة ،طلبت من المديرة نقل طالبها لمختبر
الحاسوب الجديد في المدرسة فوافقت المديرة .بعد انتهاء المعلمة من درسها الذي قامت
بشرحه كامال من التهيئة ،مرو ار بالتقويم التكويني ،و حتى اغالق الدرس بهذه االستراتيجية
قررت أن توظف تلك االست راتيجية في كل دروسها.
لو كنت مكان المعلمة هل ستتخذ نفس القرار؟ دعم رأيك بمبررات تربوية؟
انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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