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أجب عن األسئمة التالية:

 10عالمات

السؤال األول:

ضع عالمة صح أمام االجابة الصحيحة و عالمة خطأ أمام االجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ.
 .1من أىمية وقت االنتظار زيادة ثقة الطالب بنفسو.
 .2تعتبر التغذية الراجعة حكما و تقييما لمطالب.

 .3الصفات الشخصية قابمة لمتعديل بسيولة لذلك يركز المعمم عمى تعديل الشخصية ال السموك.
 .4تعد النمذجة من استراتيجيات تعمم القيم و االتجاىات.

 .5تقدم التغذية الراجعة لفئة محددة من الطالب حتى نحصل عمى مخرجات جيدة.
 .6من األفضل تربويا تحديد فترة خاصة لتدريس القيم و االتجاىات.

 .7امتالك المعمم فيما بأسس القياس و التقويم التربوي يعد من الكفايات المعرفية.
 .8أطمق عمى التعميم الحديث مصطمح االيداع البنكي.

 .9تعد األسئمة الصفية من أقل استراتيجيات التدريس استخداما.
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يعتبر المعمم المصدر الوحيد لمتغذية الراجعة.

 10عالمات

السؤال الثاني:

 .1تعددت األهداف من طرح األسئمة الصفية ،في ضوء ذلك تحدث عن كل نوع من األسئمة التالية مع ذكر مثال عمى األقل:

األسئمة الساحبة _ األسئمة الموجهة _ األسئمة الالمة .

 .2عمل لما يأتي:

 .1يجب أن تكون التغذية الراجعة فورية.
 .2يجب أن تقدم التغذية الراجعة بأسموب النحمة ال باسموب الفراشة.

 15عالمة

السؤال الثالث:

" قدمت األنظمة التربوية التقميدية تعميما لفظيا ،استفاد منو الطمبة الذين يتمتعون بذكاء لفظي ،أما بقية الطمبة فمم
يستفيدوا من التعميم بشكل واضح و غالبا ما اتيموا بأنيم طالب كسالى"

ناقش ىذه العبارة موضحا:

.1أنواع الذكاءات بحسب نظرية الذكاءات المتعددة لجاردينر.

.2كمعمم حديث ماىي األنشطة التعميمية التي ستوظفيا بحيث تعطي استجابة لكل طالب ضمن بروفيل
الذكاءات المتعددة ؟
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 15عالمة

السؤال الرابع:
"اذا وجدت ابنك غير مهتم بالواجبات فالمشكمة ليست ابنك ،بل هي الواجبات"
 .1كمعمم مرحمة دنيا ،الى أي مدى تتفق مع ىذا الرأي؟

 .2وضح كيف يمكنك أن توظف واجبات بيتية ناجحة مع ذكر أمثمة من بعض المساقات كالرياضيات و
العموم و المغة العربية لمصفوف األساسية األولى؟

 5عالمات

السؤال الخامس:

بذلت معممة الصف الثاني جيدا كبي ار في تحضير درس قطف الزيتون ،فخططت لدرسيا بحيث توظف جياز

 LCDكاستراتيجية حديثة ،طمبت من المديرة نقل طالبيا لمختبر الحاسوب الجديد في المدرسة فوافقت المديرة.

بعد انتياء المعممة من درسيا و الذي قامت بشرحو كامال من التييئة ،مرو ار بالتقويم التكويني ،و حتى اغالق
الدرس بيذه االستراتيجية

قررت أن توظف تمك االستراتيجية في كل دروسيا.
لو كنت مكان المعممة ىل ستتخذ نفس القرار؟ دعم رأيك بمبررات تربوية؟

 5عالمات

السؤال السادس:

دخل مدير المدرسة الصف الرابع مستنك ار من ارتفاع صوت الطالب بشكل أزعج بقية الصفوف المجاورة ،فوجد
المعمم منيمك بكتابة األفكار الرئيسية لمدرس عمى السبورة و في الجانب االخر من السبورة كتب أسئمة التقويم

التكويني و التقويم الختامي .فعندما استدعاه المدير بعد انتياء الحصة لمتوجيو  ،أجابو المعمم ببساطة بأنو يحرص
عمى توظيف السبورة توظيفا جيدا.

 .1حدد أين المشكمة في سموك المعمم و ما ىي أسبابيا؟

 .2ماىي الحمول التي تقترحيا لممعالجة؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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