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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.
 .1توفير امكانات مناسبة لمتعمم يجعل الطالب المعممين متشابيين الى حد كبير في معدل التعمم.
 .2فصمت فنمندا الطالب عمى أساس مستواىم التعميمي.

يقيم المعمم " ممتاز" اذا امتمك معرفة عميقة و شاممة بالمادة العممية لتخصصو وبكيفية تدريسيا.
َ .3
 .4الكفاية ىي مجمل سموك المعمم الذي يتضمن المعارف و الميارات و اإلتجاىات.
 .5يتمتع المعمم في الصين بحصانة الدبموماسي و راتب الوزير.

 .6تصنف مينة التعميم ضمن أكثر ثالث مين شديدة االحترام في إندونيسيا.
 .7تحدد كفاءة المعمم في فرنسا من خالل أربعة أدوار منيا الدور التنظيمي.

 .8اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية أن مدة أربع سنوات كافية إلعداد معمم المرحمة األساسية.
 .9تييئة بيئات تعمم داعمة و مثيرة لمتحدي من المعايير المينية التي أكدت عمييا دولة قطر.

.11

السؤال الثاني:

ركز برنامج إعداد المعمم في مصر عمى الجانب التخصصي و الجانب الثقافي.

 10عالمات

 .1و ضح أىم ما يميز برنامج إعداد المعمم في اليابان.

 " .2من الصعب أن يصبح أحد مدرساً في دولة فنمندا" أحد األسباب التي جعمت فنمندا أقوى دولة في التعميم عالميا،
وضح ذلك مبيناً كيف يتم اختيارىم لممعمم؟

 .3من المشكالت التي تواجو المعمم " االعتقاد بأن المعمم مرجع شامل لممعرفة" وضح كيف يجب أن يتصرف المعمم في
حالة توجيو الطالب أسئمة بقصد كشف قدرة المعمم عمى اإلجابة ؟

السؤال الثالث:

 10عالمات

من الجوانب الجديدة لدور المعمم في ظل التعمم االلكتروني:
 .1تنمية ميارات التفكير _ توظيف تقنية المعمومات في التعميم _تفريد التعميم .

اشرح المقصود بكل من ىذه الجوانب؟

 .2ما الفرق بين إعداد المعمم في النظام التتابعي و النظام التكاممي؟ و أي منيما يتبع برنامج إعداد المعمم في كمية

التربية في جامعة فمسطين؟
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 10عالمات

 " .1من المعايير و الكفايات المينية لممعممين" توفير مناخاً تعميمياً يمتاز بالمرونة و االبتكار و التحفيز المستمر عمى التفكير الناقد و
اإلبداع".

أ .اشرح المسوغات و المبررات التربوية ليذا المعيار؟
ب .متى يقيم المعمم في ضوء الكفاية السابقة بمستوى ممتاز ،و مستوى مرضي  ,و مستوى غير مرضي؟

 .2من المعايير و الكفايات المهنية لممعممين " أن يمتزم المعمم بالتعاون و التواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية

التعميم"

 .اشرح المسوغات و المبررات التربوية ليذا المعيار؟

ب .متى يقيم المعمم في ضوء الكفاية السابقة بمستوى ممتاز ،و مستوى مرضي  ,و مستوى غير مرضي؟
 5عالمات

السؤال الخامس:

" بدأت المعممة أسماء معممة الصف الرابع درسيا كالمعتاد بإعطاء فقرة اإلمالء و ثم قرأت الدرس و طمبت من بعض الطالبات القراءة ،
وكتبت بعض األسئمة عمى السبورة و طمبت من الطالبات إجابتيا في الكراسات ،و عند التصحيح وجدت أن معظم اإلجابات غير

صحيحة  ،عادت لقراءة الدرس مرة أخرى لكن الطالبات لم ينتبين و بدأن باألحاديث الجانبية ،مما أزعج المعممة و دفعيا لمصراخ
عميين ،و طمبت منين أن يكتبوا الدرس واجب بيتي عشر مرات".

أين تكمن المشكمة في أريك؟ و ما ىي أسبابيا؟

لو كنت مكان المعممة كيف تتصرف؟ دعم إجابتك بمبررات تربوية من خالل ما تعممتو من كفايات المعمم؟

 5عالمات

السؤال السادس:

"حضر والد الطالبة إيمان ذات العشر سنوات  ،و التي تعاني من إعاقة حركية متوسطة الصطحابيا إلى المستشفى إلجراء بعض
الفحوص الطبية الشيرية ،فوجد أنيا معاقبة خارج صفيا ،عاقبتيا معممتيا ألنيا لم تحفظ الدرس ،و أجبرتيا عمى الوقوف طول وقت
الحصة عمى الرغم من األلم التي تعاني منو كثي ار في ساقييا ،و يكون شديداً في بعض األحيان لدرجة أنيا تصرخ من األلم".

ما رأيك في تصرف المعممة؟ دعم رأيك بمبررات تربوية؟

كيف يجب أن يتعامل المعمم مع فئة ذوي اإلعاقات؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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