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اسى انًحبضر :انًحبضروٌ جًيعب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:كهية انتربية
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
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انسؤال األول:

 15درجة)

(

ضع/ي عالمة ( ) لمعبارة الصحيحة وعالمة ( × ) لمعبارة الخاطئة في الجدول
المخصص بكراسة اإلجابة:

 .1تناول الفرد لممواد البروتينية والدىنية والسكرية تعني أن غذاؤه متوازن ) (.
 .2ال توجد عالقة بين تحصيل الطالب ونموىم الجسمي غير السوي ) (.

 .3األطفال مصابون بأمراض مزمنة ال يجدون صعوبة في بناء عالقات اجتماعية مع
أقرانيم) (.

 .4تفتقر كتابة الطفل في بداية مرحمة الطفولة الوسطى إلى السرعة والدقة واالنتظام) (.

 .5يمعب النضج دو ار ىاما في نمو وقوة الطفل العضمية وفي تطور وسرعة ودقة الحركات التي
يقوم بيا) (.

 .6الطفل الوحيد أكثر تقدما في تطوره المغوي من الطفل الذي لو أخوة آخرون) ( .

 .7يميل النمو االنفعالي في مرحمة الطفولة المتوسطة إلى التغير وعدم االتزان) ( .
 .8يعبر األطفال في عمر  8سنوات عن حبيم بطريقة غير مباشرة ) (.
 .9عالقة العقاب بنمو الضمير لدى الطفل عالقة طردية) (.
.10

يتسم المعب في مرحمة الطفولة المتوسطة بأنو لعب جماعي) ( .

.12

يعتمد الطفل في التفكير اإلحيائي عمى الحواس والتخيل ال عمى المنطق) ( .

.11

من الخصائص العقمية لمطفل بعمر  5سنوات التمركز حول الذات) ( .

.13

عدوان أطفال ما قبل المدرسة غالبا ما يكون وسيميا) ( .

.15

تنمو العضالت الصغرى بشكل أسرع وقبل العضالت الكبرى) ( .

.14

فسر سكنر طبيعة التعمم لدى أطفال ما قبل المدرسة في ضوء االشراط اإلجرائي) ( .

(

انسؤال انثبَي:

 12درجة)

 -1تحدث/ي عن أىم الممارسات التربوية لرعاية النمو االنفعالي لدى الطفل في مرحمة الطفولة المتوسطة
 6درجات

مدعما إجابتك بأمثمة من الواقع.

 -2من وجية نظرك ما ىي االستفادة المرجوة من دراسة النواحي النمائية الجسمية في مرحمة ما قبل المدرسة
 6درجات

بالنسبة لممعمم واألسرة؟
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انسؤال انثبنث:

اسى انًحبضر :انًحبضروٌ جًيعب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(

 -1تحدث/ي عن العوامل المؤثرة في النمو الحركي لمرحمة الطفولة الوسطى

 15درجة)
 7درجات

 -2بصفتك معمم لممستقبل ما ىي التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تقدميا عند تصميم الغرفة
الصفية لتكون مالئمة وتراعي خصائص النمو الحسي لدى أطفال ما قبل المدرسة؟  8درجات

(

انسؤال انرابع:

 8درجبت)

تعتبر مشكمة العدوان والتخريب من أكثر المشاكل انتشا ار في أوساط طمبة المدارس ،قدم/ي خطة تشتمل
عمى خطوات وقائية وعالجية لمحد والتخمص من ىذه المشكمة.

انتهت األسئلة
ببلتىفيق والنجبح
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