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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول:

ضع/ي عالمة()أمام الجممة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام الجممة الخطأ ،ثم انقمو إلى دفتر اإلجابة:

( 10درجات )

 ) ( .1يقوم برنامج إعداد المعممين القائم عمى الكفايات بمنح شهادة التخرج لمعمل بالتدريس لجميع المعممين.
 ) ( .2التعمم البنائي يعتمد عمى نظرية أن التعمم عممية تنظيم لمواقف التعمم في غرفة الصف.
 ) ( .3األساس األمبريقي يتم في ضوئه وضع الغايات واألهداف التي تتفق مع قيم المجتمع وفمسفته.
 ) ( .4ال تعد الخطة اليومية و الفصمية أحد مصادر التحقق من المعايير المهنية لممعمم.
 ) ( .5من األنشطة المهمة التي يجب أن يجيدها المعمم في غرفة الصف تقديم الدرس وانهائه.
 ) ( .6يهدف غمق الدرس إلى خمق إطار مرجعي لتنظيم األفكار والمعمومات التي سوف يتضمنها الدرس.
 ) ( .7األسئمة الجيدة موهبة فطرية ال يمكن اكتسابها بالممارسة.
 ) ( .8تعمل المحاضرة عمى تنمية مهارة االستماع لدى التالميذ.
 ) ( .9يهدف المعمم من مهارة التهيئة إعداد التالميذ ذهنياً وانفعالياً لتمقي وقبول مهارات الدرس الجديد.
 ) ( .10تركز عممية اإلنهاء عمى المدركات األساسية لمدرس.

(  8درجات)

السؤال الثاني:

"لممعمم دوره الحيوي والميم في العممية التعميمية  ،فيو المنفذ الرئيس لممنيج الدراسي  ،والموجو والمرشد والقائد لمطالب في
عمميات التعميم والتعمم ،وىذا بالتالي ما حدا بالكثير من مسؤولي التربية والتعميم لوضع معايير خاصة بالمعمم يتم بموجبيا التأكد من
امتالك المعمم ليذه العناصر".
في ضوء العبارة السابقة اذكر أربعة معايير مع الشرح.
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(  6درجات)

السؤال الثالث :يتكون من فرعين:

" )1معلم الصف هو المعلم الذي يقوم بتدريس جميع الموادر الدراسية المقررة لصف بعينه" في ضوء ذلك اشرح  :مبررات و جود
معلم الصف و الخصائص التي يجب أن يتصف بها.
 )2عرف مفهوم الكفاية اصطالحا ً  ،و اذكر أبعاد كفاية المعلم.
السؤال الرابع:

(  6درجات)

ٌعال معممة لمصف الثالث األساسي؛ تقوم بإدارة حصتها المعتادة؛ لكن المالحظ عميها أنها توجه األسئمة لمطمبة وسط فوضى عارمة
يقوم بها الطمبة ،متجاهمة تمك الفوضى من خالل تمقي اإلجابات عن األسئمة األمر الذي أدى إلى الوصول إلى مرحمة الخروج عن
السيطرة.
في ضوء ما سبق  ،اذكر أسباب المشكمة ،والحمول المقترحة ليا

انتيت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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