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 5عالمات

السؤال األول:
ضع/ي عالمة ( )أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (×) أمام اإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ:
( .1
.2

(

( .3

) المعمم الذي ال ُيتقن فنون التواصل ومياراتو المفظية وغير المفظية ال يستطيع النجاح في أداء ميامو التعميمية
) العقاب ُيشكل سموكيات جيدة وال يكبح السموك الغير مرغوب فيو فقط.
) من مبادئ اإلدارة اإلنسانية أن تكون السمطة مركزية.

( .4

) تتمحور نظرية سكنر السموكية حول مبدأ أساسي ،خالصتو أن السموك الذي يتبعو تعزيز إيجابي يقل احتمال تكرار

( .5

) تقوم إدارة الفصل باألىداف عمى التوفيق والتكامل بين أىداف األفراد وأىداف الجماعة.

( .6

) ُ .يعد المتعمم الذي تحققت لديو األىداف المنشودة أىم مدخالت النظام التعميمي.
) االنسحاب من المواقف المختمفة ،والشعور باالكتئاب النفسي من مظاىر السموك االنعزالي في غرفة الفصل.

.7
( .8
.9

حدوثو ،بينما يزداد احتمال تكرار حدوث السموك إذا لم يتبعو تعزيز إيجابي.

(
(

( .11

) إحدى مسئوليات المعمم أن يوصل الطالب إلى مرحمة متقدمة من مراحل االنضباط وىي مرحمة ضبط الذات.

) أشار بريز تودزن إلى أن ( )%75من أسباب فشل المعمم في ميمتو التعميمية يعود إلى ضعف االنضباط الصفي.
) تُشير نظريات الدوافع إلى أن الطفل يولد وليس لديو دافع طبيعي لمتعمم.

 5عالمات

السؤال الثاني :ضع/ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 .1إسناد الرئيس بعضاً من صالحياتو إلى غيره من العاممين معو ،عمى أن يتخذ التدابير و الوسائل الكفيمة لمسائمتيم.
ب) وحدة األمر

أ) تفويض السمطة

د) تكافؤ لسمطة مع المسؤولية

ج) وحدة القيادة

 .2ارتبطت اإلدارة البيروقراطية باسم .
أ) ىنري فايول

ب) إيمتون مايو

د) ماكس فايبر

ج) فردريك تايمور

 .3يطمققق عمققى التالميققذ الققذين يعققانون مققن قصققور فققي واحققدة أو أكثققر مققن العمميققات النفسققية األساسققية الضققرورية إلتقققان
ميارات التحصيل كالقراءة أو الحساب .

أ) بطيئو التعمم

ب) معوقون

د) ال شيء مما ذكر .

ج) موىوبون

 ,4نظرية في التعمم تنطمق من االىتمام بما يفعمو اإلنسان ،ال بما ينوي أن يفعل.
أ) نظرية سكنر

ج) نظرية بياجيو

ب) نظرية بافموف

د) نظرية تانبنوم و شميدث

 .5جميع ما يمي من الحاجات النفسية و االجتماعية لمتالميذ ما عدا واحدة.
أ) الحاجة إلى االنتماء

ب) الحاجة إلى االستقالل

ج) الحاجة إلى المديح

 .6يرى أن العدوان ىو كل سموك ينتج عنو إيذاء لشخص آخر أو إتالف لشيء.
أ) فيشاش

ب) فرويد

ج) باندو ار

د) ماجون .
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د) الحاجة إلى التحصيل

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
اسى انًحبضز  :د .صببح َصبر د .يزواٌ انًصزي

رلى انًسبقEEDC 3318:
اسى انًسبق :إدارة انفصم وحُظيًه
حبريخ االيخحبٌ2012/00/01 :
عذد األسئهت )0( :أسئهت
سيٍ االيخحبٌ :سبعخبٌ
اسخخذاو اآلنت انحبسبت (ال)

رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :انخزبيت
انمسى  /انخعهيى األسبسي وانهغت االَجهيشيت
اسخخذاو انًعبجى أو انمىاييس (ال)

االيخحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي انثبَي
2012-2010

 .7في الدرس الذي يتناول ميارة ما ،يقترح ديفز  Daviesأن يخصص من وقت الحصة لشرح الميارة.
ب) %15

أ) %5

د) %61

ج) %25

 .8الدافعية لمتعمم خارجية مصدرىا الثواب و العقاب ،و ىي مؤقتة و ال تحدث تغيرات سموكية ثابتة ضمن مفيوم:
أ) النظرية الكالسيكية

ب)نظرية العالقات اإلنسانية

ج) النظرية السموكية

 )9تبادل الخبرات و المعمومات و األفكار بين المعمم و طالبو يعتبر ضمن:
أ) المعن ققى االجتم ققاعي لالتص ققال

ب) المعن ققى الس ققيكموجي لالتص ققال

د) النظرية االجتماعية

ج) المعن ققى الترب ققوي لالتص ققال

د) المعن ققى

السموكي لالتصال

 .11سحب الشيء غير السار يعد:
أ) عقاب إيجابي

ب) تعزيز سمبي

د) تعزيز إيجابي

ج) عقاب سمبي

 5عالمات

السؤال الثالث:
أكخب انًصطهخ انعهًي فمط انذي حذل عهيه انخعزيفبث انخبنيت:

العمريققة فققي أقققل أو
 ........................ .1تُسققتخدم لوصققف التمميققذ الققذي ُيحقققق أداء متميققز مقارنققة مققع أداء أفقراد مجموعتققو ُ
أكثر من األبعاد الرئيسة التي تُمثل السمات العقمية والشخصية.

 ....................... .2شكالً ُمبسطاً من أشكال العقاب ،يمزم التمميذ بأداء شكل آخر من السموك لتصحيح السموك الخاطئ أو
تصحيحو بشكل زائد.

........................ .3أن يمارس جميع التالميذ نفس الميام ولكن كالً منيم يعمل وفق إمكاناتو وسرعتو.

........................ .4أن يتعرض التمميذ لنشاطات ومواقف تعميمية تتفق مع حاجاتو وقدراتو واستعداداتو وسرعتو في التعمم.
 ....................... .5تعريض التمميذ لمؤثرات مؤلمة أو ُمزعجة بقصد جعمو ي ُكف عن القيام بالسموك غير المرغوب فيو.

 10عالمات

السؤال الرابع  :قارن/ي بين :
 .1المناخ الصفي التدعيمي و المناخ الصفي الدفاعي.
 .2المعمم االستبدادي و المعمم الالمبالي ،من حيث االعتقادات و التصرفات و أثرىا عمى الطمبة؟
 .3مفيومي الضبط الخارجي و االنضباط الداخمي.
 .4العقاب السمبي و التعزيز السمبي.
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 15عالمة

السؤال الخامس:
 .1تتعدد الطرق الوقائية لمواجية مشكالت الطمبة في داخل غرفة الصف  ،اذكر/ي أربعة منيا مع الشرح.

 4عالمات

 .2اذكر/ي العوامل المؤثرة في أسموب اإلدارة الموقفية.

 3عالمات

 .3من مصادر مشكالت االنضباط الصفي عوامل مرتبطة بالطالب نفسو  ،وضحيا؟

 3عالمات

 .4فسر المقصود باإلطفاء كأسموب من أساليب تعديل السموك ،و اشرح أربعة عوامل تزيد من فاعميتو.

 5عالمات

 10عالمات

السؤال السادس :تطبيقي

 .1وضح أكثر أشكال العقاب التي يستخدميا المعممون في معالجة السموك السيء لطمبتيم كما رأيتيا في غرفة  ،و بين رأيك فييا؟
" . 2لقققد كققان بياجيققو مققن أوائققل الققداعين الققى مشققاركة التالمي ققذ فققي ادارة الصققف و حف ققظ النظققام فيققو مققن خققالل توزيققع الواجبققات و
المسؤوليات عمى الطمبة"
ناقش ىذه العبارة موضحاً أى م الميام التي يوكميا المعمم لمطمبة في غرفة الصف كما رأيت من خالل التدريب العممي و بين رأيك فقي
فعاليتيا في تحسين أجواء التعمم الصفي.

 . 3جاء في قواعد ضبط الصف و إدارتو ضرورة تجنب العالقة الحميمة مع الطالب ،كمقا ورد لقزوم التعقاطف معيقم ،فمقا الفقرق بقين
األمرين ،و لماذا يوصى المربون بيذا في رأيك؟

اَخهج األسئهت
يع أطيب األيُيبث ببنخىفيك وانُجبح
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