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`السؤال األول 10( :عالمات)
ضع/ي عالمة ( )أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (×) أمام اإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ:

( .1

) تتوقف عممية إدارة الفصل عند حفظ النظام وضبط سموك التالميذ.

( .3

) التعميم المفتوح ال ينسهم مع االتهاه اإلنساني في التعميم والتعمم.

( .4

) وفقاً لممنيج السموكي في إدارة الفصل وتنظيمو فإن لكل فصل دراسي شخصية خاصة وطابعاً ممي اًز.

( .6

) اإلدارة المدرسية ال تختمف عن اإلدارة التربوية سوى اختالف الهزء عن الكل.

( .7

) في اإلدارة الديموقراطية يترك الرئيس الحرية المطمقة لمعاممين التخاذ الق اررات التي يرونيا مناسبة.

( .2

( .5

( .8

) اإلدارة الحديةة تتهو نحو المركزية.

) اإلدارة في أبسط مستوياتيا يمكن أن تعد نظاماً أو عممية في نظام.

) مفيوم النظام في غرفة الفصل وفق نظرية العالقات اإلنسانية ال يتعارض مع اإلدارة الديمقراطية لمفصل.

 ) ( .9استقاللية الطالب و حريتو في اختيار موضوع الدراسة و طرقو من االفتراضات األساسية لمتعميم النظامي.
 ) (.11من إيهابيات اإلدارة البيروقراطية المبالغة في التشدد في المبادئ اإلدارية و في تقسيم العمل و تسمسل السمطة.
السؤال الثاني5 ( :عالمات)
ضع/ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 .1وضع سياسة المؤسسة وتحديد أىدافيا واستراتيجيات عمميا يعتبر من الميام والمسؤوليات:
أ – اإلدارية.

 .2ترتبط اإلدارة العممية باسم:
أ – فردريك تايمور.

ب -القيادية.

ب -ىنري فيول.

ج -الفنية.

ج -ماكس فيبر.

د -االهتماعية.
د -إيمتون مايو.

 .3دعا إلى الوعي واالنتباه الدائم وطالب بأن تكون لممعمم عينان في مؤخرة رأسو كي ال يييب عنو يي مما يجري في ررفة
الفصل :أ – فروبل.

ج -بستالوتزي.

ب -كونين.

د -فرويد.

 .4نموذج إداري قديم ،يفصل بين التخطيط والتنفيذ ،فالتخطيط ميمة المسؤول اإلداري ،بينما التنفيذ مسؤولية المرؤوسين:
أ – اإلدارة األوتوقراطية.

ب -اإلدارة الديموقراطية.

 .5نمط التواصل المفضل في النظرية اإلنسانية:
أ .االتصال في اتهاىين

ب .االتصال في اتهاه واحد

د .االتصال في ةالث اتهاىات

ج .-اإلدارة التوفيقية

د -اإلدارة باألىداف.

ج .التواصل االهتماعي بفتح قنوات االتصال هميعاً
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السؤال الثالث9( :عالمات)
أ .تتميز اإلدارة التربوية بمجموعة من الخصائص ،أذكر/ي أربعة منيا.

( 4عالمات)

ب .قارن بين النظرية الكالسيكية و النظرية االنسانية من حيث اإلدارة الصفية و حفظ النظام ،و تنظيم المناخ الصفي ،و نظرة كل
( 5عالمات)

منيما لمعقاب .

السؤال الرابع ( 6عالمات)
أ .مع التيير الذي ط أر عمى دور المدرسة من اىتمام بالنمو المتكامل لمتمميذ في جميع النواحي ،العقمية والجسمية والنفسية
ارً متعددة عميو أن يقوم بيا ،ايرح/ي أربعة من ىذه األدوار.
واالجتماعية واليخصية ،فقد أصبح لممعمم أدو ا

ب .من وجية نظرك أييما أىم المستويات العميا أم المستويات الدنيا في اإلدارة؟ ولماذا؟

اَخهج األسئهت
يع أطيب األيُيبث ببنخىفيك وانُجبح
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( 4عالمات)

(عالمتان)

