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

(  5عالمات)

( .1

) ويقتف اقيقوـ باأله ؼ اقتاًب قوقووًب.

( .3

قعه ا شكالت اسلقكوة في اظت أصحبب ا ه تس اسلقكوة الجق بووة اقوبً ف ا تض.
) ّ
) ويقتح هوفز  Daviesأف وخصص في اهتس اذي وقابقؿ هبتة ب ( )%25ف قات احصة اشتح ا هبتة.

( .2
( .4

) وشكؿ احى ااظـ أحه اطت اتئوسة القجبه إله تة باأله ؼ.

( .5

) وتى هوبه اققجه افتهي أف غتض اقت وة ألق إوه ه ا قعلّـ ققزقوهه با هبتت اقي ق كاه ف اعوش ا اسجـ ع

( .6

) وغلب ولى طالب ا عًلـ السق ه هي اقسلطي أاهـ وكقاق الولي الاقبج سق ء في حوقت ا علّـ أق غوب ه.

( .8

) ايتتت ا ت جة ققصؿ با قت ذ ت اط وعة ا سقجهة أق ا قكتتة.

( .9

) احبجة إاى فهـ ا وئة ا حوطة ف أ تز احبجبت اافسوة ق الجق بووة الطل ة.

جق عه.

( .7

( .10

) اقصحوح ازئه ال وسقخهـ ا عباجة شكالت اعهق ف ق اشغب.

) ال ققجه والاة وف و لوة الاو بط اذ قي في غتفة افصؿ ق ا تحلة اا بئوة اقي و ت هب طالب ذاؾ افصؿ.

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

 5عالمات)

(

 .1ا هأ اذي وهوق إاى وتقتة قجقه تئوس اكؿ قظؼ وقليى اه اق ت ق اقعلو بت:

أ – قحهوه اهق ت .ب -هأ قحهة ايوبهة .ج -هأ قحهة اههؼ .ه -هأ قفقوض اسلطة.

 .2صبحب كقبب " بتسة إله تة":

أ – هتكت .ب -قبولقت .ج -فبوقؿ .ه -فوشبش.

 .3وطلؽ ولى و لوة اقحكـ في سلقؾ اطالب باطتؽ ا خقلفة:

أ – إه تة اذ ت .ب -او ط اخبتجي .ج -او ط اخبتجي .ه -الاو بط اه خلي.

 .4أشبت إاى أف ( )%25ف أس بب فشؿ ا علّـ في ه قه اقعلو وة وعقه إاى وعؼ الاو بط اصفي:
أ – ققهزف .ب -فوهات .ج -تقزف .ه -تقف.

 .5ااظتوة اقي قتى أف سلقؾ ا علّـ وقذ ذب ولى خط وصؿ ب وف سلقكوف أل ب اسلقؾ اهو يتطي ق اسلقؾ السق ه هي:
أ – اسلقكوة .ب -ا قافوة .ج -ا عتفوة .ه -إلاسباوة.

 .6صعق ة تؤوة اشوبء ا عوهة ف ظبألت وعؼ ا صت اهى عض اقال وذ ققس ى ػ:

.7

أ – طقؿ ااظت .ب -اصت ااظت .ج  -احتؼ ااظت.

ه -ال شي

ء

ب ذكت.

ف أكثت اسباوب ا شقاة في اقعلوـ ،قققخذ وهة أشكبؿ اهب :ااهق ت ق احليبت ق ا اقهوبت ق ج قوبت اع ؿ ق اعصؼ
اذألاي ق سق طبت افكبت:
أ – طتوية ا اباشة .ب .طتوية احق ت .ج -طتوية اقعووابت.

 .8أألـ وق ؿ حفظ ااظبـ في افصؿ:

أ – ا علّـ .ب -ا قعلـ .ج

ه -طتوية ا حبوتة ا صحق ة

– هوت ا هتسة.

1

ه -ا تشه اقت قي.
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 .9ج وع ب ولي ف اعق ؿ ا ؤثتة في أسلقب إله تة ا قافوة ب وه ق حهة:
أ – اقع ايبئه .ب -اقع اج بوة .ج

 .10إحهى طتؽ قأسباوب اقعلوـ اخبصة اقي قصلح اقعلوـ اعلقـ:
أ – اطتوية السقيتئوة .ب -اطتوية السقاقبجوة .ج

– ققاعبت اق بع.
– اطتوية اقحلولوة.

السؤال الثالث :أكتب المصطمح العممي فقط الذي تدل عميه التعريفات التالية:

ه -ط وعة ا قاؼ.
ه -طتوية ا الحظة.
 5عالمات)

(

 ...................... .1و لوة ا قؿ القعلو بت ق اققجوهبت اصبهتة الطالب اقسهوؿ ايوبـ ب وساه إاوهـ ف قظبئؼ قأو بؿ.
ال ُ سطًب ف أشكبؿ اعيبب ،وقلخص في قق وخ افته عه اوب ه باسلقؾ اغوت ي قؿ بشتة.
 ...................... .2شك ً
 ...................... .3و لوة إوعبؼ اسلقؾ أق قيلوؿ حهقثه باققاؼ وف قيهوـ ا ثوتت ا عززة.

اع توة في أاؿ أق
 ...................... .4قُسقخهـ اقصؼ اقل وذ اذي ُوحيؽ أه ء ق وز يبتاة ع أه ء أفته ج قوقه ُ
أكثت ف ا عبه اتئوسة اقي قُ ثؿ اس بت اعيلوة ق اشخصوة.

 ...................... .5اقج وع ا اهجي األجزء ا قت طة اقؤاؼ كالً قحهً ق بتس ف خالاه اسلطة ق اقاسوؽ ق اتاب ة،
ف أجؿ قحيوؽ اههؼ اكلي ال ؤسسة.

السؤال الرابع :أذكر/ي:

 .1مميزات العمل االبتكاري.

 11عالمة)

(

(

 .2عناصر عممية االتصال.

 3عالمات)

(

 .3أبرز المشكالت السموكية لمطمبة التي تظهر في مواقف التعمم الصفي وتؤثر في االنضباط الصفي.
 .4استراتيجيات إدارة النظام في غرفة الفصل.

السؤال الخامس :قارن/ي بين:

(عالمتان)

(

 .1التعميم الفردي والتعميم التفريدي من حيث المفهوم ودور المعمم.

 .2نمط إدارة المعمم االستبدادي التسمطي والمعمم الديمقراطي من حيث السمات والمميزات.
 .3سيئات العقاب وحسناته.

 .4التربية المفردة والتربية التوحيدية.

(

(

 3عالمات)
(  3عالمات)
 14عالمات)
 4عالمات)

 4عالمات)

( 4عالمات)

(عالمتان)
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 10عالمات)

(

 .1فسر سموك الطالب االنعزالي في المثال التالي:

 4عالمات)

(

"تمميذ في الصف الرابع األساسي متفوق جداً في كافة دروسه ،غير أنه يحجم ويتهرب من المشاركة في النشاطات
الالصفية ،كالنشاطات الرياضية واالجتماعية".

 .2من المعروف أن إنجاز طالب المعمّم االستبدادي يكون عالياً ،فمماذا ال يتقبل المربون هذا النمط من المعمّمين ،حسب
رأيك؟

 3عالمات)

(

 .3يؤكد التربويون عمى ضرورة تجنب العالقة الحميمة مع الطالب ،وفي الوقت ذاته يؤكدون عمى لزوم التعاطف معها ،فما
الفرق بين األمرين ،ولماذا يوصي المربون بهما حسب رأيك؟

السؤال السابع :خاص بالطمبة غير المتقدمين لالمتحان النصفي الثاني ،والمقبولة أعذارهم:

 .1أذكت/ي سقتقوجوبت اقعلوـ ق اقعلـ في غتفة افصؿ ا فققحة.

 .2أذكت/ي ثالث ف طتؽ اقعلوـ اعب ة ق شتحهب ق وف/ي تأوؾ فوهب.
 .3بذ ويصه الجق بووقف يقاهـ "ال شيء وحهث في افتغ".

اًخهج األسئلت
هع أطيب األهٌيبث ببلخىفيك والٌجبح

3

(

(

 3عالمات)

 15عالمة)

( 5وال بت)
( 5وال بت)
( 5وال بت)

