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السؤال ألاول :
-( 1
-( 2
-( 3
-( 4
-( 5
(- 6

( 10درجات)

ضع عالمة (صح ) أو عالمة (خطأ) أمام العبارات التالية ونقمه في كراسة اإلجابة

) من مؤيدي الواجبات البيتية المربية نانسي بولو ( .) Nancy Paulu

) يعود سبب تكامل وجيات النظر الصادرة إلى تعدد مصادر التغذية الراجعة.
) القيم اإلنسانية واالجتماعية محط ارتكاز التربية في القرن العشرين السيما في النصف الثاني منو.

أساسا تستند عميو طريقة النمذجة.
) تعد طريقة (اعمل كما أعمل)
ً
) لمساعدة الطمبة عمى التفكير الشامل تُوظف ميارة توسيع اإلدراك.
) البتكار طرق جديدة مألوفة في التفكير نعتمد ميارة اإلبداع.

 ) -( 7تسيم معرفة المعمم بنوع االتجاه الذي يحممو نحو المادة التعميمية في تحديد كم الوقت الالزم لتدريسيا.
-( 8

) يكمن البعد األخير لنموذج فراير في األمثمة غير الدالة.

-( 9

) المينية الصادقية إحدى الميارات الحياتية التي يحتاجيا المعمم في حياتو.

( 10

) يعمد المعمم المؤىل إلى تعديل الشخصية؛لكون الصفات الشخصية قابمية لمتعديل بسيولة.

( 10درجات)

السؤال الثاني:
اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي وأنقل رمز اإلجابة الصحيحة في كراسة اإلجابة
- 1تعد سالمة النطق من خصائص معمم الصف:

ج -العقمية

أ  -الجسدية

د -االجتماعية

ب -االنفعالية
- 2تنتمي ميارة االنتباه لألحداث الجارية إلى ميارة:

ج -ميارة التقويم

أ  -التفاعل الصفي

د -ليس مما سبق

ب -ميارة إدارة الصف
 - 3نوع من التعمم يعتمد عمى نظرية أن التعمم عممية تتنظيم لمواقف التعمم في غرفة الصف:
أ  -التعمم البنائي

ج -التعمم المعرفي

ب -التعمم الذاتي

د -التعمم التعاوني

- 4من األسئمة التي تيدف إلى التعمق في إجابات الطالب والحصول عمى معمومات إضافية :

ج -األسئمة المفتوحة

أ  -األسئمة االستعراضية

د -أسئمة التباعد

ب -األسئمة السابرة

- 5طرح المعمم أحمد سؤال عمى طمبة الصف الثالث وكان كاآلتي :ما االعداد الفردية بين  13-5في رأيك يمثل ىذا السؤال:
ج -شروط ومعايير

أ  -معمومات وحقائق

د -تصنيفات وترتيبات

ب -مصطمحات ومفاىيم

- 6من األدوات التعميمية التي تستخدم في استراتيجيات تعميم الذكاء المفظي
ج -السيرة الذاتية

أ  -الكتب

د -أدوات الحقائق

ب -األدوات العممية
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- 7تشتمل التكنولوجيا التعميمية عمى ثالث عمميات متداخمة والتي منيا
ج -إدارة عممية التعميم

أ  -تقويم عممية التعميم والتعمم

د -ليس مما سبق

ب -تطوير عممية التعميم والتعمم

- 8يتكون برنامج الكورت لتعميم التفكير من ستة أجزاء يتكون من عدد من الدروس تعكس ميارات التفكير المختمفة والتي عددىا:
ج -أربعة دروس

أ  -خمسة دروس

د -عشرة دروس

ب -ثماني دروس

- 9من أصناف التفاعل المفظي كالم المعمم المباشر والمتمثل في:
ج -يتقبل المشاعر فال يي أز منيا

أ  -تقبل أفكار الطالب وتشجيعيا

ب -يطرح أسئمة تحتاج إلى قدر ٍ
عال من التفكير

د -يحاضر ويشرح

- 10عندما يقول معمم الصف لمطالب أن جموسك بيدوء وفر لنا جميعاً فرصة نجاح النشاط فيذا يمثل تغذية راجعة
ج -ليست تقييماً أو حكماً

أ  -مستقبمية مقابل الماضوية

د -فورية مقابل الراجعة المؤجمة

ب -وصفية مقابل الحكمية

( 7درجات)

السؤال الثالث:

- 1التغذية الراجعة كل ما يمقاه المتعمم من تعميقات أو سموكيات وقد تكون لفظية أو جسدية في ضوء ذلك؟
اقترح استراتيجية لتعزيز وتقديم التغذية الراجعة اإليجابية في حدود عشرة أسطر مدعماً إجابتك باإلمثمة

( 8درجات)

السؤال الزابع :

استراتيجيات تدريس القيم واالتجاىات في النظام التعميمي تعد من ضمن األولويات األولى في المجتمعات خاصة
في ضوء انحراف منظومة القيم عن مسارىا الطبيعي في ضوء ذلك تحدث عن االستراتيجيات التي تسيم في تعزيز
القيم واالتجاىات في العممية التعميمية الصفية؟

( 7درجات)

السؤال الخامس:
إذا وجدت ابنك غير ميتم بالواجبات فالمشكمة ليست إبنك بل الواجبات نفسيا
في ضوء ذلك اقترح استراتيجية فعالو لمواجبات البيتية تحدث نتاجات تعميمية؟

( 8درجات)

السؤال السادس :

أ  -وظف ميارات برنامج الكورت في تنمية التفكير عند الطالب مدعماً إجابتك باألمثمة التطبيقية؟

ب -يشكو معممو المرحمة األساسية من صعوبات في إدارتيم الفصل ،كونك معمماً ليذه المرحمة وضح أىم تمك الصعوبات واقترح
حموالً لمتغمب عمييا؟

إنتهت ألاسئلة
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