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 :1 السؤال

ة، الحظ أن أحد الطلبة همس في أذن زميله بضع كلمات، إن اإلجراء األمثل الذي يمكن هم  مأحد الدروس ال م  أثناء شرح معل  

 :م في هذا الموقف هو أنأن يقوم به المعل  

 

 .فيّالشرحّكأنّشيئًاّلمّيحدثّيستمرّ  -أ

 .يلفتّانتباهّالطالبّإلىّضرورةّاالنتباهّأثناءّالشرح -ب

 .الدرسموضوعّإلىّهّسؤااًلّمفاجئًاّللطالبّليجذبهّيوجّ ّ -ت

 .يسألّالطالبّعنّسببّالحديثّمعّزميله -ث

ّاإلجابةّالصحيحة:ّأ

ّالمعيارّالثالث:ّالممارساتّالمهنية

لضمانّتمكينّمجموعاتّالمتعلمينّالمختلفةّمنّتحقيقّتقدمّّ،ويوائمّالتدريسّ،:ّيتابعّالتقدمّالدراسي3.2.2.1المؤشرّ

ّ.دراسي

ّ

ّ

 :2 السؤال

أفراد المجموعة ال  بحجة أن ابنها أكثرهم تفوقًا، وأن   ،أحد الطلبة أن يشترك ابنها في المجموعات التعاونية والدةترفض 

 وأنشطة فردية، ما اإلجراء األمثل للتعامل مع هذه األم؟ مة أن تقدم البنها مهام  يقدمون له شيئًا، وطلبت من المعل  

 

 المدرسيةّحولّطلبّاألم.استشارةّاإلدارةّ -أ

 مّرغبةّاألم،ّوتقليلّهذاّالنوعّمنّاألنشطةّالبنها.تفهّ  -ب

 مناقشةّالطالبّلمعرفةّرغبتهّهوّبشكلّخاص. -ت

 الطلبة.جميعّإلىّابنهاّوإلىّشرحّالفوائدّاإليجابيةّللتعلمّالتعاونيّبالنسبةّ -ث

ّاإلجابةّالصحيحة:ّث

ّالمعيارّالثالث:ّالممارساتّالمهنية

ّيتعاونّمعّأولياءّاألمورّوالزمالءّلتقديمّدعمّشاملّللمتعلمينّذويّاالحتياجاتّالتعليميةّالخاصة.ّ:3.2.2.4المؤشرّ

 

  :3 السؤال

سون طلبتهم وحدة جديدة أن الطلبة يواجهون صعوبة في تحديد العالقات بين المفاهيم، وهذا  ،يجد أحد المعلمين الذين يُدر ِّ

ة، إن اإلجراء األكثر كثير من المشكالت ضمن إطار موضوع الوحدة الدراسي   وحل   ،مالتعل   تهم على نقل أثراينعكس على قدر

 مالءمة ليتمكن هؤالء الطلبة من تحديد العالقات بين المفاهيم هو أن:

 

 مهاّالطلبةّتدريجًيا.فرعيةّبسيطة،ّيتعل ّّئّالمادةّإلىّمهامّ يجزّ  -أ

 م.علىّتنظيمّمادةّالتعل ّفّالطلبةّببناءّخريطةّمفاهيميةّتساعدهمّيكل ّ -ب

 يطلبّمنهمّتقديمّتقريرّحولّكلّمفهوم. -ت

 لّكلّمفهوم.مّلهمّعددًاّكافيًاّمنّاألمثلةّالتيّتمث ّيقد ّ -ث

ّباإلجابةّالصحيحة:ّ

ّالثاني:ّالمعرفةّالمهنيةالمعيارّ

ّ.مينالمتعل ّمّواحتياجاتّدّالمنهجياتّالتربويةّوالتعليميةّالمالئمةّألهدافّالتعل ّيحد ّ:2.3.2.2ّالمؤشرّ

ّ
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 :4السؤال 

ألربع مهارات  ،الواقعة في الفصل الدراسي ةشهر الثالثعلى مدار األ ،ين يقوم بتدريسهما )ب، د(بين أداء صف   معلم   قارن  

من  ، أي  لرسمين البيانيين باألعمدة أدناه(، كما يظهر في ا4، المهارة 3، المهارة 2، المهارة 1)المهارة  :ةدراسي  

 المهارات األربع: فياالستنتاجات أدناه صحيح فيما يتعلق بأداء الطلبة 

 

 
 

 مّأداءّالطلبةّللمهاراتّاألربعّفيّالصفّ)د(.تقد ّ -أ

 مّأداءّالطلبةّللمهاراتّاألربعّفيّالصفّ)ب(.تقد ّ -ب

 فيّالصفّ)ب(.4ّو3ّمّفيّأداءّالطلبةّفيّالمهارتينّالتقد ّ -ت

 فيّالصفّ)د(.4ّو3ّالمهارتينّالتراجعّفيّأداءّالطلبةّفيّ -ث

ّاإلجابةّالصحيحة:ّأ

ّالممارساتّالمهنية:ّالثالثالمعيارّ

لمساعدةّّ؛ةّشفهيةّوكتابيةّعلىّنحوّمستمرّ يستخدمّمعلوماتّالتقييمّلتقديمّتغذيةّراجعةّتشخيصي ّ:3.3.2.3ّالمؤشرّ

ّ.المتعلمينّعلىّتحقيقّالتقدم

ّ

 

 :5السؤال 

 وفق تصنيف بلوم لألهداف المعرفية؟ ،في مستوى التركيب عد  ياألهداف اآلتية  أي  

 يها.ويعملّعلىّتبن ّّ،يستنتجّمزاياّالمشروعاتّالزراعيةّالفردية -أ

 يدافعّعنّأهميةّالتعليمّالزراعيّفيّإنعاشّالحياةّاالقتصادية. -ب

 مّخطةّلتطويرّالزراعةّفيّالمنطقةّالمجاورةّلمكانّإقامته.يصمّ  -ت

 قهاّعلىّالزراعةّالعادية.وأسبابّتفوّ ّ،البيوتّالبالستيكيةيذكرّميزاتّالزراعةّفيّ -ث

ّتاإلجابةّالصحيحة:ّ

ّالثاني:ّالمعرفةّالمهنيةالمعيارّ

ّيطوّ :2.2.2.1ّالمؤشرّ ّتظهرّمعرفةّمالئمةّبنطاقّاالختصاصّوالمسؤولية.ّرّخططّتدريس 

ّ
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ّ

 :6السؤال 

مت هذه المعلومات بشكل موجز ن المعلومات أسرع إذا قد  أن يخز   م، استناًدا إلى خبراته المتكررة، أن الطالب يمكنوجد معل  

 :ص، إن أفضل تفسير لهذه المالحظة هو أن التلخيص يؤدي إلىوملخ  

 .تقليلّالعبءّالمعرفي/ّالعقليّعلىّنظامّمعالجةّالمعلوماتّعندّالطالب -أ

 .يجعلّالطالبّعنصًراّنشًطاّوفاعاًلّفيّالموقفّالتعليمي -ب

 .باستراتيجياتّإضافيةّللتعلمدّالطالبّيزوّ  -ت

 .يساعدّالطالبّعلىّرؤيةّالصورةّالكليةّللمادة -ث

ّأاإلجابةّالصحيحة:ّ

ّالمعرفةّالمهنيةالثاني:ّالمعيارّ

ّدّتطبيقاتّمالئمةّلألبحاثّالتربويةّوالتعليميةّونظرياتّالتعلم.يحد ّ:2.3.1.2ّالمؤشرّ

ّ

 :7السؤال 

تأثيًرا في مستوى أداء الفرد عموًما، فقد خطط أحد المعلمين لرفع مستوى توقعات بما أن  التوقعات هي أحد أهم العوامل 

 ؟األفضل لرفع مستوى توقعات النجاح وة هتياآلاإلجراءات  النجاح عند الطلبة، أي  

 

 .استخدامّأسئلةّسهلةّفيّاالمتحانات -أ

 .أسئلةّصعبةّلرفعّالتوقعاتّفيّاالمتحاناتاستخدامّ -ب

 .األمورّتوقعاتّالمدرسةّحولّالطلبةمشاركةّأولياءّ -ت

 ّ.هانمثلّإنجازّمهمةّيتقنوّ،مساعدةّالطلبةّعلىّالمرورّبخبراتّالنجاح -ث

ّثاإلجابةّالصحيحة:ّ

ّالسلوكّالمهنيّواألخالقيّّاألول:المعيارّ

ّوالسلوكاتّالالئقة.لىّصعيدّالتزامهمّبأداءّاألعمالّالمدرسيةّ:ّيضعّتوقعاتّعاليةّمنّالمتعلمينّع1.3.3.1ّالمؤشر

ّ

 

 :8السؤال 

م وكانت بعنوان: النتاجات التعليمية، وفي نهاية مجتمع التعل   ،م لمعلمات إحدى المدارسعقدت المشرفة التربوية مجتمع تعل  

نتاًجا  ال يُعد  النتاجات اآلتية ، أي من  لمعرفة مستوى تحقيق األهداف من مجتمع التعلم ؛عت ورقة عمل على الجميعوز  

 وجدانيًا؟

 

 ة.م الطالب أداة لقياس رضا الطلبة عن النشاطات الالصفي  يصم   -أ

 ق الطالب النظام المدرسي.يطب   -ب

 ن الطالب عالقات صداقة مع أقرانه.يُكو    -ت

 .يحافظ الطالب على نظافة المدرسة -ث

ّأاإلجابةّالصحيحة:ّ

ّالرابع:ّالتطويرّالمهنيالمعيارّ

ّمنّأجلّتحسينّالتدريس.ّ،وعلىّنحوّصحيحّ،مخرجاتّأنشطةّالتطويرّالمهنيّبموضوعيةقّ:ّيطب 4.3.1.1ّّالمؤشر
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 :9السؤال 

ة مهالإعطاء مدة صمت بعد طرح السؤال أو تقديم األفكار ن إ مما لو طلب  يساعد الطلبة على تقديم إجابات أفضل وأدق  م 

 :إجابة مباشرة. إن مدة الصمت تساعد الطلبة على

 

 .دّوضعفّالثقةّبالنفسالخجلّوالترد ّالتغلبّعلىّ -أ

 .إجراءّمعالجةّعميقةّللمعلوماتّذاتّالعالقة -ب

 .تحريكّدافعي ةّالطالبّلإلجابة،ّوالتفاعلّمعّالخبرةّالتعليمية -ت

 .خفضّالشعورّبالملل،ّبسببّتغيرّوتيرةّسيرّالحصةّالدراسي ة -ث

ّاإلجابةّالصحيحة:ّب

ّالثاني:ّالمعرفةّالمهنيةالمعيارّ

ّ.:ّيحددّتطبيقاتّمالئمةّلألبحاثّالتربويةّوالتعليميةّونظرياتّالتعلم2.3.1.2المؤشرّ

 

 

 

 :10السؤال 

 د، يمثل سؤال اختيار من متعد   ، حيثلو طُلب منك إجراء تعديل على صياغة السؤال أدناه

 ن السؤال هو:اإلجابة الصحيحة هي البديل )أ(، فإن أفضل تعديل ممكن أن تقوم به لتحسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

عّفيّالبدائلأ ّ -أ  بحيثّتشملّعددًاّأكبرّمنّأسماءّاألنهارّوالدولّالمجاورةّلمصر.ّ؛نو 

 فكرةّواحدة،ّمثلّاسمّالنهرّأوّاسمّالدولةّالتيّتشتركّفيّالنهر.باختصرّجذرّالسؤالّ -ب

 .اأجعلّالبدائلّأكثرّتجانًساّواتساًقاّمعّبعضهاّبعضًّ -ت

 أستبدلّاسمّنهرّدجلةّباسمّنهرّأكثرّشهرةّمنهّمثلّالدانوب. -ث

ّببةّالصحيحة:ّاإلجا

ّالممارساتّالمهنية:ّالثالثالمعيارّ

ّّمّالمتعلمينّالسابقّفيّدعمّالتخطيط.يستخدمّتقييمّتعل ّ:3.3.1.1ّالمؤشر

 

 السؤال:

 :هو ،الدولة التي تشترك مع مصر في هذا النهرو في مصر يشمل اسم النهر الذي يمر   البديل الذي 
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