
 اختر اإلجابة الرحيحة واألكثر دقة من الخيارات التالية لكل بشد اختباري:

 إطار العسل الذي تتم في إدارة األنذطة: .1
.A .االستراتيجية 
.B .البشية 
.C .األنغسة 
.D .األسمهب 
 األداة التي يتم فييا إشراك األفراد في إعادة الشظر في الهضع الحالي: .2

.A .العرف الذىشي 

.B .أداة األثر 

.C .أداة السراجعة 

.D .أداة تحميل نقاط الزعف والقهة والفرص والسخاطر 
 األداة التي تدتخدم بجانب العرف الذىشي لمخروج بالكثير من األفكار: .3

.A ...أداة ىذا ما نقهم بو فعاًل ولكن بإمكانشا أن 

.B .أداة السراجعة 

.C .مرفهفة تحميل األولهيات 

.D .أداة تحديد العهامل السعيقة والعهامل السداعدة 
 األداة التي تداعد عمى تحديد أىم التغييرات وأشدىا تأثيرًا: .4

.A .مرفهفة تحديد األولهيات 

.B .االستقراء اإليجابي 

.C .أداة السراجعة 

.D .أداة األثر 
 خطهات العسل في أداة تكهين الرؤية: .5

.A الذعهر. - القهل – الفعل - التفكير 

.B الفعل. - الذعهر – التفكير – القهل 

.C القهل. - الفعل – الذعهر – التفكير 

.D القهل. - الفعل – التفكير – الذعهر 
 

 



 أسمهب يداعد عمى اتباع مشحشى إيجابي نحه التغيير التشظيسي ويدتخدم الحكسة التشظيسية: .6
.A .االستقراء اإليجابي 
.B  األولهيات.مرفهفة 
.C .أداة تكهين الرؤية 
.D .أداة األثر 
 مراحل االستقراء اإليجابي ىي: .7

.A التشفيذ. - الترسيم – االكتذاف – الحمم 

.B التشفيذ. - الحمم – الترسيم – االكتذاف 

.C  التشفيذ. - االكتذاف – الترسيم –الحمم 

.D التشفيذ. - وضع الترسيم - الحمم – االكتذاف 
 الرؤى إلى مذاريع  أو تجارب ممسهسة يتم في مرحمة: وأتحهيل األحالم  .8

.A .الذعهر 

.B .االكتذاف 

.C .الترسيم 

.D .التشفيذ 
 االخترار الذي يذير إلى برنامج القيادة من أجل السدتقبل: .9

.A SBTD. 

.B LFTF. 

.C TVET. 

.D MTA. 
 عدا: ةما يمي تعتبر أعسال إداري .11
.A .استكسال سجالت الحزهر والغياب 
.B .التأكد من خظط السعمسين 
.C .تحدين التعميم والتعمم 
.D .التهثيق 
 

 

 



 من خرائص القائد بيدف معشهي ما يمي عدا: .11
.A .يكترث بالسركز الهعيفي لسشرب القيادي 
.B .يركز عمى استخدام سمظتو لمتأثير إيجابيًا عمى اآلخرين 
.C  باالستفادة والتعمم.يشذغل 
.D .يزع تجربتو في خدمة اآلخرين لسداعدتيم عمى التظهر 
 اآلراء أو القشاعات بأن الذيء صحيح: .12
.A .القيم 
.B .األخالق 
.C .السعتقدات 
.D .السبادئ 
 ما يمي من عشاصر الهعي األخالقي عدا: .13
.A .الشقد الذاتي 
.B .الرعاية 
.C .الرؤية 
.D .العدل 
 اإلدراك الذخري وفيم الذات واآلخرين ىه الذكاء: .14
.A .االجتساعي 
.B .الروحي 
.C .السشظقي 
.D .العاطفي 
 ىي التي تهجو األنذطة السختمفة لمفريق نحه السدتقبل: .15
.A .الغاية 
.B .الرؤية 
.C .الفرص 
.D .التحديشات 
 

 

 



 أولى خطهات تكهين الرؤية: .16
.A .عَرف اآلخرين بالرؤية 
.B .شكل ترهرات السدتقبل 
.C .اعرض الترهرات الفردية 
.D .حدد ىدف الفريق 
 السسارسة التي تزاىي قهتيا ضعفي قهة أي مسارسة أخرى من مسارسات القيادة:  .17
.A .تعزيز السذاركة في تعمم السعمم وتظهيره 
.B .تخظيط السهارد بظريقة استراتيجية 
.C .العسل عمى تذكيل بيئة داعسة ومشغسة 
.D .تخظيط وتشديق وتقييم التعميم والتعمم والسشياج 
مية التي تسكن السدؤولين عن تهجيو السشظسة من التجاوز عن مدتهى العسميات سالع .18

 اإلدارية ليتسكشها من رؤية األمهر من زوايا مختمفة:
.A .القيادة التحهيمية 
.B  االستراتيجي.التفكير 
.C .القيادة بيدف معشهي 
.D  .القيادة التذاركية 
 لتطهير السدرسة أي التخطيط لسشاسبات وأنذطة محددة يعتبر تخطيط: التخطيط .19
.A .بعيد السدى 
.B .متهسط السدى 
.C .قرير السدى 
.D (A&B.) 
 االستراتيجين:من صفات القادة  .21
.A .دائسه التحدي والتداؤل 
.B .لدييم شبكة عالقات شخرية ميشية قهية 
.C .لدييم ميارات شخرية واجتساعية بشهعية عالية 
.D .جسيع ما سبق 
 

 



 

يشدرج ىذا اليدف ضسن كفاية  "يطهر ويحافظ عمى بيئة تعميسية جامعة وآمشة وفعالة" .21
 لسدير السدرسة: ........

.A .السعرفة والفيم 

.B .تقديم الخدمة 

.C .القيادة واإلدارة 

.D تراالت.العالقات واال 
 ىذه العبارة:تعتبر   ين ىم بحاجة ليا"ذيدعم البرامج الذاممة لمطمبة ال " .22
.A .مؤشر 
.B .كفاية 
.C .ىدف 
.D .معيار 
 "يزع رؤية مذتركة لمسدرسة ويزع خطة لتشفيذىا استشادًا إلى بيانات دقيقة" .23

 يتبع ىذا السؤشر كفاية:
.A .السعرفة والفيم 
.B .العالقات واالتراالت 
.C .القيادة واإلدارة 
.D .تقديم الخدمة 
 القدرة عمى فيم عهاطفك وإدارتيا واستخداميا والتجاوب مع عهاطف اآلخرين بطرق بشاءة وىادفة: .24
.A .الذكاء العاطفي 
.B .الذكاء التفاعمي 
.C .الذكاء الروحي 
.D (B&A). 
 ات الذكاء العاطفي لمذات عدا:يمي من كفاي ما .25
.A .ضبط الشفس 
.B .الثقة بالشفس 
.C .الهعي التشغيسي 
D .السبادرة 

 ما يمي من صفات الِفَرق عدا: .26



.A .يذعر األعزاء بالسمكية لعسميم وفريقيم 

.B .يهاجو األعزاء حاالت من الرراع ال يدتظيعهن حميا 

.C  الرراع من طبيعة البذر وفرصة لتهليد األفكار.يعتبر األعزاء 

.D .يتهاصل األعزاء بذكل صريح ويبذلهن جيدىم لفيم وجيات نغرىم 
 مراحل الفريق مرتبة ىي: .27
.A األداء. - االتفاق عمى القهاعد - الرراع – التكهين 
.B األداء. - الرراع – التكهين – االتفاق عمى القهاعد 
.C األداء. - الرراع – االتفاق عمى القهاعد - التكهين 
.D االتفاق عمى القهاعد. - األداء – الرراع – التكهين 
 تقاسم القيادة عمى كافة مدتهيات السشظسة ىي: .28
.A .تفهيض الرالحيات 
.B .القيادة التذاركية 
.C .القيادة السهزعة 
.D .القيادة الفاعمة 
حاالت الطهارئ تسيزىا األنذطة الترفييية وبرامج تعميم القراءة  مرحمة من مراحل التعميم في .29

 والكتابة والحداب:
.A .الحادة 
.B .إعادة اإلعسار 
.C .استعادة االستقرار 
.D التعميم الشغامي. 
 :عدا ما يمي من مراحل التعميم في حاالت الطهارئ  .31
.A .استعادة االستقرار 
.B .إعادة اإلعسار 
.C  السهحد.الشغام 
.D الحادة. السرحمة 
 

 

 



أو طمبتيم والتي تهفر معمهمات تدتخدم كتغذية  و/ جسيع األنذطة التي يقهم بيا السعمسهن  .31
 راجعة لتعديل األنذطة:

.A .التقهيم الختامي 

.B .التقهيم الهاقعي 

.C .التقهيم التكهيشي 

.D .تقييم التعمم 
 التكهيشي عدا:ما يمي من مسيزات التقييم  .32
.A .يفزل استخدام التقييم الرفي كجزء من خظة الدرس 
.B .يهفر التغذية الراجعة لسداعدة الستعمم عمى التعمم 
.C .ال يدتغرق الكثير من الهقت والجيد 
.D .يغير السعمم في ثهب السيدر 
 يتعمق التقهيم التكهيشي بـ: .33
.A .الشتيجة الشيائية 
.B .السداءلة 
.C .إصدار الحكم الختامي 
.D .التحدين 
 أي العهامل أقهى تأثيرًا عمى تعمم الطمبة وتحريميم: .34
.A .عدد سشهات خبرة السعمم 
.B .تظبيق السعمم لسشاحي التقييم التكهيشي 
.C .استخدام التكشهلهجيا 
.D (B&C.) 
 هجو الفاعل عدا:سما يمي من السيارات األساسية لم .35
.A .اإلصغاء وطرح األسئمة 
.B .بشاء األلفة والثقة 
.C .تقديم التغذية الراجعة وتذجيع التأمل 
.D .جسيع ما سبق 
 

 



 

 مراحل عسمية التهجيو ىي: .36
.A التحميل. - تحديد االتجاه - تخظيط العسل 
.B تخظيط العسل. - تحديد االتجاه - التحميل 
.C االتجاه.تحديد  - التحميل - تخظيط العسل 
.D ديد االتجاه.حت - تخظيط العسل - التحميل 
 ما يمي من القزايا األساسية السذتركة لمتعميم الجامع عدا: .37
.A .اإلعاقة 
.B .اإلندانية 
.C .الشهع االجتساعي 
.D .الحساية 
 أدوات التعميم الجامع التي تعشى باالحتياجات التعميسية: .38
.A 1 - 4. 
.B 5 - 7. 
.C 8 - 12. 
.D 13 - 19. 
 االخترار الذي يذير إلى التعميم الجامع: .39
.A  IE. 
.B SSU. 
.C IL. 
.D  TCA. 
 الدعم السدرسي: فريق االخترار الذي يذير إلى .41
.A SSU. 
.B MTA. 
.C IE. 
.D QAU. 
 

 



 

 أدوات التعميم الجامع التي تدجل تحت بشد اإلعاقة ىي: .41
.A 1 - 4. 
.B 5 - 13. 
.C 14 - 19. 
.D 1 - 19. 
 يتعمق بالخطة التربهية الفردية عدا: فيسا ما يمي صحيح .42
.A .يسكن صياغة خظة تربهية واحدة لسجسهعة من الظمبة يذتركهن في نفس األىداف 
.B .يدرس فريق السداندة السدرسي الحالة ويداعد في صياغة الخظة 
.C  التربهية الفردية قبل انعقاد فريق السداندة السدرسي.تدتخدم الخظة 
.D .يسكن صياغة خظة تربهية فردية لظالب واحد 
 يتكهن فريق السداندة السدرسي من: .43
.A معمم الظالب – رحةالمعمم  - مرشد – نائب مدير السدرسة - مدير السدرسة. 
.B رحة.المعمم  - مرشد – مدير السدرسة 
.C  عزه مجتسع محمي. - رحةالمعمم  - مرشد – السدرسةمدير 
.D ظالب.معمم ال - نائب مدير السدرسة - ير مدرسةمد 
 السدؤول عن مهضهع اإلحالة في التعميم الجامع: .44
.A .معمم الظالب 
.B .مدير السدرسة 
.C .فريق السداندة السدرسي 
.D .ولي أمر الظالب 
 إدارة السدرسة:لسشحشى الجامع وتدتيدف جسيع طمبة السدرسة وتعبئيا األدوات الستعمقة با .45
.A 1 - 2. 
.B 3 - 4. 
.C 5 - 13. 
.D 14 - 19. 
 

 



 

 الستعمقة باالحتياجات الفردية لمطمبة: أدوات التعميم الجامع .46
.A 1 - 2. 
.B 3 - 4. 
.C 5 - 13. 
.D 14 - 19. 
 الستعمقة باالحتياجات الشفدية واالجتساعية: أدوات التعميم الجامع .47
.A 15 - 19. 
.B 8 - 14. 
.C 5 - 7. 
.D 3 - 4. 
 تدتيدف الطمبة:من أدوات التعميم الجامع ( 6األداة ) .48
.A .ذوي االحتياجات العاطفية واالجتساعية 
.B .الذين يحتاجهن إلدارة سمهكيم وتشغيم مقابالتيم مع زمالئيم 
.C .الستأثرين بالشزاعات والكهارث 
.D .ذوي االحتياجات اإلضافية 
 باالحتياجات:من أدوات التعميم الجامع   (21 - 8) تختص األدوات .49
.A .االجتساعية 
.B .الرحية 
.C .الشفدية 
.D .التعميسية 
 تتعمق بـ:من أدوات التعميم الجامع  (21 - 21) األدوات من .51
.A .اإلعاقة 
.B .الحاجات التعميسية 
.C .الحاجات الشفدية 
.D .الحاجات االجتساعية 
 

 



 الدؤال الثاني:

 ما دورك كشائب مدير مدرسة في تطبيق استراتيجية التعميم الجامع في مدرستك. .2
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 بالتهفيق

 أخهكم: دمحم إبراىيم أبه زيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


