
 اختر اإلجابة الصحيحة واألكثر دقة من الخيارات التالية لكل بند اختباري:

 

 االختصار الذي يشير إلى برنامج التطوير المهني للمعلم القائم على المدرسة: .1
.A LFTF 
.B PVDU 
.C SBTD 
.D TDSE 
 عدا: SBTD Iالعبارات التالية صحيحة بالنسبة لبرنامج  .2

.A  6 – 1يهدف إلى تحويل الممارسات الصفية للصفوف من. 

.B .ينتسب إليه جميع معلمي المدرسة ابتدائي وإعدادي من جميع التخصصات 

.C  مجمعات تدريبية مصممة وفقًا لنظام التعلم المفتوح. 6يحتوي 

.D  جلسات دعم مباشرة من مدير المدرسة والمختص التربوي. 6يتضمن 
 ني المستمر القائم للمعلم على المدرسة هو منحى:التطوير المه .3

.A .يستند على انخراط المعلمين ضمن مجتمعات تعلم 

.B .يقود التغيير المنهجي 

.C .يسمح للمعلم بالدراسة في الوقت الذي يناسبه 

.D .جميع ما سبق 
 عدا:  SBTD ما يلي ناتج عن االنخراط في برنامج .4

.A  المدرسي.التركيز على الكتاب 

.B .التركيز على التقويم التكويني والختامي 

.C .التركيز على توظيف االستراتيجيات القائمة على مشاركة الطلبة الفاعلة 

.D .التركيز على التنوع في مصادر التعلم 
 هو: SBTD Iالمجمع الخامس في  .5

.A .التقييم الهادف لتحسين التعلم 

.B  الصفية. على الغرف سات التعلم المرتكزةممار 

.C .دور المعلم في تعزيز مهارات القراءة والكتابة 

.D .المنحى الجامع كمدخل للتعليم والتعلم 
 



 SBTD I:عدد جلسات الدعم المباشر من مدير المدرسة والمختص التربوي في برنامج  .6
.A 4 
.B 2 
.C 6 
.D 3 
 هي: SBTD Iجلسات الدعم الخاصة بمدير المدرسة في برنامج  .7

.A 2 – 4 – 6 

.B 1 – 3 – 5 

.C 1 – 3 

.D 2 
 : SBTD Iعدد األنشطة الصفية المطلوبة في برنامج  .8

.A 7 

.B 6 

.C 24 

.D 12 
 عدا: SBTD Iما يلي من متطلبات استكمال برنامج  .9

.A 6  خطة درسية. 24أنشطة و 

.B .جلستي دعم أقران موثقتين 

.C .مشاهدتان صفيتان لمدير المدرسة والمختص التربوي 

.D .حضور جلستي التقييم في منتصف المدة ونهايتها 
 : SBTD IIالهدف األساسي لبرنامج  .11
.A  ( 9 – 7تحسين ممارسات التعليم والتعلم لدى معلمي الصفوف .) 
.B  (. 6 – 1)  اللغة العربيةتحسين ممارسات التعليم والتعلم لدى معلمي 

.C  الدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.تحسين ممارسات التعليم والتعلم لدى معلمي 

.D  اللغة العربية والرياضيات فقط.تحسين ممارسات التعليم والتعلم لدى معلمي 

 

 

 



 : SBTD IIعدد جلسات دعم مدير المدرسة والمختص التربوي في برنامج  .11
.A 2 
.B 3 
.C 4 
.D 6 
 :SBTD IIعدد جلسات الدعم للمختص التربوي في برنامج  .12
.A 1 
.B 2 
.C 3 
.D 6 
 عدا:SBTD II ما يلي صحيح لجلسات دعم مدير المدرسة في برنامج  .13
.A  المدرسة.ُتعقد الجلسات داخل 
.B .يكون المعلمون من نفس التخصص 
.C  1،2جلسة الدعم األولى تغطي المجمعات. 
.D  5،6جلسة الدعم الثالثة تغطي المجمعات. 
 :SBTD II أحد العبارات التالية صحيحة بالنسبة لجلسة المختص التربوي في برنامج .14
.A .ُتعقد الجلسة داخل المدرسة 
.B  لجميع التخصصات.ُتعقد الجلسة 
.C  3،4تغطي المجمعات. 
.D  1،3تغطي المجمعات. 
 عن عملية التقييم في البرامج األخرى في: SBTD II تختلف عملية التقييم في برنامج .15
.A .تركيزها على الممارسات المهنية للمعلم 
.B .ارتباطها باالستكمال وعدم االستكمال 
.C  التقييم الذاتي للمعلم.إجراء التقييم من خالل 
.D .جميع ما سبق 
 

 

 



 تنفيذ: SBTD II يحتاج المعلم الستكمال برنامج .16
.A 6  خطة درسية. 12أنشطة و 
.B 7 خطة درسية. 12أنشطة و 
.C 7 خطة درسية. 24أنشطة و 
.D 6  خطة درسية. 24أنشطة و 
 هو المجمع: SBTD II المجمع التدريبي المتخصص في برنامج .17
.A الثاني 
.B الثالث 
.C الرابع 
.D الخامس 
 عدا:  SBTDفي برنامج  ما يلي يتم في المشاهدة الصفية .18
.A .تقديم الدعم الناقد حيث يلزم 
.B .إصدار حكم على الحصة 
.C .توجيه وتطور التقدم 
.D .تقديم النصائح القابلة للتنفيذ 
وتسجيل األحداث المهمة يتم في مرحلة .... من مراحل المشاهدة مالحظة ما ترى وتسمع  .19

 :الصفية
.A .التخطيط 
.B المشاهدة. 
.C .التغذية الراجعة 
.D .التأمل 
 عدا: SBTD II جميع ما يلي يلتحق ببرنامج .21
.A .معلم لغة عربية يدرس الصف الثامن 
.B .معلم رياضيات يدرس الصف السابع 
.C  يدرس الصف التاسع.معلم علوم 
.D .معلم دراسات اجتماعية يدرس الصف التاسع 
 

 

 



 يوجد بين دراسات الحالة واألنشطة وُيخصص للقراءة والتأمل: .21
.A .الملخص 
.B .النص التفسيري 
.C .نتاجات التطوير المهني للمعلم 
.D .المقدمة 
 تحسينها:عملية التفكير المستمرة في الممارسات من أجل  .22
.A .دورة التأمل 
.B .مهارات التفكير العليا 
.C .التمايز 
.D .التعلم المفتوح 
أسلوب تعليمي/ تعلمي يستجيب من خالله المعلم الحتياجات الطلبة المتنوعة في الغرفة  .23

 الصفية:
.A .االستقصاء 
.B .التعلم المتمايز 
.C الممارسة التأملية. 
.D .االستقراء 
عملية جمع وتحليل األدلة التي ُتظهر تقدم الطلبة في تعلمهم والهدف الذي يريدون الوصول  .24

 إليه:
.A .الممارسة التأملية 
.B .التعلم المتمايز 
.C .التعلم المتنوع 
.D .التقييم من أجل التعلم 
 عدد جلسات الدعم لمعلم لغة عربية ُيدرس الصف السابع: .25
.A 2 
.B 3 
.C 6 
.D 7 
 

 



 الحد األعلى للطلبة في الشعبة الواحدة يسمى: .26
.A Class formation 
.B Norm 
.C No. Of Student 
.D Ceiling 
شعبة دراسية فإن متوسط  80طالبة، مقسمين على  048مدرسة ابتدائية عدد طالباتها  .27

 عدد طالباتها في الشعبة الواحدة:
.A 51 
.B 41.2 
.C 46.6 
.D 44.6 
طالب في  345طالب في الصف الثامن،  831طالب في الصف السابع،  454مدرسة بها  .28

 الصف التاسع فإّن عدد ُشعب المدرسة:
.A 16 
.B 17 
.C 18 
.D 19 
تاسع فإّن عدد معلمي اللغة  4ثامن،  4سابع،  4سادس،  6ُشعب خامس،  5مدرسة بها  .29

 :والرياضيات واللغة اإلنجليزية على التوالي  العربية
.A 8 – 5 – 4 
.B 7 – 5 – 5 
.C  8 – 6 - 5   
.D 9 – 6 – 5 
 تاسع فإّن عدد معلميها تقريبًا: 4ثامن،  5سابع،  4ُشعب سادس،  6مدرسة بها  .31
.A 25 
.B 26 
.C 27 
.D 28 
 



 السؤال الثاني:

 أجب حسب المطلوب

 في مدارسها. SBTD I  ،SBTD IIنفذت دائرة التربية والتعليم برنامج  .8
 صمم جدواًل يوضح أهم الفروقات بينهما. .أ

 SBTD I SBTD II وجه المقارنة

 12 – 7 6 - 1 المعلمون 

معلمو المرحلة االبتدائية من جميع  التخصص
التخصصات ومعلمو المرحلة اإلعدادية غير 

 التخصصات األربعة

المرحلة اإلعدادية لتخصصات: معلمو 
 –اللغة اإلنجليزية  –اللغة العربية 

 العلوم –الرياضيات 

مواد خاصة بموضوعات محددة مدعمة  مواد وإيضاحات عامة المحتوى 
 بالصور

 3 6 جلسات الدعم

 2 3 جلسات دعم المدير

جلسات دعم 
 المختص

3 1 

مكان جلسات دعم 
 المدير

 داخل المدرسة ولجميع التخصصات التخصصاتداخل المدرسة ولجميع 

مكان جلسات 
 المختص

 خارج المدرسة ومتخصصة خارج المدرسة ولجميع التخصصات

 12 24 عدد الخطط الدرسية

 7 6 عدد األنشطة

 مدير المدرسة + المختص لكل تخصص مدير المدرسة + مختص  التقييم

 على األقل 2 ال يوجد جلسات دعم األقران



 

 دورك كنائب مدير مدرسة في استمرارية البرنامج في مدرستك.وّضح  .ب
  عقد ورشة عمل في بداية العام الدراسي أستخدم فيها أداة المراجعة من أجل مراجعة برنامج

 التطوير المهني المستمر.
 .مناقشة آراء المعلمين وأفكارهم حول استفادتهم من تطبيق البرنامج 
 تحويل ممارسا صفية وليس فقط برنامج يتم دراسته وينتهي  توضيح للمعلمين بأّن البرنامج هو

 العمل به.
  االتفاق مع المعلمين ومن خالل عملية التخطيط إلدراج هدف في الخطة الستدامة البرنامج

 وتطبيق آلياته.
  تنفيذ دروس تدريبية وتوضيحية داخل المدرسة وعلى مستوى المنطقة باالتفاق مع المختص

 التربوي.
  تحضير المعلمين الستخدامهم للتعلم النشط.متابعة 
 .......................تركيز الزيارات الصفية على ممارسات نشطة 
 ، كيف سيتم قياس األثر. SBTDبعد تنفيذ برنامج  .4

 المترابطة لبرنامجو من خالل عدد من المجاالت المختلفة  SBTD II سيتم قياس أثر برنامج 
  التربية والتعليم:

  نتائج الطالبMLA)). 
 ستراتيجية اإلصالح التربوي ة الالنتائج من التقارير السنوي. 
  (2116 مقارنة مع نتائجنتائج دراسة الممارسات الصفية  )خط األساس. 
  في المدرسة.معدل البقاء التسرب و 

 بالتوفيق

 أخوكم : محمد إبراهيم أبو زيد

 

 

 


