
 اختر اإلجابة الرحيحة واألكثر دقة من الخيارات التالية لكل بند اختباري2

 

 االخترار الذي يذير إلى برنامج التطهير المهني لممعمم القائم عمى المدرسة2 .1
.A LFTF 
.B PVDU 
.C SBTD 
.D TDSE 
 عداSBTD I 2العبارات التالية صحيحة بالندبة لبرنامج  .2

.A  6 – 1يهجف إلى تحهيل السسارسات الرفية للرفهف من. 

.B .يشتدب إليه جسيع معلسي السجرسة ابتجائي وإعجادي من جسيع التخررات 

.C  مجسعات تجريبية مرسسة وفقًا لشعام التعلم السفتهح. 6يحتهي 

.D  جلدات دعم مباشخة من مجيخ السجرسة والسختص التخبهي. 6يتزسن 
 ني المدتمر القائم لممعمم عمى المدرسة هه منحى2التطهير المه .3

.A .يدتشج على انخخاط السعلسين ضسن مجتسعات تعلم 

.B .يقهد التغييخ السشهجي 

.C .يدسح للسعلم بالجراسة في الهقت الحي يشاسبه 

.D .جسيع ما سبق 
 عداSBTD  2 ما يمي ناتج عن االنخراط في برنامج .4

.A  السجرسي.التخكيد على الكتاب 

.B .التخكيد على التقهيم التكهيشي والختامي 

.C .التخكيد على تهظيف االستخاتيجيات القائسة على مذاركة الطلبة الفاعلة 

.D .التخكيد على التشهع في مرادر التعلم 
 ههSBTD I 2المجمع الخامس في  .5

.A .التقييم الهادف لتحدين التعلم 

.B  الرفية. على الغخف سات التعلم السختكدةمسار 

.C .دور السعلم في تعديد مهارات القخاءة والكتابة 

.D .السشحى الجامع كسجخل للتعليم والتعلم 
 



 SBTD I:عدد جمدات الدعم المباشر من مدير المدرسة والمختص التربهي في برنامج  .6
.A 4 
.B 2 
.C 6 
.D 3 
 هي: SBTD Iجلدات الجعم الخاصة بسجيخ السجرسة في بخنامج  .7

.A 2 – 4 – 6 

.B 1 – 3 – 5 

.C 1 – 3 

.D 2 
 SBTD I 2عدد األنذطة الرفية المطمهبة في برنامج  .8

.A 7 

.B 6 

.C 24 

.D 12 
 عداSBTD I 2ما يمي من متطمبات استكمال برنامج  .9

.A 6  خطة درسية. 24أنذطة و 

.B .جلدتي دعم أقخان مهثقتين 

.C .مذاهجتان صفيتان لسجيخ السجرسة والسختص التخبهي 

.D .حزهر جلدتي التقييم في مشترف السجة ونهايتها 
 : SBTD IIالهجف األساسي لبخنامج  .11
.A  ( 9 – 7تحدين مسارسات التعليم والتعلم لجى معلسي الرفهف .) 
.B  ( 6 – 1تحدين مسارسات التعليم والتعلم لجى معلسي اللغة العخبية .) 

.C .تحدين مسارسات التعليم والتعلم لجى معلسي الجراسات االجتساعية والتخبية اإلسالمية 

.D .تحدين مسارسات التعليم والتعلم لجى معلسي اللغة العخبية والخياضيات فقط 

 

 

 



 SBTD II 2ة والمختص التربهي في برنامج عدد جمدات دعم مدير المدرس .11
.A 2 
.B 3 
.C 4 
.D 6 
 SBTD II2عدد جمدات الدعم لممختص التربهي في برنامج  .12
.A 1 
.B 2 
.C 3 
.D 6 
 عداSBTD II2 ما يمي صحيح لجمدات دعم مدير المدرسة في برنامج  .13
.A .ُتعقج الجلدات داخل السجرسة 
.B  من نفذ التخرص.يكهن السعلسهن 
.C  1،2جلدة الجعم األولى تغطي السجسعات. 
.D  5،6جلدة الجعم الثالثة تغطي السجسعات. 
 :SBTD II أحد العبارات التالية صحيحة بالندبة لجمدة المختص التربهي في برنامج .14
.A .ُتعقج الجلدة داخل السجرسة 
.B .ُتعقج الجلدة لجسيع التخررات 
.C  3،4السجسعات تغطي. 
.D  1،3تغطي السجسعات. 
 عن عممية التقييم في البرامج األخرى فيSBTD II 2 تختمف عممية التقييم في برنامج .15
.A .تخكيدها على السسارسات السهشية للسعلم 
.B .ارتباطها باالستكسال وعجم االستكسال 
.C .إجخاء التقييم من خالل التقييم الحاتي للسعلم 
.D .جسيع ما سبق 
 

 

 



 تنفيذSBTD II 2 يحتاج المعمم الستكمال برنامج .16
.A 6  خطة درسية. 12أنذطة و 
.B 7 خطة درسية. 12أنذطة و 
.C 7 خطة درسية. 24أنذطة و 
.D 6  خطة درسية. 24أنذطة و 
 هه المجمعSBTD II 2 المجمع التدريبي المتخرص في برنامج .17
.A الثاني 
.B الثالث 
.C الخابع 
.D الخامذ 
 عداSBTD  2ما يمي يتم في المذاهدة الرفية في برنامج  .18
.A .تقجيم الجعم الشاقج حيث يلدم 
.B .إصجار حكم على الحرة 
.C .تهجيه وتطهر التقجم 
.D .تقجيم الشرائح القابلة للتشفيح 
.... من مراحل المذاهدة مالحظة ما ترى وتدمع وتدجيل األحداث المهمة يتم في مرحمة  .19

 :الرفية
.A .التخطيط 
.B .السذاهجة 
.C .التغحية الخاجعة 
.D .التأمل 
 عداSBTD II 2 جميع ما يمي يمتحق ببرنامج .21
.A .معلم لغة عخبية يجرس الرف الثامن 
.B .معلم رياضيات يجرس الرف الدابع 
.C .معلم علهم يجرس الرف التاسع 
.D  اجتساعية يجرس الرف التاسع.معلم دراسات 
 

 

 



 يهجد بين دراسات الحالة واألنذطة وُيخرص لمقراءة والتأمل2 .21
.A .السلخص 
.B .الشص التفديخي 
.C .نتاجات التطهيخ السهشي للسعلم 
.D .السقجمة 
 عممية التفكير المدتمرة في الممارسات من أجل تحدينها2 .22
.A .دورة التأمل 
.B  التفكيخ العليا.مهارات 
.C .التسايد 
.D .التعلم السفتهح 
أسمهب تعميمي/ تعممي يدتجيب من خالله المعمم الحتياجات الطمبة المتنهعة في الغرفة  .23

 الرفية2
.A .االستقراء 
.B .التعلم الستسايد 
.C السسارسة التأملية. 
.D .االستقخاء 
تقدم الطمبة في تعممهم والهدف الذي يريدون الهصهل عممية جمع وتحميل األدلة التي ُتظهر  .24

 إليه2
.A .السسارسة التأملية 
.B .التعلم الستسايد 
.C .التعلم الستشهع 
.D .التقييم من أجل التعلم 
 عدد جمدات الدعم لمعمم لغة عربية ُيدرس الرف الدابع2 .25
.A 2 
.B 3 
.C 6 
.D 7 
 

 



 الذعبة الهاحدة يدمى2الحد األعمى لمطمبة في  .26
.A Class formation 
.B Norm 
.C No. Of Student 
.D Ceiling 
شعبة دراسية فإن متهسط  10طالبة، مقدمين عمى  040مدرسة ابتدائية عدد طالباتها  .27

 عدد طالباتها في الذعبة الهاحدة2
.A 51 
.B 41.2 
.C 46.6 
.D 44.6 
طالب في  325طالب في الرف الثامن،  131الرف الدابع، طالب في  254مدرسة بها  .28

 الرف التاسع فإّن عدد ُشعب المدرسة2
.A 16 
.B 17 
.C 18 
.D 19 
تاسع فإّن عدد معممي المغة  4ثامن،  4سابع،  4سادس،  6ُشعب خامس،  5مدرسة بها  .29

 العربية والرياضيات والمغة اإلنجميزية عمى التهالي 2
.A 8 – 5 – 4 
.B 7 – 5 – 5 
.C  8 – 6 - 5   
.D 9 – 6 – 5 
 تاسع فإّن عدد معمميها تقريبًا2 4ثامن،  5سابع،  4ُشعب سادس،  6مدرسة بها  .31
.A 25 
.B 26 
.C 27 
.D 28 
 



 الدؤال الثاني2

 أجب حدب السطلهب

 في مدارسها. SBTD I  ،SBTD IIنفذت دائرة التربية والتعميم برنامج  .1
 جدواًل يهضح أهم الفروقات بينهما.صمم  . أ

 

 

 

 في استمرارية البرنامج في مدرستك.وّضح دورك كنائب مدير مدرسة  . ب
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 ثر.، كيف سيتم قياس األ  SBTDبعد تنفيذ برنامج  .2
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 بالتهفيق

 أخهكم 2 دمحم إبراهيم أبه زيد

 

 


