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

دراسة عالمية تيدف إلى التركيز عمى السياسات والنظم التعميمية وتوفير معمومات لتحسين  .1
 تعميم وتعمم الرياضيات والعموم:

.A PIRLS 

.B TIMSS 

.C PISA 

.D MLA 
 ( في:TIMSSُينّفذ اختبار ) .2

.A .المغة العربية والعموم 

.B .الرياضيات والمغة اإلنجميزية 

.C .الرياضيات والمغة العربية 

.D .الرياضيات والعموم 
 :كل( TIMSSاختبار ) ُتجرى .3

.A .سنتان 

.B .ثالث سنوات 

.C .أربع سنوات 

.D .سنويًا 
المشاركة في تقييم قدرة طالب دراسة دولية عالمية تقوم عمى أساس المقارنة بين الدول  .4

 الصف الرابع في ميارات بمغتيم األم:
.A PIRLS 
.B TIMSS 
.C PISA 
.D MLA 
 ( كل:PIRLSتُنّفذ مسابقة ) .5

.A .سنة 

.B .ثالث سنوات 

.C .أربع سنوات 

.D .خمس سنوات 
 



 ( كل:PISA) دراسةتُنّفذ  .6
.A .سنتان 
.B .ثالث سنوات 
.C  سنوات.أربع 
.D .خمس سنوات 
 :في( PISA) دراسةتُنّفذ  .7

.A .العموم والرياضيات 

.B .العموم والرياضيات والقراءة 

.C .المغة العربية والرياضيات 

.D .القراءة 
 في: 2012تّم تطبيق االختبار الوطني  .8

.A .المغة العربية والرياضيات والعموم 

.B .المغة العربية والرياضيات 

.C .الرياضيات والعموم 

.D .المغة العربية والرياضيات والعموم والمغة اإلنجميزية 
 :المغة العربية والرياضيات والعموم عمى الصفوف في 2012تّم تطبيق االختبار الوطني  .9

.A .الرابع والثامن 

.B .الخامس والتاسع 

.C .السادس والتاسع 

.D .الرابع و التاسع 
 :المغة اإلنجميزية عمى الصفوف في 2012االختبار الوطني  تّم تطبيق .10
.A السادس. 
.B .الخامس والتاسع 
.C .الرابع والثامن 
.D (A&B) 
 

 

 



 ( إلى:MLAُيشير االختصار ) .11
.A .اختبار قياس التحصيل 
.B .اختبار ضبط التحصيل 
.C .االختبار الوطني 
.D .االختبار الدولي 
 اختبار ضبط التحصيل عمى الصفوف:يتم تطبيق  .12
.A .الرابع والتاسع 
.B .الخامس والتاسع 
.C .الرابع والثامن 
.D .الخامس والثامن 
 ( في المواد:MLAيتم تطبيق اختبار ) .13
.A .المغة االنجميزية والرياضيات 
.B .المغة العربية والرياضيات 
.C .العموم والرياضيات 
.D والمغة العربية. المغة اإلنجميزية 
 ما يمي من أىداف اختبار ضبط التحصيل عدا: .14
.A .تحديد الموضوعات التي تحتاج إلى إثراء المنهاج 
.B .دراسة أثر عوامل البيئة عمى تحصيل الطمبة 
.C .تزويد المدارس ببيانات تتعمق بنقاط القوة والضعف الستخدامها في بناء برامجها التطويرية 
.D عمى قياس مدى التقدم في تعميم وتعمم الرياضيات والعموم. القدرة 
" تتضمن فيمًا كافيًا لمميارات والمعارف المطموب إنجازىا في ىذا الصف " تشير العبارة  .15

 السابقة إلى مستوى:
.A .المتقدم 
.B المنجز. 
.C .المنجز جزئيًا 
.D .غير المنجز 
 

 



 مراحل: 2012/  2012استيدف اختبار قياس التحصيل  .16
.A .الخامس والثامن 
.B .الرابع والثامن 
.C .الخامس والسابع 
.D .الرابع والسابع 
 في : 2012/  2012قام برنامج التربية والتعميم بتنفيذ اختبار قياس التحصيل  .17
.A .الرياضيات والعموم 
.B .المغة العربية والرياضيات 
.C  والرياضيات والعموم.المغة العربية 
.D .المغة العربية والرياضيات والعموم والمغة اإلنجميزية 
 من أىداف اختبار قياس التحصيل ما يمي عدا: .18
.A .تهيئة طمبة الصف الرابع والسابع لدخول االختبارات الوطنية والدولية وضبط التحصيل 
.B .تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين 
.C  مستوى األداء لمطمبة في الصفية الرابع والسابع.قياس 
.D داء الطمبة بأدائهم في سنوات سابقة.مقارنة أ 
 وحدة الدعم االستراتيجي التي أشرفت عمى تطبيق اختبار قياس التحصيل: .19
.A .التقييم 
.B .ضمان الجودة 
.C .التطوير المهني والمنهاج 
.D (B&C.) 
 ( بنسبة:4 - 1الواقعي لمصفوف من )ُيستخدم التقييم  .20
.A 100.% 
.B 80.% 
.C 20.% 
.D 15.% 
 

 

 



 ( بنسبة:2 - 5ُيستخدم التقييم الواقعي لمصفوف من ) .21
.A 80.% 
.B 20.% 
.C 15.% 
.D 10.% 
تقييم ييتم بجوىر عممية التعميم ومدى امتالك الطمبة لمميارات ومساعدتيم عمى التعمم في  .22

 محكات أداء:ضوء 
.A .التجميعي 
.B التتبعي. 
.C الواقعي. 
.D النوعي. 
 ما يمي من أىداف التقييم الواقعي عدا: .23
.A .تعزيز قدرة الطالب عمى التقييم الذاتي 
.B .التركيز عمى االختبارات في عممية التقييم 
.C .التركيز عمى العمميات والمنتج في عممية التعمم 
.D  المهارات الحياتية الحقيقية.تطوير 
 ما يمي من المبادئ األساسية لمتقييم الواقعي عدا: .24
.A .إنجازات الطمبة هي مادة التقييم الواقعي وليس حفظ المعمومات 
.B .رعاية العمميات العقمية ومهارات التقصي واالكتشاف 
.C  محكات أداء.امتالك الطمبة لممهارات لمساعدتهم عمى التعمم في ضوء 
.D .تدريس الطمبة كمجموعة واحدة داخل الصف 
 التقويم الواقعي: .25
.A .معياري المرجع 
.B .مقياسي المرجع 
.C .محكي المرجع 
.D .فارقي المرجع 
 

 



 ما يمي من أدوات التقييم الواقعي عدا: .26
.A .قوائم الرصد 
.B .الورقة والقمم 
.C .سمم التقدير العددي 
.D .سجل وصف سير التعمم 
أو  " قيام المتعمم بتوضيح ما تعممو من خالل توظيف مياراتو في مواقف حياتية حقيقية .27

 تراتيجية:قيامو بعروض " تعتبر ىذه االس
.A .التواصل 
.B .مراجعة الذات 
.C .التقويم المعتمد عمى األداء 
.D .المالحظة 
 استراتيجية التواصل: الفعاليات التالية تندرج تحتأحد  .28
.A .األسئمة واألجوبة 
.B .التقديم 
.C .األداء 
.D .المحاكاة / لعب األدوار 
" تحويل الخبرة السابقة إلى تعمم بتقييم ما تعممو، وتحديد ما سيتم تعممو الحقًا " تدل العبارة  .29

 السابقة عمى استراتيجية:
.A .المالحظة 
.B  األداء.التقويم المعتمد عمى 
.C .مراجعة الذات 
.D .التواصل 
 ما يمي من استراتيجيات التقييم الواقعي عدا: .30
.A .قوائم الرصد 
.B .التقويم المعتمد عمى األداء 
.C .مراجعة الذات 
.D .الورقة والقمم 
 

 



 :متدنية أو مرتفعة ىي أداة أداة بسيطة تظير ما إذا كانت ميارات المتعمم .31
.A .قوائم الرصد 
.B .سمم التقدير 
.C .سجل وصف سير المعمم 
.D .سمم التقدير المفظي 
 ما يمي من الكفايات الواجب توافرىا في المعمم الذي يستخدم التقييم الواقعي عدا: .32
.A .العدالة في التقييم وعدم التحيز 
.B .تنمية ذاته مهنيًا 
.C  الحمول المناسبة.التعامل مع المشكالت واقتراح 
.D .اختبار المعمم منفردًا ألدوات ومعايير التقييم 
 ما يمي من الكفايات المعرفية لممعمم الذي يطبق التقييم الواقعي عدا: .33
.A .تحديد اهداف التقييم بوضوح 
.B .تنويع استراتيجيات التقويم وأدواته 
.C .تقديم التغذية الراجعة لممعنيين بأسموب ودي 
.D .معرفة أساليب تقويم نتاجات الطالب 
 ما يمي من ميارات التفكير عدا: .34
.A التعاون. 
.B .المالحظة 
.C .االستقراء 
.D .التفكير الناقد 
 تتضمن عممية التقويم مجموعة نشاطات متتابعة تترتب في مراحل أساسية ثالثة وىي: .35
.A  توفير المعمومات التخاذ القرار. –التخطيط  –الحصول عمى المعمومات 
.B  توفير المعمومات التخاذ القرار. -الحصول عمى المعمومات  -التخطيط 
.C  الحصول عمى المعمومات. -توفير المعمومات التخاذ القرار  -التخطيط 
.D  التخطيط. –توفير المعمومات التخاذ القرار  -الحصول عمى المعمومات 
 

 

 



 :القرآن والوضوء " من" قراءة  .36
.A .مهارات التفكير 
.B .المهارات الوجدانية 
.C .المهارات االجتماعية 
.D .المهارات األدائية 
 خطوات تصميم استراتيجية مراجعة الذات: .37
.A  التنفيذ. –المعالجة  –اإلعداد 
.B المعالجة . –اإلعداد  - التنفيذ 

.C  المعالجة . – التنفيذ -اإلعداد 

.D  اإلعداد . - التنفيذ –المعالجة 

 استراتيجية الورقة والقمم من استراتيجيات التقييم: .38
.A الكمي. 
.B .الكيفي 
.C .النوعي 
.D (C&B.) 
 ما يمي من مبررات اعتماد التقييم الواقعي في مدارس وكالة الغوث عدا: .39
.A  النوع من التقييم.تبني وزارة التربية والتعميم لهذا 
.B .التطور الشخصي واألدائي لمطمبة 
.C .التعديل في أسس النجاح والرسوب 
.D .الترفيع اآللي 
 من أدوات التقييم الواقعي وتحتوي عمى اإلجابة بنعم / ال : .40
.A .سمم التقدير المفظي 
.B .سمم التقدير العددي 
.C .قوائم الرصد 
.D .السجل القصصي 
 

 

 



 السؤال الثاني:

 أجب حسب المطموب:

 اعتمدت دائرة التربية والتعميم التقييم الواقعي في مدارسيا، وبنسب متفاوتة. .1
 اذكر استراتيجيات التقييم الواقعي. . أ
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 عّدد أدوات التقييم الواقعي. . ب
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 ؟ما ىي مميزات التقييم الواقعيج. 
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 اذكر خمسة من أىداف التقييم الواقعي.د.      
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 بالتوفيق                                 أخوكم / محمد إبراهيم أبو زيد


