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  ھـ١٤٣٤ )يفیصلا لصفلا( سوتطویر الدرو ة لتصمیمموضوعی أسئلة
  

  :تتطلب عدة مھارات مثل تھیئة الصف وتھیئة التالمیذ ومھارة الشرح والتعزیز المتواصل-١
  التخطیط -د         التنفیذ    -ج         التقویم   -ب            التطویر  -أ

  
  :الخطة التعلیمیة الفردیة على إعدادتشمل  -٢

  أھداف سلوكیة مشتقة من أھداف قصیرة المدى في الخطة الدراسیةتحقیق   -أ 
  متعددة خالل أوقات الدراسة إجراءاتتحقیق   -ب 
بعیدة المدى ومتوسطة المدى التي وردت في الخطة  األھدافتحقیق ھدف سلوكي واحد مشتق من   -ج 

  التربویة الفردیة
  جمیع ماسبق  -د 

  
،یشیر الى احد المبادئ الذي یتبعھا معلم التربیة الخاصة رانھم اطلع التالمیذ على العمل الجید الذي قام بھ أق -٣

  :لزیادة الدافعیة
استعمل المحفزات  -د   استعمال استراتیجیات لزیادة الدافعیة  -ج التخطیط للدافعیة  -ب   التوقعات المناسبة -أ

  المادیة
  
  :، المھن المحتملة لھذا المفھوم من الذكاءواألرقامالقدرة على استخدام العملیات االستداللیة والحجج والمنطق  -٤
  جیولوجي-د             محاسب      -ج             فیلسوف  -ب            مستشار  -أ

  
  :المقبول األداءالمحكات التي تستخدم لتحدید مستوى  -٥
  اإلجرائيالھدف  - د          الھدف السلوكي -ج        ظروف الھدف السلوكي -ب    معاییر الھدف السلوكي -أ

  
  :والمدرسة فیما یتعلق بتعلیم األبناء ، یشیر الى معیار األسرتعرف على طبیعة العالقة بین  -٦
  االستراتیجیات التعلیمیة - د      الفروق الفردیة -ج   األسس والمبادئ العامة -ب       نمو المتعلمین وسماتھم -أ

  
  :التدریسیة  األھدافواحدة من االتي لیست من الشروط الواجب توافرھا عند صیاغة  -٧

               أن یشمل الھدف على عدة نواتج من التعلم  - أ
  وقابلة للقیاس والتقویم أن تكون قابلة للتحقیق خالل زمن الحصة  - ب
  مع طبیعة المعاق األھدافان تناسب   -ج
  لألداء األدنىأن یحتوى الھدف على الحد -د 

  
  :مستوى الھدف یندرج تحتأن یستكمل التلمیذ جمیع األشكال التي تعبر عن شكل المربع ، ھذا  -٨

  الفھم-د           التقدیر  -ج          التطبیق  -ب            المعرفة  -أ
  

  :ودورھا االیجابي لذوي االحتیاجات الخاصة األنشطة أھمیةلیست من  األتيواحد من  -٩
  تساعد على تحقیق التعلم الذاتي  -أ 
  تحقق التعلم التعاوني والتفكیر الناقد  -ب 
  توفیر جو من الصداقة والحب بین المعلم والمتعلم  -ج 
  توفیر الخبرات الحسیة وتكشف عن القدرات الكامنة لدى المعاقین  -د 

  
  :عند اختیار طریقة التدریس، یجب عدم إغفال  -١٠
  جمیع ماسبق-د           طبیعة المادة التعلیمیة- ج            إعاقة الطالبدرجة -ب   المرحلة العمریة للطالب-أ

  
ھو تشخیص جوانب القوة والضعف لدى المعاقین وذلك لوضع البرنامج التربوي ..... الھدف من التقویم -١١

  :المناسب لھ
  جمیع ماسبق -د           النھائيالتقویم   -ج           التقویم البنائي -ب            قبل بدایة البرنامج  -أ
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  :أنعند تقویم ذوي االحتیاجات الخاصة البد نوضع باالعتبار -١٢
   یتمیز بالشمول والتكامل  -أ 
   مستمر على فترات قصیرةیكون   -ب 
              یعتمد على األسئلة الموضوعیة التي تناسب طبیعة المعاق  -ج 
 جمیع ماسبق-د  -د 

  
  :بأسلوبھ الخاص ، ھذا الھدف یندرج تحت مستوىأن یقص التلمیذ قصة قصیرة  -١٣
  التطبیق -د          التركیب   - ج         التحلیل   -ب            الفھم  -أ

  
  :مھارة تنفیذ الدروس تضم -١٤
  سلیمة إجرائیةصیاغة  األھدافصیاغة   -أ 
  ینوع من أسالیب التقویم  -ب 
  بدقة ووضوح األسئلة یوجھ  -ج 
  جمیع ماسبق  -د 

  
  :مایلي التقویم تضممھارة  -١٥
  جمیع ماسبق -یغلق الدرس بشكل جید   د -ج  ینوع من أسالیب التقویم  -ب   یربط التقویم باألھداف-أ

  
  :د التعلم النشط على مشاركة الطالب بشكل ایجابي ومباشر في عملیة التعلم من خاللمیعت -١٦
  جمیع ماسبق -د          التفكیر الناقد   - ج          الكتابة  -ب            أنشطة القراءة  -أ

  
  :التعلم في مجموعات صغیرة ، تضم االستراتیجیات التالیة -١٧
  جمیع ماسبق -د           التعلم التعاوني   -ج   حل المشكالت  -ب             المحاضرة والكتابة -أ

  
  :كل الفصل یتعلم ، تضم االستراتیجیات التالیة -١٨
  جمیع ماسبق -د           حل المشكالت   - ج          العصف الذھني  -ب استخدام الوسائل البصریة   -أ

  
الرأي واتخاذ القرار  وإبداء األدلةتعتمد على طرح بعض القضایا الجدلیة على الطالب لدراستھا وفحص  -١٩

  :بشأنھا
  التدریس التبادلي -د              اإللقاء  -ج       المناظرة  -ب            المحاضرة  -أ

  
  :أن یؤمن التلمیذ بأن الصدق ینجي صاحبھ ، ھذا الھدف یندرج تحت المجال -٢٠
  النفسي -د        الوجداني   -ج             المھاري   -ب           المعرفي   -أ

  
أن یرتدي ( أمثلتھاوالتطوریة ، من  األكادیمیةأھداف من كل المجاالت  ٥-٣أھداف تتكون في الغالب من  -٢١

  ):التلمیذ مالبسھ بدون مساعدة
  أھداف متوسطة المدى-د           أھداف قصیرة المدى -ج  أھداف طویلة المدى -ب       األھداف التربویة-أ

  
  :، یشیر الى معیاراستخدم االستراتیجیات لتسھیل تعمیم المھارات والمداومة علیھا عبر بیئات التعلم المختلفة -٢٢
  الفروق الفردیة -د      التخطیط للتدریس- ج   بیئات التعلم والتفاعالت االجتماعیة-ب  االستراتیجیات التعلیمیة -أ

  
  
  :التعلیم الذي یعتمد على العرض أو التقدیم -٢٣
  جمیع ماسبق -د        المناظرة      -ج         تدریس األقران    - ب           التعلم التعاوني    -أ

  
  :نجاح المعلم في تحدید األھداف التعلیمیة للطلبة -٢٤
  جمیع ما سبق -د    التعلم التعاوني -ج   إثارة الدافعیة -ب    بناء على تقییم موضوعي لنواحي القوة والضعف-أ
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  :أن یبدي التلمیذ استعداد لرسم علم بالده ، ھذا الھدف یندرج تحت المجال -٢٥
  جمیع ماسبق -د           الوجداني   -ج          المھاري  -ب             المعرفي -أ

  
  :، یشیر الى معیاركون عالقات صداقة مع غیر العادیین وحافظ على تلك العالقات -٢٦
  التعاون -د   بیئات التعلم والتفاعالت االجتماعیة -ج    االستراتیجیات التعلیمیة -ب    والمبادئ العامة األسس -أ

  
  :المناھج العامة ومنھج التربیة الخاصة الفرق بین -٢٧
  مسبقا والخاص یعد مسبقا إعدادهالمنھج العام الیتم   - أ
             الخاص منھج لكل الطالب  -ب
              المنھج الخاص متغیر بما یتناسب مع كل طالب ویعتمد على أھداف عامة وخطوط عریضة -ج
  المنھج العام یوضع بناء على قیاس قبلي-د

  
  :مكونات البرنامج التربوي الفردي -٢٨
  جمیع ما سبق-د     المعلومات الخاصة بالطفل -ج          تحدید المستوى الحالي لألداء -ب     األوليالتقییم -أ

  
  :تعتمد مرحلة التقییم الدقیق على أدوات القیاس المختلفة -٢٩
  جمیع ماسبق -د            المقابلة -ج        المالحظة -ب      االختبارات ذات المحكات والمعاییر المرجعیة -أ

  
  :الحدیثة في التقییم في میدان التربیة الخاصة التوجھاتواحدة من اآلتي لیست من  -٣٠

  وتطبق بلغتھ وتمتع بالصدق البد لالختبارات أن تخلو من التمییز ضد المفحوص  -أ 
  االكتفاء بتطبیق اختبار واحد   -ب 
  الشمولي الذي یقوم على فریق متعدد التخصصات ویتم تقییم المعاق فردیایجب استخدام التقییم   -ج 
یجب اختیار اختبارات التي تقدم بصورة دقیقة عن مواطن الضعف والقوة لدى المفحوص ویقوم بھ أخصائیون   -د 

  مدربون لذلك
  
  :معاقوثیقة مكتوبة تؤدي إلى حشد الجھود التي یبذلھا فریق العمل لتربیة وتعلیم الطالب ال -٣١
  المنھج التعلیمي -د     الخطة التربویة الفردیة - ج    الخطة التعلیمیة الفردیة -ب         الخطة التعلیمیة العلیا -أ

  
  :أن یرتب التلمیذ الشخصیات التالیة وفقا للترتیب الزمني ، ھذا الھدف یندرج تحت مستوى  -٣٢
  التطبیق -د        التحلیل     -ج        الترتیب    -ب          التذكر    -أ

  
  :ظروف الھدف السلوكي-٣٣
   المكان والزمان المناسب لحدوث السلوك-أ
   المدة الزمنیة -ب
              مستوى دقة االداء ونوعیتھ -ج
  جمیع ماسبق-د
  
  :مستوىأن یمیز التلمیذ بین االسم والفعل والحرف المتضمنین في الجملة ، ھذا الھدف یندرج تحت  -٣٤
  التقویم -د           التركیب  -ج          التحلیل  -ب           االستجابة   -أ

  
  :معیار إلىاجمع المعلومات السابقة المناسبة التي توضح حالة المتعلم، یشیر  -٣٥
 القیاس -د    االستراتیجیات التعلیمیة -ج      بیئات التعلم والتفاعالت االجتماعیة -ب              التعاون  - أ
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  :الھدف من تحدید المستوى الحالي للطالب -٣٦
  تفسیر المعلومات ونتائج التقویم الخاصة بالطفل  -أ 
  تحدید نوعیة الخدمات العامة  -ب 
  تعمل بمثابة محك لمساءلة عن مدى مالئمة وفاعلیة الخدمات المقدمة للطفل  -ج 
 أداء المھمةالحكم على درجة الجودة التي یستطیع الطالب تحقیقھا في   -د 

 
  :لتحقیقتتم عملیة التقویم في المدرسة بالدعوة إلى اجتماع فریق التقویم وذلك -٣٧
   تحدید مدى درجة إعاقة الطفل-أ
              تحدید مدى نوعیة استفادة الطفل من البرنامج التربوي-ب
  المدىبعیدة المدى وقصیرة  األھدافتحدید -ج
  جمیع ماسبق-د 

  
  :المناسبة للذكاء اللغوي الطرق  -٣٨
  جمیع ماسبق-د  عرض وسائط متعددة باستخدام الحاسوب -ج القاموس الشخصي للطفل   -ب  حل المشكالت -أ

  
  :الطرق المناسبة للذكاء الجسمي الحركي -٣٩
  الطرائف استخدام-د            التعلم التعاوني -ج  مشروعات فردیة  -ب               ألعاب تعلیمیة تنافسیة-أ

  
  :أن یعتز الطالب بجھود الدولة لخدمة المعاقین ، ھذا الھدف یندرج تحت المجال -٤٠
  النفسي - د               الوجداني  -ج               المعرفي  - ب             المھاري -أ

  
  :إطار واحدتنظیم متكامل یضم اإلنسان واآللة واألفكار واآلراء وأسالیب العمل واإلدارة بحیث تعمل في  -٤١
  مفھوم التصمیم-د        مفھوم تصمیم الدروس - ج  مفھوم تكنولوجیا التعلیم -ب   مفھوم تكنولوجیا التدریس -أ

  
  :عملیة تخطیط منھجیة تسبق تنفیذ الخطة من أجل حل المشكلة إلىیشیر -٤٢
  مفھوم التصمیم -د          مفھوم التخطیط   -ج           مفھوم التعلیم -ب            مفھوم التعلم  -أ

  
  :أھداف سلوكیة وتتكون من أھداف فصلیة أو شھریة إلىأھداف تجزأ  -٤٣
  تعلیمي إجرائيھدف  -د        ھدف طویل المدى -ج    ھدف قصیر المدى -ب       ھدف طویل المدى -أ

  
والتدریب وثابت نسبیا  تغیر  مقصود في السلوك یستدل علیھ من أداء المتعلم وھو ناتج عن الخبرات -٤٤

  :والیمكن مالحظتھ
  مفھوم التخطیط -د           مفھوم التصمیم  -ج           مفھوم التعلیم -ب            مفھوم التعلم  -أ

  
  :معیار إلىعلم ودرب المتعلمین على استخدام التقییم الذاتي وحل المشكالت ، یشیر  -٤٥
  االستراتیجیات التعلیمیة -د           التفاعالت االجتماعیة  -ج           القیاس -ب             التعاون -أ

  
  :معاییر الھدف السلوكي -٤٦
   المكان والزمان المناسب لحدوث السلوك-أ
   المواد واألدوات التي یستعین بھا التلمیذ لتأدیة السلوك-ب
              ونوعیتھ األداءمستوى دقة  -ج
  جمیع ماسبق-د
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  :الفرق بین البرنامج التربوي الفردي والخطة التعلیمیة الفردیة -٤٧
  البرنامج التربوي الفردي یتضمن الوسائل التعلیمیة والمواد التعلیمیة وأسالیب التعزیز  -أ 
  الخطة التعلیمیة تتضمن إجراءات التدریس في صورة تخطیط الدرس  -ب 
  الطالب واسم فریق العملالخطة التعلیمیة تتضمن اختبارات تحدید المستوى وبیانات   -ج 
  البرنامج التربوي الفردي یتضمن ھدف سلوكي واحد مشتق من األھداف بعیدة المدى  -د 

  
  :عناصر تخطیط األنشطة -٤٨
  جمیع ما سبق-د    إجراءات النشاط والتقویم والمتابعة المنزلیة-ج   األھداف والوسائل -ب      العنوان والزمن-أ

  
  :المملكة موقع مدینة مكة ،ھذا الھدف یندرج تحت مستوىأن یحدد على خریطة  -٤٩

  التحلیل  -د         األصالة    -ج          المعرفة  -ب            الفھم  - أ 
  
  :على المعلم القیام بالتالي عند عمل نشاط أوراق العمل -٥٠

  األخطاء توزیع أوراق العمل والمرور على الطلبة ویكون على وعي بطبیعة المھمة وتصحیح  -أ 
إعطاء الطالب ورقة عمل أخرى في حالة نجاحھ سریعا من األولى واالحتفاظ بھا في الخطة التربویة الخاصة   -ب 

  بالطالب
  استخدام أوراق العمل في تقییم الطالب في بعض المھارات األكادیمیة والیدویة  -ج 
 جمیع ما سبق  -د 

  
  :نظریة الذكاءات المتعددة -٥١
     أدت إلى ظھور التعلیم الموحد  - أ
    ١٩٨٣ظھرت على ید جارندر  - ب
    تعتمد مفھوم النقد الضیق للذكاء -ج
  جمیع ما سبق -د

  
  :یعتمد الطفل على النمط التحلیلي والسماعي عند -٥٢
  الرشد -د          المراھقة   -ج        ةبلوغ سن السادس  -ب             بدایة حیاة الطفل   -أ

    
  :األطفال الحس حركیون یفضلون -٥٣
  وسائل فنیة للتعبیر عما یدرسونھاستخدام   -أ 
  مشاھدة الشخصیات أثناء القراءة  -ب 
  القصص الملیئة بالحركات والمغامرات  -ج 
  جمیع ما سبق  -د 

  
  :الطرق المناسبة للذكاء الطبیعي -٥٤
  استخدام خرائط المفاھیم -د           زیارة میدانیة  - ج           خرائط المفاھیم -ب        األلعاب الجماعیة -أ

  
  :معیار إلىكن على وعي بطبیعة الخدمات التي ینبغي أن تقدم لغیر العادیین ، یشیر  -٥٥
  االستراتیجیات التعلیمیة -د      األسس والمبادئ العامة - ج   نمو المتعلمین وسماتھم -ب    الفروق الفردیة  -أ

  
  :لتدریس صعوبات التعلم األساسیةالمبادئ  -٥٦
  التلمیذ في بعض الحاالتالقیام بالمھمة بدال من   -أ 
  التستخدم االدوات والمواد الملموسة الى اقصى حد ممكن  -ب 
  أدائھزود التلمیذ بتغذیة فوریة حول   -ج 
 جمیع ماسبق  -د 

  
  



 إعداد أكادیمي منتسب                                           ٦                  )الفصل الصیفي(أسئلة موضوعیة لتصمیم وتطویر الدروس 

  :مھارات التدریس الواجب توافرھا لدى معلم التربیة الخاصة -٥٧
  یتصرف بإیجابیة في جمیع المواقف التي یتعرض لھا  -أ 
  والتشخیصیمتلك القدرة على القیاس   -ب 
  ینوع من األنشطة التعلیمیة  -ج 
  جمیع ما سبق  -د 

  
  :العامة لتربیة المعاقین بصریا األھداف -٥٨
  اكتسابھ المھارات الحیاتیة المختلفة التي تعینھ بشئ من االستقاللیة  -أ 
  الخارجیة األنشطةمساعدتھ على الخروج من عزلتھ النفسیة والجسمیة بمشاركتھ في   -ب 
واألخالقیة و المھارات الیدویة والمھنیة لتحقیق التوافق بحیث الیعیش عالة على تنمیة الجوانب الدینیة   -ج 

  المجتمع
  جمیع ماسبق  -د 
  
  :استراتیجیات تناسب المعاقین سمعیا في التدریس -٥٩
  المدخل الدرامي والتدریس باألقران-أ
  المدخل البیئي والتعلم االلكتروني-ب 
   طریقة المشروع والطریقة التكاملیة-ج
  جمیع ماسبق -د
  
  :معیار إلىاستخدام تقییم األداء لتطویر خطط التدخل المستقبلي ، یشیر  -٦٠
  األسس والمبادئ العامة -د            التخطیط للدروس -ج          التعاون  -ب             القیاس -أ

  
  :معیار إلىخطط ودعم أدوار المعلمین المساعدین والمتطوعین ، یشیر  -٦١
  األسس والمبادئ العامة -د   االستراتیجیات التعلیمیة - ج     بیئات التعلم والتفاعالت االجتماعیة -ب    التعاون-أ

  
  :یجب أن یحصل التلمیذ على المكافأة المناسبة على أدائھ الصحیح -٦٢
  تتابع التقدیم -د           النتائج  -ج           تعدد الفرص - ب             الوضوح -أ

  
  :أطولھي التي تبقى مع المتعلم فترة ...الحوافز -٦٣
  جمیع ماسبق -د           المادیة  -ج          الخارجیة  -ب           الداخلیة   -أ

  
  :من الخدمات التربویة المقدمة للمعاقین عقلیا القابلین للتعلیم األساسيالھدف  -٦٤
  قدراتھم الى أقصى حد ممكن ةتنمی  -أ 
  من درجة استقاللیتھم تزیدتزویدھم بالمھارات المختلفة التي   -ب 
  مشاركتھم في أنشطة المجتمع بھدف تحقیق التوافق الذاتي واالجتماعي  -ج 
  جمیع ماسبق  -د 

  
  :تعرض التلمیذ لخبرات عقابیة منفرة تتناسب مع مابدر منھ من سلوكیات غیر مقبولة كالتوبیخ والتأنیب -٦٥
  العقاب السلبي -د           التعزیز السلبي  -ج           العقاب االیجابي -ب             التعزیز االیجابي -أ

  
  :من لدى العادیین..... ن الرجع لدى التالمیذ المعاقین عقلیا مز -٦٦
  مقارب نوعا ما - د            متساوي  - ج          أقصر  -ب              أطول-أ

  
  
التفاعالت العدیدة بین المحتوى والوسائل التعلیمیة والمعلم والمتعلم والبیئة التعلیمیة  عملیة مخططة لمواجھة -٦٧

  :خالل زمن محدد
  مفھوم التدریس-د            مفھوم تصمیم التدریس -ج           مفھوم التصمیم -ب    تكنولوجیا التدریس  -أ



 إعداد أكادیمي منتسب                                           ٧                  )الفصل الصیفي(أسئلة موضوعیة لتصمیم وتطویر الدروس 

  :كیف سنذھب؟ ویقصد بھ: على السؤال التالي اإلجابةعملیة التصمیم تتمثل في  -٦٨
  أسالیب التقویم-د           االستراتیجیات التعلیمیة  -ج          األھداف التربویة  -ب     األھداف التعلیمیة -أ

  
  :ترتیب البیئة التعلیمیة من مقاعد وتھویة ، یتم في مرحلة  -٦٩
  التغذیة الراجعة-د         المخرجات    - ج          العملیات  -ب             المدخالت -أ

  
،  البیئات التعلیمیة المستقبلیة لتطویر خبرات التعلم واختبار استراتیجیات التعلم المناسبة لھذه البیئاتتعرف  -٧٠

  :معیار إلىیشیر 
  التعاون - د  المتعلمین وسماتھمنمو  -ج    االستراتیجیات التعلیمیة -ب   بیئات التعلم والتفاعالت االجتماعیة -أ

  
  :تعتبر األنشطة التعلیمیة المحور األساسي لكثیر من البرامج التربویة خصوصا للمعاقین وذلك بسبب -٧١
  أھمیتھا ودورھا االیجابي بخبرات الطالب  -أ 
  تساھم بشكل فعال في تعدیل السلوك  -ب 
  تساھم في مھارة التواصل لدى الطلبة  -ج 
  جمیع ماسبق  -د 

  
  :التربویة الفردیة للطفل المعاق بشكل خاص ، وینبغى أن یكون التصمیم تصمم الخطة -٧٢
  مشبع الحتیاجات المعاق في جوانبھ التربویة  -أ 
  تشمل اھداف نتوقع من المعاق بتحقیقھا مع مساعدة المعلم  -ب 
  ان تكون الخطة محددة بفترة زمنیة   -ج 
  جمیع ماسبق  -د 

  
  :كیف ستعرف اننا وصلنا الى ھناك؟ ویقصد بھ: على السؤال التالي اإلجابةعملیة التصمیم تتمثل في  -٧٣
  التربویة األھداف -د            أسالیب التقویم -ج            االستراتیجیات التعلیمیة-ب    األھداف التعلیمیة  -أ

  
  :معیار إلى، یشیر تعرف طبیعة الفلسفة الشخصیة التي یعتنقھا المعلم على ممارستھ للمھنة -٧٤
  االجتماعیة التفاعالت -د الممارسة المھنیة واألخالقیة -ج االستراتیجیات التعلیمیة -ب األسس والمبادئ العامة  -أ

  
  :معیار إلىدافع عن حقوق المعاقین واحرص على حصولھم على الخدمات المناسبة، یشیر  -٧٥
  الممارسة المھنیة واألخالقیة - د        والمبادئ العامةاألسس  -ج    االستراتیجیات التعلیمیة -ب       التعاون -أ

  
  :للتدریس ذوي صعوبات التعلم األساسیةمن المبادئ  -٧٦
  ركز على المنشئات البصریة والسمعیة  -أ 
  حدد أھدافا بعیدة المدى قابلة للتحقیق لزیادة ثقة التلمیذ بنفسھ  -ب 
  بالمفاھیم الحدیثةتسبھا التلمیذ وحاول ربطھا حدد المفاھیم القدیمةالتي سیك  -ج 
  استخدم األدوات والمواد الملموسة إلى أقصى حد ممكن  -د 

  
  :التخطیط للدافعیة بالنسبة للطلبة المعاقین یتمثل في -٧٧
  تزوید التالمیذ بفرص لالستجابة  -أ 
  تعزیز األداء الجید بشكل فوري ودوري  -ب 
  حث التالمیذ على النشاط واالنھماك في التعلم  -ج 
 ول التالمیذربط المحتوى باھتمامات ومی  -د 

  
  
  
  
  



 إعداد أكادیمي منتسب                                           ٨                  )الفصل الصیفي(أسئلة موضوعیة لتصمیم وتطویر الدروس 

یشیر ھذا المبدأ الذي یتبعھ معلم التربیة الخاصة لزیادة استعمال المحفزات الخارجیة للطلبة المعوقین ،  -٧٨
  :الدافعیة الى

  حث التالمیذ على النشاط واالنھماك في التعلم  -أ 
  تصمیم وتنفیذ أنشطة تنافسیة  -ب 
  توفیر بیئة تعلیمیة داعمة لزیادة مستوى الدافعیة  -ج 
  ماسبقجمیع   -د 

  
یشیر الى احد المبادئ الذي یتبعھا معلم التربیة الخاصة تحدي تفكیر التالمیذ من خالل أنشطة مثیرة للتفكیر،  -٧٩

  :لزیادة الدافعیة
     التوقعات المناسبة  - أ
   التخطیط للدافعیة   - ب
     استعمال استراتیجیات لزیادة الدافعیة  -ج
  الخارجیة استعمل المحفزات -د
  
  :التالمیذ بعواقب الفشل وساعدھم على الشعور بأنھم أعضاء ذوي قیمة في المجتمععرف  -٨٠
     التوقعات المناسبة  - أ
   التخطیط للدافعیة   - ب
     استعمال استراتیجیات لزیادة الدافعیة  -ج
  استعمل المحفزات المادیة -د

  
  :لھذا الذكاءالتعبیر الصامت ، المھن المحتملة  -مھاراتھ التوازن في حركات الجسم  -٨١
  حرفي ومیكانیكي-د           مزارع  -ج       سیكولوجي     -ب           مذیع   -أ

  
  :حرمان التلمیذ من اشیاء تمثل بالنسبة لھ أھمیة وتحقق لھ متعھ شخصیة ، كحرمانھ من لعب كرة القدم -٨٢
  العقاب السلبي -د           التعزیز السلبي  -ج           العقاب االیجابي -ب             التعزیز االیجابي -أ

  
  :لدى المتعلمین أدائیةالعملیة واإلجراءات التي یقوم بھا المعلم ألحداث تغیرات عقلیة ووجدانیة ومھارة  -٨٣
  مفھوم تكنولوجیا التدریس-د            مفھوم التعلیم -ج           مفھوم التعلم -ب              مفھوم التدریس-أ

  
  :انجاز المھمة التعلیمیة ، یتم في مرحلة -٨٤
  المخرجات -د         التغذیة العكسیة   -ج         العملیات   -ب            المدخالت  -أ

  
  :الفردیة  ةیمیلعتضم الخطة الت -٨٥
  معلومات عامة عن فریق العمل وفریق متعدد التخصصات  -أ 
  ملحوظات عامة عن الفریق والوالدین واالقران  -ب 
  الھدف التعلیمي المصاغ بعبارات سلوكیة محددة وطرق التدریس والوسائل المستخدمة  -ج 
 جمیع ماسبق  -د 

  
  :معیار إلىالشبھ واالختالف بین العادیین والمعاقین ، یشیر  أوجھتعرف على  -٨٦
  الفروق الفردیة في عملیة التعلم  - أ
    نمو المتعلمین وسماتھم  - ب
     التفاعالت االجتماعیة -ج
  االستراتیجیات التعلیمیة-د

  
یشیر الى احد المبادئ الذي یتبعھا تطویر نتائج تعلم ذات معنى مرتبط بشكل وثیق بالحیاة الیومیة للمتعلم،  -٨٧

  :معلم التربیة الخاصة لزیادة الدافعیة
  استعمل المحفزات الخارجیة - د   استعمال المحفزات الداخلیة  -ج  التخطیط للدافعیة -ب   التوقعات المناسبة -أ



 إعداد أكادیمي منتسب                                           ٩                  )الفصل الصیفي(أسئلة موضوعیة لتصمیم وتطویر الدروس 

  :یتضمن البرنامج التربوي الفردي  -٨٨
  ملخص عن مستوى األداء الراھن وكذلك محكات التقییم لكل ھدف  - أ
   األھداف قصیرة وبعیدة المدى  - ب
               الخدمات التربویة الداعمة الالزمة لتحقیق األھداف -ج
  جمیع ماسبق-د

  
  :المناسب للطفل المعاق والتأھیليیعتمد وضع البرنامج التعلیمي  -٨٩
  السلوكیة األھدافتحلیل المھمة لتجزئة  أسلوباستخدام   -أ 
  تحدید الخدمات التكمیلیة وتفرید عملیة التدریس لكل متعلم  -ب 
  تحدید نقاط القوة والضعف لدى التلمیذ وتقدیم تغذیة راجعة لھ  -ج 
  جمیع ماسبق  -د 

  
  :إلى سببال یرجع، األفضلنتعبرھا  ان التوجد طریقة تدریس یمكن -٩٠
  جمیع ماسبق -د   التدریس أھدافاختالف  -ج     اختالف البیئة الصفیة-ب   طبیعة الطالب والفروق الفردیة-أ

  
  :مراعاة الفروق الفردیة، تعتبر من  -الدافعیة إثارة–تعزیز  –تھیئة  -٩١
  األنشطة التعلیمیة -د            إجراءات التدریس  -ج           أسالیب التقویم -ب             أھداف التدریس -أ

  
مدى أھمیتھا ودورھا  إلىلكثیر من البرامج التربویة للمعاقین والسبب في ذلك یرجع  أساسيتمثل محور  -٩٢

  :االیجابي الذي یحدثھ على خبرات الطالب وخصوصا في مھارات التواصل
  تنویع طرق التدریس -د            األنشطة التعلیمیة -ج    التعلیمیةاألھداف  -ب             الوسائل التعلیمیة -أ

  
تستخدم في حالة عدم كفایة أدوات التقییم األخرى ، كذلك تعطینا معلومات سریعة عن وضع حالة الطفل  -٩٣

  :المعاق
  االختبارات ذات المحكات المرجعیة -د    االختبارات ذات المعاییر المرجعیة -ج  المالحظة  -ب  المقابلة -أ

  
  :التعلیمیة األنشطةمعاییر اختیار  -٩٤
     مدى قابلیتھا للتنفیذ-أ
   مالئمتھا لطبیعة الطفل المعاق مدى -ب
    مدى مناسبتھا لوقت الحصة -ج
  جمیع ماسبق -د

  
  :یندرج تحت مستوى) یمارس  –یستخدم  –یصنف  -یختار( من افعالة المصدریة  -٩٥
  الفھم -د         التحلیل    -ج          التطبیق  -ب            التركیب  -أ

  
  :تساعد في عالج بعض المشكالت السلوكیة مثل االنسحاب والخجل والعدوانیة، وتحقق التعلم الذاتي للمتعلم -٩٦
  المحاضرة المباشرة -د         الوسائل التعلیمیة الشفھیة  -ج   األھداف اإلجرائیة  - ب   األنشطة التعلیمیة -أ

  
  :السنویة للطالب المعاق األھدافالھدف من وضع  -٩٧
  توجیھ عملیة تقدم الطالب  -أ 
  مراعاة ان تكون األھداف مكتوبة بشكل جید ودقیق وقابل للقیاس والمالحظة والتطبیق  -ب 
  تقویم مدى مالئمة وصالحیة الخدمات المقدمة للطالب  -ج 
 جمیع ماسبق  -د 

 
  :الضعف لدى الطفل المعاق إلى أھدافتترجم جوانب  -٩٨
  إجرائیة سلوكیة -د           بعیدة المدى  -ج         متوسطة المدى   -ب            قصیرة المدى  -أ

  



 إعداد أكادیمي منتسب                                           ١٠                  )الفصل الصیفي(أسئلة موضوعیة لتصمیم وتطویر الدروس 

  :تادیة السلوك خالل ثالث دقائق ، یعبر الھدف عن -٩٩
  جمیع ماسبق -د   السلوكيأداء الھدف  -ج   ظروف الھدف السلوكي -ب            معاییر الھدف السلوكي  -أ

  
تعطي معنى ومدلول للعبارات اللفظیة المجردة، تساعد على تعدیل السلوكیات وتكوین اتجاھات وقیم جدیدة  -١٠٠

  :وتوفر خبرة حسیة ھادفة
  قجمیع ماسب -د            األھداف التعلیمیة -ج           الوسائل التعلیمیة -ب           األنشطة التعلیمیة   -أ

  
  
  

ومن كتاب التدریس لذوي ) ١٤الى  ١المحاضرة من ( من محتوى المقرر مباشرة  األسئلةتمت كتابة 
القرشي،وھي اجتھاد شخصي مني وال لھا عالقة  أمیراالحتیاجات الخاصة بین التصمیم والتنفیذ للدكتور 

  ..اسمحوا لي اذا فیھا قصور او أخطاء ألن الوقت ضیق جدا... باالختبارات السابقة
  ،تمنیاتي للجمیع بالتوفیق والنجاح،،
  كل عام وانتم بألف خیر،،

  أكادیمي منتسب،/ أخوكم
  ھـ١٤٣٤-٩-١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


