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  ) درجة٥٠(                                                                           :     السؤال األول 

ًأوال


)درجة٢٠ ( 

  .، فكيف تبدأ الدرس بداية صحيحة "الوطن العربيناخ م "موضوع الدرس عن : الموقف األول -١

، وتريـد   "ثورات الربيع العربي   "موضوع عن   في األسبوع الماضي    شرحت لطالبك   : الموقف الثاني  -٢
 .أن تراجع هذا الموضوع في جزء من هذه الحصة لمعرفة مدي استيعابهم للمعلومات

الدرس خريطـة توضـح تـضاريس        وقدمت في بداية     "سطح مصر  "موضوع عن   : الثالثالموقف   -٣
 .مصر، وأردت أن تنتقل إلي عنصر آخر فاستخدمت فليم تعليمي

 فيلم تعليمـي يوضـح      ك، وأردت أن تعرض لتالميذ    " يناير ٢٥ ثورة   " عنموضوع  : الرابعالموقف   -٤
 فكيف تعرضه عليهم؟ . أحداث الثورة

 

ثانيا
ً

 :

)درجة١٥ ( 

  .يعطي تعريفًا دقيقًا لمفهوم العدالة االجتماعية بعد شرح المعلم ) ٢  .إعداد المواطن الصالح  ) ١

  . يصنف عوامل قيام الحضارات في مصر القديمة  ) ٤  . لدي المتعلمينيالوعي القانونتنمية  ) ٣

  .تعميق الفهم التجاهات العصر وأساليبه المتنوعة ) ٥
  

ثالثا
ً

 :

)درجة١٥ ( 

 
 



    
   .في أثناء سير الدرس يذهب المعلم ألحد التالميذ ألنه شارد الذهن: الموقف األول -١

  . ستخدم المعلم وسيلة تعليمية لشرح موقع مصر عليها مشيرا إلي الحدود ي: الثانيالموقف  -٢

لمعلم سؤاالً وينتظر دون كالم حتى يرفع أحد التالميذ يده ويجيب دون تـدخل              يلقي ا : الثالثالموقف   -٣
  .المعلم 

  

  ) درجة٣٠    (                                               :                           الثانيالسؤال 
 

  األهداف السلوكية ) ٣  .في االجتماعياتس ويط الدرتخط ) ٢  .المواد االجتماعية والدراسات االجتماعية ) ١

  مهارة غلق الدرس ) ٦  .استراتيجية العصف الذهني ) ٥  .التقويم في الدراسات االجتماعية ) ٤

  
  ) درجة٣٠      (                                                    :                    الثالثالسؤال 

يتم فيها التعليم عن طريق إثارة مشكلة في أذهـان المتعلمـين          حل المشكالت هي عملية      إستراتيجية "
  ....". بصورة تدفعهم إلى التفكير العلمي الهادف للوصول إلى حلول مدروسة لهذه المشكلة


 

 

  )     درجة٣٠ (                                                                         :     الرابعالسؤال 
: مما يلي} نقاط فقطثالثة{اكتب باختصار في  

 .صفات معلم االجتماعيات الناجح -١

 .أسبابها، وأساليب معالجتها: مشكالت إدارة الصف -٢

 .وضحا عيوب ومزايا كل منهاأنواع االختبارات الموضوعية في الدراسات االجتماعية م -٣

 .خطوات تنفيذ إستراتيجية العصف الذهني مطبقاً ذلك علي درس من دروس مادة تخصصك -٤

  "انتهت األسئلة"
 

 


