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 مقدمة
يعسل معطع السجرسيغ مغ أجل تأدية خجمة السجتسع واإلندان و يتصمب التعميع مغ 

وذلظ فى ضػء ما يدشج  ،السعمع أن يكػن عمى قجر كبيخ مغ السيارة والسعخفة والفيع واإلبجاع
 ،لتالميحهمغ أدوار ومدئػليات، كسرجر لمسعخفة ومدتثيخ ليا وكسػجو ومخشج  إلى اليو

 وغيخ ذلظ مغ األدوار داخل وخارج السجرسة. ،وكسرجر واشعاع فى البيئة السحمية
السػضػعات التشسػية التي يختكد عمييا تقجم السجتسعات وقجرتيا عمى أىع  نمو         

مػضػع إعجد السعمع في القخن الحادؼ والعذخيغ  ىػ عة رلمتساوا مػاجية التحجيات العجيجة
كسا تتػافخ  ،السعمسيغ أن يكػن لجييع مؤىالت معيشة قبل العسل بالتعميع يصمب مغحيث 

عمى كل ما ىػ ججيج بالسيشة مغ دوريات أو مصبػعات . ومغ خالل ىحه  اإلشالعإمكانات 
يتحقق الشسػ السيشى واألكاديسى  ،األنذصة وغيخىا كبخامج التجريب التى يجتازىا السعمسػن 

و يعدز سمػكيع السيشي والحؼ يعخف( مسا 73:  4891 والثقافى لمسعمسيغ . )سمصان,
Lunenberg et al (2014) الدمػك القائع عمى قاعجة معمػمات نطامية مشطسة  عمى أنو

أداة  وجػد ويتصمب ذلظ وقابمة لالنتقال ومعبخة عغ القيع واالخالق الخاصة بالسجتسع السيشي
وذلظ لجعع السعمع وتخقيو في عسمو  والػقػف عمى مجػ تصػره لقياس الدمػك السيشي لمسعمع

 .وصػاًل إلى التسكغ التام مغ كل متصمبات السيشة كسعمع
 دواعي ترسيم مقياس الدمهك السهشي لمسعمم

يختمف الدمػك السيشي بالشدبة لمسعمع السبتجغ والسعمع الخبيخ اعتسادًا عمى تخاكع           
مع الدمالء في مجال العسل فقج  صة وتعاممواحتكاكو بالبيئة السحي الخبخات عبخ الدمغ ودرجة

وقام  ي والسعتسجة عمى اىتسامات السعمع.أربعة مخاحل لمدمػك السيش Fuller (1969)وضع 
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Fessler and Christensen (2005) ع خالل بػضع نسػذج نطخؼ لجورة تصػر السعم
يات لمدمػك بتحجيج أربعة مدتػ  Hargreaves (2000قام )ميشتو وتزست ثسانية مخاحل. و 

 (Tan and Tee ,2008السيشي لمسعمع حتي يرل لالحتخافية )
الدمػك السيشي لمسعمع فقج استعانت الباحثة بجراسات اجشبية لمدمػك  أبعادأما عغ          

 ,Tschannen- Moranالسيشي عامة والدمػك السيشي لمسعمع خاصة ومشيا: دراسة 
Parish and DiPaola (2006) يو بترسيع مقياس لمدمػك السيشي والحؼ والتي قام ف

والتي قامت بتحجيج الثالث جػانب  Ludmerer (1999)دراسة و تزسغ ثسانية مفخدات 
تصػرالخبخة السعمػماتية, والقجرة عمى تشطيع الحات, وىي االساسية لمدمػك السيشي لمسعمع 
دات تجل التي وضعت مفخ  Kim L. Creasy (2015)والسدئػلية تجاه الصالب ودراسة 

الدمػك السيشي  أبعادعمى سمػك السعمع والسدئػلية السيشية ولكغ لع تخبط ىحه الجراسات بيغ 
. لمسعمع ومخاحل الدمػك السيشي والتي تجل عمى درجة تصػر سمػكو وقجراتو وتسكشو مغ ميشتو

ولع تحرل الباحثة عمى أؼ مقاييذ مرسسة بالمغة العخبية تحجد مخاحل لدمػك السيشي وفي 
 ه أبعادنفذ الػقت تقيذ 

 :املقياض أهمية
الحرػل عمى أداة لقياس الدمػك السيشي لمسعمع ومحجدة لمسخحمة السيشية التي يشتسي      

مسا يتيح لمقائسيغ عمى العسمية  سعاييخ السيشةل مشاسبة لمبيئة السرخية ومالئسةالييا و 
 التعميسية تصػيخ وتحديغ الدمػك السيشي لمسعمع

 بخثمصطمخات ال
 الدمػك السيشي لمسعمع -4

سهجه بهاسظة نظام رسسي والحي العخفته الباحثة بأنه الدمهك التقجيخي غيخ 
يداهم في تعديد االطار الشفدي واالجتساعي واالخالقي لمسعمم داخل السؤسدة 

 التعميسية. 
 الدمهك السهشي لمسعمم أبعاد
 -Tschannenقامت دراسة اختمفت االدبيات في تحجيج ابعج الدمػك السيشي حيث      

Moran, Parish and DiPaola (2006)  والتي قام فيو بترسيع مقياس لمدمػك السيشي
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 فقج Ludmerer (1999)لمسقياس أما دراسة  أبعادوالحؼ تزسغ ثسانية مفخدات دون وجػد  
 تصػرالخبخة السعمػماتية, وىيقامت بتحجيج الثالث جػانب االساسية لمدمػك السيشي لمسعمع 

 Kim L. Creasy (2015). ودراسة والقجرة عمى تشطيع الحات, والسدئػلية تجاه الصالب
ردود أفعال السعمع  أبعادوتزسغ  وضعت مفخدات تجل عمى سمػك السعمع و السدئػلية السيشية

والحفاظ عمى سجالت دقيقة والتػاصل مع العائالت والعسل والسداىسة في السجرسة والشسػ 
ومغ خالل العخض الدابق لمسقاييذ التي صسست قامت  إضيار االحتخاف.والتصػر ميشًيا و 
 لسقياس الدمػك السيشي تسثمت في  أبعادالباحثة بػضع 

 الدمػك التشسػؼ لمسعمع  -4
ويتسثل في سعي السعمع لمتشسية السيشية والػضيفية وعسل كل ما يخفع أداءه السيشي 

ونقل خبخاتو ويديج كفاءتو  مغ خالل عسمية التجريذ واالساليب السدتخجمة فيو
 ويداعج عمى تحقيق رسالتو كسعمع.

 الدمػك التقػيسي لمسعمع -2
ويتسثل في ردود أفعال السعمع لمسػاقف التعميسية في حجخة الجراسة والتفاعل مع 
الصالب مغ حيث تأمميا وتحميميا وتقييسيا والعسل عمى ترحيحيا وايجاد الحمػل 

 السشاسبة ليا. 
 لمسعمع  الدمػك التعاوني -7

ويتسثل في السذاركة السيشية االجتساعية لمدمالء والسجيخيغ والسحيصيغ في مجال العسل 
 واالستعانة بيع وتبادل الخبخات معيع في كل ما يتعمق بالعسمية التعميسية.

 مخاحل الدمهك السهشي لمسعمم
لجراسات عمى العجيج مغ ا اإلشالعاستسجت الباحثة مخاحل الدمػك السيشي مغ خالل     

 Hargreaves (2000)ودراسة  Xu et al. (2002)ودراسة  Wang (1991)كجراسة 
 والتي تبشت الباحثة نيجيا في تقديع مخاحل الدمػك السيشي لمسعمع وىي كالتالي:

وفييا يكػن السعمع في  the pre-professional ageمخحمة ماقبل السيشية  -4
معمع ويتحدغ ميشيًا مغ خالل السحاولة والخصأ  شػر التكػيغ خالل التجريب السيشي ليربح

حيث ال ييتع بشقل الخبخات التجريبية ويعتسج أكثخ عمى خبخاتو التعميسية الشطخية الدابقة 
 ويشطخ لشفدو عمى أنو ال يخصئ ابجاً 



 

 

 

) 1) 

 2012 يهاير ، 2ج، 75ي، العدد جممة اإلرطاد الهفش

 مقياض الشموك املههى لممعمم

وفييا  the age of autonomous professionalمخحمة السيشية السدتقمة  -2
مغ خالل البحث في السشاىج وشخق التجريذ والسذاركة في يتحدغ الشعمع ويتصػر ميشيًا 

البخامج التجريبية وايجاد صعػبة في دمج ما يتعمسو خالل البخامج التجريبية في مسارساتو في 
حجخة الجراسة ويتسيد السعمع بالفخدية حيث يعتسج في القيام بسيام ميشتو عمى نفدو دون 

 المجػء لألخخيغ لسدانجتو.
وفييا يتحدغ   the age of the collegial professionalالة السيشيةمخحمة الدم -7

السعمع ويتصػر ميشيًا مغ خالل التعاون مع الدمالء لتحقيق الشجاح وتحديغ اإلنجازات 
واإلستجابة الدخيعة لمتغيخات وإعادة الييكمة وإنذاء مشاخ يقجر مػاجية السخاشخ 

 ء السعمع.والتحدغ السدتسخ والحرػل عمى حذ مختفع لكف
وفييا يتحدغ السعمع  the age of post professional مخحمة مابعج السيشية -1

ويتصػر ميشيًا بالجرجة األكبخ مغ خالل التحكع في أداءه وسمػكو السيشي وفقًا لسعاييخ 
األداء والسخاقبة والسداءلة وتتػسع لجيو فكخة السسارسة السيشية الجساعية والتي مغ شأنيا 

التعميع وشخق التجريذ واإلىتسام السجرسي ويكػن مجافعًا عغ الحقػق تحديغ نػعية 
 والسبادغ.

 بعادوبشاء عمى مجسػعة االبحاث الدابقة قامت الباحثة بترسيع مقياس يتزسغ األ     
الثالثة لمدمػك السيشي يتزسغ كل مشيا عجد مغ السفخدات وقامت بػضع أربعة مغ 

 إختيار عمى مخحمة معيشة لمدمػك السيشي لمسعمعاإلختيارات لكل مفخدة بحيث يجل كل 
 :خظهات بشاء السقياس

 مخ ىحا السقياس بعجة خصػات حتى وصل إلى صػرتو الشيائية وىي عمى الشحػ التالي:    
اإلشالع عمى االدبيات الشطخية والبحػث والجراسات الدابقة الستعمقة بالدمػك  -4

  .السيشي لمسعمع
بقياس الدمػك السيشي لمسعمع وابعاده ومغ الخاصة اإلشالع عمى بعس السقاييذ  -2

 خاللو تػصمت الباحثة إلى اختيار األبعاد األتية:
 الدمػك التشسػؼ لمسعمع -4
 الدمػك التقػيسي لمسعمع -2
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 الدمػك التعاوني لمسعمع -7 
 وإلى تحجيج السخاحل األتية لمدمػك لسيشي

 the pre-professional ageمخحمة ماقبل السيشية  -4
 the age of autonomous professionalية السدتقمة مخحمة السيش -2
   the age of the collegial professionalمخحمة الدمالة السيشية -7
 the age of post professional مخحمة مابعج السيشية -1

 الرهرة االولية لمسقياس-3
مع ىجفت إلى قياس الدمػك السيشي لمسعمفخدة  21تكػن السقياس في صػرتو االولية مغ 

ارات يجل كل مفخدات لكل بعج( وتحتػؼ كل مفخدة عمى أربعة اختي 9السقياس ) أبعادتشاولت 
 لمدمػك السيشي  مشيا عمى أحج مخاحل

  لسقياس الدمهك السهشي لمسعمملخرائص الديكهمتخية تحجيج ا -4
 اعتسادًا عمى السحكسيغ وعيشة الجراسة تع التحقق مغ ثبات وصجق السقياس كالتالي:

 واًل: االتداق الجاخمي:أ  
 البعج األول

 الدمػك التشسػؼ لمسعمع
 البعج الثاني

 الدمػك التقػيسي لمسعمع
 البعج الثالث

 الدمػك التعاوني لمسعمع
رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالبعج

رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالبعج

رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالبعج

14 1.40* 18 1.22** 43 1.21** 
12 1.21** 41 1.43* 49 1.23** 
17 -1.43 44 1.4 48 1.20** 
11 1.24** 42 1.44 21 1.10 
15 1.20** 47 1.41 24 1.13 
10 1.23** 41 1.24** 22 1.41 
13 1.27** 45 1.40* 27 1.40* 
19 1.20** 40 1.41 21 1.27** 
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معامالت اإلرتباط بيغ لمتأكج مغ االتداق الجاخمي لسفخدات السقياس، تع حداب 
درجة كل مفخدة والجرجة الكمية لمسقياس وذلظ بعج ححف أثخ السفخدة مغ الجرجة الكمية، 

 ( معامالت اإلرتباط0ويػضح ججول )
قيع معامالت اإلرتباط بيغ درجة كل مفخدة والبعج الحؼ تشتسي إليو بعج  (:0ججول )

ط بيغ كل بعج والجرجة الكمية لسقياس ححف أثخ السفخدة مغ البعج، وكحلظ معامالت اإلرتبا
 .الدمػك السيشي لمسعمع

 1.14دال عشج مدتػػ داللة   ** ارتباط      1.15دال عشج مدتػػ داللة  *ارتباط    
ويتزح مغ الججول الدابق أن بعس السفخدات كان ليا معامالت ارتباط سالبة  

 باحثة االستخاتيجية التالية:وبعزيا مػجبة ولكشو غيخ دال إحرائيا، لحا فقج اتبعت ال
 في حالة وجػد عجة مفخدات ليا ارتباشات سالبة بالبعج فإنو يتع ححفيا كميا -4
في حالة وجػد عجة مفخدات ذات ارتباط غيخ دال إحرائيا بالجرجة الكمية، فإنو  -2

يتع ححف مفخدة واحجة بحيث تكػن ذات اإلرتباط األضعف، وبعج ذلظ تتع إعادة 
 رتباط مخة أخخػ.حداب معامالت اإل

يتع تكخار العسمية الدابقة بحيث يتع ححف مفخدة بسفخدة، حتى تشتج مجسػعو مغ  -7
 السفخدات التي جسيعيا ليا ارتباشات دالة إحرائيا بالبعج الحؼ تشتسي.

 وقج أسفخ ذلك عن ححف السفخدات التالية:
 3البعج األول: تم ححف السفخدة 

 11، 11، 11البعج الثاني: تم ححف السفخدات 
 11، 12البعج الثالث: تم ححف السفخدات 

(، والحي يتزح 7وقج أصبحت معامالت اإلرتباط الشهائية عمى الشحه السبين بججول رقم )
مشه أن جسيع قيم معامالت اإلرتباط السرححة بين السفخدات والجرجة الكمية لمبعج الحي 

جاخمي لمسقياس في صهرته تشتسي إليه كانت دالة إحرائيًا مسا يذيخ إلى االتداق ال
 الشهائية.
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 (3ججول ) 
قيع معامالت اإلرتباط بيغ درجة كل مفخدة والبعج الحؼ تشتسي إليو بعج ححف أثخ السفخدة مغ البعج، وكحلظ  

معامالت اإلرتباط بيغ كل بعج والجرجة الكمية لسقياس الدمػك السيشي لمسعمع، وذلظ بعج ححف السفخدات ذات 
 .فزةاإلرتباشات السشخ

 البعج األول
 الدمػك التشسػؼ لمسعمع

 معامل ارتباشو بالسقياس
(1.92)** 

 البعج الثاني
 الدمػك التقػيسي لمسعمع
 معامل ارتباشو بالسقياس

(1.31)** 

 البعج الثالث
 الدمػك التعاوني لمسعمع
 معامل ارتباشو بالسقياس

(1.37)** 

 معامل ارتباشيا بالبعج رقع السفخدة
رقع 
 السفخدة

 معامل ارتباشيا بالبعج رقع السفخدة امل ارتباشيا بالبعجمع

14 1.2** 18 1.45* 43 1.21** 
12 1.28** 41 1.45* 49 1.21** 
11 1.21** 47 1.24** 48 1.77** 
15 1.74** 41 1.22** 22 1.45* 
10 1.29** 45 1.49* 27 1.48** 
13 1.20**   21 1.24** 
19 1.23**     
 1.14** ارتباط دال عشج مدتػػ داللة       1.15ط دال عشج مدتػػ داللة *ارتبا       

ويتزح مغ نتائج التحميل قبػل نسػذج التحميل العاممي التػكيجؼ، وىحا ما أكجتو 
 مؤشخات جػدة السصابقة، والتي كانت في مجاىا السثالي.

 : ثبات السقياسثانياً 
 لتالي:تع حداب الثبات لمسقياس باستخجام شخيقتيغ، كا

 معامل ألفا   - أ
( 2مقياس الدمػك السيشي لمسعمع، والججول ) أبعادتع حداب معامل ألفا لكل بعج مغ 

 يػضح ذلظ.
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 (2ججول )
 مقياس الدمػك السيشي لمسعمع بعادمعامالت ألفا أل

 قيسة معامل ألفا السقياس أبعاد
 البعج األول

 الدمػك التشسػؼ 
1.57 

 البعج الثاني
 الدمػك التقػيسي

1.73 

 البعج الثالث
 الدمػك التعاوني

1.10 
 

 شخيقة التجدئة الشرفية - أ
 ( يػضح ذلظ.7مقياس .......، والججول ) بعادتع حداب معامل التجدئة الشرفية أل

 (7ججول )
 الدمػك السيشي لمسعمعمقياس  بعادمعامالت التجدئة الشرفية أل

معامل اإلرتباط بيغ  السقياس أبعاد
 الشرفيغ

تباط بعج معامل اإلر 
 الترحيح مغ أثخ التجدئة

 البعج األول
 1.181 1.729 الدمػك التشسػؼ 

 البعج الثاني
 1.731 1.271 الدمػك التقػيسي

 البعج الثالث
 1.575 1.700 الدمػك التعاوني

 : صجق السقياسثالثاً 
 صجق السحكسين -أ 

عزاء قامت الباحثة بعج إعجاد السقياس بعخضو عمى عجد عذخة مغ السحكسيغ مغ أ 
( الشدب 1ىيئة التجريذ الستخرريغ في مجال عمع الشفذ التخبػؼ، ويػضح الججول رقع)

السئػية التفاق السحكسيغ عمى مفخدات السقياس، والحؼ ُيطِيخ اتفاق معطع السحكسيغ عمى 
صالحية السفخدات لقياس الدمػك السيشي لمسعمع وقج قامت الباحثة ببعس التعجيالت بشاء 
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سحكسيغ، ففيسا يتعمق بالرياغة المغػية تع ححف بعس الكمسات العامة مثل عمى مقتخحات ال 
دائسًا واستبجاليا بكمسات أكثخ تخررًا, وتحػيل الزسائخ مغ السخاشب والغائب إلى عادة و 

الستكمع وذلظ لتحقيق محيج مغ انجماج السعمع في اإلجابة عمى األسئمة وبالشدبة لجرجة تصػر 
الدمػك السيشي فقج تع تجريج االختيارات بذكل مشاسب ومتدق وتجشب ازدواج العبارات 

 فرل بعس العبارات  واخترار العبارات و 
 والججول التالي يبيغ الشدب السئػية التفاق السحكسيغ عمى مفخدات السقياس  

 (1ججول )
 الشدب السئػية التفاق السحكسيغ عمى مفخدات السقياس 
 الشدبة السئػية التفاق السحكسيغ السفخدة

4 411% 
2 411% 
7 411% 
1 411% 
5 411% 
0 411% 
3 411% 
9 411% 
8 411% 
41 411% 
44 411% 
42 411% 
47 411% 
41 91% 
45 81% 
40 411% 
43 411% 
49 81% 
48 411% 
21 91% 
24 81% 
22 411% 
27 411% 
21 411% 

 التحميل العاممي التهكيجي - ب
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قامت الباحثة بعسل تحميل عاممي تػكيجؼ، وقج تع افتخاض وجػد ثالثة عػامل كامشة 
( 5مييا مفخدات مقياس الدمػك السيشي لمسعمع. ويبيغ الججول )مختبصة ببعزيا، وتتذبع ع

األوزان االنحجارية السعيارية وغيخ السعيارية لتذبعات السفخدات عمى العػامل الكامشة 
( قيع مؤشخات السصابقة 0السختبصة بيا، وكحلظ داللتيا اإلحرائية. في حيغ يبيغ الججول )

 الي لكل مؤشخ.( السجػ السث4وتفديخىا. ويػضح الذكل )
 (5ججول )

األوزان السعيارية وغيخ السعيارية لتذبعات السفخدات عمى العػامل الكامشة لسقياس الدمػك السيشي لمسعمع 
 والشاتجة مغ التحميل العاممي التػكيجؼ

 السفخدة >--العامل 
الهزن االنحجاري 

 السعياري 
الهزن االنحجاري غيخ 

 السعياري 
الخظأ 
 السعياري 

الشدبة 
 الجاللة خجةالح

4 ← 4 1.294 4    
4 ← 2 1.75 4.213 1.133 2.043 1.14 
4 ← 1 1.127 4.28 1.158 2.913 1.14 
4 ← 5 1.121 4.000 1.587 2.918 1.14 
4 ← 0 1.719 4.175 1.783 2.04 1.14 
4 ← 3 1.78 4.742 1.194 2.328 1.14 
4 ← 9 1.785 4.572 1.558 2.312 1.14 
2 ← 8 1.283 4    
2 ← 41 1.23 1.838 1.119 2.495 1.15 
2 ← 47 1.745 4.210 1.518 2.734 1.15 
2 ← 41 1.119 4.042 1.042 2.070 1.14 
2 ← 45 1.774 4.155 1.0 2.125 1.15 
7 ← 43 1.757 4 

   7 ← 49 1.740 4.721 1.511 2.025 1.14 
7 ← 48 1.170 4.118 1.158 7.109 1.14 
7 ← 22 1.292 1.995 1.704 2.119 1.15 
7 ← 27 1.122 4.108 1.757 7.174 1.14 
7 ← 21 1.457 1.552 1.708 4.189 1.15 
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 (0ججول )

 مؤشخات جػدة السصابقة لمشسػذج السقتخح لبشية مقياس الدمػك السيشي لمسعمع وتفديخىا.

 القيسة والتفديخ مؤشخات جهدة السظابقة

 474عشج درجات حخية  470.248 2كا

 مستاز. 4.111 إلى درجات حخيتيا 2الشدبة بيغ كا

Comparative fit index 
 (CFI) السصابقة السقارن  مؤشخ

 مستاز. 1.834

Standardized Root Mean squared Residuals 
(SRMR) 

 جحر متػسط مخبع البػاقي السعيارؼ 
 مستاز. 1.159

Root Mean square of approximation 
(RMSEA) 
 ط مخبع خصأ االقتخابجحر متػس

 مستاز. 1.141

PClose 
 قيسة الجاللة الخاصة باختبار الفخض الرفخؼ بأن

RMSEA≤0.05 
 مستاز. 1.883

 

 لسقياس في صهرته الشهائيةا -4
بشاء عمى حداب الخرائص الديكهمتخية لمسقياس بعج تظبيقه تهصمت الباحثة 

 :عمى الشحه التاليلرهرة الشهائية لمسقياس 
جد سشػات يتعمق بالسعمػمات الجيسػجخافية وتتزسغ االسع والدغ وع ل:الجدء األو 

 الخبخة بالتجريذ والشػع.
 49مجسػعة السفخدات الجالة عمى الدمػك السيشي لمسعمع وعجدىا  :الجدء الثاني

مفخدة وتعصي كل مفخدة درجة بحيث تعصى السخحمة االولي لمدمػك السيشي درجة 
مػك السيشي درجتان, والسخحمة الثالثة لمدمػك السيشي واحجة, والسخحمة الثانية لمد

ثالث درجات, والسخحمة الخابعة لمدمػك السيشي أربعة درجات وتبمغ أعمى درجة 
 . 49وأقل درجة  32عمى السقياس 
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 املراجع
 ،في )إبخاىيع عرست وآخخون( ،محسػد الديج سمصان . السعمع ودوره التخبػؼ  -4

 . 4891 ،كشجرية : مكتبة السعارف الحجيثةاإلس ،السجخل لمعمػم التخبػية
عدت عبج الحسيج دمحم حدغ, االحراء الشفدي والتخبػؼ: تصبيقات باستخجام بخنامج  -2

SPSS 18 ,2144, دار الفكخ العخبي, القاىخة. 
3- Fessler, R., & Christensen, J. (2005). The teacher career cycle: 

Understanding and guiding the professional development of. 
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 مقياض الشموك املهين لممعمم يف صورته الههائية 
 عديدي الستجرب

امامظ مجسػعة مغ االسئمة التي ال تػجج ليا اجابة صحيحة أو خاشئة ولكشيا تعبخ عغ  -
السدتصاع, فاجابتظ تقجم خجمة سمػكظ السيشي فحاول االجابة عمى االسئمة برجق بقجر 

 لمبحث العمسي.
( أمام االختيار الحؼ يشاسبظ مغ أربعة   √أرجػ قخاءة كل عبارة جيجًا ووضع عالمة )   -

( في أكثخ مغ  √اختيارات لكل عبارة والحؼ تقػم بو فعاًل, مع مخاعاة عجم وضع عالمة ) 
 اختيار لمدؤال الػاحج.

 اواًل : السعمػمات الجيسػجخافية
 االسع:........................................................................

 الدغ:...........................................................................
 عجد سشػات العسل بالتجريذ:.................................................

 ........................................................انثى(: . –الشػع )ذكخ 
( أمام أكثخ   √ثانيًا: قع باختيار واحج مغ االربعة اختيارات الخاصة بكل عبارة وال تزع عالمة )  

 مغ اختيار
 االختيار العبارة رقع

4 

  عشج القيام بالتجريذ في حجخة الجراسة فأنشي................
  عسل بحث عغ السػضػع واخخج باستشتاجات ججيجةأقػم ب -أ  
  أبحث عغ السرادر الججيجة لتحجيث معمػماتي -ب 
  أقخأ دليل تجريذ السادة لالستعانة بو  -ج  
  تسج عمي معمػماتي الدابقة عغ السػضػعأع -د 

2 

  ة الجراسة فأنشي................عشج القيام بذخح أحج الجروس التي تتزسن أنذظة خاصة بالسادة التجريدية في حجخ 
  أقػم بذخح الجرس دون تشفيح األنذصة السراحبة لو - أ

  أىتع بعسل األنذصة السراحبة لمجرس بشفدي - ب
  أىتع بقيام كل شالب باألنذصة السراحبة مشفخداً  - ج
  اشجع الصالب عمى العسل الجساعي في تشفيح األنذصة  - د

7 

  جمة فأنشي...............عشجما أحرل عمى تجريب أثشاء الخ
  أعتقج أن التجريب مزيعة لمػقت - أ

  أفرل ما اتجرب عميو عغ التصبيق داخل حجخة الجراسة-ب 
  اسعى لتحقيق أىجاف التجريب في عسمي -ج 

  انقل خبخاتي لدمالئي بيجف تصبيقيا في العسل. - د

1 

  شي....في حال احتياجي إلى استخجام استخاتيجيات تجريذ حجيثة فأن
  أضع القػاعج الحاكسة لمدمػك والشطام في حجخة الجراسة - أ

  اشبق استخاتيجية واحجة خالل الجرس   -ب   
  أستخجم أكثخ مغ استخاتيجية  في الجرس الػاحج -ج    
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  أربط بيغ االستخاتيجيات السدتخجمة والتصبيق العسمي ليا في حياة الصالب -د     

5 

  يذ السادة العمسية فأنشي.. عشج القيام بتجر 
  أىتع بالسعمػمات الشطخية دون األىتسام بالجانب العسمي - أ

  أقخأ األجداء الستعمقة بالجانب العسمي لمسعخفة فقط -ب   
  انفح االجداء العسمية الستزسشة في الجرس بشفدي أمام الصالب  - ج
  خافيأشجع الصالب عمى تشفيح االجداء العسمية بانفديع تحت اش - د

0 

  عشجما يقام السعخض الدشهي لمسجرسة فأنشي..................
  اشارك زمالئي في التخصيط والتشطيع لمسعخض  - أ

  اشارك في السعخض بأحج األدوات الخاصة بالسشيج - ب
  اشارك في السعخض بالحزػر فقط -ج  
  أعتبخ السذاركة بو غيخ مججية ومزيعة لمػقت -د  

3 

  مجمذ االباء بالسجرسة لسشاقذة مذاكل السجرسة والظالب فأنشي... عشج انعقاد
  اغادر السجرسة دون حزػر االجتساع - أ

  أحزخ االجتساع دون ابجاء الخأؼ في السذكالت السصخوحة-ب   
  أحزخ االجتساع واعخض وجية نطخؼ في السػضػعات السصخوحة -ج   
  لسجرسة في حل السذكالت السصخوحة.أحخص عمى الحزػر ومداعجة إدارة ا -د   

9 

  عشج االنتهاء من شخح أحج الجروس السقخرة فأنشي..........
  احمل السػاقف الدابقة وأضع الصخق السشاسبة لمتعامل معيا في السخات القادمة - أ

  أستخجع ما حجث أثشاء الذخح الدابق دون تحميمو -ب    
  واحجد اسبابو الحقيقيةأستخجع ما حجث أثشاء الذخح  -ج    
  اركد عمى الجروس القادمة دون الخجػع إلى ما حجث في الحرز الدابقة -د    

8 

  عشجما تحجث مذكمة بين الظالب في حجخة الجراسة فأنشي...........
  اعاقب الصالب دون الدؤال عغ أسباب السذكمة - أ

  الءاؤجل حميا حتى افكخ فييا جيجًا بعيجًا عغ الدم-ب   
  ألجأ ألحج الدمالء لسعاونتي في وضع الحل السشاسب -ج   
  ألجأ لألخرائي اإلجتساعي لمتعاون ودراسة السذكمة وحميا -د    

41 

  عشج قيام أحج الظالب باثارة السذاكل اثشاء الحرة فانشي...........
  اعاقب الصالب أثشاء الحرة - أ

  الحرة  في عجم وجػد زمالءه ؤجل الخد عمى الصالب لسا بعجا-ب   
  اناقر الصالب في أسباب قيامو  بإثارة السذاكل  -ج   
  أصصحب الصالب لألخرائي اإلجتساعي لحل مذكمتو -د    

44 

  عشج حزهري لمسجرسة متأخخًا عن مهعجي وقيام مجيخ السجرسة بتأنيبي فانشي......
  أغزب دون اضيار عالمات الغزب - أ

  مػقفي لتفادؼ غزب السجيخ ابخر-ب   
  أوعج السجيخ بعجم التأخخ مخة اخخػ  -ج   
  أضع حمػل مشاسبة لسذكمة التأخيخ حتى ال تحجث مخة اخخػ -د   

42 

  عشجما يختمف معي أحج الدمالء ويحتجم االمخ بيششا فانشي...........
  احمل السػقف مغ حيث االسباب والشتائج واحاول حمو بيجوء - أ

  اندحب مغ السػقف وافكخ في حمػل لو-ب   
  انيي السشاقذة دون حل السػقف -ج  

  أرد دون تخدد أو تفكيخ في السػقف -د   
  عشج القيام بتحزيخ الجروس فأنشي....... 47
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  دون الخجػع إلى الدمالء ذوؼ الخبخات الدابقة  أحزخ دروسي  - أ 
  جػد بالسجرسة استعيغ بجليل تجريذ السادة السػ  -ب   
  اسأل الدمالء ذوؼ الخبخة عغ كيفية التحزيخ واستعيغ بأرائيع -ج   
  أشمب مغ الدمالء تكػيغ فخيق عسل لتبادل األراء والتعاون في تحزيخ الجرس -د   

41 

  عشج التهاجج مع الدمالء في حجخة السجرسين فانشي...............
  لحجيث كثيخًا مع الدمالءأحزخ دروسي واجيد أوراقي دون ا - أ

  اتحجث معيع عغ مذكالتي في الفرل -ب   
  أبحث معيع عغ حمػل لسذكالت التعامل داخل السجرسة -ج   
  اقر معيع االفكار واالستخاتيجيات الحجيثة والسذكالت ونحميا سػيًا  ان -د   

45 

  عشجما يتظمب الجرس بعض الهسائل التعميسية ال أممكها فأنشي
  استعيغ بالػسائل التعميسية الخاصة بالدمالء واتبادل معيع الػسائل الخاصة بي - أ

  اصسع الػسيمة الخاصة بي الستخجاميا-ب   
  أقػم باستخجام الػسائل الستاحة في السجرسة فقط -ج   
  أقػم بالذخح الشطخؼ دون استخجام أؼ وسيمة -د   

40 

  اون مع الدمالء في الكشتخول فانشي.........اذا طمب مشي مجيخ السجرسة التع
  أرفس فمجؼ مذاغل تؤثخ عمى مذاركتي - أ

  ابخر رفس العسل بالكشتخول لشقز خبخاتي بو-ب   
  استغل ىحه الفخصة لسعخفة بعس السعمػمات عغ أعسال الكشتخول -ج   
  اوافق وأقػم بسداعجة الدمالء وتبادل الخبخات معيع -د   

43 

  حرهلي عمى احج التجريبات التي تتظمب نقمها لمدمالء في السجرسة فانشي...... عشج
  أقػم بتجريب الدمالء وحثيع عمى اإلستفادة مغ التجريب ومتابعتيع - أ

  أشمب مغ مدئػل وحجة التجريب بالسجرسة عسل ورشة عسل لسشاقذة ما ورد في التجريب -ب  
  السجرسة لسغ يخيج اإلستفادة مشيا أتخك اوراق التجريب في مكتبة -ج   
  أعتبخ معمػمات التجريب خاصة بي وأحتفع بيا لشفدي -د   

49 

  عشجما يتجخل احج الدمالء لفض مذاجخة بين الظالب و يؤدى ذلك الدانته في الذجار فانشي................
  ال أتجخل في امخ ال يخرشي - أ

  أقف مع الدميل وأشيج بالحق-ب   
  أشمب مغ مجيخ السجرسة اتخاذ اإلجخاء السشاسب  -ج   
  اسانجه وأحث باقي الدمالء عمى الػقػف بجانبو والجفاع عغ حقػقو -د   

 
 


