بسـ ـم اللـه الرمحـن الرحيـم
األنـ ـ ـروا

دائ ـرة الرتبيـ ـة والتعلي ـم

االختب ـار الكت ـايب للمتقـ ـدمني
لوظيف ـة معلم /ة تكنولوجيا

الوقت ا ملخصص لالختبار:ساعتان

الرقم السري....................:
ــــــــــــــــــــــــ
تعليمات االختبار:

يشتمل االختبار على سبعة أسئلة يف عشر صفحة
 .1اإلجابة عن مجيع األسئلة
 .2اإلجابة على الكراسة نفسها
 .3أية مالحظات أو إشارات مميزة قد تلغي االختبار
 .4التزام اللغة السليمة يف اإلجاابت أمر ضروري
 .5إذا تعددت اإلجاابت للسؤال الواحد حتسب اإلجابة األوىل

ـــــــــــــــــــــــــ
هذا املكان خمصص للجنة االمتحان.

الرقم السري.......................................:

رقم املوظف....................................:
(للمرشحني الداخلني فقط)

اسم املمتحن..............................................:
املزيد من امللفات على امللتقى الرتبوي
https://www.wepal.net

الدرج)20( :

السؤال األول :

ضع إشارة ✓ أو x

 .1توجه مناهج التكنولوجيا ملراعاة عدد من األمور منها التعمق يف التخصص املهين يف املراحل املبكرة( ).

 .2إن إعداد اخلطط الدراسية ملوضوعات التكنولوجيا يف إطار املنحىن النظامي لعملية التعليم والتعلم يتطلب
من املعلم أوالً و أخرياً ،التقيد بشكل واحد واثبت ومنظم إعداد اخلطط الدراسية( ).

 .3تنتمي طريقة حل املشكالت إىل اسرتاتيجية االستكشاف/التعلم الذايت( ).

 .4يشري اهلدف السلوكي التعليمي إىل املعلومات اليت يهدف املعلم إىل نقلها للمتعلم( ).
 .5احلرص على التوازن بني مقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة واالنفتاح على الثقافة العاملية من جهة
أخرى ،ينسجم مع األساس النفسي اليت ترتكز عليها مناهج التكنولوجيا( ).
 .6تتناسب املقاومة يف األسالك الكهرابئية(مع ثبات املقاومة النوعية)،طردايً مع الطول وعكسياً مع مساحة املقطع(
).
 .7توصل البطارايت على التوايل يهدف إىل احلصول على جهد كهرابئي أكرب،حيث تكون حمصلة اجلهود عبارة عن
جمموع جهود البطارايت منفردة( ).
 .8الكحول هي املذيب األساسي لدهان الالكر الشفاف( ).
 .9تعترب لوحة املفاتيح من وحدات اإلخراج يف احلاسب اآليل( ).
.10تعترب الكماليكا من دهاانت التأسيس للدهات الزييت( ).
الدرجة)12( :
السؤال الثاين:
تقسم أنواع األخشاب إىل قسمني ،الطبيعية واملصنعة ،اذكر ثالثة أنواع من كل نوع منها ،وحددد استعماالت كل
منها.
الدرجة)10( :
السؤال الثالث:
اقرتح مخسة من إجراءات األمن والسالمة ذات الصلة ابألجهزة واملواد الصلبة اليت جيب توافرها يف مشغل التكنولوجيا/
املدرسة.
الدرجة ()18
السؤال الرابع:
أ .للمعلم دور أساسي يف تنظيم صيانة مركز احلاسوب ،وضح يف نقاط كيفية بناء خطة صيانة مركز احلاسوب.
ب .أمامك أمساء أجهزة تستخدم يف شبكات احلاسوب ،ألداء مهام حمددة ،وضح استخدام كل منها:
 .1املوزع املركزي (:)Hub
 .2اجلسر ()Bridge

 .3املوجه ()Router

 .4املفتاح ()Switch
املزيد من امللفات على امللتقى الرتبوي
https://www.wepal.net

الدرجة )10( :

السؤال اخلامس:
وضح طرق تشكيل البالستيك ابلقوالب:
الدرجة )15( :
السؤال السادس:
أ .غسالة كهرابئية مقاومتها( )242ويلزم لتشغيلها ( )220فولت ،احسب قدرة استطاعة هذه الغسالة.
ب .صمم دارة كهرابئية مكونة من مصباحني مدجمني معاً يف دارة كهرابئية يتحكم فيهما قاطع مزدوج وبواقع قاطع
واحد لكل منهما.
ج .صمم دارة كهرابئية ملصباح يتحكم يف إانرته من مكانني خمتلفني(الدركسيون).

