مركز التطوير التربوي
اختبار اإلدارة المدرسية
االسم ................................. :
التاريخ ................................ :

رقم الموظف ............................:
العالمة ................................. :

أجب عن جميع األسئلة جميعها :
السؤال األول  /يشكل اإلشراف التربوي نظاما ً متعدد العناصر  ،له مدخالته وعملياته
ومخرجاته .
 -1أعط تعريفا واضحا وشامال لإلشراف التربوي
 -2اكتب ثالثة أمثلة عن كل من  :مدخالت وعمليات ومخرجات هذا النظام ,
السؤال الثاني /
أ -ما الفرق بين عمليتي إثراء المنهاج وتطويره ؟
ب – هات مثالين عن كل من العمليتين .
السؤال الثالث /
ما الخطوات التي تنصح معلميك اتباعها عند وضعهم اختبارا ً موضوعيا ً

المزد من الملفات دائما على موقع الملتقى التربوي

https://www.wepal.net

مركز التطوير التربوي
إجابة اختبار الإدارة المدرسية
إجابة السؤال األول
أ ـ اإلشراف التربوي
" هووو كلووع الةمللووط الم ااووط ة الملهمووط ة المادعووط للووى م وواعبو الةووامللن التربووو لن علووى امووت
ممارو كلهلم كةلم الت ملذ بشكل ؤدي للى كحقلق األهباف التةللملط الملشودو".
تعريف أخر " /هو جملع الجمود المبذةلط للتأثلر على أداء المةلم بما ولةك ا جابلوا ع علوى أداءل التةللمو
ة بالتال كح لن كةلم الت ملذ"ة لذلع عاإلشراف التربوي هوو عمول ت كةللمو ة كيلوري ة ارتشواري
تمبف المةلم من أجل رعع كفا اكه التبر لط.
ة كل لق ة كقو م
ب ـ اإلشراف التربوي نظام له مدخالت و عمليات و مخرجات

اإلشراف التربوي

نظـــــــام
المدخالت








العمليات

المشرف التربوي
المدير
المعلم
التالميذ
المنهاج
تقنيات التربية








التخطيط
التنظيم
التنسيق
إثارة الدافعية
التقويم
المتابعة

المخرجات
تحسين أداء المعلم
تحسين تعلم التالميذ
تحسين تنفيذ المنهاج

غرفة الصف
أو المكتبة أو المختبر
 الزمن

السؤال الثاني
أ ـ الفرق بين عمليتي إثراء المنهاج و تطويره .
إثراء المنهاج ت هو لعلاء الملماج أي لحباث ز ادات أة لضاعات ع أي علصر من علاصر الملماج

بح كجةله أكثر ةضوحا ع ة را ع ة كقب ع ة ذلع نتلجط أما اليموض ع األهباف أة عقر ع المحتوى أة
قصور ع طرائق التةللم ة التةللم ة ةرائل ة أدةات التقو م عللجأ المربون التربو ون للى رب الثيرات ة
ارتكمال اللواقص ة مةالجط جوانب القصور بما جةل الملماج أكثر ان جاما ع مع أهباف التربلط ة
عل فتما.
تطوير المنهاجت هو عمللط أشمل ة أةرع من لثراء الملماج حلث شمل التاو ر الجذةر األرارلط
للملماج نتلجط لتيلرات رلارلط أة كةللملط أة عل فلط كقتض كاو رل للت ئم مع هذل المتيلرات ة لذلع
عمو لل عمللط ع جلط جزئلط بل هو عمللط شاملط كتلاةل جذةر الملماج ة أر ه ة مكن لجمال الفرق
بلن اإلثراء ة التاو ر للملماج بالجبةل التال ت

إثراء المنهاج
 .1عمللط ع جلط جزئلط
 .2شتر علما عرد أة مجموعط من
المةلللن
 .3غلر مكلف ماد ا ع
 . 4تلاةل جانب أة جوانب محبدو من الملماج

تطوير المنهاج
 .1عمللط جذر ط شاملط
 .2كقوم بما مؤر ات البةلط ة المؤر ات
التربو ط المةللط.

 .3مكلف ماد ا ع ة حتاج للى موازنط كبلرو
 .4تلاةل جملع الملماج من أر ه ة جذةرل

ب ـ مثالين عن كل من اإلثراء و التطوير
 1ـ أوالً إثراء المنهاج و يشمل:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

كب لط أهباف كربو ط
كحللل المحتوى البارس للوقوف على ما حتو ه من مةلومات ة ممارات ة قلم ة اكجاهات.
لعباد كمار ن ة كبر بات كل ر ة كةلن على الفمم.
لعباد مواد ع جلط ك مم ع مةالجط بةض جوانب الضةف علب الا ب
كب لط ليط درس أة ةحبو أة موضوع درار .
بلاء اختبارات كحصلللط أة كش لصلط.

 )7حذف أة لضاعط بةض البرةس لت للص الكتاب الحشو اليلر مالوب.

 2ـ أمثلة على تطوير المنهاج و ذلك (مثالين)
)1
)2
)3
)4

كةب ل ع أهباف التربلط أة عل فتما نتلجط لتيلرات رلارلط؟
كيللر ع أراللب التةللم الصف نتلجط إلدخال مواد كةللملط جب بو ة أجمزو كالكمبلوكر.
كيللر ة كحب ث المةلومات نتلجط االنفجار المةرع .
كيللر ع أراللب ة أدةات التقو م لما لمرحلط كةللملط محبدو أة لمراحل مةللط.

إجابة السؤال الثالث  /خطوات وضع االختبار الموضوعي و يشمل ما يلي :
انصح معلمي باتخاذ الخطوات التالية:
 .1كحب ب اليرض أة الوظلفط من االختبار.
 .2كحللل أهباف البرس ة اشتقاق األهباف ال لوكلط بحلث كشتمل على التال ت
 .3أ ـ المةرعط ب ـ الفمم ة االرتلةاب جـ ـ التحللل ء ـ التابلق هـ ـ التركلب ة ـ التقو م
 .4كحللل المحتوى البرار ة موا كحتو وه مون مةلوموات ة مةوارف ة مموارات ة اكجاهوات ة قولم ة ذلوع
من أجل بلاء جبةل المواصفات الذي ربط ال لو ة األهباف من ثم ل جاد الوزن الل وب لكول ةحوبو
من ةحبات المحتوى بمبف ةضع عبد من البلود االختلار ط الت ك ئم الوزن الل ب مع كل ةحبو.
 .5صلاغط األرئلط ة كتابتما بحلث تحقق ع كل رؤال هبف رلوك كم كحب بل ع جبةل المواصفات.
 .6مراجةط األرئلط ةكلقلحما م ترشبا ع بآراء الموجملن ة كحب ب عبدها.
 .7كتابط التةللمات حول طر قط اإلجابط ة كوز ع البرجات.
 .8كحب ب زمن االختبار.
 .9لعباد األرئلط ة كركلبما ح ب لما صةوبتما أة مواضلةما أة مشتته.
 . 10كحب وووب اإلجوووراءات المتبةوووط علوووب كابلوووق االختبوووار ة هوووذا شووومل" زموووان االختبوووار مبكوووه مكانوووه كوز وووع
األةراق ............الخ.

.11بلان طر قط التصحلح ة ارت راج الة مات.
 .12كحضلر اللماذج لتفر غ اإلجابات ة ذلع من اجل كحللل اللتائج.

ة ملما أ ضا ع

 .1كحضلر لجابات نموذجلط ل ختبار.
 .2االهتمام بالشكل الفل ل ختبار ة طر قط لخراجه.
إجابة السؤال الرابع /
التخطيط  :هو عمللط عكر ط ك بق الةمول الم وتمبف ة كتالوب كفكلورا ع ةاعلوا ع ة اك واذ عوبدا ع مون القورارات
الت كتصل بم ار الةمل الملشود لتلقللا من الواقع ة الحاضر للى الم تقبل.

مراحل التخطيط:
ثالثا ً مرحلة التقويم
ثانيا ً التنفيذ و المتابعة
أوالً مرحلة اإلعداد
مرحلة اإلعداد و تشمل ت جمع المةلومات ة التصللف ة التركلب.
)1
)2
)3
)4
)5
)6

لعباد درارط م حلط شاملط لتحب ب الحاجات بأدةات م تلفط.
كصللف الحاجات ة كركلبما ح ب األةلو ات.
درارط الوضع البشري ة المادي.
اختبار المجاالت المركباط بالحاجات.
اشتقاق األهباف المركباط بالحاجات.
كصملم أنشاط ملتملط لألهباف.

مرحلة التنفيذ و المتابعة
 )1اختلار ارتراكلجلات التلفلذ الملاربط لكل نشاط.
 )2اختلار األش اص الملاربلن.
 )3كحب ب جبةل زمل للتلفلذ.

مرحلة التقويم
)1
)2
)3
)4

اختلار ارتراكلجلات التقو م ة كحب ب أدةاكه ة نتائجه.
االرتفادو من مةالات التيذ ط الراجةط.
ةضع م اط أةل لل اط.
ةضع ال اط بالصورو اللمائلط.

يمكن إجمال مراحل التخطيط عموما ً كما يلي /
 )1درارط ة كحب ب الحاجات بارت بام أدةات ملاربط.
 )2كصللف ة كركلب الحاجات ح ب األةلو ات.

 )3درارط اإلمكانلات البشر ط ة الماد ط.
 )4كركلب الحاجات ح ب األةلو ات.
 )5اختلار المجاالت المركباط بالحاجات ة كحب ب الجوانب المحبدو لكل جانب.
 )6اشتقاق األهباف الملتجط للحاجات.
 )7اختلار ة كحب ب لجراءات التلفلذ (اللشاطات).
 )8ةضع برنامج زمل للتلفلذ.
 )9اختلار األش اص الملاربلن الملفذ ن لألنشاط.
 )10اختلار أدةات ةةرائل التقو م.
 )11ةضع م اط أةل لل اط.
 )12ةضع ال اط ع الصورو اللمائلط.

معوقات التخطيط
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

عبم اإللمام بالبلئط جلبا ع ة مةرعط الةوامل المةللط ة المةلقط.
قلط المةلومات المتوعرو للم اط حول موضوع الت الط.
عبم شموللط ال اط ة اك اعما لكل المجاالت.
ةى الم اط للى كلفلذها.
اليموض ع األهباف الت
غلاب الواقةلط علب ال اط.
الجمود ة عبم المرةنط ع الت الط.
االعتماد على بلانات غلر صادقط ة ال دقلقط.
المزد من الملفات دائما على موقع الملتقى التربوي
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