دائرة التربية و التعليـــم ـ األونـــروا
إجابة اختبار الإدارة المدرسية
المــــــادة :اإلدارة المدرسيـة
الزمن المخصص 60(:دقيقــــة)

القطر المضيـــف:
االســــــــم:

أجب عن األسئلة التالية.
السؤال األول
إعداد الخطة المدرسية مهمة رئيسة من مهمات مدير المدرسة.
اذكر خمسة مجاالت من مجاالت الخطة المدرسية.
 .1تنمية المعلمين مهنيا
 .2إثراء المنهاج.
 .3شؤون الطالب.
 .4المجتمع المحلي.
 .5التنظيم المدرسي الفعال.
اكتب خمسة من المصادر التي يعتمدها مدير المدرسة في بناء الخطة المدرسية.
 .1المعلمون -المناهج والكتب المدرسية
 .2المشرفون التربويون.
 .3الطلبة.
 .4البناء المدرسي.
 .5الخطة السنوية السابقة.
 .6نتائج االمتحانات المدرسية.
 .7األدب التربوي الحديث.
السؤال الثاني
معلم يعلم مادة ما ،يرفض فكرة التحضير و التخطيط الدراسي و ذلك لخبرته الطويلة في
تدريس الموضوع نفسه.
ما الخطوات التي تقترحها لمواجهة هذا الموقف و التي من شأنها أن تقنع المعلم بضرورة
االلتزام بالتخطيط؟
المزد من الملفات دائما على موقع الملتقى التربوي
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 .1زيارة صفية للمعلم( ،المعلم لم يخطط ـ كعادته ـ للحصةة المدرسةية) ثةم إءةراء ارتبةار قصةير
عن مدى تحقيق األهداف التي حاول أن يحققها.
 .2يقوم مدير المدرسة بمشاركة المعلم في التخطيط لحصة المادة التي تم التخطيط لها.
 .3تنفيذ ارتبار قصير في نهاية الحصةة الدراسةية المخططةة ،لمقارنةة مةدى تحقيةق األهةداف بةين
الحصتين (المخططة و غير المخططة).
 .4زيارات تبادلية يقوم بها المعلم الذي يعزف عن التخطيط لمعلمةين يجيةدون التخطةيط و التنفيةذ
لحصصهم الدرسية ،بإشراف مدير المدرسة.
 .5لقاءات تربوية يحضرها المعلم لبيان أهمية التخطيط في العملية التعليمية و التعليم.
 .6في حالة إصةرار المعلةم علةى عةدم التخطةيط يةتم مسةاءلته و اتخةاا اإلءةراءات اإلداريةة و فةق
األنظمة و القوانين المعمول بها في وكالة الغوث الدولية.
السؤال الثالث
ااكر رمسة معايير يعتمدها مدير المدرسة في بناء ءدول الدروس األسبوعي.
 .1تخصصات المعلمين و اهتماماتهم.
 .2عدد حصص حصة فراغ لمعلمي المادة الواحدة.

 .3وءةةود حصةةتين متتةةاليتين علةةى البرنةةامج لةةبعي المةةواد التةةي تحتةةاج لةةذل كةةالعلوم و التربيةةة
المهنية.
 .4توزيع حصص المادة زمنيا على مدار األسبوع.
 .5توزيع حصص الفراغ على المعلمين بالعدل.
السؤال الرابع
عرف المفاهيم التربوية التالية:

االختبار التحصيلي /

هو مجموعة من البنود االرتبارية يتم إعدادها بداللة األهداف التعليمية من رالل رطة منظمة و
ال لقياس مقدار تقدم الطالب و ارتقائهم لهذه األهداف.

المنهاج المدرسي /
مجموعة من الخبرات و المعارف و المهارات و االتجاهات ،المخططة و المنظمة و الهادفة إلى
تحقيق نتاءات تعليمية منشودة تتفق و أقصى امكانات الطلبة و قدراتهم.

التعلم الذاتي
هو ال التعليم الذي يعتمد على قيام المتعلم يبذل ءهوده لذاتية في تنفيذ سلسلة من ألوان النشاط
بحيث تؤدي على إحداث تغيرات إيجابية في بنيته العقلية المعرفية ،و قدراته ،و اتجاهاته و قيمه.
المزد من الملفات دائما على موقع الملتقى التربوي
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التربية البيئية
مجموعة من الخبرات التربوية الموءهة نحو تطوير وعي و معارف و مهارات و اتجاهات بيتية
لدى الطلبة يهدف وقاية البيئة و حمايتها و تحقيق اتزانها.

إدارة الصف
عمليات توءيه و قيادة الجهود التي يبذلها المعلم و طالبه في غرفة الصف و أنماط السلوك
المتصلة بها ،باتجاه توفير المناخ الالزم لبلوغ األهداف التعليمية المخططة.
السؤال الخامس
الزيارة الصفية وسيط إشرافي ال يمكن لمدير المدرسة االستغناء عنه في عمليات اإلشراف
التربوي.
اذكر ثالثة أهداف للزيارة الصفية.
تحديد حاءات المعلم األكاديمية و التربوية بهدف تحسين تعلم الطلبة.
تقويم مستوى أداء المعلم في أثناء التعليم الصفي
اكتب ثالثة أهداف يمكن أن يحققها المعلم من االجتماع القبلي لزيارة مدير المدرسة الصفية له.
 .1وضوح أهداف الزيارات الصفية و غاياتها بالنسبة المعلم.
 .2تحقيق أكبر قدر ممكن من الثقة الذاتية و األمن النفسي لدى المعلم.
 .3الحصول على ردمات إشرافية تساعده في تحسين تخطيطه و تنفيذه لعمليتي التعليم و التعلم.
السؤال السادس
يشكو المعلمون من از دحام الطلبة في الغرف الصفية .اذكر أربعة أمور يستطيع مدير المدرسة
أن يساعد المعلمين في تجاوز هذه المشكلة ،لتنظيم تعلم فعال ،لتحسين إدارة الصفوف.
 .1تنظيم عمليتي التعليم و التعلم في إطار استراتيجيات و طرائق و أساليب التعلم الذاتي.
 .2توظيف الوسائل السمعية البصرية بشكل فعال.
 .3تنظيم نشاطات تعليمية تعلمية مرافقة ينفذها الطلبة رارج غرفة الصف.
 .4تشجيع المعلمين على استخدام أساليب التعلم الرمزي و التعاوني.
السؤال السابع
هناك مقولة تربوية تقول" إن مدير المدرسة مشرف تربوي مقيم .حدد خمس مهمات من
مهمات مدير المدرسة في ضوء هذه المقولة.
 .1تحسين كفاية المعلمين في التخطيط المدرسي.

.2
.3
.4
.5

تحسين كفاية المعلمين في اإلدارة الصفية.
تحسين كفاية المعلمين في رعاية شؤون الطلبة.
تحسين كفاية المعلمين في حفظ النظام و االنضباط الصفي.
تحسين كفايةة المعلمةين فةي إعةداد االرتبةارات و تطبيقهةا و تحليلهةا و إعةداد الخطةط العالءيةة
المناسبة.

السؤال الثامن
توظف الرحالت المدرسية كنشاط إثرائي للمنهاج .حدد الخطوات اإلجرائية التي يمكن أن يتبعها
مدير المدرسة حين يخطط لرحلة مدرسية.
 .1تحديةةد أهةةدا ف الرحلةةة و مكانهةةا و زمانهةةا بالتعةةاون مةةع المعلمةةين و بالتشةةاور مةةع الجهةةةات
الرسمية ألرذ موافقتها.
 .2تحيد المشاركين في الرحلة.
 .3رسةةم رريطةةة تحةةدد فيهةةا مسةةار الرحلةةة و األمةةاكن المهمةةة فيهةةا و توزيعهةةا علةةى الطلبةةة و
المعلمين.
 .4اإلعالم عن الرحلة و موعد انطالقتها.
 .5توفير شروط السالمة و األمن للمشاركين.
 .6تحديد دور كل مشارك من المعلمين إلفادة الطلبة في ضوء أهداف الرحلة.
 .7توزيع أدوات التقويم الالزمة لكتابة تقارير يستفيد منها طلبة المدرسة ءميعهم.
السؤال التاسع
اكتب عشرة معايير تراها مناسبة للتعرف إلى فاعلية المدرسة.
يتوقع من تقويم أدا ء المعلمين في مدرست  .ما المؤشرات التي تعتمدها في الحكم على درءة
فعالية المدرسة و المعلم؟ ااكر رمسا منها.
فعالية المدرسة
 .1لها رطة تربوية واضحة.
 .2تتبنى نتاءات و توقعات ايجابية من طلبتنها.
 .3توفير بيئة تربوية تربية لطالبها.
 .4تنظيم عالقات تعلم لفئات الطلبة ءميعهم.
 .5تحقيق مستويات تحصيل عالية لطلبها.
 .6تثري مناهجها بشكل مستمر.
 .7تهتم بالنشاطات التربوية المنهجية الصفية و غير الصفية.
 .8توفر أءواء ديمقراطية تقوم على احترام إنسانية اإلنسان.
 .9إدارة فعالة للبناء المدرسي و الموافق و التجهيزات المدرسية.
المزد من الملفات دائما على موقع الملتقى التربوي
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فعالية المعلم
 .1التخطيط الدرسي.
 .2إدارة الصف.
 .3المهمات اإلدارية (المناوبة ،الدوام،تربية الصفوف ،اللجان).....
 .4إعداد مواد منهجية إثرائية لمادته التعلمية.
 .5إعداد وسائل سمعية/بصرية منتجة.
 .6العالقات بين المعلم و طلبته و زمالئه و أولياء األمور.
 .7مستويات تحصيل الطلبة الذين يعلمهم.
 .8التمس بأرالقيات مهنة التعليم.
السؤال الحادي عشر
تشكل مهمة إثراء المنهاج واحدة من المهمات األساسية في إطار عمل القائد التربوي معلما كان
مديرا أم مشرفا تربويا ،و بوصفها مهمة رئيسة فإنها تنطوي عل عدد من المهمات الفرعية و

التي يحتاج تنفيذ كل منها إلي سلسلة من اإلءراءات و الخطوات العلمية كي تتحقق األهداف
اإلثرائية المنشودة.
ما المقصود بعملية إثراء المنهاج؟
إثراء المنهاج يعني إغناءه أو إحداث زيادات إضافات فيه تكمل نواقص معينة كشفها المربون في
أي من عناصره أو تجعلها أكثر وضوحا أو يسيرا أو تقبال إلثراء للمنهاج يكون نتيجة أبو
استجابة لالكتشاف فقر في المحتوى أو األساليب و الوسائل المستخدمة في تطوير مادته ،أو
الظهور غموض في األهداف أو المفاهيم لتصور في طرائق التعليم و أساليب القياس و التقويم و
عندئذ يلجأ المربون من رالل المؤسسات و األفراد إلى سد هذه الثغرات و استكمال النواقص و
معالجة ءوانب القصور لجعل المنهاج أكثر انسجاما مع أهداف التربية و فلسفتها شكال و
مضمونا به و أسلوبا و قياسا و تقويما.
حلل مهمة " إثراء المنهاج" إلى المهمات الفرعية المكونة لها بالترتيب.
تحديد المادة و الموضوع و الصف.
المواد التعليمية بما فيها المواد السمعية و البصرية.
تحليل يحتوى منهاج المادة
رصائص النمائية للمتعلمين المستهدفين.
األهداف التعليمية الذاتية المنشودة.
النشاطات االثرائية المقترحة.
صمم أنموذجا ً للمهمة الفرعية الثالثة.
المهارات
المعلومات
المعلومات
المعلومات
الوحدات الموضو
الشَرطية
االفتراضي
ع
ة
االتجاهات
العلمية الفكرية
حدد الخطوات اإلءرائية اإلدارية للمهمة الفرعية الثانية.
السؤال الثاني عشر
إن عملية تحديد الحاءات التعليمية و التدريبية تعد متطلبا قبليا ألية عملية تطوير و تحسين
لعمليات التعليم و التعلم بالنسبة للطلبة و المتعلمين ،كما إنها تشكل نظاما متكامال.
حدد بعبارات واضحة مفهوم الحاءة التعليمية و التدريبية مع ضرب أمثلة من واقع العمل و
المهام المتصلة به.
الحاءة ا لتعليمية و التدريبية  /بأنها الفرق أو المسافة أو الثغرة بين حقيقة أو واقع المتعلمين و
المتدربين أو العاملين الحالي و بين الوضع المأمول و النتاج المتوقع أن يكون هؤالء عليه في
المستقبل من حيث معارفهم و مهاراتهم و قيمهم و اتجاهاتهم فمقارنة واقع األداء الحالي بصورة
األداء المتوقع أو المنشود تبرز الحاءة إلى التعليم أو التدريب.
مثاال/
يشكو الطلبة من ضعف في إحدى المواد الدراسية أو يكون بعي الطلبة كارهين للمدرسين أو
يخافون االمتحانات المدرسية أو ينفرون من بعي الدروس....؟
يعاني المعلون من نقص في الكتابات الخاصة بتحضير الدروس أو إعداد االرتبارات أو تحليل
هذه االرتبارات إحصائيا أو تفسير األسئلة في غرفة الصف أو استخدام الكتاب المدرسي أو ال
يعرف المعلم الكثير من رصائص نمو التالميذ الذين يعلمهم أو يجهل أساليب تعلم بعي المواد
الدراسية أو غير مؤمن بجدوى استخدام الوسائل السمعية و البصرية في تنظيم التعلم....
اذكر العناصر األساسية لهذا النظام ،و مكونات كل عناصر من هذه العناصر.

المدخالت
.1
.2
.3
.4

المعلومات
اإلحصاءات
السجالت
البطاقات
التراكمية

العمليات
.1
.2
.3
.4

تحليل التنظيم
تحليل العمل
تحليل األفراد من
رالل/
المالحظة
المشاهدة

المخرجات
االرتبارات التعليمية و التدريبية/
 . 1مواضيعها
 . 2مجاالتها
 . 3الفئة المستهدفة
 . 4التعليم و التدريب الالزم.

