
 سؤال طرح على االساتذة في امتحان التثبيت 30اكثر من 

 إعيش حسام الدين : جمعها لكم األستاذ
 ماهي اللجان المتساوية األعضاء؟ وماهي مهامها؟ (1
  إذا تعرض تلميذ لحادث داخل المدرسة ماهي اإلجراءات الواجب اتخاذها؟ (2
 مالفرق بين القرار والمرسوم؟  (3
 يقدمها االستاذ لتالميذه؟ماهي اشكال التحفيز التي   (4
 ماهي العطل مدفوعة األجر ؟ (5
 ماهو الفرق بين التقويم والتقييم ؟ (6
 ما هي التغيرات النفسية التي التى تطرأ على الطفل في سن المراهقة ؟ (7
 ماهو الفرق بين االستيداع واالنتداب ؟ (8
 من يترأس مجلس التوجيه والقبول ؟ومن هو مقرر الجلسة ؟  (9

 التوجيه والتسيير ومهامه؟ اذكر أعضاء مجلس  (10
 ما هي العطل االستثنائية التي هي حق من حقوق االستاذ؟ (11
 الفرق بين الوساطة والتحكيم؟ما (12
 ماهي عقوبات األستاذ من الدرجة الثالثة  ؟  (13
 ماهي حقوق وواجبات االستاذ ؟ (14
من هم األشخاص الذين يمكنهم الدخول على االستاذ في القسم أثناء الحصة  (15

 التعلمية ؟
 البيداغوجية والتربوية؟ اذكر مهام االستاذ  (16
 كيف تتعامل مع المراهق الخجول واالنطوائي؟  (17
 ماهي مهام االستاذ في اطار اخالقيات المهنة؟  (18
 عرف مجلس التعليم كم مرة ينعقد خالل السنة الدراسية ؟  (19
ماهي المجالس التي تعقد خالل السنة الدراسية في المؤسسة؟مع ذكر وظيفة    (20

 مجلس باختصار؟كل 



 هل دفتر النصوص وثيقة ادارية او وزارية؟ (21
 ماهي العطل المدفوعة األجر للموظف ؟  (22
 كيف تتعامل مع تلميذ تغيب بسبب عطله مرضيه طويلة ؟  (23
 في حال تكليف االستاذ بمهة اثناء عطلة. هل يحق له الرفض ؟ ولماذا؟ (24
 مراحل نمو الطفل وبما تتميز كل مرحلة؟ (25
 الدرس وصفات االستاذ الناجح؟ ماهي خطوات بناء  (26
 ماهي العطلة التي يحظى بها الموظف مرة واحدة طيلة حياته المهنية؟ (27
 مجلس التأديب ومهامه؟ مما تتشكل لجنة الطعن الوالئية؟ (28
ذا كانت هناك حالة شغب وتشويشا من   (29 ما الفائدة من دفتر المراسلة ؟. وا 

 تلميذ ما هو أول شيء تفعله؟
 نية للموظف مع ذكر انواع العقوبات؟اذكر االخطاء المه  (30
 تعريف التقويم وأنواعه؟  (31
 ماهي حقوق التلميذ؟ (32
 كيف تتعامل مع التلميذ المشاغب؟  (33
أذكر عاملين رئيسيين مسؤولين عن ظاهرة الفروق الفردية بين األفراد ؟ .  (34

 .موضحا أيهما قابل للتغيير والتعديل ؟
بيداغوجية المقاربة تعد طريقة حل المشكالت من الطرق النشطة في  (35

 .بالكفاءات
 أذكر خطوات هذه الطريقة . -1
 . وضح ذلك بمثال _ 2 
 مبادئ المقاربة بالكفاءات؟ (36

 وفي االخير نتمنى لكم التوفيق في االمتحان 
 راجعوا جيدا العطل والغيابات

 

 


