
 

 

 ألساتذة األطوار الثالثاألسئلة الشفوية لمسابقة 

  عرف نفسك؟ -1س

  ماهي مراحل الدرس؟ وماهي اهم مرحلة؟ -2س

  ات بالترتيب؟كيف تتعامل مع التلميذ العنيد والمشاغب؟ وماهي العقوب -3س

 كيف تقسم السبورة؟ -4س

  لماذا اخترت مهنة التعليم في الطور االبتدائي؟ -5س

  كيف ترين العالقة بين االستاذ والتلميذ في وقتنا الحالي؟ -6س

 المدرسة؟ماهي النشاطات الثقافية في  -7س

 في التعليم واالصالحات التي دخلت عليه؟ رأيك وما ه -8س

 ماذا نقصد بالمقاربة بالكفاءات؟ -9س

 باألستاذماهي الملفات التي تتعلق  -10س

 عدد المجالس ووظائفها؟ وما ه -11س

 ماهي السجالت التي يستعملها االستاذ؟ -12س

  ماهي العطل الغير رسمية؟ -13س

 رمى عليك تلميذ ورقة في القسم كيف يكون تصرفك تجاهه؟ إذا -14س

 كيف تتعامل مع تلميذ منطوي على نفسه؟ -15س

 كيف يمكن ان تكون ناجحا كأستاذ؟ -16س

 الخبرة؟هل يكفي التعلم وحده الكتساب  -17س

 الشيء الذي يقلقك في العمل وما ه -18س

 

 :حوليمكن ان تسأل أيضا 

 - مت بتدريسها؟اذا كنت درست من قبل : ما هي السنوات التي ق - من قبل ؟ هل عملت - التعليم؟مهنة 

ما  - ما رأيك في االصالحات الجديدة ؟ - ولماذا؟يمكن ان تسأل بعدها : أي السنوات القت اعجابا لك ؟ 

 ما الفرق بين التدريس في النظام القديم والتدريس في ظل االصالحات الجديدة ؟ - هو التدريس بالكفاءة ؟

ما هو الفرق بين التقويم والتقييم  - .النائيةقرى كيف تتعامل مع حالة طفل ابكم واصم ؟ خصوصا في ال -

ما هي  - : يمكن ان تسأل أيضا حول التشريع المدرسي مثل - ما هي مراحل انجاز مذكرة تعليمية ؟ - ؟

 في حالة حدوث حادث داخل المدرسة - العطل الرسمية ؟



 بنفسك؟ عرف-1 س

 شھادة على(ة)متحصل……… في اسكن .…ب../../..موالید من.……………(ة)السید انا-1 ج
..……… 

 

 مرحلة؟ اھم الدرس؟وماھي مراحل ماھي-2 س
 اھم)االساسیة البناء مرحلة الثانیة المرحلة (التمھیدیة المرحلة)االنطالق وضعیة االولى المرحلة-2 ج

 (التقویم) الختامیة المرحلة الثالثة المرحلة (مرحلة

 

 بالترتیب؟ العقوبات وماھي والمشاغب؟ العنید التلمیذ مع تتعامل كیف-3 س
 بانجاز تكلیفھ االساسیة االماكن في المعلم من قریبا یكون مثال القسم كرئاسة المسؤولیة تحمیلھ-3 ج

 للعقوبات النسبةب اما مستحسن بعمل قام كلما باستمرار تشجیعھ ألخر حین من السبورة على التمارین
 (المراقبة تحت)الراحة فترة من الحرمان التوبیخ او االنذار او السیئة العالمات ھي بھا المسموح

 

 السبورة؟ تقسم كیف-4 س
 بالترتیب الیسار الى الیمین من الكتابة وتكون اجزاء(4 )اربعة الى السبورة تقسم-4 ج
 
 االبتدائي؟ الطور في التعلیم مھنة اخترت لماذا-5 س
 حبي كذلك وتنمیتھا مواھبھم صقل یسھل ابریاء صغار اطفال مع اتعامل نفسي اجد الطور ھذا في-5 ج

 معھم احیا ان في الشدیدة بالرغبة واحساسي لالطفال
 
 الحالي؟ وقتنا في والتلمیذ االستاذ بین العالقة ترین كیف-6 س
 المقاربة)الحدیثة التدریس طرق عم تزامنا والتلمیذ االستاذ بین یحد كان الذي الحاجز انكسر-6 ج

 اومقوم ومرشدا موجھا واالستاذ التعلمیة التعلیمیة العملیة محور ھو التلمیذ اصبح حیث (بالكفاءات

 

 ؟ المدرسة في الثقافیة النشاطات ماھي-7 س
 االطفال سوماتلر معارض اقامة (مسرحیات-اناشید) والدینیة الوطنیة واالعیاد المناسبات احیاء-7 ج

 المدارس بین الثقافیة المناظرات في المشاركة لبستنةا
 
 علیھ؟ دخلت التي واالصالحات التعلیم في رایك ماھو-8 س
 بمشروع العمل في تمثلت اصالحات عنھا تمخضت وسلبیاتھا باجابیاتھا دخلت التي علیمالت انظمة-8 ج

 وتطورھا معارفھ وتنمیة قدراتھ البراز الفرصة للمتعلم یعطي الجدید االسلوب ھذا بالكفاءات المقاربة
 التعلمیة التعلیمیة العملیة ظل في
 
 بالكفاءات؟ بالمقاربة نقصذ ماذا-9 س

 مشكلة وضعیات خالل من التعلمیة التعلیمیة العملیة اثناء المتعلم لدى الكامنة قدراتال عن الكشف-9 ج
 وتطویرھا تنمیتھا على والعمل

 
 اذ؟باالست تتعلق التي الملفات ماھي- 10 س
 المرفقة الوثیقة–المنھاج— والنتائج التقویمات سجل–المناداة دفتر– الیومي الكراس- 10 ج

 المقررات تدریس دلیل—للمنھاج
 
 ووظائفھا؟ المجالس عدد ماھو- 11 س
 للمؤسسة الداخلي القانون ومناقشة التالمیذ اسماء قوائم اعداد وظیفتھ التربوي النشاط مجلس- 11 ج
 یدرس التربوي التنسیق مجلس المدرسیة المكتبة قوائم اعداد كذلك الرسمیة الرامج تطبیق و

 حلولھا عن والبحث والمتعلم المعلم تواجھ التي الصعوبات



 
 االستاذ؟ یستعملھا التي السجالت ماھي- 12 س
 الیومي االعداد سجل التربوي النشاط سجل (التربوي الفریق)التربوي التنسیق سجل- 12 ج
 
 رسمیة؟ الغیر عطلال ماھي- 13 س
 امومة اجازة المدى طویلة او قصیرة المرضیة االجازات- 13 ج
 
 تجاھھ؟ تصرفك یكون كیف القسم في ورقة تلمیذ علیك رمى اذا- 14 س
 االسباب عن معھ ابحث لین باسلوب انفراد على الیھ اتحدث زمالئھ امام الیھ الحدیث اتحاشى- 14 ج

 العمل ھذا عن بالعزوز اقناعھ اولاح التصرف بھذا للقیام دفعتھ التي
 
 نفسھ؟ على منطوي تلمیذ مع تتعامل كیف- 15 س
 انجاز او االسئلة عن لالجابة واختیاره الدرس في اشراكھ خالل من باستمرار الیھ اتقرب- 15 ج

 المعلم مرأى على یكون مكان في وضعھ اعمالھ وتثمین تشجیعھ السبورة على نشاط
 
 كأستاذ؟ ناجحا تكون ان یمكن كیف- 16 س
 المھنة لھذه اختیارنا كان اذا اال ذلك یاتي ان یمكن وال والتضخیة االستعداد یتطلب النجاح- 16 ج

 الوظیفة ھذه ممارسة في الشدیدة رغبتنا وكذلك.عاتقتنا على الملقاة المسؤولیة بعظم قناعتنا نتیجة
 النبیلة

 
 ؟ الخبرة الكتساب وحده التعلم یكفي ھل- 17 س
 النفس وعلم الطفولة سیكولوجیة في المستمر والبحث والمران بالممارسة تكتسب لخبرةا- 17 ج

 باستمرار اصالحھ یجب ما اعمالھوتصحیح تقویم لالستاذ یتسنى حتى التربوي
 
 .؟ العمل في یقلقك الذي الشيء ماھو- 18 س
 واجباتھم اداء عن وعزوفھم بالدروس االطفال اھتمام عدم- 18 ج
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