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ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسئلة االختيار من متعدد  :األوىلاجملموعة  

 :البد من توافر، صفة النظامية التعليمى لكى يتحقق في النظام   -1

A-  العناصر متحدة B-  بينهما العناصر والتفاعالت 

C-  نشطة   التفاعالت D- للنظام  وظيفة 

 السر في نجاح تجربة اصالح التعليم في ماليزيا: -2

A-  شفافية   لشعب بكلالخطة ل نعالا B- توافر المسئول صاحب الرؤية 

C- إنتاج سلع جيدة بأسعار زهيدة D-  كل من أ و س 

 سمى:ي، ما يمثل النظام في الواقع ليعين الفرد على إدراك العالقات الهامة فيه  -3

A-  نظم تحتية أو فرعية B- النموذج 

C-  التنظيم D-  جميع ما سبق 

 سمى:ي العمليات،يعبر عن جهود شخصية في تحديد مكونات المشكلة باستخدام رموز مشتقة من بحوث  -4

A-  النموذج التمثيلي B-  النموذج التصويري 

C-  الرمزي النموذج D-  جميع ما سبق 

  بجودة:التعليم نظام ئج يمكن الحكم على كفاءة نتا -5

A- المدخالت B-  العمليات 
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C- المدخالت والعمليات معا D-  معا والعمليات والنتائج المدخالت 

 كثيرة:إلى أمور نتائج نظام التعليم ترجع صعوبة قياس  -6

A-  تقدر أن  يمكن  ال  التعليمية  المخرجات 

 بثمن 

B-  عدم تجانس المخرجات 

C-  جميع ما سبق D-  يتعذر إعطاء قيمة رقمية لها 

 :مجموعة من العالقات به تقوم بتمثيل آلية عمل النظم المختلفة و يعبر عنه عادة باستخدام النماذج الرياضية  -7

A-  النموذج التمثيلي B-  النموذج التصويري 

C-  النموذج الرمزى D-  جميع ما سبق 

 والعوامل المؤثرة فيه.التحديات الخارجية لنظام التعليم تمثل  -8

A- المدخالت B-  البيئة المحيطة 

C-  المخرجات D-  التغذية الراجعة 

 :انخفاض المركز االجتماعي للمرأة في الدول النامية يرتبط ب  -9

A-  الخصائص االقتصادية B-  الخصائص الديموجرافية 

C-  الخصائص الثقافية D-  الخصائص السياسية 

 الذذيمن المنطلقات األساسية التي ترتكز عليها دول جنوب شرق آسيا قى قيام التعليم   مفهوم الوالء والطاعة-10

 يتبع:



Page 3 of 10 
 

A-  النظام القيمي واألخالقي B-  الحضارة الصينية 

C-  النموذج الياباني D- التدرج الهرمي للسلطة 

من المنطلقات األساسية التي ترتكز عليها دول جنوب شرق آسيا قى قيذام   نظام التقويم يتسم بالدقة المتناهية-11

 يتبع: الذيالتعليم 

A-  النظام القيمي واألخالقي B-  الحضارة الصينية 

C-  النموذج الياباني D- التدرج الهرمي للسلطة 

 للدول النامية: من الخصائص السياسية -12

A-  السياسيقدم العهد باالستقالل B-  السياسي االستقرار 

C-  وضوح الهوية السياسية D- في بعض االحيان  غياب العقالنية في اتخاذ القرار 

 من الخصائص العامة للتعليم في الدول النامية: -13

A-  عدم ربط التعليم بخطط التنمية B-  عدم التوسع في تعليم المرأة 

C-  الثانوي التوازن بين أنواع التعليم D-  ربط التعليم بخطط التنمية 

 في الدول النامية: العوامل التي ساعدت على عدم كفاءة التعليممن  -14

A-  عدم تعدد اآلراء والفلسفات B-  زيادة االستثمار في التعليم 

C-  االعتماد على النقل واالستعارة D-  االهتمام بجودة التعليم 

 من االتجاهات العامة للتعليم في دول جنوب شرق اسيا: -15

A-  والتصدير االهتمام بالتصنيع B-  التدابير الوقائية للحد من الفساد 
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C-   التقني االهتمام األكثر على التعليم D-  االبتدائي االنفاق األكثر على التعليم 

 :لالهتمام بجودة التعليم من األسس التنموية التي ارتكزت عليها دول جنوب شرق اسيا-16

A-  تمهين التعليم B-  التعليم ومحاربة االمية 

C- اإلدارة الجيدة D- االهتمام بالمشروعات المتوسطة 

 قسم من الميزانية على: أكبرخصص مهاتير محمد -17

A-  التعليم B-  التصنيع 

C-  الزراعة D-  المحور االجتماعي 

 من العوامل التي ساعدت في نجاح تجربة مهاتير محمد: -18

A- القدوة واإلدارة الجيدة B-  تبنى النموذج الغربي 

C-  فرض قيود على التحويالت النقدية D-  تعويم العملة 

 بسبب: التعليمي ميطلق على التعليم االبتدائي قاعدة السل-19

A-  سنا  األطفال أصغريضم B-  أخطر سنوات حياتهم 

C- يمكن عالجه  الخطأ التعليمي D-  جميع ما سبق 

 مصر:من أسباب ارتفاع معدالت المواليد في  -20

A-   انتشار األمية B-  انخفاض المستوى التعليمي للمرأة 

C-اعتبار األطفال موردا E-  جميع ما سبق 
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 هناك اثار سيئة للهجرة الداخلية على تربية األطفال منها: -21

A-  تكدس لمن هم في سن التعليم االبتدائي B-  تخلخل لمن هم في سن التعليم االبتدائي 

C- مشكالت لألطفال الصغار D-  جميع ما سبق 

 من الريف الى الحضر: الجذب التي تحدد االتجاه الذي يسلكه المهاجرمن عوامل  -22

A- زيادة عدد األسر B-  الرغبة في الهجرة 

C-  عدم توافر فرص العمل D-  زيادة األجر 

 ظلت الحياة النسائية في مصر بال مدارس حكومية للبنات حتى عام: -23

A- 1874 B- 1832 

C- 1941 D- 1872 

 :وكان من نتائجهافي مصر االبتدائي التغيرات االجتماعية على التعليم  اثرت  -24

A-  مكانة وحرية المتعلم  علىالتركيز B-  إكساب طفل المرحلة االبتدائية بدائيات المهن 

C-  جعل الطفل مركزًا للعملية التعليمية D- التعليم وحتى مراحله األعلى  علىقبال  اال 

 :المواليد واالنخفاض النسبي في معدالت الوفيات في الدول النامية ب الزيادة في معدالت ترتبط  -25

A-  الخصائص االقتصادية B-  الخصائص الديموجرافية 

C-  الخصائص الثقافية D-  الخصائص السياسية 

من المنطلقات األساسية التي ترتكز  ربط العملية التعليمية مع االحتياجات الوطنية من القوى البشرية المؤهلة-26

 يتبع: الذيعليها دول جنوب شرق آسيا قى قيام التعليم 
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A-  النظام القيمي واألخالقي B-  الحضارة الصينية 

C-  النموذج الياباني D- التدرج الهرمي للسلطة 

روح التضذذحية والتعذذاون مذذن المنطلقذذات األساسذذية التذذي ترتكذذز عليهذذا دول جنذذوب شذذرق آسذذيا قذذى قيذذام التعلذذيم -27

 الذى يتبع:

A-  النظام القيمي واألخالقي B-  الحضارة الصينية 

C-  النموذج الياباني D- التدرج الهرمي للسلطة 

 كان إنفاق الجزء األكبر من المبالغ التي انفقت على تطوير التعليم في ماليزيا على:  -28

A-  مرتبات المعلمين B- بناء المدارس الجديدة 

C-  محو االمية D-  تطوير المناهج 

 أنه: فيصفة التفاعالت للنظام تكمن  -29

A-  أجزاء متفاعلة B-  كل جزء له أهمية خاصة 

C- من العناصر يؤثر    أيقيمة    فيتغيير    أي

 على العناصر األخرى 

D-  جميع ما سبق 

 استوحى مهاتير محمد فكرة النهضة من: -30

A-  التجربة اليابانية B-  أفكار محمد على باشا 

C-  التجربة الصينية D-  جميع ما سبق 

 أسئلة الصواب واخلطأ   :الثانيةاجملموعة 
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 تحميل النموذج فوق طاقته ًا؛ و اعتبار النموذج بالفعل النظام األصلي وليس مجرد نموذج -1

 في البالد النامية.  تعدد اآلراء والفلسفات التربوية المتبناة -2

   .كلي وليس التركيز على جزء أو عدة أجزاءبشكل التفكير وتناول المشكالت  هو طريقة فىالنظم مدخل  -3

 . صفة النظامية فيه تنتفيتحقيق وظيفة أو هدف بدونه  إلىأن أي نظام يسعى  -4

 .من البالد النامية أكثرتميل الى مقاومة للتغير البالد المتقدمة  -5

 األشياء. أن النظام هوية وخصائص ينفرد بها تجعله مختلفًا عن غيره من  -6

 . التعليميمن السهل قياس نتائج التعليم وأن نرجعها كلها إلى النظام  -7

 خصائصها التعليمية. على تأثير للبالد النامية ليس لها النواحي االقتصادية والسياسية  -8

 .من البالد النامية أكبرتحتاج البالد المتقدمة ميزانيات  -9

 .مما جعلها حقل تجارب في التعليم الصراعات الداخليةو معظمها في مناطق النفوذ األجنبي البالد النامية تقع   -10

 . البالد المتقدمة الزيادة المطردة في إعداد المسجلين بالمدارس دون استعداد كاف الستقبالهم تعانيال  -11

 .عدم ربط التعليم بخطط التنمية واحتياجاتها المتنوعة الناميةالبالد  تعاني -12

 من أسباب نجاح الدول النامية.التعجل في النقل واالقتباس من النظم التعليمية المتقدمة   -13

 النفقات. حجم اإلنفاق على التعليم ونصيب الفرد من هذه في الهوة واسعة بين الدول النامية والدول المتقدمة  -14

  .كمدخل لحركة النمو االقتصادي في هذه البالد  بالصناعةلدول جنوب شرق آسيا االهتمام الفائق  -15

 .ومقاييس اإلنجاز بالغة الصعوبة المتناهية،يتسم بالدقة  دول شرق آسيانظام التقويم في أغلب  -16

 ووصول أي شاب إلى قمة العملية التعليمية طالما نجح في مراحل دراسته  المساواة،نظام التعليم هو المدخل الحقيقي لتحقيق  -17

 حقق الربط الحقيقي للعملية التعليمية مع االحتياجات الوطنية من القوى البشرية المؤهلة والمدربة  المصري نظام التعليم  -18

 الوصول إلى معدالت عالية من التنمية المتوازنة مع عدالة التوزيع  الدول  معظمالمحرك األول للتقدم في  تكان الصناعة -19
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 تحقيق المساواة في فرص العمل يعنى االستمرارية وإكمال تعليمه إلى أقصى حد ممكن وفق قدراته واستعداداته وطموحاته.  -20

 في مصر.على بناء المدارس الفنية،   الميزانيةالجزء األصغر من يتم إنفاق  -21

 أغلى ما تمتلكه الشعوبليست عدد السكان عائقا أمام التقدم والنمو وأن الثروة البشرية اعتبرت الدول  -22

  والتأهيل للحرفيين هما األولوية.التعليم والبحث العلمي والتدريب  قرر مهاتير محمد أن يكون  -23

 .، فجعلها قدوة ومثاًل أعلىاالنجليزية، واستقر اختياره على المعجزة شرقااتسمت سياسة مهاتير محمد باالتجاه  -24

 . %90أكثر من  2009في ديسمبر في ماليزيا نت بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة اإلنتر  -25

 في مصر. وإنشاء معامل للعلوم والكمبيوترالمبالغ على بناء مدارس جديدة، الجزء األكبر من إنفاق  -26

 . في ماليزيا أبحاث يشكو من قلة الدعم الحكوميانه ال تكاد تجد مركز  -27

 المدن.من عوامل طرد السكان اغراء الخدمات التعليمية والثقافية في  -28

 والنتائج. ماليزيا حدد فيها األولويات واألهداف  خريطة لمستقبلمهاتير رسم    -29

 في مصر.  تزايد التباين بين تعليم البنات والبنين لصالح البنين  -30

 . الزوجات ارتباطا طرديا بمستوى تعليمهن إنجابيرتبط مستوى  -31

 . في التعليم االوربية واألمريكيةالنهضة مهاتير محمد أفكاره من استوحى  -32

                    ركزت تعريفات النظام على بعدين فقط وهما العناصر والتفاعالت بين العناصر. -33

       التفاعالت بين عناصر النظام تجعل عملية تحليل أداء النظام سهلة وواضحة. -34

  النظم تتشكل وتعمل بطريقة مرتبة ومنظمة وغرضية.  -35

  يعد مدخل النظم أساس التخطيط للنظم التعليمية. -36

  مدخل النظم موجه نحو األهداف بعيدة المدى للمؤسسات التعليمية. -37

  يدة إلى حد كبير في مدخل النظم التعليمية.األساليب الكيفية مف -38
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 وضع مونتيللو وومبرلى خمس عمليات أساسية لمدخل النظم في التربية.   -39

  المطالب االجتماعية من مدخالت اإلنسانية لمدخل النظم.  -40

  ميول واتجاهات الطالب تعد من مخرجات النظام التعليمي. -41

 م نسبة من مخرجاتها إلى مدخالتها.  معظم النظم لها خاصية إعادة تقدي -42

  يعد النظام بوجه عام تركيبًا هرميًا له أجزاء من خالل أجزاء ترتبط مع بعضها وتأخذ صورًا مختلفة. -43

 ضوابط التحكم في نوعية التعليم من المدخالت األساسية للنظام التعليمي.  -44

 والتوقعات االجتماعية المتغيرة.  مدخل النظم التعليمية يحافظ على التوازن الفعال بين األداء -45

 النظام دائمًا أكثر تعقيدًا وأكثر ثراء من النموذج من حيث التفاصيل.  -46

             يتوافر التعليم االبتدائي بماليزيا في ثالثة أنواع من المدارس كل منها تستخدم لغة معينة للتدريس.   -47

     يب وإعداد المعلمين بماليزيا.أدمجت مفاهيم التربية السكانية في برامج تدر  -48

 اللغة الماالوية هي اللغة التعليمية في مراحل التعليم العام جميعها بدولة ماليزيا.   -49

  هناك ثالثة مستويات إلدارة النظام التعليمي داخل وزارة التعليم فى ماليزيا. -50

  .المقاطعات التعليمية في ماليزيا ليس لها صلة بالمقاطعات اإلدارية -51

 يعد التعليم ما قبل المدرسة جزءًا من النظام التعليمي الرسمي بدولة ماليزيا. -52

  إسهامات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الماليزية في عملية تمويل التعليم ضئياًل.  -53

  تياجات التعليمية. المقاطعات اإلدارية بدولة ماليزيا يتم إنشاؤها على أساس االحتياجات االدارية ال على أساس االح -54

  . 1996أصبحت مرحلة التعليم ما قبل المدرسة جزءًا من نظام التعليم الوطني بماليزيا بمقتضى قانون التعليم لعام  -55

 التعليم الثانوي بمليزيا يتضمن التعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي األعلى معا. -56

 لطالب على شهادة المدرسة الثانوية العليا ثم االلتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي.االلتحاق بالتعليم العالي الماليزي يشترط حصول ا  -57
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 عناصر وأجزاء النظام غالبًا ما تكون هي ذاتها نظمًا فرعية أو تحتية.  -58

 تتضمن مؤسسات التعليم العالي بماليزيا ثالثة أنواع: الجامعات والكليات المتوسطة والمؤسسات البوليتكنيكية.  -59

 عة اإلسالمية الدولية بماليزيا تكتفى بالدراسات اإلسالمية الدينية فقط.  الجام -60

 


