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اسم المحاضر :المحاضرون جميعا
رقم الطالب/ة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب/ة :ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكمية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم/التخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(:ال)

( 10درجات)

ضع/ي عالمة()أماماإلجابةالصحيحة،وعالمة ( × )أماماإلجابةالخطأ،ثمانقمهاإلىدفتراإلجابة:
 .1تعرفاختباراتالتحصيمبأنهااألداةالتينحصمبواسطتهاعمىمعموماتتتعمقبتعممالطالبفقط.
.2

منمميزاتاألسئمةالمقالية،اإلسهابفياإلجابةممايسهمعمىالمعممالتصحيحبموضوعية .

 .3يهدفالمعمممنوراءتطبيقاختباراتاألداءالمرجعي،اختيارالصفوةمنالطمبةوفق قدراتمعينة.
 .4االستراتيجيةالتعميميةهيكافةاألساليبالتييتبعهاالمعممفيضبطسيرعمميةالتدريسوفققوانينالمدرسةوأنظمتها.
 .5تستنداالستراتيجياتالفرديةعمىديمقراطيةالتعميم.
 .6منأنواعالوسائاللتعميمية،الوسائمغيراآلليةكالمذياعوالحاسوبالتعميمي.
 .7األنشطةالتربويةتساعدعمىنموشخصيةالطالبالمتعممفيجميعجوانبها.
 .8منخطواتعمميةالتقويمالصحيحةوصف الموضوع المراد تقويمه.
 .9يعتبرالتقويمالتشكيميخطوةمنخطواتتصميمالتعميم.
 .10الهدفالرئيسمعمميةالتقويمالجمعي،هي إصدار الحكم ،واعطاء تقدير عام لجودة العممية التعميمة.

السؤال الثاني:اختر رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي ،ثمانقمهاإلىدفتراإلجابة 10(:درجات)
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 .1تحتويأسئمةاالختيارمنمتعددعمىجزأينأساسيين:
أ -الجذعوالبدائل

ب -األهدافوالميول

ج -القاعدةوالمبدأ

د -المعرفةوالفكرة

 .2المحتوىالتعميميأليمادةدراسيةينحصرفيأربعفئاترئيسة،فماهيهذهالفئات؟
أ  -الحقائقوالمفاهيم والمبادئاالجراءات
ج -المعمم والمتعمم والمنهاجالمدرسة

ب -ليسمماسبق
د-األهدافوالمحتوىوالوسائمواألنشطة

 .3أنواعاالختباراتمنحيثالتوقيت:
أ  -االختباراتالموضوعية ب -االختباراتالقبمية والبعديةوالمتضمنة
ج -االختباراتالنهائية

د -اختباراتالتقويم

 .4العواماللتيتحكمالمصممالتعميميمدىاختيارطريقةالتدريس:
أ -الهدفالتعميمي
ج -الموازنة

ب -المادةالتعميمية
د-كمماسبقصحيح

 .5منوظائفالتقويمالتشكيمي:
أ  -التشخيص،والتغذيةالراجعة
ج -التنبؤبنجاحالمتعمم

ب-إعطاءدرجة.
د-منحشهادةمنو ازرةالتربيةوالتعميم

 .6من أهم المتغيرات التي تحكم اختيار نمط المنشطات العقمية :
أ  -االختبارات

ب -الوسائل التعميمية

ج -التقويم

د-المحتوى

 .7الوسائل التعميمية الني تعتمد عمى الرمز والمغة تناسب األهداف :
أ -المعرفية

ب -الوجدانية

ج -النفس حركية

د -التطبيقية

 .8إعطاء معان وتفسيرات لخبراتنا من خالل المعرفة والفهم والتبصر والعمل عمى استرجاع كل ذلك عند
الحاجة يسمى :
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أ -استيراتيجيات تربوية

ب -استيراتيجيات اإلدراك

ج -الخرائط العقمية

د -األساليب والظروف التربوية

 .9من أهم عمماء التربية الذين ركزوا عمى استيراتيجيات التعميم :
أ -سكنر-برونر

ب -بياجيه -أوزوبل

ج -جانيه –ميرل – دروزة

د -ريجموث – جون ديوي

 .10هناك ثالث أبعاد تقيس االتساق في أسئمة االختبار مع األهداف التعميمية:
أ  -المهارات العقمية والحركية واالتجاهاتب-الحقائق والمفاهيم واإلجراءات
ج -العمميات العقمية والظرف التعميمي والمعيار د -نمط السؤال والمحتوى والمستوى العقمي

السؤال الثالث 10(:درجات)
أ -لعألهميهالوسائاللتعميميةتنبعمنأهميةتوظيفها،كيفينظرمعممالمرحمةاألساسيةإلىأهميةالوسائاللتعميمية؟
(ثالث درجات)
ب -هناك عدة عوامل تحكم تنظيم المحتوى التعميمي من قبل المصمم التعميمي،اذكرها(.أربع درجات)
ج -يتمتعاالختبارالجيدبعددمنالمواصفات،اذكرهامعالشرح(.ثالث درجات)
السؤال الرابع  10( :درجات)
أ -تتنوعاألنشطةالتربويةمنحيثنمطالخبرة،اذكرأربعةأنواعمنهذهاألنشطة،معمثالعمىكمنشاط(.أربع درجات)
ب -اشرح االستراتيجية العامة لتصميم المنشطة العقمية (.ثالث درجات)
ج -صمم مقارنة بين التقويم التشكيمي والتقويم الجمعي(.ثالث درجات)

السؤال الخامس 10(:درجات)
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أ -افترضالتربويونأنهناكثالثأنماطمناألسئمةالتعميميةمنحيثطبيعةاالستجابة،ضعسؤالينعمىكمنمطمنهذهاألنماط
.
ب -ترجم استخدام طريقة التدريس الحوارية ،عمى درس النظافة لمصف الثاني االبتدائي من كتاب لغتنا
الجميمة  ،توضح ما عمى المعمم أن يقوم به منذ دخوله غرفة الصف حتى خروجه منها.

انتهتاألسئمة،،،
**معتمنياتنالكمبالتوفيقوالنجاح**
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