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السؤال األول  :اختر/ي اإلجابة الصحيحة م ما يمي-:

 .1من الشروط الداخمية لمتعميم:
أ .الكوادر البشرية

ب .طرق التدريس

ج .التقويم

أ .مبدأ

ب .مفهوم

ج .إجراء

 . 2العالقة السببية التي تربط بين مفهومين أو أكثر:

د .المستوى االجتماعي
د .حقيقة

 .3من أساليب تحميل المحتوى يستخدم لتجزئة محتوى المادة المراد تصميمها إلى مهارات عقمية :
ب .األسموب اإلجرائي

أ .األسموب الهرمي

ج .األسموب العممي

 .4مجال تصميم التعميم الذي يتعمق بتحديد عناصر الموقف التعميمي:
أ .تحميل التعميم

ب .تنظيم التعميم

د .األسموب االنتقالي

ج .تطوير التعميم

 .5أحد عمماء المدرسة السموكية الذين ساهموا في عمم تصميم التعميم.
أ .نورمان

ب .سكنر

أ .سكندو ار

ب .برونر

ج .برونر

د .تطبيق التعميم
د .هورن

 .6افترض أن السموك اإلنساني يحدث نتيجة تطبيق اإلنسان لمبادئ و قوانين في موقف معين:
ج.

أوسبل

د .نورمان

 .7القدرة عمى استخدام األفكار المجردة و توظيفها في مواقف محسوسة جديدة يسمى مستوى:
أ .المعرفة

ب .الفهم

ج .التطبيق

د .التحميل

 .8نموذج ينظم فيه المنهاج بحيث يبدأ بإعطاء مقارنات تشبيهية بين المادة جديدة و مادة مألوفة لممتعمم:
أ .نموذج برونر الحمزوني

ب .نموذج أوسبل

" .9أدوات جزم الفعل المضارع" تصنف ضمن:
أ .المفاهيم

ب .المبادئ

أ .وجداني

ب .نفس حركي

ج .نموذج دافيد ميرل
ج .اإلجراءات

 .10أن يرفض الطالب استخدام األدوية دون استشارة الطبيب هدف:
السؤال الثاني :قارن بين:

ج .معرفي

عالقة الخط المستقيم و العالقة األفقية المتساوية.
 .1المحتوى التنظيمي و المحتوى التدعيمي.
 .2التنظيم المنطقي و التنظيم النفسي.

 .3الطريقة الخطية و الطريقة النسجية.

 .4اختبارات األداء المرجعي و اختبارات المحك المرجعي.
1

د .نموذج رايجموث التوسعي
د .الحقائق
د .تطبيقي
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 .3السؤال الثالث:

شتاء ،و تنخفض الحرارة في
تنتمي فمسطين إلى مناخ البحر األبيض المتوسط ،و من صفاته حار جاف صيفاً دافئ ممطر
ً
المناطق الجبمية ،و ترتفع في منطقة األغوار ،و صحراء النقب.

صغ من الفقرة السابقة:
 .1هدف وجداني.
 .2هدف معرفي.

 .3هدف نفس حركي.

 .4سؤال موضوعي يقيس مستوى التذكر.
 .5سؤال مقالي يقيس مستوى التحميل.

السؤال الرابع:

 10درجات

أجب/ي عما يمى

ّ " .1نظس بعض التسبٌّْن إلَ تنظْم المحتٌٍ للمنياج بأنو من مقٌماث نجاحوً ،من ثم ،نجاح العملْت التعلْمْت
التعلمْت  ،لرلل ىناك عدة عٌامل تحنم تنظْم المحتٌٍ التعلْمِ.
فِ ضٌء ما سبق اذمس ُ/ىره العٌامل مع الشسح؟
 .2عسف ُ/المقصٌد باختبازاث التحصْل ً ،اذمس أىم مٌاصفاث االختباز الجْد مع الشسح بإّجاش؟

إنتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح
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