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لنفصم انذراسً األول
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اسى انًحبضز :د .صجبح َصبر
رلى انطبنت.......................................:
اسى انطبنت......................................:
انكهٍـــــــــح :كهٍــــــخ انتزثٍــــــــخ
انمسى  /انتخصص............................ :

اختز االجبثخ انصحٍحخ ثى اَمم االجبثخ فً دفتز االجبثخ
انسؤال األول:

 10درجبد

ٌ.1عتًذ يفهىو تكُىنىجٍب انتعهٍى عهى عهى:
ب .االتصال انتزتىي

أ.انُفس انتزتىي

د .أ+ب

ج .االختًاع انتزتىي

ٌ.2تًٍش انُظبو انًفتىح عٍ انُظبو انًغهك ثىجىد:
ب .انعًهٍاخ

أ.انًذخالخ

د.انتغذٌح انزاخعح

ج .انًخزخاخ

.3عهى انسجزَبطمٍخ عهى ٌعًُ ثعاللخ:
ب .االَساٌ تاالنح

أ.انًعهى تانًتعهى

د .انًزسم تانًستقثم

ج .انًعهى تانعًهٍح انتزتىٌح

 .4االتصبل انذي َسًٍه " يزاجعخ انذاد" هى:
أ .االتصال انذاتً

ب .االتصال اندًعً

د .االتصال اندًاهٍزي

ج .االتصال انشخصً

 .5يٍ عُبصز االتصبل يب ٌأتً يب عذا واحذح:
ب.قُاج االتصال

أ .انًزسم

ج .االدراك

د .انتغذٌح انزاخعح

.6أول يٍ استخذو يصطهح تكُىنىجٍب انتعهٍى.
أ .سكُز

ب .فٍٍ

د .كارثىل

ج .تهىو

 .7تىظف األطمى انتعهًٍٍخ فً انتعهى

أ.

انفزدي انذاتً

.8

د .انًدًىعاخ انصفٍح

ب .اندًاعً

د .أ+ج

تعتجز تكُىنىجٍب انتعهٍى

أ .طزٌقح فً انتفكٍز

ب .يُهح فً انعًم

ج .أسهىب فً حم انًشكالخ

 .9أحذ األَظًخ انتعهًٍٍخ انتبنٍخ ٌىظف فمظ فً انتعهى انفزدي انذاتً
أ االطقى انتعهًٍٍح

ب .انحقائة انتعهًٍٍح ج .يزاكش انتعهى انصفٍح

د .انفٍذٌى و انحاسىب انتعهًًٍ
 .10أفضم األشكبل انتُظًٍٍخ نهطالة فً انعزوض انعًهٍخ
أَ .صف دائزج

ب .يدًىعاخ

ج .صفىف يتىاسٌح

د .دائزج كايهح

د .كم يا سثق

 10درجات

انسؤال انثبًَ
فسر ما يمي تفسي ار عمميا:

 .1تكنولوجيا التعميم عممية منيجية و ليست منتجا.
 .2االنتباه ضرورة من ضرورات االدراك.
 .3االتصال عممية اجتماعية.
 .4قصور االدراك الحسي أحد معيقات االتصال.
 10درجات

السؤال الثالث
اشرح الفرق بين:

 .1تكنولوجيا التربية و تكنولوجيا في التربية.

.2
.3
.4
.5

انًحاكاج و األنعاب انتزتىٌح.
انتشىٌش انذالنً و انتشىٌش انًٍكاٍَكً.
انحقائة انتعهًٍٍح و األطقى انتعهًٍٍح.
انتًثٍهٍح انُفسٍح و االستعزاض انتارٌخً

.

السؤال الرابع

 10درجبد

أجب/ي عما يمي:
 . 1تحذث عٍ أهًٍح تكُىنىخٍا انتزتٍح نهعًهٍح انتعهًٍٍح؟ و وضح كٍف تطىر يصطهح
تكُىنىخٍا انتزتٍح؟
 " . 2يٍ عالياخ االتصال تٍٍ انًعهى و انًتعهى انتفاعم" كًعهى َاخح وضح كٍف
تستطٍع انعًم عهى استًزار هذا انتفاعم؟

السؤال الخامس :أجب/ي عما يمي:

 10درجبد

" ان األلعاب التعميمية ليست أنشطة استجمامية تهدف الى الترفيه و التسمية فقط بل هي أنشطة صممت
لتحقيق أهداف تعميمية".

ناقش ىذه العبارة موضحا:

 .1األسس النفسية لأللعاب التعميمية.

.2تحدث عن مزايا و فوائد األلعاب التعميمية التربوية.
انسؤال انسبدص

أجب/ي عما يمي:

 10درجبد

" المركز التعميمي ىو بيئة خاصة بالتمميذ ،و قد صممت لتشجيعو عمى استعمال األنواع المختمفة من الوسائل
التعميمية و االنيماك في األنشطة تعميمية مختمفة".

في ضوء ذلك :

.1تحدث عن أىمية توظيف مراكز التعمم الصفية في األغراض التعميمية.

.2وضح األمور الواجب مراعاتيا من أجل تصميم مركز تعميمي صفي ناجح.
.3ناقش دور معمم الصف في ادارة مراكز التعمم الصفية.

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

