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أجب عن األسئمة التالية:
 5عالمات

السؤال األول:

ضع عالمة صح أو خطأ ثم انقل االجابة في دفتر االجابة.
.1

العالقة بين االدراك و قوة المنبه عالقة عكسية.

 .2التشويش الميكانيكي هو الذي يحدث داخل الفرد فيسئ الناس فهم بعضهم البعض.
 .3االتصال في المجال التعميمي و التربوي هو عممية مشاركة و تفاعل.

 .4يعد بقاء المرسل مرسال و المستقبل مستقبال شرطا أساسيا في عممية االتصال الجيد.
 .5تعد القيم التي يؤمن بها الفرد من العوامل الخارجية التي تؤثر في عممية االدراك.
 .6تعتبر التكنولوجيا حال جاه از لممشاكل التربوية و ليست منهجية في التفكير .
 .7االتصال الذي نسميه أحيانا "مراجعة الذات" هو االتصال الشخصي.
 .8االدراك هو مجرد االحساس بما في البيئة من منبهات عن طريق الحواس.

 .9التكنولوجيا في التعميم تتضمن تصميم و تنفيذ و تقويم كل عمميات التعميم و التعمم.
 .10وجود الفرق بين الشكل و األرضية يزيد من صعوبة عممية االدراك.

 8عالمات

السؤال الثاني:
تحدث عن:
 .1العوامل المؤثرة في عممية االدراك.
 .2مفهوم االتصال و أنواعه.

 .3الشروط التي يجب أ ن تتوافر في الرسالة النجاح عممية االتصال.
 .4معيقات االتصال التربوي.

السؤال الثالث:

 3عالمات

" ان الدور الذي ينبغي أن يمعبه كل من المعمم و المتعمم قد تغير في عهد تكنولوجيا التربية"

كمعمم ناجح كيف ستقوم بالعممية التعميمية بناء عمى تمك األدوار الجديدة لممعمم في ظل مفهوم تكنولوجيا التربية
 4عالمات

السؤال الرابع:

"يرى جيرولد كمب أن خطوات نظامه يجب أن يقوم بها المعمم و يعتقد أن نظامه يناسب كل المستويات و كل أنواع التعميم"
وضح خطوات نموذج جيرولد كمب ألسموب النظم و تطبيقاته التربوية
انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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