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السؤال األول:
ضع/ي عالمة ( )أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (×) أمام اإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ:

( .1
( .2

) تختمف أىداف التعميم في مدارس النظم المفتوحة عنيا في المدارس التقميدية ذات الغرف المغمقة.

) يفسر المعرفيين واالجتماعيين من عمماء النفس ،الدافعية عمى أساس أن الفرد يستجيب لممؤثرات البيئية الخارجية
بصورة غير آلية.

( .3

) يركز اتجاه اإلدارة باألىداف عمى األنشطة والعمميات أكثر من تركيزه عمى النتاجات.

( .5

) الحاجة إلى اإلثارة تعد من أبرز الحاجات النفسية واالجتماعية.

( .4
( .6
( .7
( .8

) العقاب أقدر من التعزيز اإليجابي عمى إحداث التعديالت السموكية المنشودة.

) أشارت ِّ
الدراسات إلى أن ترتيب المقاعد في صفوف أو دوائر ال يؤثر كثي اًر في عممية االتصال.

) تنطمق نظرية سكنر  Skinnerفي التعمم ،من االىتمام بما يفعمو اإلنسان ،ال بما ينوي أن يفعل.
) في درس المعرفة الجديدة يقترح ديفز  Daviesأن يخصص ( )%25من وقت الحصة لتنمية المعرف واألفكار
الرئيسية.

( .9

) يعد مبدأ الالمركزية من مبادئ اإلدارة العممية .

( .11

) االىتمام بالتعميم اإلتقاني يمثل أحد التطبيقات العممية لفكرة تفريد التعمم.
( 5عالمات)

السؤال الثاني:
ضع/ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 .1النظرية التي تركز اىتماميا عمى تغيير إدراك الفرد لممواقف التي يسمك فييا السموك غير السوي ىي:
أ – السموكية.

 .2استبعاد الشيء السار يعتبر:
أ – تعزيز إيجابي.

ب -المعرفية.

ج -اإلنسانية.

د -السموكية االجتماعية.

ب -تعزيز سمبي.

ج -عقاب إيجابي.

د -عقاب سمبي.

 .3أول من طرح اتجاه اإلدارة باألىداف:
أ – دراكر.

ب -سكنر.

ج -ديفز.

د -ىافت.

 .4نمط من اإلدارة توصف أحياناً بالفوضوية ،وفييا يترك الرئيس أو القائد الحرية المطمقة لمعاممين التخاذ الق اررات التي يرونيا
مناسبة:

أ – اإلدارة البيروقراطية.

ب -اإلدارة الديموقراطية.

ج -اإلدارة التساىمية.

د -اإلدارة باألىداف.

 .5أول من استعمل مفيوم تعديل السموك:
أ – دراكر.

ب -برونر.

ج -سكنر.
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د -وايت.
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( 8عالمات)

السؤال الثالث:
قارن/ي بين كل من:

أ .التعميم التفريدي و التعميم المفرد من حيث المفهوم ودور المعمم.

ب.

التعزيز السمبي و العقاب السمبي مع ذكر أمثمة توضيحية.

ج .المعنى االجتماعي و السيكموجي لالتصال .

السؤال الرابع:

(  3عالمات)

(  3عالمات )
(عالمتان)

( 7عالمات)

أ .اشرح المقصود باالتصال غير المفظي  ،وما أهميته في عممية االتصال الصفي موضحاً األنماط المشجعة و األنماط
المثبطة .

ب .من وجهة نظرك ،لماذا يحتاج المعمم إلى النظام في غرفة الفصل؟
ت " .ال تعمم بدون دافع" ما رأيك بذلك  ،دعم إجابتك بمبررات تربوية

اًخهج األسئلت
هع أطيب األهٌيبث ببلخىفيك والٌجبح
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(  3عالمات)
(عالمتان)

(عالمتان)

