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 أوال  أسئلة االختيار من متعدد

 وفكر.................بنيت أسس منهج النشاط حديثا بفلسفة  1

A جون ديوي B أوليفر 

C أرسطو D فيجوتسكي 

 من ضروريات المفهوم الحديث للمنهج........ 2

A  طباعة الكتب الدراسية وتنظيمها
 منطقيا

B  بناء فصول دراسية تستوعب
 األعداد المتزايدة للطالب

C  ترجمة األهداف الى مواقف حياتية
 وسلوكية

D  ماسبقجميع 

اعتبر.......... أن المعرفة في حد ذاتها تكفي لتعديل السلوك وتكوين  3
 االتجاهات

A المنهج القديم B منهج النشاط 

C  المنهج الحديث D منهج الوحدات الدراسية 

تحدد المادة الدراسية من حيث الكم والكيف في ضوء حاجات الطالب  4
 منهج.........وميولهم في 

A الوحدات الدراسية B  المواد الدراسية المتصلة 

C المواد الدراسية المنفصلة D النشاط 

 من مبادئ الفهوم القديم للمنهج................. 5

A تحديد المعلومات سلفا B  االمتحانات تقيس تحصيل
 الطالب

C  توزيع المواد الدراسية على مراحل
 وسنوات

D  ماسبقكل 

مايتم تدريسة بالفعل من مقررات في مراحل التعليم المتوسطة يعتمد في بناءة   6
 على منهج...........

A  الوحدات الدراسية B المواد الدراسية المنفصلة 

C النشاط D المجاالت الواسعه 

 محصلة التفاعل المتبادل بين التلميذ وبيئته تسمي ب............ 7



               

A  الذاتيالتعلم B التعلم النشط 

C الخبرة المربية D التعلم التكيفي 

في مجال علوم الحياة االسرية للمرحلة االعدادية والثانوية يفضل اللجوء عند  8
 تخطيط واعداد المناهج الى..........

A منهج النشاط B منهج المواد المترابطة 

C منهج المجاالت الواسعة D  الدراسيةمنهج الوحدات 

 المحتوى في منهج ........... وسيلة لسد الحاجات وحل المشكالت 9

A المواد الدراسية المنفصلة B لنشاطا 

C  المواد الدراسية المتصلة D الوحدات الدراسية 

يهدف منهج.............زالى ايجاد عالقات بين المقررات المتشابهه وغير  10
 وحدة التعلمالمتشابهه مما يحقق اغراض 

A المواد الدراسية المنفصلة B المواد المترابطة 

C الوحدات الدراسية D النشاط 

يعتمد منهج النشاط على العمل .....لضمان سالمة موقف التعلم وتحقيق  11
 أهدافة 

A الذاتي B التعاوني 

C الفردى D الجماعي 

 الى ظهور منهج..........محاوالت دمج المواد المتشابهه في مجال واحد أدت  12

A المجاالت الواسعه B الوحدات الدراسية 

C النشاط D  المواد الدراسية 

سلسلة من االنشطة التعليمية المخطط لها سلفا تحت اشراف المعلم  13
 وتوجيهه............

A الوحدات الدراسية B  المواد الدراسية 

C النشاط D المجاالت الواسعه 

منهجي تتالشى فية الحواجز والفواصل بين علوم الحياة تنظيم  14
 وبعضها.............

A منهج الوحدات الدراسية B منهج المواد الدراسية 

C منهج النشاط D منهج المواد المترابطة 

 يعتمد منهج النشاط على ............ في وضع أساسة وتحديد محتواة  15

A المعلمين B االدارة المدرسية 

C الطالب D خبراء المناهج الدراسية 

... أدى الى تفكك الدراسة وعزل المدرسة عن البيت .منهج........... 16
 والمجتمع

A الوحدات الدراسية B  المواد الدراسية 

C المجاالت الواسعة D النشاط 



               

 

أو خاطئة لتختار الرمز   (A)ثانيا| قرر ماإذا كانت االجابة صحيحة لتختار الرمز 

(B)   

توضع الوحدة في صورة هيكل عام يترك للمعلم والتالميذ وضع الصورة  21
 )صح(     النهائية له

 )خطأ(يحقق منهج المواد الدراسية مبدأ وحدة المعرفة 22

وحاجات التالميذ في تحديد المواقف التعليمية التى يقبل يمكن االستعانه بميول  23
 )صح(عليها وينشط فيها

 )خطأ(المنهج التقليدى منهج متكامل وشامل لجميع جوانب السلوك 24

تحدد مجاالت األنشطة التي التي يقوم بها التالميذ من قبل خبراء المناهج في  25
 )صح(الوحدات الدراسية

شاط وفق فلسفته وأهدافة في التعليم الجامعي وقبل يمكن تطبيق منهج الن  26
 )خطأ(الجامعي

قد يتم التدريس في الفناء أو المكتبة أو حديقة المدرسة وفق المفهوم الحديث  27
 )صح(للمنهج

"المقررات التي يدرسها التالميذ بهدف اجتياز مقررات اخر العام" التعريف  28
 )صح(القديم للمنهج

 )خطأ(الوحدات الدراسية بالخبرات غير المباشرة للتالميذاهتم منهج  29

 )صح(الخبرات التعليمية تعزز بعضها بعض في المنهج الحديث 30
 

في التعليم, تم اعتماد منهج........في المراحل  2030بالنظر الى رؤية مصر  17

 األولى من التعليم األساسي

A الوحدات الدراسية B منهج المجاالت الواسعة 

C النشاط بانواعه D منهج المواد المترابطة 

في فلسفة منهج الوحدات الدراسية دور.............هو االشراف على التالميذ  18
 وتوجيههم وادارة المناقشات 

A الموجه B االدارة المدرسية 

C المعلم D جميع من سبق 

 يركز ..............على المعرفة والمعلومات والمفاهيم والتراث 19

A الوحدات الدراسية B  الدراسيةمنهج المواد 

C منهج النشاط D المنهج المحورى 

بالنظر الى فلسفة بناء منهج النشاط نستطيع أن نوظف استراتيجية  20
 ............. لتدريس الطالب

A  االلقاء B المحاضرات 

C الندوة D حل المشكالت 



               

االمتحانات تقيس كم المعلومات والحقائق التي اكتسبها الطالب في المفهوم  31
 )خطأ(الحديث للمنهج

بحث واالطالع وعقد دور التلميذ في منهج الوحدات الدراسية التخطيط وال 32
 )صح(اللقاءات والمناقشات 

الهدف من المسابقات وممارسة األلعاب الرياضية في منهج المواد الدراسية  33
 )صح(هو تجديد نشاط التالميذ والترفية عنهم

مفهوم المنهج التقليدي يقف عائق أمام تطوير منظومة التعليم في مصر  34
 )صح(حديثا

 المواد الدراسية على نشاط المتعلمين وايجابيتهميعتمد منهج  35

يعتبر منهج الوحدات الدراسية الكتاب المدرسي هو الدعامة التي يرتكز عليها  36
 )خطأ(المنهج

 )خطأ( توجية سلوك الطالب وتكوين عاداتهم مسؤلية المنهج بمفهومة القديم 37

 )صح(تطويرة على الحذف أو االضافةاعتمد تطوير منهج المواد الدراسية في  38

من أسس بناء منهج المواد الدراسية المنفصلة التدرج في عرض المعلومات  39
 )صح(والحقائق 

يتمحور منهج المواد الدراسية على المعلم في نقل المعلومات منه الى  40
 )صح(الطالب

 يب التمنيات بالتوفيقأط                                                          
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