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امتحان مقرر : طرق تدريس في مجال 
 2التخصص 

 ت401رقم المقرر: 

 2020 \ 2019السنة الدراسية:  الفرقة:الرابعه

 الترم: االول الشعب: تربية موسيقية

 2019 \ 12 \ 31التاريخ:   

 أوال  أسئلة االختيار من متعدد

 الحقائق وتعميمها يتم في طريقة ..........استخدام بعض األمثلة للوصول إلى  1

A االستنتاج B المناقشة والحوار 

C التمهيد D االستقراء 

نستخدم  معزوفه موسيقيةعندما يكون الهدف هو الكشف عن طريقة أداء  2
 طريقة تدريس............

A االكتشاف الحر B البيان العملي 

C المناقشة والحوار  D المشروع 

استراتيجية...........من استراتيجيات التعلم النشط التي تحفز تعلم العلوم  3
 وممارسة المهارات.

A حل المشكالت B خرائط المفهوم 

C المشروع D العصف الذهنى 

تجزئة المعرفة الى عناصرها مع إدراك العالقة فيما بينها من مبادئ  4
 الطريقة............

A االستقرائية B العملية 

C العلمية D القياسية 

ممارسات تربوية واجراءات تدريسية تهدف الى تفعيل دور الطالب في  5
 الموقف التعليمي يسمى ب.......

A التعلم النشط B التعلم التقليدي 

C التعلم التلقيني D التعلم المرن 

التعاوني طرح األسئلة التوضيحية من دور ........... في مجموعات التعلم  6
 علي المعلم

A المعزز B المسجل 

C  القائد D المقرر 

 من أنماط التعلم الذاتي................ 7

A الحقائب التعليمية B التعلم المبرمج 



               

 

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

(B)   

 ) صح( عة من مبادئ التعلم النشطالسري تقديم التغذية الراجعة  11

 نظرية الذكاءات المتعددة تدعم مبادئ التعلم النشط 12

 ويجعلة مقتصر على كونه مرشد ومراقبالتعلم النشط يهمش دور المعلم  13

 دائما ما تكون طرق التدريس الحديثة أفضل من الطرق التقليدية 14

توظف طريقة العروض العملية الحواس والذاكرة مما يساعد على بقاء أثر  15
 التعلم

حرص المعلم على تنويع التفاعل وتوظيف الوسائل التعليمية يقطع الملل أثناء  16
 واإللقاءالمحاضرة 

 أسلوب التدريس هى فنيات أشمل واعم من طرق واستراتيجيات التدريس 17

استراتيجية التعلم التعاوني تستخدم فيها مجموعات الطالب الصغيرة  18
 ويمارسون انشطة تعليمية متنوعة

 المحاسبة الجماعية من أسس التعلم التعاوني 19

الفنيات والجانب الدرامي في التدريس  تعتمد من االستراتيجات التدريسية التي 20
 طريقة النمذجة

 أطيب التمنيات بالتوفيق                                                              

 د| هاجر محمد رضا                                                                

 

C الموديوالت التعليمية D جميع ما سبق 

على استرجاع يطرح المعلم مجموعة من األسئلة وفق نظام محدد يساعد  8
 المعلومات المحفوظة ويثبت المعارف ويعززها في.......

A  المناقشة الجدلية B  المناقشة الحرة 

C الندوة D المناقشة التلقينية 

الطريقة ............ تساعد الطالب على انتاج معارفهم، بينما في الطريقة  9
 ........تعمل على استهالك الحقائق وتطبيقها.

A االستنباطية -االستقرائية B االستقرائية -االستنباطية 

C العلمية -العملية D العملية  -االستقرائية 

هي اختالط االفكار وتبادل االراء بين المعلم وطالبه وبين الطالب وبعضهم  10
 أستراتيجية.........

A االلقاء والمحاضرة B العمل التعاوني 

C المناقشة والحوار D البيان العملي 


