
 

 الزمن : ساعتان                                                           قسم تكنولوجيا تعليم                                                    

  13/31/1132التاريخ:                                                                                                                                      

 الفرقة: الثالثة                                                                                                                      

 اعالم وتكنولوجيا تعليم –امتحان نظرى مادة مناهج وطرق تدريس  اجابة

 درجة ( 11) اجبارى السؤال االول    

المنهج بمفهومه التقليدى يركز على المعلومات و الحقائق والمفاهيم وقد ادى هذا 

التركيز الى اهمال معظم جوانب العملية التربوية ونتيجة لذلك فقد وجهت اليه 

 مجموعة من االنتقادات من جانب التلميذ

   االنتقادات هذه ناقش ذلك موضحا اهم  -

 بالنسبة للطالب:االجابة:  

 لم يعمل المنهج على النمو الشامل للتلميذ" مع الشرح". -3

 1اهمال حاجات و ميول ومشكالت التالميذ " مع الشرح" -1

 اهمال توجيه السلوك " مع الشرح". -1

 عدم مراعات الفروق بين التالميذ" مع الشرح". -2

 التالميذ" مع الشرح".اهمال تكوين العادات و االتجاهات االيجابية لدى  -3

 تعويد التالميذ على السلبية وعدم االعتماد على النفس" مع الشرح". -4

 درجات( 31)السؤال الثانى

تتعدد مصادر اشتقاق االهداف وال يصلح مصدر واحد الشتقاقها والبد من النظر بعين االعتبار 

 1لكل المصادر فى تخطيط وبناء المنهج 

 ؟ االهداف اشرح ذلك موضحا مصادر اشتقاق -

 االجابة:  

 ." مع الشرح".فلسفة المجتمع ومشكالته وحاجاته واهدافه -3

 ." مع الشرح".فلسفة التربية -1

 ." مع الشرح".التلميذ مصدر من مصادر اشتقاق االهداف -1

 البيئة المحلية مصدر من مصادر اشتقاق االهداف" مع الشرح".. -2

الشتقاق االهداف" مع طبيعة المادة الدراسية و المتخصصون فيها كمصدر  -3

 الشرح".



 درجات( 31) الثالث السؤال

 1 هناك انواع من الخبرات منها المباشرة و غير المباشرة

 ؟ تخير احد االنواع ووضح مميزاته فى العملية التعليمية -

 االجابة:   -

 " مع الشرح".مميزات الخبرات المباشرة -
 تعطى للمفاهيم والحقائق معنى ادق و اعمق. -3

 االنسان بها يظل عالق بالذهن مدة اطول.ما يتعلمه  -1

 التعليم بها يسمح للطالب بالنشاط ويعطيه دورا ايجابيا. -1

التعلم بالخبرة المباشرة يحبب التلميذ فى الدراسة ويقلل االحساس  -2

 بالملل والسام كما يعطيه الثقة بالنفس .

 تساعد على تنمية القدرات على التفكير . -3

 التوصل للنتائج . اعتماد التلميذ على نفسه فى -4

 تخفف العبء عن المدرس. -7

 تساعد على اكتساب بعض المهارات لدى التلميذ. -8

 تتيح الفرصة لماجهةة الفروق الفردية . -9

 " مع الشرح".مميزات الخبرات الغير مباشرة  -
تمكننا من االستفادة من خبرات االخرينمهما طالت المسافة اوبعد الزمن  -3

 بيننا وبينهم.

وحيد اذا ثبت استحالة اوخطورة اوصعوبة الخبرة تعتبر البديل ال -1

 المباشرة.

 اساسية للمرور بالخبرات المباشرة . -1

وسائل تعليمية افالم ،صور،  –سهولة الحصول عليها "كتب  -2

 التجيالت،النماذج، المجسمات، الرسوم،وغيرها.

 

 

 

 


