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 إجابة أمتحان مادة تكنولوجيا التعليم االلكترونىنموذج 
 
 

 -السؤال األول :إجابة: 
 مكونات الفصل االفتراضى: -1
 خاصية التخاطب المباشر )بالصوت فقط أو بالصوت والصورة( -1
   Text Chatالتخاطب الكتابى  -2

 E- Boardورة االلكترونية السب -3

لبةرام  والتطبيقةات )بةين المةدرل والطلبةة( المشاركة المباشرة لألنظمةة وا -4
Application sharing 

 file transfer تبادلها مباشرة بين المدرل والطالبوإرسال الملفات  -5

متابعةة المةةدرل وتواصةلل لكةةل طالةب علةةى حةدة أو لمجمةةوآ الطلبةة فةةى  ن  -6
 private messageواحد 

 power point slidesخاصية استخدام برام  العرض االلكترونى  -7

 video clipsخاصية استخدام برام  عرض االفالم التعليمية  -8

 poll usersخاصية توجية األسئلة المكتوبة والتصويت عليها  -9

 followخاصية توجية أوامر المتابعة لما يعرضةل المةدرل للطلبةة  -10

me  

 panخاصةةية السةةماخ لةةدخول أ  طالةةب أو إخراجةةة مةةن الفصةةل  -11

users 

 clear talk عدمل بالكالم  أو خاصية السماخ -12

 Print optionsخاصية السماخ للطباعة  -13

 خاصية تسجيل المحاضرة )الصوتية والكتابية(. -14

 

 كتاب االلكترونى: خصائص ال -2
 دقة المحتو  وسالمتل العلمية -1
 استخدامل ألنشطة تعليمية مناسبة -2

 التسلسل والتتابع المنطقى للدرول -3

 يراعى تحقيق أهداف معينة -4

 االستخدام المناسب لأللوان واألصوات -5

 إمكانية طبع أ  جزء منل -6

 يوفر تغذية راجعة للطالب -7



 أن تكون التغذية الراجعة الموجبة أكثر جاذبية من التغذية الراجعة السالبة -8

 أن تتيح للطالب إمكانية العودة لمراجعة أ  جزء -9

 

 
   -السؤال الثانى:إجابة 

 

   أنماط التعميم االلكترونى -1

 :ميم االلكترونى المعتمد عمى االنترنتالتع -

متزامن: حيث يقوم جميع المتعممين المسججمين لممقجرر لالجد ول  لجى مو جع  -1
المقججرر  ججى نلججس الو ججت حيججث يججتم  جججرام الحججوارات والمنا  ججات  ججى نلججس 

 الو ت.
 الذى يناسلهمقرر  ى الو ت حيث يد ل المتعممين لمو ع الغير متزامن:  -2

ت دام عمجى اسجج دمجلجذى يعتر المعتمجد عمجى الحاسجا: االتعمجيم االلكترونجى غيج -
الوسائط المتعددة االلكترونيج  المسجت دم   جى التعمجيم مجن لرمجيجات و نجوات 

  ضائي .
 :مكونات المقرر االلكترونى -2

 

 الصفحة الرئيسية للمقرر -1
 أدوات المقرر -2

 التقويم الدراسى -3

 معلومات عن اعضاء هيئة التدريل -4

 لوحة االعالنات -5

 لوحة النقاش -6

 غرفة الحوار -7

 معلومات خاصة بالمقرر -8

 محتو  المقرر )وثائق خاصة بالمقرر( -9

 قائمة المراجع االلكترونية ) الوصالت الخارجية( والمصادر -10

 صندوق الواجبات -11

 ألية إعداد االختبارات -12

 أدوات التقويم -13

 سجل الدرجات -14

 السجل االحصائى للمقرر -15

 مركز البريد االلكترونى -16



 الملفات المشتركة -17

 ذكراتصفحة الم -18

 الصفحات الشخصية للطالب والمعلم -19

 الدليل االرشاد  االلكترونى. -20

 لوحة التحكم -21

 

 
 

 
 

 

 ،،مع أجمل التمنيات لالنجاح والتو يق
 د. غادة علد الحميد علد العزيز                                                          

 

 

 

 

 

 


