
 

 
 : تربية نوعيةالكليــــــــــــــــــة

: تكنولوجيب التعليم                                                                           القســـــــــــــــــــم

 : إنتبج اللوحبت التعليمية                 امتحان مــــــــادة

تكنولوجيا :  الشعبــــــــــة                                             الفرقة: الرابعة الئحة قديمة

 التعليم                                                                                                                      

                                                                                                                       

 4102 - 4102:  العام الجامعى

                                                                1/1/5112تاريخ االمتحان:       

 :ثالث سبعبت  الزمــــــــــــــــن

 

 

 أجب عن األسئلة التبلية :

 ؟                                                           حات المستخدمة فى العممية التعميميةأنواع المو  إذكر-1
 
 ؟ اذكر مميزات وعيوب الموحة الوبرية عند استخدامها فى المواقف التعميمية-2

          
 ؟ تكمم عن أهمية الوسائل التعميمية حسب ترتيبها فى مخروط الخبرة-3

 
 
 
 
 

 ي  بالتوفيق و النجاحمع تمنيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جابت امتحان مادة انتاج اللوحاث التعليميت الفرقت الرابعت الئحت قديمت شعبت تكنولوجيا إ

 . 5112-1-1بتاريخ -التعليم كليت التربيت النوعيت جامعت بنها

                    ------------------------------------------- 



          

 -انهىحاخ انًسرخذيح فً انؼًهيح انرؼهيًيح: -: األول انسؤال

 انسثىسج انطثاشيشيح                               انسثىساخ انثيضاء    

 انسثىساخ انثيضاء االنكرشوَيح                 انهىحاخ انىتشيح     

 نىحاخ انخطاف وانحهمح                        انسثىساخ انًغُاطيسيح    

 نىحاخ انجيىب                                   انهىحاخ انًثمثح وانًسًاسيح   

 انهىحاخ انمالتح                                   انهىحاخ االخثاسيح   

 انؼشض انضىئً .   

  ------------------------------------------------------------------ 

 انىتشيح :انهىحح انسؤال انثاًَ

هً نىحح يٍ لًاش وتشي خشٍ يشذود تئحكاو ػهً لاػذج يٍ انخشة ذؼشض ػهيها 

االشكال انًمصىصح يٍ لًاش وتشي أو انثطالاخ انًظهشج يٍ انخهف تمطغ انسُفشج 

 وذثثد انثطالاخ ػهً انهىحح تانضغظ انخفيف.

 -يًضاذها : 

 *يُاسثرها ألغهة انًىالف انرؼهيًيح --------

 *يُاسثرها ألغهة انًسرىياخ انرؼهيًيح وخاصح انًشاحم االونً

 *انًشوَح فً ػشض انصىس وانشسىو

 *يشاسكح انًرؼهًيٍ فً انؼشض

 *انجارتيح وانرشىق وإثاسج االَرثاِ

 *سههح انُراج واالسرخذاو

 *خفيفح انحًم وسههح انُمم

 ػيىتها

 يذج طىيهح. * ػذو انفذسج ػهً انحرفاظ تانششيظ انالصك سهيًا-------

 *ال ذُاسة جًيغ انًىضىػاخ انذساسيح.    

 *ذؼشض انمًاش نهمطغ .    

 *ذؼشض انثطالاخ نهفمذ وانضياع تسهىنح    

 

 أهًيح انىسائم انرؼهيًيح:-انسؤال انثانث:

 ذؼذ أكثش انرؼهى شيىػا واسرخذاياحيث أَها:

ح انفشوق ة ػهً يشكهانرغه-ذرغهة ػهً يشكهح انهفظيح-ذرغهة ػهً يشكالخ َمم انرؼهيى

جزب االَرثاِ -ذمهيم االػثاء ػهً انًؼهًيٍ -انرغهة ػهً تؼذي انضياٌ وانًكاٌ-انفشديح

 ذؼهيى االػذاد انكثيشج .-وإثاسج االهرًاو

 -وذُمسى انىسائم انرؼهيًيح حسة يخشوط انخثشج يٍ انًحسىط انً انًجشد كًا يهً:

 



 اششجانخثشاخ انهادفح انًث-*خثشاخ والؼيح يثاششج:

 انخثشاخ انًؼذنح                              

 انخثشاخ انًًثهح                              

 انؼشوض انؼًهيح                             

 انضياساخ انًيذاَيح                             

 انًؼاسض                             

 انرهيفضيىٌ-*خثشاخ يصىسج:

 االفالو انًرحشكح                        

 انرسجيالخ انصىذيح                       

 انشديى وانصىس انثاترح                      

 -*خثشاخ يجشدج:

 انشيىص انًشئيح                     

 انشيىص انهفظيح.                     

 

 

 يغ ذًُياذً تانُجاح وانرىفيك                                                            

 د / أسًاء كًال أحًذ فهًً                                                          

 يذسط ذكُىنىجيا انرؼهيى                                                        

 جايؼح تُها–كهيح انرشتيح انُىػيح                                                         

 

 

 

            

 

 

                                                 


