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  قسم تكنولوجيا التعليم                  -كلية التربية النوعية    

      5/4102/ 42التاريخ :            مراكز مصادر التعلمامتحان مادة :         تكنولوجيا التعليمشعبة  الفرقة: االولى     

 أستاذ المادة/ د. حنان عمار                                الزمن: ساعتان             /درجة21الدرجة الكلية          

      

 تعليمات للطالب

 .أسئلة االمتحان فى اربع ورقات .0

 استخدم القلم الرصاص فقط  أثناء الحل فى ورقة االجابة. .4

 يجب التأكد من كتابة االسم ورقم الجلوس مع التضليل فى ورقة االجابة. .3

وتظليل االجابة المناسبة فى ورقة مع العلم أن تختار إجابة واحدة فقط عن كل سؤال   قراءة كل سؤال من األسئلة التالية بدقة .2
 االجابة.

 عند تظليل فى ورقة اإلجابة يجب التأكد أن الدائرة مظللة بالكامل حتى يتسنى لنا تصحيحها الكترونيا. .5

 ورقة االجابة .كتابة االسم  ورقم الجلوس على ورقة االسئلة مع  االجابة فيها وتسليمها  مع  .2

 

 درجة(41إختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين    )السؤال االول:

 تصنف مراكز مصادر تعلم الى ....... .1

 الشئ مما سبق -د         ب( -)أ -ج     مصادر تعلم غير بشرية -ب      مصادر تعلم بشرية -أ

 يدة المتكاملة داخل المدرسة لتفعيل .......مركز مصادر التعلم هو البيئة الوح .2

 الكتاب االلكترونى -ب            E- Learningااللكترونى التعليم -أ

 المواد المطبوعة -د                         االجهزة والتجهزات -ج

 .......... ....لىمصادر التعلم البشرية تتمثل فى مجموعة األفراد المحطين بالمتعلم ينقسم هذا النوع ا .3

 خمس أفرع -د            ثالثة أفرع  -ج                فرع أثنان -ب          واحدفرع  -أ

وبدأ استخدام مصطلح التوجة نحو دخول الوسائل والتقنيات التعليمية  ظهوربدأ أتصف مرحلة ............... .4
 التعلم مركز مصادر

  السبعنيات -الستنيات                        د -ج         المرحلة الحالية  -ب          الثمانيات -أ

 تساهم فى بناء فلسفة مركز مصادر التعلم منها......... هناك مجموعة من العوامل .5

 االسم:

 رقم الجلوس:
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  ماسبق جميع -د                      االتاحة -ج           الدعم األدارى  -ب            الخدمة -أ

 تتمثل أهداف مركز مصادر التعلم فى أهداف........ .6

 أهداف خاصة بأساليب التعلم -خاصة بالمعلم والمتعلم              ب أهداف -أ

 ماسبق  جميع -االتاحة                        د -ج

 منها ................التى يتلقاها المتعلم عن طريق السمع يتذكر المعلومات  .7

 %22 -د                        %95 -ج                        %75 -ب               %13    -أ

 من معايير ومؤشرات تصميم مركز مصادر تعلم .................... .8

 سبقكل ما  -د   المصادر واالجهزة       -ج        تصميم البناء -ب            الموقع -أ

 ........دوره تتحدد أدوار ومسئوليات أمين مركز مصادر التعلم فى عدد من االدوار تتمثل فى  .9

 ماسبقكل  -مدير برامج                 د -ج     أخصائى معلومات  -بمعلما          -أ

تعد من المهام حتى يسهل استخدامها  العمل على تصنيف مصادر التعلم وترتيبها فى امكانها الصحيحة .12
.............. 

 تعليميةال -د                     التربوية -ج             االدارية -ب     ة       الفني -أ

 عناصر التعلم الرقمية تتكون من ............... .11

 ماسبق كل -د        وسائل تقيم       -ج      نشاط تعليمى -ب      مصدر رقمى -أ

 أنماط الفصول االفتراضية تتمثل فى ....... .12

 ج( معا -أ)  -د    ن    الغير متزام -ج     النمط االرشادى -ب      النمط المتزامن -أ

 بعدد .....للتعلم  القابلينتستخدم وحدة التعلم التعاونى داخل مركز مصادر التعلم للمعاقين فكريا  .13

 طالب (15 -12) -د     طالب (7-5) -ج         طالب (12-6) -ب       طالب (32-25) -أ

 ............وحدات  يشتمل مركز مصادر العلم لذوى االعاقة على عدد .14

 12 -د                     8 -ج                        15 -ب               5 -أ

 الى  نشأة وتطور مركز مصادر التعلممر  .15

 مراحل  خمس -د        أربع مراحل     -مرحلتين        ج  -ب          مرحلة  –أ 
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 تنقسم مصادر مراككز التعلم الغير بشرية الى ...... نوع .16

 خمسة -د           أربعة    -ج                ثالثة     -ب          أثنان   -أ

 تعددت مصادر التعلم للتيح للمتعلم العديد من الخبرات .... .17

 المجردة -د              الملموسة -ج                    المحسوسة -ب            البديلة -أ

 .............. قميةخصائص عناصر التعلم الر .18

 سبقكل ما  -د              قابلية االستخدام -ج         التخصيص -ب       التعديل ةإمكاني -أ

 فى ...................متطلبات مركز مصادر التعلم االلكترونى  تتمثل .19

 معا (ب -أ) -د  ظميةتنالالمتطلبات  -المتطلبات التكنولوجية والبرمجية        ج -المتطلبات البشرية   ب -أ

 ى ................أنواع استراتيجات التعليمية فى بيئة التعلم االلكترون .22

 الذهنى العصف  -ب              االلكترونيةالمناقشة  -أ

 سبقكل ما  -د                    المناقشة الجماعية    -ج    

 درجة(41أمام كل عبارة ) (×عالمة )أو ( √ة )السؤال الثانى: أقرأ العبارات التالية ثم ضع عالم

 ( ×ارة عن مكان يحتوى على العديد من التجهزات الحديثة فحسب)مركز مصادر التعلم عب .1

كز مصادر التعلم بأنه مكان وبيئة تعليمية متكاملة للتعلم النشط الفعال والدراسة الفردية فقط ويشتمل يعرف مر .2
 (×المسموعة والمرئية) رعلى مصاد

لنفسية التى تقوم عليها فلسفة لطالب على تكامل الخبرة التعليمية والتعلم الذاتى من االسس التربوية وامساعدة ا .3
 (√مركز مصادر التعلم )

 (×اعالمية( ) -تثقفية -تدربية -تتحدد وظائف مركز مصادر التعلم فى اربع وظائف هما )تعليمية .4

الدراسية القرأة الحرة ، القراءة المرتبطة بالمناهج النشاطات التى تمارس فى مركز مصادر التعلم تتمثل فى  .5
 (×فقط )

مخرجات(  -عمليات -النظام الخاص بأى مركز مصادر تعلم يجب أن يجتوى على ثالث مكونات )مدخالت .6
(√) 
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نقص كفاءة االخصائين عدم توفر   -فى عدم وجود مصادر الكترونيةالمشكالت التى تواجه المركز تتمثل فى  .7
 (√بنية تحتية)

 (×يشتمل مركز مصادر التعلم على ثالث وحدات فقط داخل المركز تخدم أهداف العملية التعليمية) .8

  (×ويكون دائما متخصصاً )مركز الأمين مركز مصادر التعلم يعرف بأنه الشخص المكلف بإدارة  .9

 (√ل خبير )أسأ –األدوات والوسائل المساعدة لتنفيذ االستراتيجات االلكترونية منها تفاعل االقران  .12

 (√الفصول االفتراضية فصول شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود المعلم والطالب عبر االنترنت) .11

 (×)بعة والتقويم اوالتحليل وتنتهى بمرحلة المت مركز مصادر التعلم بمرحلة الدراسةنموذج تبدا خطوات  .12

يعد امر غير ضرورى لزويدهم المواد والمصادر تدريب أخصائى ذوى االعاقة الفكرية فى مجال إنتاج  .13
 (×داخل مركز مصادر التعلم)

 (√يعرف التعليم االلكترونى بأنه نظام تعليمى تفاعلى للتعلم عن بعد يقدم للمتعلم وفقاً للطلب) .14

احتياجات الطالب والمعلمين ومواجه الفروق الفردية مع توافر المرونة تعد من أهمية مركز مصادر  تلبية .15
 (√)التعلم االلكترونى 

 (√)تدريب مكثف للمعلمين والمتعلمين أعدا د بنية تحتية وعيوب برامج التعليم االلكترونى الحاجة الى  .16

 (√االتجاهات التربوية الحديثة توصى بعدم دمج المتعلمين ذوى األعاقة القابلين للتعلم مع أقرانهم العادين ) .17

مع امكانية البناء عددة ومت مقرراتيقصد اعادة االستخدام ان يقوم المتعلمين باستخدام العنصر الواحد فى  .18
 (√) والتعديل

 (×)الهيكل الرئيسى لمركز مصادر التعلم رأس على  رين والمتخصصين اشمكتب المست .19

 (√) (البريد االلكترونى - بوكالفيس  –دونات الم –)المنتديات تتضمن أدوات المناقشة االلكترونية على  .22

 

 

 
 االسئلةأنتهت            

 تمنياتى بالنجاح والتوفيقمع 


