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إذا طلب منك كتابة مقال عن املتطلبات الواجب توافرها في املتعلم للتعلم عبر 
اإلنترنت ، فأي املعلومات التالية مرتبط بهذا املقال ؟


 sresworB tenretnI
  sDC


م
املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة




-1
إذا أردت أن تعرف كيف نشأت وتطورت فكرة التعلم اإللكتروني، 
فأي املعلومات التالية مرتبط مبوضوع دراستك ؟ ، وأي منها غير 

مرتبط ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة







-2
بالعناصر  املرتبطة  املوضوعات  بعض  صديقك  منك  طلب 
املوضوعات  فأي   ، اإللكتروني  التعلم  لبيئة  املكونة  الرئيسة 

التالية مرتبطة ؟ ، وأي منها غير مرتبطة ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة

-3
إذا أردت حتديد مستويات التعلم اإللكتروني باستخدام اإلنترنت 
، فأي املعلومات التالية مرتبط بهذا املوضوع ؟ ، وأي منها غير 

مرتبط ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة

-4
لب منك كتابة تقرير عن مهام فريق تصميم التعلم اإللكتروني  طُ
باستخدام اإلنترنت ، فأي املعلومات التالية حتتاجها في كتابة 

تقريرك ؟ ، وأي منها ال حتتاجه ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة

-5
تصميم  صيغ  عن  اإلنترنت  عبر  بحث  عملية  بإجراء  كلفت 
الكتاب اإللكتروني ، فأي املعلومات التالية ستكتب في صندوق 

البحث ؟ ، وأي منها ال تكتب ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة
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-2
بالعناصر  املرتبطة  املوضوعات  بعض  صديقك  منك  طلب 
املوضوعات  فأي   ، اإللكتروني  التعلم  لبيئة  املكونة  الرئيسة 

التالية مرتبطة ؟ ، وأي منها غير مرتبطة ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة







-3
إذا أردت حتديد مستويات التعلم اإللكتروني باستخدام اإلنترنت 
، فأي املعلومات التالية مرتبط بهذا املوضوع ؟ ، وأي منها غير 

مرتبط ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة




 sD sD C


-4
لب منك كتابة تقرير عن مهام فريق تصميم التعلم اإللكتروني  طُ
باستخدام اإلنترنت ، فأي املعلومات التالية حتتاجها في كتابة 

تقريرك ؟ ، وأي منها ال حتتاجه ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة







-5
تصميم  صيغ  عن  اإلنترنت  عبر  بحث  عملية  بإجراء  كلفت 
الكتاب اإللكتروني ، فأي املعلومات التالية ستكتب في صندوق 

البحث ؟ ، وأي منها ال تكتب ؟ .

املعلومة

غير مرتبطةمرتبطة
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فأي  اإللكتروني،  التعلم  فكرة  وتطورت  نشأت  كيف  تعرف  أن  أردت  إذا 
املعلومات التالية مرتبط مبوضوع دراستك ؟ ، وأي منها غير مرتبط ؟ .

احلجة

ضعيفةقوية

              







            


م
احلجة

ضعيفةقوية
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نقل 1- سلطة  املعلم  احتكار  املعلومات  تكنولوجيا  ستكسر  هل 
املعرفة التي منحته إياها تكنولوجيا الطباعة ؟ .

احلجة

ضعيفةقوية

هل ستختفي املكتبات التقليدية بظهور املكتبات اإللكترونية ؟.2-
احلجة

ضعيفةقوية

هل أصبحت اجلماهير مبا يتوافر لديها من معلومات أكثر مناعة 3-
حيال ما يحدث من تضليل إعالمي ؟ .

احلجة

ضعيفةقوية
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نقل 1- سلطة  املعلم  احتكار  املعلومات  تكنولوجيا  ستكسر  هل 
املعرفة التي منحته إياها تكنولوجيا الطباعة ؟ .

احلجة

ضعيفةقوية






 





هل ستختفي املكتبات التقليدية بظهور املكتبات اإللكترونية ؟.2-
احلجة

ضعيفةقوية













هل أصبحت اجلماهير مبا يتوافر لديها من معلومات أكثر مناعة 3-
حيال ما يحدث من تضليل إعالمي ؟ .

احلجة

ضعيفةقوية
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ويحل 4- التقليدية  املدرسة  نهاية  املعلومات  عصر  سيشهد   هل 
محلها التعلم اإللكتروني ؟ 

احلجة

ضعيفةقوية


         







            


       


الفرص في حتصيل 5- أداة فعالة لتحقيق مبدأ تكافؤ  اإلنترنت  هل 
املعرفة ؟ . 

احلجة

ضعيفةقوية
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