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  ................................. یقصد بالمنھج التكنولوجي - ١
  ....................و...............  من ایجابیات المنھج التكنولوجي - ٢
................ وى المنھج في عصر التكنولوجیا عدة أشكال منھا  لمحت- ٣
  ...................و
............  من التوجھات الحدیثة في التقویم التربوي في عصر التكنولوجیا - ٤
  ................و
  ....................و..................  من دواعي األخذ بالتكنولوجیا في التعلیم   - ٥
...........  عند اختیار التكنولوجیا في التعلیم یجب مراعاة عدة معاییر منھا - ٦
  .................و
 
  . یستخدم التقویم السیكومتري في ظل المنھج التكنولوجي- ١
ي على المشاركة اإلیجابیة من المعلم في العملیة  یرتكز المنھج التكنولوج- ٢

  .التعلیمیة
 یتضمن التعلیم المبرمج نوعین من البرامج ھما البرامج الخطیة والبرامج - ٣

  .المتشعبة
  . التقویم في المنھج التكنولوجي عملیة تشخیصیة عالجیة تدعیمیة وقائیة- ٤
  .ین یرتكز نظام التعلیم الشخصي على االستعانة بالموجھ- ٥
 من خصائص المنھج التكنولوجي اعتماده على االتجاه السلوكي في صیاغة - ٦

  .األھداف
  . یرتكز نظام التعلیم الموصوف للفرد على دورات متتالیة من التشخیص والعالج- ٧
  . طریقة المحاضرة من طرق التدریس المتبعة في ظل المنھج التكنولوجي- ٨
  .ستعانة بالمادة المكتوبة یرتكز نظام التعلیم السمعي على اال- ٩

 
تعد الحقیبة التعلیمیة إحدى أشكال التعلیم الفردي التي تحقق أھداف المنھج  - ١

التكنولوجي، في ضوء ذلك حدد الفلسفة التي تعتمد علیھا، ومفھومھا، 
  ) درجات١٠. (وعناصرھا

 ١٠. (شامل للتعلم باإلتقان، مدعمًا إجابتك بالرسماشرح باختصار النموذج ال - ٢
  )درجات

ثم اشرح باختصار خطوات ، وضح أربعة فقط من خصائص الوسائط المتعددة - ٣
 ) درجات١٠. (إنتاج وتصمیم البرمجیة التعلیمیة، مدعمًا إجابتك بالرسم



 
ن    - ١ سة م صار خم رح باخت وب    اش زز بالحاس تعلم المع یم وال اط التعل  ١٠. ( أنم

  )درجات
، اذكر أربع مشكالت واجھت تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المدارس المصریة - ٢

ثم حدد اإلجراءات التي اتخذتھا وزارة التربیة والتعلیم للتغلب على ھذه 
  ) درجات١٠. (المشكالت

في ضوء ذلك وضح التعلم الخلیط من المصطلحات الحدیثة في التربیة،  - ٣
بأسلوبك المقصود بھذا المصطلح، ثم وضح أربعة من عوامل نجاحھ في العملیة 

 ) درجات١٠. (التعلیمیة
 

 
 

  


