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  المنهج التكنولوجي: المقرر
   "تكنولوجيا التعليم "المهنية شعبة الدبلوم  

  ثالث ساعات: الزمن 
  محمد عمرانخالد عبد اللطيف /د: أستاذ المادة 

 

  ) درجة٣٠(                                                                                            :    السؤال األول 

مـع التفـسري يف ً خاطئا مما يلي ه اترأمام ما ) ×(ً صحيحا، وعالمة ه اأمام ما تر) √(ضع عالمة : أوال
  )ثالث درجات لكل نقطة...  درجة١٥(:احلالتني

 .لم ال المتعلماألهداف السلوكية للمنهج التكنولوجي تصف سلوك المع ) ١

هو ترتيب المعلومات والخبرات بحيث يبني بعضها       التنظيم السيكولوجي لمحتوي المنهج التكنولوجي       ) ٢
  .فوق بعض بصورة منطقية أو استنباطية

  .من مصادر اشتقاق أهداف المنهج التكنولوجي االتجاهات التربوية المعاصرة ) ٣

  .علمتقوم الوسائط المتعددة علي مبدأ الخطو الذاتي للمت ) ٤

ترتكز فلسفة التعلم اإللكتروني علي عدم اشتراط الوجود المتزامن للطالب مع المعلـم فـي الموقـع                  ) ٥
  .نفسه

 

ثانيا
ً

 )درجة واحدة لكل فراغ...   درجة١٥(                   :دون التعرض للشرحأكمل ما يأتي : 

   .................، ......... ....، : .......... ار المحتوي في المنهج التكنولوجيمن معايير اختي ) ١

، : ............. في عصر التكنولوجيا أصبح المحتوي يأخذ أشكاالً مختلفـة عـن ذي قبـل منهـا                ) ٢
 .......... ،. ................  

  .................. .، ................. ، : ............... من خصائص المنهج التكنولوجي  ) ٣

 .................... .، ................ ، : ............. خدمات التعلم اإللكتروني في تتمثل  ) ٤

  .................. .، .................. ، : ................. تتمثل خصائص التعلم الخليط في ) ٥

 
  

 
 



    
  )نقطةأربع درجات لكل  .... درجة ٢٠    (                                         :          السؤال الثاني 

 

  .منهج بمفهومه التقليدي والمعاصرال ) ١

  .التعلم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن ) ٢

  .التعلم الخليط والتعلم اإللكتروني ) ٣

 .المنهج الخفي والمنهج الصريح ) ٤

  .المناهج المبرمجة والمنهج التكنولوجي ) ٥

  
  )مخس درجات لكل نقطة ......  درجة١٥        (                                        :  السؤال الثالث 

 ، واإلتقان ،لقد ظهر االتجاه التكنولوجي في مجال المناهج مع ظهور استراتيجيات التعلم حتى التمكن             "
....".  واالختبارات القائمة علي الكفايات 

  . المنهج التكنولوجيمراحل تطوير ) ١

 .مميزات ومعوقات المنهج التكنولوجي ) ٢

  .دواعي استخدام التعلم الخليط في العملية التعليمية ) ٣

 

  )    مخس درجات لكل نقطة ......  درجة١٥ (                                               :     الرابعالسؤال 
: مما يلي} نقاط فقطثالثة{اكتب باختصار في  

 .خصائصهوالتعلم الخليط فهوم م -١

 .جوانب التعلم اإللكتروني المادية والبشرية -٢

 .أدوار المعلم والمتعلم في ظل التعلم اإللكتروني -٣

 .تخصصكمادة مراحل تصميم برمجية باستخدام الوسائط المتعددة مع إعطاء مثال من  -٤

  "انتهت األسئلة"
 

 


