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( ×( أمام رقم العبارة الصحٌحة أو عالمة ) : فً نموذج اإلجابة ظلل عالمة )السؤال األول

  أمام رقم العبارة الخاطئة:

 .ٌركز التعلم النشط على تنمٌة القدرة على التفكٌر والقدرة على حل المشكالت والعمل التعاونً -1

 تقوٌم المعلمة لألطفال.ٌعتمد التعلم النشط على  -2

 . تؤكد بٌئة التعلم النشط على الدور الرئٌسً للمعلمة وٌختلف تنظٌم البٌئة تبعاً ألسلوب التعلم المستخدم -3

 بٌئة التعلم النشط أن األطفال مختلفون وأن تعلمهم مختلف. تعًالبد أن  -4

 تحكم المعلمة فً التعلم النشط السٌطرة على األطفال. -5

 اإلستراتٌجٌة التعلٌمٌة الجٌدة توفر مشاركة إٌجابٌة من المتعلم. -6

 .تتٌح الوسائط المتعددة للمتعلم التحكم فً تعلمه والتقدم فٌه بسرعته الخاصة -7

 ٌربط التعلم التعاونً بطٌئى التعلم وذوى صعوبات التعلم بأعضاء المجموعة وٌطور انتباههم.  -8

 .الذاتًتأكٌد الذات لدى األطفال،ولكنها ال تحفزهم على ممارسة التعلم  تساعد الوسائط المتعددة على -9

 .تشمل الوسائط المتعددة الوسائل السمعٌة والبصرٌة التً تستعٌن بها المعلمة -11

 .البد أن ٌكون النص فً الوسائط المتعددة موجزا   -11

 .أفضل كلما كانت صور البرمجٌة ذات تفاصٌل كثٌرة كلما كانت البرمجٌة -12

 .كلما كانت مدة عرض الفٌدٌو قصٌرة كلما كان ذلك أفضل -13

 .تتطلب البرمجٌة معرفة مسبقة للطفل بالحاسوب -14

 .البد أن تسمح البرمجٌة للمستخدم بتصحٌح أخطاء الكتابة -15

 تبحث القبعة السوداء عن المخاطر والمشاكل والعٌوب الظاهرة والباطنة. -16

 .هتم بالمعلومات المتوفرة والناقصة التً ٌحتاج إلٌها الشخصالقبعة الصفراء ت -17

 التفكٌر المعاكس ٌسمح بتولٌد الكثٌر من األفكار سواء السلبً أو اإلٌجابٌة. -18

 فً التفكٌر المتوازي تختفً االختالفات فً وجهات النظر. -19

 .ٌسمح التعلم التعاونً بمساعدة المتعلمٌن بعضهم البعض -21

 .ٌقصد بالتعلم التعاونً وضع األطفال فً مجموعات لٌتعلموا -21
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 ٌعتمد نجاح أو فشل الطفل فً العلم التعاونً على نجاح أو فشل زمالئه. -22

 .مجموعة التعلم التعاونً ٌتجانس أعضاؤها فً القدرات والسمات الشخصٌة -23

 ابات.الملخص هو من ٌدون المالحظات وٌصوغ األسئلة والخالصات واإلج -24

 .البد أن تكون اللعبة واضحة وتفوق مستوى وقدرات األطفال. -25

 تساعد األلعاب التعلٌمٌة فً تشخٌص الصعوبات التً ٌواجهها الطفل. -26

 األلعاب التعلٌمٌة عبارة عن خطة من خطط المحاكاة فً موقف ٌشابه الموقف التعلٌمً. -27

 .اآلخر فً لعب الدور البد أن ٌتم تمثٌل جانب دون -28

 .ٌؤكد التعلم باالكتشاف على المتعلم ال على المادة -29

 .ال تحتاج المعلمة فً االكتشاف إلى وقت طوٌل لتصمٌم األنشطة الالزمة -31

 : ظلل رمز البدٌل المناسب أمام رقم كل عبارة مما ٌلً فً نموذج اإلجابةالسؤال الثانً

  ٌب التعلمٌعد تعلم األقران والتعلم التعاونً من أسال -1

 المباشرد(                  مجموعات صغٌرةج(                  الجماعًب(            الفرديأ(            

  دور المعلمة فً التعلم النشط  -2

 سلبًد(                 المصدر الوحٌد للمعلومةج(              الموجهب(             الملقنأ(            

 تولٌد وإنتاج أفكار وآراء إبداعٌة من األفراد والمجموعات لحل مشكلة معٌنة -3

 التعلم باالكتشافد(                 العصف الذهنًج(            التعلم التعاونًب(          حل المشكالتأ(           

 هاخطة عمل عامة توضع لتحقٌق أهداف معٌنة ولتمنع تحقٌق مخرجات غٌر مرغوب فٌ -4

 اإلستراتٌجٌةد(                          نشاطالج(                      الخطةب(                 البرنامجأ(          

 المجموعة بالمهمة الموكلة إلٌها التزامالمسئول عن الحفاظ على  -5

 الملخصد(                            الباحثج(                      المقررب(                    القائدأ(          

 المسئول عن التأكد من سٌر المجموعة فً االتجاه المطلوب -6

 المقررد(                             الباحثج(                    المراقبب(                  المقررأ(          

 من نتائجالذي ٌقوم بتدوٌن كل ما تتوصل إلٌه المجموعة  -7

 المقررد(                             المراقبج(                  الملخصب(                    القائدأ(          

 ٌتولى مسئولٌة إدارة المجموعة والتأكد من المهمة التعلٌمٌة  -8

 المراقبد(                             الباحثج(                    المقررب(                     لقائدأ( ا        

 المتعلم فً برمجٌة الوسائط المتعددة هو الذي ٌحدد سٌر البرنامج وبأي الدروس سٌبدأ -9

 الكونٌةد(                              التكامل              ج( التفاعلٌةب(                    المرونةأ(        
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 المتعددة ال تعرض واحدة تلو األخرى أو منفصلة عن بعضهاعناصر الوسائط  -11

 أ( المرونة                   ب( التكامل              ج( التفاعلٌة                             د( الكونٌة       

 برمجٌة الوسائط المتعددة تسمح للمتعلم بالتنقل عبر محتوٌاتها بسهولة وٌسر -11

 ة                   ب( التكامل              ج( التفاعلٌة                             د( الكونٌةأ( المرون       

 القبعة التً تعتنً بالبرامج والخطط وتلخٌص األفكار والتحكم فً عملٌات التفكٌر -12

 الحمراءد(                               الحمراءج(             الصفراء ب(                     الزرقاءأ(       

 القبعة التً تعنى بالمشاعر وترصدها دون الحاجة إلى تفسٌر هذه المشاعر -13

 أ( الزرقاء                    ب( الصفراء             ج( الحمراء                              د( الحمراء      

 اإلقتراحاتوالقبعة التً فٌها ٌتم حل المشاكل ووضع البدائل  -14

 أ( الزرقاء                    ب( الصفراء             ج( الحمراء                              د( الخضراء      

 عملٌة عقلٌة قائمة على تمثٌل المفاهٌم والمبادئ العلمٌة داخل العقل  -15

 التعلم التعاونًد( حل المشكالت                      ج(  االكتشاف             ب(             الذهنًالعصف أ(      

 اكتشاف مفهوم أو مبدأ ما من خالل دراسة مجموعة من األمثلة النوعٌة لهذا المفهوم أو المبدأ،اكتشاف -16

 غٌر قائم على المعنىد(  قائم على المعنى                 ( ج  استقرائً         ب( استنباطً                    أ(       

االكتشاف الذي ٌواجه المتعلمون بمشكلة وٌطلب منهم الوصول لحلها ولهم حرٌة صٌاغة الفروض وتصمٌم  -17

 التجارب وتنفٌذها

 االستقرائًد(                                 الحرج(                    شبه الموجهب(             الموجهأ(      

 طرٌقة ٌتم من خاللها وضع المفاهٌم داخل أشكال فً تتابع معٌن ٌوضح العالقة بٌن المفاهٌم -18

 مخططاتد( ال الرسوم البٌانٌة                     ج(  لخرائط المعرفٌة       ب( ا  لشبكة المعرفٌة      أ( ا    

 الطفل إلى إٌجاد الحل المناسب لها مستخدما  قدراته ومهاراته العقلٌة تنظٌم الدرس فً صورة مشكلة تدفع -19

 األلعاب التعلٌمٌةد(                        االكتشافج(   الذهنً              العصف ب(         حل المشكالتأ(     

المعلومات من خالل االتصال توفر برمجٌة الوسائط المتعددة إمكانٌة التجول واإلبحار واالنفتاح على مصادر  -21

 بشبكة المعلومات

 الفردٌةد(                               المرونةج(                   االلكترونٌةب(                الكونٌةأ(     

  :: اكتب المصطلح العلمً المناسب لكل عبارة مما ٌلً فً نموذج اإلجابةالسؤال الثالث

 األنشطة التي يمارسها المتعمم وتنتج عنها سموكيات تعتمد عمى مشاركة المتعمم.تعمم قائم عمى  -1
منظومة فكرٌة وممارسات عملٌة تتضمن المدخالت والعملٌات واإلجراءات الالزمة لخلق مواقفف ٌمكفن أن  -2

 ٌحدث فٌها التعلٌم والتعلم بفاعلٌة.

مزز أ  و دمززج  أ ززة  و  ك ززر مززا تزز  يرات الوززوت والاركززة واأللززواا والموسززيثى والوززور والرسززوم ال ا تززة  -3
 والمتاركة والنووص الفائثة واالرت اطات التشعي ية ولثطات الفيديو.  
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تتضففمن مجموعففات صففغٌرة مففن الطففالب المتبففاٌنٌن فففً قففدراتهم ٌنفففذون مهففام تعلٌمٌففة،  بٌئففة تعلففم صفففٌة -4
 المساعدة من بعضهم البعض،وٌتخذون قرارهم باإلجماع. وٌنشدون

نشاط تعلٌمً منظم ٌعتمد على نشاط المتعلم وٌثٌر الدافعٌة نحو التعلم بهدف الوصفول إلفى أهفداف محفددة.  -5
 وٌتم هذا النشاط تحت إشراف المعلم.

 

    : أكمل العبارات التالٌة  فً نموذج اإلجابةالسؤال الرابع

 ...............،.................معوقات التعلم النشط من  -1

 ..........،...............،...............ٌتمٌز استخدام التفكٌر بالقبعات الست ب  -2

 ،............،............ ............،...........،..........ٌتم إنتاج برمجٌات الوسائط المتعددة طبقاً للمراحل -3

 ............،..................تنوع لعب األدوار حسب التخطٌط إلىٌ -4

 ...............،............،..................،..............الموقف تعلٌماً تعاونٌا  ٌجب أن تتوفر بهٌكون  لكً -5

 ............،..................،..............،...............هناك أربع قواعد أساسٌة للعصف الذهنً هً  -6

 مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق

 د/أسماء رشاد


