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I.  مما بين القوسيناختر الجواب األصح : ( 10 X 1 = 10 marks )                                        

           
 .Trial & Errorهو واضع نظرٌة التعلم بالمحاولة والخطأ  ------ .1

 ( Skinner سكٌنر/   Pavlov بافلوف/   Thorndike ثورندٌك) 
 ر فً التعلم الصفً.من العوامل التً ال تؤث ًه ------ .2

 )الدافعٌة / المناخ الصفً / السٌاسات( 
 نظرٌة متبعة اآلن فً مجال التدرٌس فً مدارس كٌرال. ------- .3

 (Bloom/ نظرٌة بلوم  Gestalt/ نظرٌة الجستطالت  Critical Pedagogy) البٌدغولوجٌا النقدي  

 .Models of Teachingمن عناصر مودٌل التدرٌس  ------- .4

 / حل المشكلة (Feedback  / التغذٌة الراجعة   Syntaxٌفٌة األداء ) ك 

هو نشاط جسمً أو عقلً أو اجتماعً أو انفعالً ٌصدر عن الكائن الحً نتٌجة للعالقة  ------- .5
 الدٌنامٌة والتفائل بٌنه وبٌن البٌئة المحٌطة به.

 ( Aptitude/ االستعداد  Intelligence/ الذكاء Behaviour ) السلوك  

 لغوٌة األصلٌة.لمن المهارات ا ------ال ٌعتبر  .6

 ) التحدث / القراءة / اإلبداع ( 
 طرٌقة للتقٌٌم المستمر المستوعب. ------ .7

 / االمتحان السنوي ( محاضرة المعلم) الندوة /  
 .Gardnerهو ذكاء من الذكاءات المتعددة لجاردنر  ------- .8

 / الذكاء الموسٌقً ( ) الذكاء االجتماعً / الذكاء الحلمً 
 .Objective Testنوع من أسئلة االختبار الموضوعً  ------- .9

 ) االختٌار من متعدد / اإلنشائً / القصٌري (  
 من أنواع القراءة المشهورة. ------ .11

 ) القراءة التلخٌصٌة / القراءة المركزة / القراءة اإلرشادٌة ( 
 

II. أجب عن عشرة من اآلتية موجزا  ( 10 X 2 = 20 marks )                                           

           
 ؟ Pedagogyعرف علم البٌدغولوجٌا  .1

 ؟ما هً األغراض التربوٌة حسب تقسٌم بنجمن س. بلوم  .2

ٌّن التقوٌم المستمر المستوعب. .3  ب

 ما هً األغراض المنهجٌة فً تدرٌس اآلداب الكالسٌكٌة ؟ .4

 ؟ Remedial Teachingما هً أهمٌة التعلٌم العالجً  .5

 اكتساب اللغة ٌعتمد على استماع اللغة. أوضح. .6

 اذكر عٌوب طرٌقة الترجمة فً التدرٌس. .7

 ؟ Curriculum constructionما هً مبادئ بناء المنهج  .8

 ما هً أوصاف االختبار الحسن ؟ .9

 لٌة ؟ما الفرق بٌن الطرٌقة االستقرائٌة والطرٌقة االستدال .11



 . Social Constructivismعّرف نظرٌة البنائٌة االجتماعٌة  .11

 ؟ Choice based credit and semester systemنظام فصل دراسً وكردٌتات باالختٌار ما المراد ب .12

 ؟ Advance Organizersما هً المنظمات المتقدمة  .13

 ؟ Educational Psychologyما هً فوائد علم النفس التربوي  .14

 Curriculumنهج عّرف الم .15

 
 

III.  مذكرة وجيزة للخمسة من اآلتيةاكتب    ( 5 X 5 = 25 marks )                                           

           
  Microteachingالتدرٌس المصغر  .1

  Programmed Instructionالتعلٌم المبرمج  .2

  Multiple Intelligenceالذكاءات المتعددة  .3

 فً التدرٌس الصفً Planning دور التخطٌط .4

 الحاسوب فً تعلم اللغة استخدام .5

 أهمٌة الحوار فً تدرٌس العربٌة للناطقٌن بغٌرها .6

 Cognitiveوعلم النفس المعرفً   Behaviouristالفرق بٌن علم النفس السلوكً  .7

 Issue-based curriculumالمنهج المؤسس على القضٌات  .8

 

IV.   مقالتين من اآلتيةأعّد        ( 2 X 10 = 20 marks )                  

     
 

 .ناقش ،هو المحور فً التعلم الطالب  .1

 تدرٌس اللغة العربٌة فً كٌرال  .2

 طرق التدرٌس: مزاٌاها ومعاٌٌبها  .3

 الفلسفات ودورها فً التعلم والتعلٌم  .4

                   فً مجال التدرٌس فً والٌة كٌرالالمعاصرة والبرامج ة ثدالمناهج المستح  .5

       
 


