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السيد د / أحمد أنورأ.



2 
 

 درجة( 35) : األولالسؤال  إجابة
 بة الصحيحة :أختار اإلجا –أ  

 في التعمم التقميدي..........                  – 1
D-   يتم التركيز عمى المعمم وما يراه مناسبًا لممتعممين فيتحدث المعمم والتمميذ يستمع  

         ........... يعتبر التدريس – 2
B- ميمة وطنية إنسانية                     

  ........... يب التدريس يجب ان يتميزعند اختيار المعمم الحد أسال – 3
D - جميع ماسبق     

                                    ........... التطبيق الذاتى في أسموب متخذ قرارات التقويم - 4
B- الطالب                

                      ...........   متخذ قرارات التخطيط في أسموب التطبيق بتوجيو االقران )التبادلى(   – 5
A -                المعمم  

  ..........خصائص التعمم النشط .من   - 6
D- جميع ماسبق 

  إجراءات تنفيذ الخبرة التعميمية ىي .............. – 7
C - يقوم المعمم بكتابة كل مايحدث بين الطالب والمعمم              

                  ........... ساليبيعد أسموب التفكير المتشعب من اال – 8
A - غير المباشرة             

                 ........... تتطمب كل خبرة تعميمية – 9

D - جميع ماسبق     

 ......دور المعمم في التعمم النشط . - 12
D- جميع ماسبق 

 ...........استراتيجياتىي أحدي إستراتيجية )فكر . زاوج . شارك(  - 11
C- التعمم التعاوني          

 ...... من أساليب التدريس المباشرة – 12
A - توجيو االقران         

 ......مبادئ التعمم النشط .من  – 13
D- جميع ماسبق 

 ...... المباشرةغير من أساليب التدريس  – 14
B- االكتشاف الموجو         

العممية  جوب في خاطر المعمم والمتعمم .....يشير موستن الى مجموعة األسس والمعايير التي ت – 15
 التعميمية

D- جميع ماسبق        
 تتمثل الغاية في نيج التعمم النشط بمساعدة المتعممين عمى اكتساب مجموعة من  – 16

D- جميع ماسبق      
 :  اختر المصطمح االجنبى الصحيح لممصطمح العربى -ب 
 .C-- Masking tape               ( شريط الصق.17) 
 .D-Artificial  Intelligence .الذكاء اإلصطناعي( 18) 
 .A- Feed Back                    .يةعالتغذية الرج (19) 
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         .B- Simulation                  .برامج المحاكاة( 22) 
 ئة من العبارات التالية:( فى حالة االجابة الخاطB( فى حالة االجابة الصحيحة ، وتظميل )Aقم بتظميل ) -ج 
                       Aالتدريس مجموعة عالقات مستمرة  تنشأ بين المعمم والمتعمم.  –21
 B في إسموب التعمم بالعرض التوضيحى يقوم الطالب بإتخاذ قرار التقويم. –22
 A أسموب التطبيق بتوجيه األقرانتعتبر عممية اعطاء واستقبال تغذية راجعة مباشرة من الزميل المالحظ من أهداف  –23
 Bالجزء التمهيدى في درس التربية الرياضيه يتم فيه كتابة تقديم المهارة والخطوط التي ينتهجها المعمم.  –24
 A المبس والمظهر العام من القرارات المطموبة فى مرحمة ما قبل التأثير. –25
 B حظة أداء المتعمم.فى أسموب التطبيق الذاتى يقتصر دور المعمم عمى مال –26
 Aمن أهمية ورقة العمل داخل الوحدة التدريسية تذكير الطالب بجزيئات المهارة وطريقة أدائها.  –27
 Aالتخطيط والتنفيذ والتقويم من مهمة الطالب فى أسموب التدريس الذاتى.  –28
 Aالواقع الحالي. إسموب الواقع اإلفتراضى يعمل عمى إضافة عناصر لمعممية التعميمية داخل  –29
 Aيعتبر أسموب التطبيق الذاتى من اساليب التدريس المباشرة.  –33
  A المعمم هو من يقوم بالتخطيط والتنفيذ والتقويم فى أسموب العرض التوضيحى. –31
              A داف أسموب التفكير المتشعبتدريب الطالب عمى التفكير واإلستقصاء واالكتشاف واإلعتماد عمى النفس من أه –32
       A. إلية تعميمات المعمم بشكل أفضل إسموب المراجعة الذاتية يعتمد عمى مشاهدة الطالب ألخطائة حتى تصل –33
 Aمن األساليب الغير مباشرة أسموب األكتشاف المتعدد )الحر(.  –34
 Aفى أسموب االكتشاف الموجه الطالب والمعمم يقومان سويا بعممية التقويم.  –35

 درجات( 12) إجابة السؤال الثاني:
أن التعمم بمساعدة وسائل تكنولوجيا التعميم أصبح يستخدم كمعمم مساعد في التدريس،حيث يمثل إستخداميا      

في الشرح والتدريبات واأللعاب التعميمية كمعزز يساعد عمى تقوية المتعممين من خالل إمدادىم بتغذية راجعة 
لفرصة لمعمل بسرعتيم الخاصة ويمدىم بعنصر التشويق، كما يوفر بيئة تعميمية أقرب ما متنوعة، حيث يتيح ليم ا

 تكون إلى الموقف التعميمي.
وصل إليو التقنية من التعميم األفتراضى ىو ثورة حديثة في أساليب وتقنيات التعميم التي تسخر أحدث ماتتو     

نشاء محيط مشابو بالواقع الذي نعيشو، يتمثل  أجيزة وبرامج في عمميات التعمم، فيو يقوم بمزج الواقع بالخيال وا 
 ذلك في إظيار األشياء الثابتة والمتحركة وكأنيا في عالميا الحقيقي من حيث تجسيدىا وحركتيا واإلحساس.

 : Virtual Realityالواقع األفتراضى  -
ىو تكنولوجيا تتيح إنشاء بيئة مشابية لمحقيقة بواسطة الحاسوب أوالموبايل،وتقوم ىذه التقنية بعرض كل ما    

تراه عمى الشاشة عن طريق إستخدام نظارات مخصصة ليذا الغرض، عن طريق توصيميا بالحاسب الشخصي أو 
شابية لمواقع في أماكن اليمكن لإلنسان تركيب الياتف المحمول بداخل النظارة، وىي تعتمد عمى تقديم صور م

نشاؤىا.  الوصول إلييا أوا 
ان توظيف تكنولوجيا الواقع األفتراضى يساىم بفاعمية فى جعل التفاعل كبيرا بين الطالب والمحتوى التعميمى     

ىذا النوع لمبرنامج ،وبخاصة فى الموضوعات الدراسية التى تتطمب معايشة الواقع ويصعب ذلك فى الحقيقة فيكون 
 من التكنولوجيا ىو الوسيمة االفضل.

أىمية الواقع األفتراضى أنو مثل الواقع الحقيقي، فيو وسيمة لمحاكاة الواقع ميما كانت ظروفو وصعوبتو، فمن     
 خاللو يمكن تكوين بيئات مختمفة تحاكي الواقع اليمكن لمفرد الوصول إلييا أو التعايش معيا.

قع األفتراضى والتطبيقات التربوية لو تتمثل فى بناء بيئات افتراضية مشابية لواقع تعميم الى ان اىمية الوا    
الطالب وتدريبيم عمى تنفيذ الميام التى يمكن ان تسيم فى اكسابيم ميارات عالية فى تنفيذ بعض الميام المطموب 

لواقع األفتراضى المتعممين عمى اتقان ادائيا مما يقمل من احتمالية الخطاء عند الممارسة الواقعية ،كما يساعد ا
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الميارات التدريسية من خالل المواقف التعميمية األفتراضىة،وينمى المشاركة الفعالة لدييم وتفاعميم مع االخرين 
 ومع الدرس تنفيذا لعممية التدريس بفاعمية واتقان.

ض البصري التي يمكن من خالليا تعتبر من أىم وسائل العر  Shutter Glassesالنظارات المجسمة  أن اال    
الدخول إلى البيئة األفتراضىة، فيذه النظارة عبارة عن شاشتين يعرض من خالليما المشاىد األفتراضية وكمما تحرك 

 الشخص أو مال تحركت البيئة األفتراضىة بالتوازي مع الحركة التي أقدم عمييا المستخدم.
 في رياضة االسكواشاضى تر بإستخدام الواقع األفية تعميم ةنماذج لوحد

  التعاون والمثابرة والتحدى : جانب التربوىال                    : األولاألسبوع    
 : تعمم الضربة المستقيمة األمامية جانب التعميمىال                   : األولى         وحدةال   

األدوات  المحتوى الزمن األجزاء
 واألجيزة

النقاط 
 التعميمية

الجزء 
 التمييدى
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 .*تغيير المالبس وأخذ الحضور والغياب
 تجييز البرمجية ونظارة الواقع األفتراضى.*
  اإلحماء واإلعداد البدنى*

نظارة 
الواقع 
 األفتراضى

مراجعة 
عمى 

 سبقما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجزء 
 الرئيسى
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 اوال :النشاط التعميمى
ألمامية عن طريق المعمم ا لضربة المستقيمة*تقديم ميارة ا

 وذلك بالشرح المبسط لمميارة واداء نموذج عممى ليا.
 لضربة المستقيمة*مشاىدة الطريقة الصحيحة ألداء ميارة ا

 العرض وأثناء، األفتراضى األمامية عن طريق نظارة الواقع
 .لمميارة المفظي الشرح يتم

 .*مشاىدة بعض التدريبات عمى الميارة
 تطبيقىثانيا :النشاط ال

اداء الطالب الميارة مع تقديم التغذية الراجعة وتصحيح *
 تحت إشراف المعمم. االخطاء

 *تطبيق تدريبات عمى الميارة.
ومعو المضرب والكرة ويحاول ويجرب األداء  الطالب*يقف 

 ( فقط من الحائط األمامي.م1من عمى بعد)
 خطوات ويحاول األداء مرة أخرى. (3لمخمف) الطالب*يرجع 

 (Tمنتصف الممعب ) عمى خط الطالبيقف *
 ويبدأ في تنفيذ الميارة بجوانبيا القانونية.

 .زميل بجوانبيا القانونيةالب تنفيذ الميارة مع طال*يبدأ ال

 
مضارب 
 إسكواش
كور 
 إسكواش
نظارة 
الواقع 
 األفتراضى
ىاتف 
 ذكى

 
مراعاة 
الرد عمى 
أسئمة 

الطمبة إن 
 وجد
 
 
 
 
 
 

إصالح 
األخطاء 

إعادة ب
 المشاىدة

 

الجزء 
 الختامى

 *تمرينات تيدئة لجميع عضالت الجسم  ق12
 .واإلنصراف أداء التحيةتوجييات وأرشادات ثم *

  

 مع خالص متنياتي بالتوفيق،،،،،،                  

 أمحد أنور السيد  د /أ.                                           


