
 

 كلية التربية
 مادة األجهزة التعليمية وصيانتها /امتحان                                                                           قسم المناهج وطرق التدريس

 الزمن : ساعتان                                                                                  دبلوم مهنى شعبة تكنولوجيا تعليم
 

 أجب عن األسئلة االتية

 درجة( 33)                                                                               االتيةالسؤال األول: أكمل العبارات 

اىنتزًنيت اىَ صٌرة اً اىفيذيٌ ٍن اشارة  زتحٌيو اىصٌرة اىناتجت ٍن اىنَبيٌت-يقًٌ جياس ػزض اىبياناث ػيَ   .1

  ضٌئيت ثٌ تنبيزىذه اىصٌرة ًػزضيا ػيَ شاشت اىؼزض.

 أجيشة ػزض ً انتاج ًػزض ًانتاجتصنف األجيشة اىتؼييَيت حظب ًظيفتيا اىَ  .2

 اىحٌاص ً ٍؼيناث اىتذريض ً  االتصاه ًاىنظٌٍزاحو ىتطٌر اىٌطائو اىتؼييَيت ًىٌ  أربغىناك  .3

 جياس اىٌطائل اىَتؼذدة ً اىؼزض االىنتزًنَ ً اىفيذيٌبزًجينتٌرنيا ىجياس ػزض اىبياناث ٍظَياث ػذيذة ٍ .4

جَيغ اىٌطائو اىتؼييَيت اىتَ تتصَن نشاطاث يقًٌ بيا اىَتؼيٌ باشزاف ًٍشارمت -تؼزف اىنشاطاث اىتؼييَيت بانيا .5

 ىَادة اىؼيَيتىَ نتاج تفاػو بين اىَادة اىخاً ًا بينَا اىٌَاد اىتؼييَيت فيَ-اىَؼيٌ ٍثو اىزحالث ًاىَؼارض 

 طَؼيت ًبصزيت ًطَؼيت بصزيتٍجٌَػاث ًىَ ثالث تصنف اىٌطائو اىتؼييَيت حظب اىحٌاص اىَ  .6

اىؼَو ًاالداء ً االطتَاع ًاىَشاىذة صنف ادجار ديو اىٌطائو اىتؼييَيت ػيَ اطاص اىخبزة ًفقا ىثالث ٍجٌَػاث ًىٌ  .7

 ًاىبصيزة اىَجزدة 

 ًظيفتياً طزيقت ػزضياًطزيقت اىحصٌه ػييياًاىخبزة   ً-حظب اىحٌاص–ىيٌطائو اىتؼييَيت تصنيفاث ػذيذة ٍنيا  .8

 (اتدرج 8)                                                              السؤال الثانى : ضع تفسيرا علميا للعبارات االتية

 يقوم جهاز الفانوس السحرى على نظرية  االسقاط الضوئى الغير مباشر . -1

شعة الضوئية الصادرة من المصباح الضوئى ال تسير فى مسار مستقيم منذ خروجها من المصباح وسقوطها ج. ان اال
 على شاشة العرض 

 عل جهاز عرض الشفافيات التعليمية. ةعرض صور ورسوم معتم -2

 الظهار االطار الخارجى لها ج.

 مصباح جهاز الفانوس السحرى ذو قوة اضاءة عالية. -3

 معتمة وبالتالى تمتص قدر كبير من الضوءالن المادة المعرضة ج.

 امكانية العرض الفردى فى جهاز عرض الشرائح الشفافة الناطق -4

 لوجود شاشة العرض الذاتى ج. 

 (اتدرج 13)                                          : اذكر صحة او خطأ العبارات التالية مع ذكر السبب الثالثالسؤال 

ػزض ٌٍاد فيذيٌيت  )صح(.اٍنانيت ػزض ٌٍاد فيذيٌيت ػيَ جياس اىظبٌرة اىضٌئيت ًجياً اىفيذيٌ بزًجينتٌر .1

ػيَ اىظبٌرة اىضٌئيت بظبب ًجٌد ىٌحت اىؼزض اىبيٌريت اىظائيت  ًجياس اىفيذيٌ بزًجينتٌر  يَنن ٍن خالىو 

 ػزض ٌٍاد فيذيٌيت ػن طزيق تٌصييو باىحاطب. 

 ( ػيَ االًبل  خطأ) اًتت فَ درجت االػتَاً ػيَ جياس اىَظالط.اٍنانيت ػزض ٌٍاد ٍتف .2

 ( ػيَ اىشفافيت فقظ ىٌجٌد اىقزص اىذًار .خطأ) اضافت نٌع ٍن اىحزمت ػيَ اىشزيحت ًاىشفافيت اثناء اىؼزض. .3

 ( ٌٍجب ىنقو صٌرة حقيقيت ىيٌاقغخطا) تصٌيز ٍحتٌٍ اىشزائح ػيَ فييٌ تصٌيز طاىب . .4

( اضافت تؼذيالث ػيَ اىشفافيت فقظ ٍن خاله ًضغ خطا) فافيت ًاىشزيحت اثناء اىؼزض.اضافت تؼذيالث ػيَ اىش .5

 شفافيت فارغت ػيَ اىَحتٌٍ ًاىتؼذيو ػيييا.

 



                                                                                            الرابعالسؤال 

 (اتدرج 13)          والفانوس السحرى وعرض الشرائح من حيث:قارن بين  جهاز السبورة الضوئية   .1

 نظرية العمل 
 المادة المعروضة 
 العيوب 

 

 وعرض الشرائح الفانوس السحرى جهاز السبورة الضوئية وجه المقارنة 

 االسقاط الضوئى المباشر  االسقاط الضوئى غير المباشر  االسقاط الضوئى غير المباشر  نظرية العمل

 المعروضة المادة
 

 شريحة  اى مادة معتمة  شفافية 

 العيوب
 

انقطاع التيار الكهربى يؤدى -

 الى توقف العرض
يتطلب اعداد الشفافية وقت -

 وجهد كبير

يتطلب من المعلم ان يقف -
 بجوار الجهاز  اثناء العرض

انقطاع التيار الكهربى يؤدى  

 الى توقف العرض
انعدام  الخركة والصوت  اثناء 

 العرض

 يتطلب اظالم تام لغرفة العرض
 
 

انقطاع التيار الكهربى يؤدى الى 

 توقف العرض
 انعدام الحركة على الشريحة

عدم امكانية ادخال تعديالت على 

 الشريحة اثناء العرض
 

 
 
 

 (اتدرج 6)تناول باختصار معايير اعداد شفافية تعليمية جيدة.                                                     .2
 

 ان تحتوى الشفافية التعليمية على عدد قليل من العناصر  -
 ان تكتب محتوى الشفافية فى منطقة الرسالة االمنة -
 ان تكتب بخط واضح -
 يستخدم االلوان بطريقة جذابة  -
 واختيار افضلها تعدد طرق انتاج الشفافيات -
 التركيز على العناصر االساسية فى الشفافية -
 (اتدرج 6)              تصنيف ادجار ديل  للوسائل التعليمية  بالرسم التوضيحى للمخروط.اشرح باختصار  .3

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 مع أطيب األمنيات بالنجاح والتوفيق 

 حسناء صبرى عبدالحميد حلوة \د


