
 جامعة بنها                                                      الفصل الدراسى األول
 4102دور يناير                                                      كمية التربية

               
 لى فى التخصص  ثالثة رياضيات أساسىآلنموذج إجابة مادة الحاسب ا

 
 درجات (  7دواعى استخدام الكمبيوتر فى تعميم الرياضيات : ) سبعا من -0جـ

 نقاط  ( 7) اختيار 
 توفير عنصر االثارة والتشويق لمتالميذ.  -1
 سهولة توصيل المعمومات لمتالميذ .  -2
 بقاء اثر التعمم وترسيخ المعمومات.  -3
 القضاء عمى الممل الذى قد ينتاب التالميذ.  -4
 العمميات الحسابية.  الدقة والسرعة فى اجراء -5
 تضاعف المادة التعميمية فى الرياضيات وعجز النظم التقميدية عن متابعتها.  -6
 الحاجة الى مصادر لممعمومات الرياضية.  -7
 سهولة تقديم المعمومة المجردة وسهولة عرض المعمومات ومراجعتها.  -8
 ازدهار التدريس والتعميم عن بعد والتعمم الفردى والتعاونى.  -9
 وسائل التعميمية التقميدية عن اثارة المتعمم. عجز ال -11
 ضعف التفاعل الرياضى فى البيئة المدرسية خاصة مع كثرة عدد التالميذ فى الفصول.  -11
 زيادة الدافعية لممتعمم.  -12
 درجات ( 8معوقات استخدام الكمبيوتر فى التعميم وتعميم الرياضيات )  -4ـج

 اإلدارات التعميمية بأهمية الحاسب االلى.  عدم اقتناع صانعى القرار فى -1
 عدم مالئمة البرمجيات التعميمية الجاهزة.  -2
 تتطمب أجهزة الكمبيوتر الصيانة والتطوير المستمر.  -3
 عدم توافر المعممون المدربون تدريبيا كافيا.  -4
 عدم توافر برمجيات بالمغة العربية.  -5
 عدم توافر برمجيات مناسبة لمتالميذ .  -6
 جدول المدرسى غالبا غير مناسب. تنظيم ال -7
 بعض المعممين يستخدمون الحاسب بطريقة غير مناسبة.  -8

 درجات(  7أهداف استخدام الكمبيوتر كوسيمة تعميمية ) -3ـج
 تشجيع التفكير الناقد وااليجابي والبحث عن المعمومات.  -1



 تنمية التفكير االبداعى والناقد.  -2
 تنمية مهارة البحث عن المعمومة.  -3
 تنمية مهارة حل المشكالت الرياضية وأسموب تقييم المعمومات وتحميمها.  -4
 توعية التالميذ بامكانات الحاسب وقدراته.  -5
 تقريب بعض الظواهر التى يصعب تخيمها أو تجريبها فى المختبرات.  -6
 التركيز عمى توضيح المعمومة لمتالميذ.  -7

 درجات(  8ياضيات )مزايا استخدام االنترنت فى التعميم وتعميم الر  -2ـج
 سهولة توصيل وتناول المعمومات بين التالميذ وبعضهم وبين التالميذ والمعمم.  -1
 سهولة التواصل بين الطالب والمعممين.  -2
 التواصل السريع فى أى وقت وفى أى مكان.  -3
 سهولة التواصل بين المعممين واالدارات التعميمية والوزارة.  -4
 فة من العالم. سهولة عرض مؤتمرات فى اماكن مختم -5
 وسيمة منتشرة عبر العالم وتسهل التواصل مع كل االفراد فى العالم.  -6
 وسيمة غير مكمفة.  -7
 سرعة التواصل بين الطالب فى اى وقت.  -8

 درجات ( 8فى التعميم )  (POWER POINT)أسباب انتشار استخدام برنامج -5ـج
 سهولة استخدامه.  -1
 سهولة اعداد الشرائح.  -2
 سهولة عرض الشرائح .  -3
 المرونة فى عرض الشرائح  -4
 امكانية تقديم شريحة او تاخيرها وفقا لرغبة المستخدم.  -5
 مثير ومشوق لمتالميذ ويجذب انتباههم بدرجة اكبر.  -6
 يساعد عمى توصيل المعمومات بوضوح وبأسموب أفضل .  -7
 يناسب بصفة خاصة المجموعات الكبيرة.  -8
 يوفر وقت وجهد المعمم.  -9
 ال يتطمب استخدام حاسب الى معين بل يمكن استخدام اى حاسب.  -11

  6ج
 درجات ( 2خطوات إعداد برنامج المحاكاة  )  -أ    

 تحديد الهدف من البرنامج.  -1
 اختيار محتوى البرنامج او الظاهرة او الحدث الذى سيتضمنه البرنامج .  -2



يمكون التعوديل فيوه ع خصائص المحتووى : مناسوب موع التكمفوة ع يصوعب تنفيوذ  عمموى ع  -3
 يرتبط بميول التالميذ ع يراعى خمفية المتعممين وخبرتهم السابقة. 

اعوووداد سوووويناريو برنووووامج المحاكوووواة متضوووومنا الصووووور والرسوووووم وا صوووووات وذلووووك بواسووووطة  -4
 المعمم. 

 تصميم البرنامج بواسطة المعمم أو المبرمج.  -5
 تجريب البرنامج تقويم البرنامج.  -6

 درجات ( 2التعميمية الكمبيوترية ) مواصفات المعبة  -ب
 ( : أى البد ان يكون لمبرنامج هدف نسعى لتحقيقه .goolsالمقاصد أو ا هداف ) -1
 : أى يتضمن البرنامج قواعد معينة ينبغى االلتزام بها .  (rules)القواعد  -2
 ذ وأخر. المنافسة : البد أن يكون هناك منافسة بين الكمبيوتر والمتعمم أو بين تممي -3
 التحدى : ينبغى أن تتضمن المعبة تحدى يثير انتبا  وتفكير المتعمم .  -4
 التسمية والمتعة لمطالب.  -5
 درجات ( 9تقنيات االنترنت التى تستخدم فى التعميم )  7جـ

 البريد االلكتروني.  -1
 القوائم البريدية.  -2
 نظام مجموعات ا خبار -3

قوووول المعمومووووات بووووين المعمووووم والطووووالب ع وبووووين وتسووووتخدم هووووذ  التقنيووووات وا دوات فووووى ن 
 الطالب بعضهم البعضع  بين مدراء وعمداء الكميات والوزارات مع بعضهم البعض. 

وهووى مركووز معمومووات منتشوور عالميووا لعوورض وثووائق متصوومة  WWWالشووبكة العنكبوتيووة  -4
مون  وروابط الوثائق الفائقة وكل وسيمة (hiber text line)ببعضها بواسطة ما يسمى بو 

ع وهوذ  التقنيوة تسوهل الحصوول عموى  (home page)هوذ  الوثوائق تسومى صوفحة ويوب 
المعمومووات ويمكوون اسووتخدام الشووبكة العنكبوتيووة فووى التعموويم عمووى الويووب ع ووضووع دروس 

لمتالميذ ع ويمكن لممعممين والمشرفين واإلدارات المختمفة أن يصومموا موقوع  التعمم الذاتى
 خاص بهم لنشر النتائج والموائح وا خبار الجديدة . 

وهوذ  البورامج تسومح    face ع twitter , skypeبورامج المحادثوة عبور االنترنوت مثول  -5
م عون بعود عوأيضوا بالتواصل بالصوت والصورة والكتابة فوى نفوس الوقوت ع وتصومح لمتعموي
 فى االجتماعات مثل اجتماع رئيس الجامعة مع العمداء فى مكاتبهم.

 
 مع التوفيق  د سامية                                                                 

 


