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# المقابلة _الشخصیة  
#أختبار _تقنیات _التعلیم _لعام _1438ھـ   

# جامعة _ الملك _ سعود  
 @R00h_2016 ((مع تحیات ُروح ))  التنسونا من خالص دعائكم     

-------------------------------------------------------
 

       محاور االسئلة بشكل عام :

 1- أسئلة عامة
     2- نظریات التعلیم و المدارس

3- أختاري  معنى الجملة المكتوبة باالنجلیزي بالعربي
 4- جملة باالنجلیزي واختاري مایناسبھا باالنجلیزي

    5- أسئلة كثیرة عن البحث العلمي وأنواعة
6- تقنیات تعلیم

 (( زمن اإلختبار ساعة ونصف فقط))
       واالسئلة 60 سؤال أختیاري من 4 فقرات ( تضلیل)

---------------------------------------------------------  

1- من ھو الصحابي الملقب بترجمان القرآن  
1- أبي بكر الصدیق               3- عبدهللا بن عباس  

2-عمر بن الخطاب                 4- أبو عبیدة الجراح  

2- من اول وزیر للمعارف بالسعودیھ ( وزارة التربیة )  
1- فھد بن عبدالعزیز       3-  

  -4                            -2
3- اذا كان متوسط عدد طالب بالفصل 33 طالب لدیة 4 فصول  كم عدد الطالب ؟ 

  133 -3                   132 -1

    135 -4                  134 -2



4- عالقة تكنولوجیا التعلیم بتقنیات التعلیم ( المصطلحات باللغة اإلنجلیزیة )  
1- عالقة الجزء بالكل       3- طردیة  

2- عالقة الكل بالجزء      4-  

5- عالقة تقنیة التعلیم بالوسائل التعلیمیة  
  -3            -1

 -4          -2

6- من ممیزات البحث النوعي: 

1- انھ یآخذ مده طویلة                     3-  
2- ومجموعة خصائص أخرى ماأفتكرھا   4- وكان فیھ خیار جمیع ماسبق ( وأظن كان 

ھو االجابة) 
7-  جملة باالنجلیزي ( النص والخیارات باللغھ االنجلیزیة ) 

1- التصمیم التعلیمي      3-  
2- تقنیات التعلیم         4-  

8- جملة باالنجلیزیة عن  الھولوجرام ... ( المطوب ماذا تعني الجملة بالعربي )  
 -3             -1

  -4             -2
9- من تطبیقات الویب 2  

1- ویكبیدیا                  3- التویتر  
2- برید االلكتروني        4- جمیع ماسبق  

10- ...... یعتبر تدوین مصغر ...  
1- بلوقر                 3- تویتر  

2- أنستقرام           4-  
11- جملة باالنجلیزي عن التعلم باللعب ...  (والمطلوب ماذا تعنى الجملة بالعربي ) 

 -2              -1



12- جملة باالنجلیزي عن المحاكاة  .. ایضاً ماذا تعني بالعربي  
  -3                 -1
  -4                -2

13- جملة باالنجلیزي  وماھو المصطلح المناسب لھا باالنجلیزي ایضاً  
1- التقییم           3- تقنیات التعلیم  

2- التقویم          4-  

14- الفالة : الصحراء  
1- السباق : الحصان             3-  

2- المھند : الحسام               4- الصحة : اللیاقة  

15- ماھو ترتیب النظریات من حیث القدم  
1- بنائیھ - معرفیة - سلوكیھ            3-  معرفیة - بنائیة - سلوكیة  

2- سلوكیة - معرفیة - بنائیة          4-  

16- عالمة " النص " ھذه تستخدم ..  
1- في االقتباس المباشر             3- توضیح نص ( شي زي كذا )  

2- االقتباس غیر المباشر            4-  عبارة مھمة  

17- البد ان یتعلم المختص بتقنیات التعلیم  
1- بناء المنھح التعلیمي         3- صیانة االجھزة ..  

2- معرفھ عدد االحتیاج        4- تصمیم البرامج  

18-  یستطیع ان یعمل المختص بتقنیات التعلیم ...( شي زي كدا )  
1- مشرف مصارد تعلم        3-  

  -4                                -2

19-  جملة باالنجلیزي واختاري المعنى باالنجلیزي ایضا   



1- نظام اداره التعلم                             3-  
2- ( خیار من ترجمتي  كلمة االنسان .. ..       4-  

20- من نظریات المدرسة السلوكیة 
1- جشطالت                                   3- السلوكي  

2- األشتراطي                                4- البنائي  

21- سوال عن ھرم أوسلو ...  
  -3                   -1
  -4                   -2

22- اذا لدیك بالفصل اطفال مكفوفین ..والدرس عن االشكال الھندسیة    ماھي الوسیلة 
المناسبة  

1- عرض بروجكتر                     3-  أستخدام مجسمات محسوسة لالشكال  
2- نماذج عن االشكال الھندسیة          4- رسم االشكال  

23- البد من مراعاة .. عند تصمیم الوسیلة التعلیمیة  
1- تناسق االلوان                        3-  
2-  مراعاة المیزانیھ .. المحیطة         4-  

24- الضجیج الداخلي  ...الخ  
1- االصوات المزعجة           3-  

  -4                                  -2

25- االداة المناسبة  لقیاس تعلم الطالب ...  
1- المقابلھ               3- تقیید المحتوى ....الخ  

2- أستبیان             4- جمیع ماسبق  



26- التدریس .. یعتبر  
1- مدخالت           3- عملیات  

2 - مخرجات          4- تغذیھ راجعة  

27- الي تقیس اداء الطالب  ومدى تحقي الھدف ومن ثم التقییم ....الخ  
1- تغذیة راجعة                3-  
  -4                            -2

 28- ماعالقة الجزء بالكل اللي ھي تكنولوجیا التعلیم جزء من تكنولوجیا التربیة .....الخ
  -3                               -1
  -4                               -2

29-السؤال باإلنجلیزي  الي فیھ خیارات  

  1- نور من وزارة التعلیم                    3- أبل ستور 
  2- أبشر من                                 4- 

30-  سؤال انستركشنال تكنولوجي وایدیوكیشونال تكنولوجي نفس المعني وال عالقة 
جزء بالكل 

31- العالمھ "النص" تدل على ایش في كتابة الرسالھ ....الخ  
                                 

32- استراتیجیة طرح االسئلة .........الخ 
                                                                

cognitive theory -33 جا سؤال على ....الخ  



34- الكلمات المفتاحیة .. اھمیتھا في : االجابة كانت البحث عن المصادر وما اذكر باقي 
االجابات  

35- ویكي تكرر مرتین  ( واحد مكتوب ویكي عربي  والثاني مكتوب عربي وجنبھ 
 ( well انجلیزي

36- التعمیم و الفرض في البحث اإلجرائي یعني :  
1-  الفرض یأتي بعد التعمیم                             3-  

2- التعمیم یكون قبل الفرض و الفرض یثبتھ          4-  

37- تأثیر االیباد على التحصیل الدراسي :  
1- متغیر مستقل                           3-  متغیر تابع .... 

2-االجابة متغیر مستقل                  4-  

38-  من الوظائف المتاحة ألخصائي تقنیات التعلیم منھا االجابات ( مشرف مصادر تعلم 
  (

39- فیھ سؤال عن البحث  قوتة وأصالتھ  

40- الكلمات المفتاحیھ  ( تعتمد على الفرد وحریتھ الشخصیة )  
((  اللي ھو الكلمات المفتاحیة في البحث طبعاً اإلجابة للبحث عن مصادر معلومھ )) 

41- فیھ سؤال ناسیتھ نصیا بس كان لما بتعرفي عن شغلة وتبحثي وین تالقیھا بسؤال 
البحث او دراسات سابقة 

nstructional technology & educational technology-42  ایش عالقتھم 
ببعض 



Virtual classroom -43  ایش تعني نظام نور أبشر البالك بورد 

44- ھي اآللیة تُعرف التغذیة الراجعة بأنھا تلقي الفرد لمعلومات تتعلق بكیفیة أدائھ لعمل 
   ((  Feedback    اإلجابة الصحیحة كانت )) معین

45-  اتذكر السؤال االنجلیزي حق التعلیم بالقیمز  برامج االیباد او الغاز حسابیھ او 
العاب التركیب 

46- والسؤال كمان انجلیزي حق التاریخ وتمثیل االدوار 

47-  ماھو مفھموم تقنیات التعلیم ؟ 

48- النظریة االنسانیة  
      النظریة السلوكیة  
       النظریة البنائیة  

      النظریة المعرفیة البنائیة 

-------------------------------------------------------------------------------------

                            # املقابلة _الشخصية _1438هـ
! !أسئلة املقابلة الشخصية                            

------------------------------------------------------------------------------------

1-  تكلمي عن نفسك ؟
2- ھل لدیك علم أن أغلب المراجع لھذا القسم باللغة اإلنجلیزیة ؟

3- ماذا تعرفین عن قسم تقنیات التعلیم 
4- بعطیك عباره وقولي اذا ھي صح او ال ولماذا ( تقنیات التعلیم ھي نفسھا تقنیات المعلومات )؟ 



5-  كم معدلك ماھو تخصصك؟
6- متى تخرجتى ؟ وماذا فعلتي بعد التخرج ؟ 

7- ماذا  تعرفین عن التعلیم االلكتروني وكیف تصممینھ ؟
8- ماعالقة قسمك بتقنیات التعلیم ؟

9- ماھو مستواك باللغة اإلنجلیزیة ؟  ( وھناك كم سؤال باللغة اإلنجلیزیة )
10- لماذا أخترتي ھذا التخصص تحدیداً ؟

11- كیف تشرحین درس بإستخدام السبورة الذكیة ؟
12- تحدثي عن نفسك باللغة اإلنجلیزیة ؟  ( وھناك كم سؤال باللغة اإلنجلیزیة )

13- ماھي أنواع البحث ؟ 
14- مارایك لو أنضم ھذا القسم لكلیة الحاسب ؟ 

15- مارایك باالختبار أمس ومارایك بأسئلة اللغة اإلنجلیزیة تحدیداً ؟ 
16- ماھي تحدیات التعلیم ( سؤال باللغة اإلنجلیزیة ومطلوب اإلجابة باللغة اإلنجلیزیة ) 

17- تحدثي عن نظریات التعلیم ؟
18- إذا ھناك شخص دخل االسالم حدیثاً كیف نعلمة الصالة ماھي أفضل نظریة نستخدمھا 

لتعلیمة ؟
19- حاوریني  وتحدثي معي باي موضوع باللغة اإلنجلیزیة ؟

20- ماھي أدوات البحث العلمي وأنواعة ؟
21- كیف یخدم ھذا القسم تخصصك ؟ 

22- ھل طبقتي تقنیات التعلیم في تدریسك ؟ ماھي ھذه التطبیقات ؟ 
23- مالفرق بین النظریة السلوكیة والبنائیة ؟ 

24- ماھي الخبرات التى حصلتي علیھا ودوراتك ؟
25- ماھي مھام الشخص الحاصل على شھادة بتقنیات التعلیم ؟

26- عرفي تقنیات التعلیم ؟ 
27- ھل وسائل التعلیم مثل تقنیات التعلیم ؟ 

28-كم تقیمین نفسك باللغة ؟
29- ماذا ستفعلین لو لم یتم قبولك ؟ 
30- لماذا لم تشتغلي باعمال حرة ؟

31- بماذا یفیدك الماجستیر ؟ وماذا سیقدم لك ؟ 
32-مالفرق بنظرك بالتكنولوجیا كمھنة وكوسیلة ؟ 



33- ھل تجیدین التحدث باللغة اإلنجلیزیة ؟ (سالت سؤال وقالت مارایك بالجملة ھل ھیا صحیحة 
أم خطاء ؟ ولماذا ؟)

34- ھل تعتقدي أن ھناك فرق بین تقنیات التعلیم وبین تقنیھ المعلومات ؟ 
35- مافائدة القسم من وجھة نظرك الشخصیة ولماذا أخترتیة من بین التخصصات التربویة 

األخرى ؟
36- ھناك فرق بین أنواع البحوث عددتھا وسالت مانوع البحث الذي أستخدمتیة بمشروع 

تخرجك ؟
37- تحدثي عن مشروع تخرجك ؟

38- مالفرق بین البحث الوصفي والكمي ؟ 
39- لماذا لم تكملي بإمتداد تخصصك ؟

40- ماأسماء أھم علماء ھذا القسم ( عرب أو أجانب )؟ 
41- بماذا سیفرق معك دراسة ھذا القسم من عدمة ؟ 

42- ھل قدمتى على الوظائف التعلیمیة ؟ أو غیرھا ؟ 
43- ھل أنت مھتمة بمواقع التواصل اإلجتماعي ؟ 

44-ھل تستخدمین برامج الكمبیوتر وماھي ؟ 
45-مالفرق بین المدرسة السلوكیة والمدرسة المعرفیة ؟ 

46- سأل باللغة اإلنجلیزیة ھناك 9 أقسام للماجستیر مایمیز ھذا القسم عنھم ؟
47-لماذا ال تأخذي دورة في ھذا المجال وتختصرى على نفسك دراسة الماجستیر ؟

48- مالفرق بین المصطلحات باللغة اإلنجلیزیة وماذا تعنى ؟ ((واإلجابة طبعاً باللغة 
اإلنجلیزیة ))

49- ماذا تقترحین یكون موضوع رسالتك ؟ 
50- ھل أنت مؤیدة لدمج تقنیات التعلیم مع الحاسب االلي ؟ 

51- تكلمي عن التعلیم اإللكتروني  وماھي مقتراحاتك وأفكارك لتطویرة ؟
52- ھل ھناك معاناة بفھم اسئلة اللغة اإلنجلیزیة التى طرحت باإلختبار التحریري ؟ 


