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معة الدكتور الطاهر موالي سعیدة جا  

قسم العلوم االجتماعیة                                                        كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  

)علوم التربیة إلىمقیاس مدخل (امتحان السداسي الثاني جذع مشترك  نموذج تصحیح  

  درجات05/  :السؤال األولإجابة 

: أمام العبارة خطأ فیما یأتي)خطأ(أمام العبارة الصحیحة وكلمة) صح(ضع كلمة   

صح                                   التربیة عملیة نمو متكامل للفرد في وسط اجتماعي معین /1  

خطأ                                             .ة زائدة تقدمھا الدولة ألبنائھامالتربیة خد تعتبر/ 2  

 في المجتمعات تصطنع بھا شرح في المجتمعات النامیة بنفس الطریقة التيتفسر التربیة وت /3
                                                                                                      .المتقدمة

  خطأ

صح  ر الدراسة المقطعیة مجال من مجاالت التربیة المقارنة                           تعتب /4  

صح                        .أن وظیفة التربیة ھي تحقیق التنشئة االجتماعیة" دور كایم "یرى /5  

بل أن التربیة الخلقیة ال تكون بوجود القدوة الصالحة فقط من المبادئ التربویة عند االمام الغزالي  /6
صح                                                                   .بالمحاكاة للعمل الخلقي أیضاً   

خطأتكتفي التربیة المقارنة بدراسة النظم التعلیمیة                                             7  

خطأ                                      جون جاك روسو من رواد المذھب البراغماتيیعد / 8  

خطأ                             التربیة عملیة اجتماعیة ُیحقق الفرد من خاللھا النمو الفردي /9  

من أھم المالمح الممیزة للتربیة في القرن العشرین االھتمام بتنمیة الشخصیة المتكاملة  /10
صح.للفرد  

درجات 02/:السؤال الثانيإجابة   

:ضع دائرة حول الحرف الذي یسبق اإلجابة الصحیحة فیما یأتي  

 1/ أھم ما یمیز التربیة الحدیثة:

 صح   .سلبي إلى متعلم فاعل متفاعلحولت مركزالطفل في العملیة التربویة من متعلم   - أ
 .التدریب المھني وتنمیة المھارة لدى الفرد  - ب

  :تمیزت التربیة االسبرطیة  -2
 بتھذیب الروح  - أ

 صح     .االھتمام بالجسد دون الروح  - ب
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 3- التربیة االسالمیة:

 صح               .ال تختلف عن التربیة المعاصرة  - أ

 فقطتنظر إلى الفرد من الناحیة الخلقیة   - ب
  :من مبادئ التربیة المثالیة / 4

 صح  .تنظر إلى المجتمع إلى طبقتین الطبقة العاملة وطبقة المفكرین والفالسفة  - أ

  .أن القیم تتغیر وھي صالحة لكل زمان ومكان  - ب

 

درجة 12:/ السؤال الثالثإجابة   

الواقعي واالتجاه من خالل دراستك لالتجاھات الكبرى للتربیة قارن بین االتجاه المثالي واالتجاه 
:البراغماتي  في المجاالت التالیة  

 المجال  المثالیة  الواقعیة  البراغماتیة

و مساعدته على  تأكید حریة المتعلم

تجنب القسوة  ،النمو

.و العقاب  

 

أنه شيء، أو 

باألحرى آلة تتلقى 

 المعارف

 التلمیذ 

یتمثل دور المعلم في 

النصح واالستشارة 

وتنظیم ظروف الخبرة 

 واإلمكانات

دور المعلم وحصره 

 في التوجیه.

 

ینبغي أن یكون 

 فیلسوفا مفكرا

 المعلم

- استبعدت الطرق 

 الشكلیة في التدریس

محتویات المنهج 

 متصلة بحیاة الطفل

 المنھاج  موضوعات ثابتة

ترفض التحدید 

 السابق للمادة العلمیة

للرحالت و األسفار 

 الخارجیة

 وطرق التدریس الطریقة اإللقائیة

 

  درجة واحدة على تنظیم الورقة: مالحظة

 


