
أسئلة المراجعةمبادئ التربية

-:ـ. من األقوال المأثورة ل"التربية هي الحياة نفسها ، وليست إعداد للحياة  ("1)

جون ديوي        أ ـ   

 ب ـ جان بول سارتر  

ج ـ  أفالطون     

    وأرسطد ـ   

األساالي  و التفااعالت وارجارا ات  و تتمثا...........ييالتربية نظام له مدخالت وعمليات ومخرجاات ،  (2)

. التربوية والعالقات التي تحدث بين المكونات التي دخلت المنظومة
   المخرجات   - أ

   التغذية الراجعة - ب

 العمليات -ج

   المدخالت -د  

.ارنجليزي ........" أرسطو " ولكنها تطورت على يد هوالفلسفة الواقعية رائد ( 3) 
 جون ديوي  - أ

 جون لوك   - ب

 جون ميل    -ج

   جون ماكرثى -د

والتقاليد  الك. المرك  الذي يتضمن المعرية والعقيدة والفن والقانون "ذلك  عرف ......... الثقاية بأنها (4)

" .وغيرها من القدرات التي يتحص. عليها المر  كعضو يي جماعة 
  تايلور   أ ـ

  ب ـ ابن خلدون

 كلباتريك ج ـ 

     أرسطو -د 

يهيااظ ظااروف الااتعلف للطفاا. ويزياا. العوائااب التااي تحااول بينااه وبااين اكتسااا   ظاا. .......... المعلااف يااي ( 5)

 .الخبرات بنفسه
البرجماتية التربية -أ

المثالية التربية  -ب

التربية الطبيعية -ج

   الواقعيةالتربية -د 

-(تشير العناصر التي يشترك ييها الغالبية العظمى من أيراد المجتمع الواحد إلى:6)
 عموميات الثقافة-أ

 خصوصيات الثقافة  -ب

 بدائل الثقافة -ج

 متوسطات الثقافة -د 
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أسلو  المربي ومهاراته يي طرح المعلومات العلمية وتتطل  ممارساة ( التربية ........ ألنها تعتمد على 7)

عملية بمجموعة من الوسائ. المختلفة.
أ ـ عملية   

ب ـ علم      

ج ـ فن          

 ة د ـ مهن 

.بالمشاركة المجتمعية  يي ح. المشاك. التربوية ......................ال تؤمن( 8)
البرجماتية  الفلسفة - أ

 المثالية   الفلسفة - ب

   الطبيعية الفلسفة -ج

   الفلسفة الواقعية-د  

؟ أسس إعداد المعلف (أي مما يلى ليس من 9)
اإلعداد الثقافي      -أ

اإلعداد األكاديمي        -ب

         اإلعداد المهني -ج

 اإلعداد البدني -د 

يتف إعداد المعلف خالل  السنوات األربع األول يي حقله التخصصاي يقا ، وياي السانة (يي نظام ......... 11) 

.  لتدري  الميداني يي كليات التربية الدراسة بعض مقررات ارعداد المهني  و الخامسة يتجه الخريج
 التتابعياإلعداد  - أ

 اإلعداد التكاملي - ب

 اإلعداد المؤقت-ج

 راإلعداد المستم-د

إلى القضا  على عناصر الضعف يي أحد الكفاياات التاي يجا  أن تتاواير لادع المعلاف  يهدف   .......... (11)

  أو العام. التربوي.
   لتدريب العالجي ا  - أ

لتدريب التجديدي ا - ب

التحويلي  التدريب -ج

 التدريب التكميلي -د   

-التي ينبغي أن يتحلى بها المعلف: الصفات القيادية من(12)
    الميل إلى العمل االجتماعي والتعاوني   -أ   
 المظهر العام الجيد  -ب   

   القدرة على ضبط وإدارة الصف -ج   

 المعرفة الجيدة بالمادة الدراسية -د   
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. تغير شبه دائف يي األدا  نتيجة للخبرة والممارسة والتدري  وليس للنضج يق  (.......هو 13)
التعليم - أ

التعلم - ب

التدريب -ج

اإلعداد -د

غير  أو تقدم للتالميذ بصورة تدريجية منظمة ( التي تراكف الخبرات ارنسانية  ) المعرية.........يشم.  (14)

 .المنظمة
المحتوى الدراسي   أ ـ

  التربوي هدفب ـ ال

 التربوى ج ـ التقويم

الدراسي      ج هد ـ المن

 . يدرس العالقات بين األيراد والتفاع. بينهف وتصرياتهف كأعضا  يي جماعةالذي العلف ( ..........هو 15)

علم االجتماع          أ ـ  

  ب ـ علم اإلنسان  

ج ـ علم النفس          

د ـ علم االجتماع التربوي  

التراث الثقايي للمجتمع والقيف والمبادئ التي تسوده والحاجات والمشاكالت التاي  يي  (تتمث..............16)

  يهدف إلى حلها . 

للتربية األسس االجتماعية - أ
للتربية األسس النفسية-ب
 الدينية للتربيةاألسس  - ج
السياسية للتربيةاألسس  -د 

يعتمد التعليف على الجهد الذي يقوم به :(17)
  أ ـ التلميذ 

  ب ـ المدرس 

  ج ـ مدير المدرسة 

  د ـ الموجه 

لااذوي الكفايااة  ( تشااير  ............ إلااي مرحلااة التخصاا  العملااي يااي كايااة أنواعااه ومسااتوياته رعايااة18)

والنبوغ وتنمية لمواهبهف وسداً لحاجات المجتمع يي حاضره ومستقبله  .

   المرحلة االبتدائية   - أ

 المرحلة المتوسطة  -ب

   المرحلة الثانوية   -ج

    التعليم العالي مرحلة  -د
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ُ نَْفًساقال تعالى  (19) -: عملية على أن التربية ارسالمية الكريمة هذه اآلية  إاِلَّ ُوْسَعَها" تدل "الَ يَُكلُِّف ّللاه

 مثالية- أ

عالمية - ب

مستمرة     -ج

 واقعية  - د

النبويااة  ن الكااريف والساانةآالقاار ياايتوجااد  ويكشاافها ّللا ساابحانه وتعااالى ل نسااان  التاايالمعريااة  رتشااي(21)

  -:إليالشريفة 
   اللدنيةالمعرفة   -أ

      الوثقىالمعرفة  -ب
     المعرفة الحسية  -ج
 المعرفة العقلية   -د


