
 

 
 المادة : طرق تدريس اللغة العربية                                                              

 الرابعة : كلية التربية                                                  الفرقة  

 قسم المناهج وطرق التدريس                                 

 نموذج استرشادي                              

 

 أجب عن األسئلة التالية :

 ( أمام العبارة الخطأ :  xالمة ) / ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ع ضع        السؤال األول :

 مشكالت اإلنجاب هي مشكلة اقتصادية ذات طابع ديني. -1

 خرائط المفاهيم أحد تطبيقات مدخل اإلتقان. -2

 يحقق األهداف الجماعية أكثر من األهداف الفردية.التعلم التعاوني  -3

 مرحلة قراءة الدرس مهمة في حصص التفسير. -4

 موضوعات العقيدة تهتم بعالقة االنسان بربه. -5

 مرحلة القراءة الصامتة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرحلة القراءة الجهرية بدرس الحديث . -6

 ض السيرة .تعتمد معظم كتب السيرة على الطريقة الطولية في عر -7

 يتم مقاومة التيارات اإللحادية من خالل دروس تفسير القرآن الكريم . -8

 تأمل مظاهر قدرة هللا في الكون أحد أساليب تدريس الفقه . -9

 األفضل في مرحلة التالوة النموذجية أن تكون لكبار القراء . -11

 تقدير جهود العلماء والفقهاء من األهداف المعرفية لدروس الفقه. -11

كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة .." إشارة إلى أن القدوة يجب أن تكون " لقد  -12

 مباشرة.

 : أكمل ما يلي:            السؤال الثاني

 خطوات تدريس الحديث الشريف .......،........،.......،.......،........،........... -1

 حاالت التواصل ......،...........،........... -2

 هو ..............المفهوم الديني  -3

 من عوامل حفظ القرآن ............،.........،.......... -4

 يسير درس التجويد بالخطوات التالية ..........،..........،.......،........،........ -5



 اختر االجابة الصحيحة فيا يلي :   السؤال الثالث :

 

  شة بطريقة تتم خطوات طريقة المناقشة من إعداد وسير وتقويم المناق -1
 متوازنة -متوازية   د -متداخلة        ج -ب      متتابعة  - أ

 ليس من أساليب طريقة اإللقاء  -2
 الندوة  -الشرح     د -الوصف   ج -العرض القصصي    ب - أ

 الحوار في القرآن الكريم بين المولى عز وجل وعدة أطراف ليس منها . ورد -3

 األنبياء -الطير   د -إبليس   ج -المالئكة   ب - أ
إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه الشتراك في علة الحكم هو أسلوب   -4

 استدالل -سبر       د -قياس     ج -استقراء       ب –:  أ 

 موقف الرسول مع أبي اسحق سعد بن أبي وقاص وميراث ابنته تجسيد لطريقة  -5

 الحوار -ت    دحل المشكال -االستقراء   ج -القياس    ب  -أ  
 من المهارات التي يحرص عليها المعلم في التعلم التعاوني إلى جانب التحصيل األهداف -6

 االجتماعية -األكاديمية     د -التواصلية    ج -الوجدانية    ب - أ

 تنقسم العقيدة إلى عدة مباحث وموضوعات في مجملها  -7

 مباحث 6 -مباحث     د 4 -مباحث  ج 3 -مبحثان   ب - أ

 األحكام العملية في اإلسالم موضع دراستها علم  -8

 الفقه -الحديث      د -األخالق      ج -العقيدة      ب - أ

 ما أضيف إلى صحابته صلى اهلل عليه وسلم هو الحديث  -9

 المسنود -المقطوع     د -الموقوف    ج -المرفوع     ب - أ

 و موضوع الخضوع لكل ما فيه امتثال ألوامر اهلل تعالى وعرفان لفضله ه -11

 الحديث -السيرة      د -العقيدة      ج -العبادة     ب - أ

 

 

 "مع أطيب التمنيات بالتوفيق"                           أ د / هدى مصطفى ،،،


