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أجب عن األسئمة التالية
السؤال األول :ضع/ي عالمة(√) أو (×) أمام العبارات التالية مع تصحيح العبارات الخاطئة:

5درجات

 - 1تستيدف الديمقراطية الغربية تحرير االنسان من سيطرة المموك والكنيسة والطوائف األخرى المييمنة.
- 2من المميزات التي طُبعت في العقدين األخيرين تراجع االتجاىات السياسية والفكرية األحادية.
 - 3يعد األدب العربي وسيمة تعميمية تعممية لترسيخ القيم السامية وتوجيو الفرد نحو الفضيمة.
- 4تيتم دولة الحق والقانون بعدد القوانين ومدى تواجدىا في الدولة.
- 5تميزت العصور الحديثة بشدة الصراع بين االمبراطور والكنيسة حول اختصاصات كل منيما.
- 6الشروط المعنوية واألخالقية أىم من الشروط المادية ولكنيا أصعب في الحصول عمييا.
- 7تقوم أساليب تدريس التربية المدنية عمى التعميم والتقميد والتمقين واستظيار المعمومات.
- 8من المفاىيم التي جاءت بيا مرحمة ما بعد الحرب الباردة مفيوم المجتمع المدني.
- 9يعد التسامح واجب سياسي وقانوني ينبغي أن يتبمور في شكل التزام يتقيد بو الجميع.
- 10أطمق الرومانيون لفظ الديمقراطية عمى نوع من الحكم تميي اًز ليم عن دول أخرى.

السؤال الثاني  :ضع/ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

5درجات

 -1 .1من عناصر تشكيل المجتمع المدني:
ب -االستقاللية

أ -االرادة الحرة

ج  -أ +ب

د -التراث الثقافي.

 -2 .2تأسست أول دولة إسالمية أقاميا النبي صل اهلل عميو وسمم عمى:
أ_ حرية الرأي والتعبير

ب -التعددية

 -3من أىم مقومات إنجاح النظام الديمقراطي:
أ -التوفيق السممي

ج_ الديمقراطية

ب -تنظيم انتخابات دورية ج -احتكار السمطة من قبل أي جية

 -4البعد عن كل أشكال التعصب والتطرف و الغمو والتزمت :
أ -التسامح

ب -الديمقراطية

 -5من أخالقيات المعمم تجاه تالميذه:
أ -االلمام بالمادة العممية

ب -قدوة حسنة

ج -التعددية
ج -اقامة أنشطة ترفييية

 -6من أىم مصادر أخالقيات مينة التعميم في البالد العربية واالسالمية:
أ -المصدر الديني

د_ الشورى

ب -المصدر األخالقي

ج -المصدر القانوني
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د -البعد عن العنف

د -الكرامة االنسانية
د -جميع ما سبق.
د-المصدر التشريعي.
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 -7من مظاىر حرية الرأي والتعبير :
ب -حرية تقديم الشكاوي ج -حرية الصحافة والطباعة

أ -حرية الرسم والتمثيل

 -8مجموعة األوامر والنواىي التي وضعيا البشر كوسيمة ضابطة في المجتمع:
ب -القوانين الخمقية

أ -القوانين السماوية

 -9من أىم األسس التي تقوم عمييا حقوق االنسان:
أ -الكرامة االنسانية

ب -الديمقراطية

ج -العرف

أ -األساس السياسي ب -األساس القانوني

د -ليس مما سبق.

ج -التعددية

 -10جميع ما يمي من أسس تفعيل المجتمع المدني العربي ما عدا:

ج -األساس الثقافي

د -جميع ما سبق.

د -التسامح.
د -األساس العممي

السؤال الثالث:

20.5درجة

أ -أ -عرف/ي كالً من :

األخالق  /التسامح  /التعددية المذىبية  /القانون الطبيعي /الديمقراطية .

ب -قارن بين:


 -الخمق والسموك األخالقي.



 -الواجبات والحقوق.

 ج -صنف /ي الواجبات والحقوق إلى األنواع الخاصة التي تندرج تحتها:
 -1 المشاركة في األمور السياسية.
 -2 طاعة الزوجة لزوجيا.
 -3 حرية القول والعقيدة و العمل.
 -4 خضوع المواطن لمسمطة.
 -5 االلتزام بالسموك العام في المجتمع.
 ت -يختمف دور المعمم تجاه مجتمعو عن أدوار أصحاب المين األخرى .اذكر /ي األمور التي يجب عمى المعمم
مراعاتيا في التعامل مع أولياء أمور الطمبة.
 ث -ىناك العديد من االشكاالت التي تعترض سبيل التربية المدنية .تحدث /ي عن المستوى الثالث المعالجة
والتعاطي مع إبداء رأيك فييا.
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ج -يعد تاريخ حرية الرأي والتعبير ليس إال تاريخ لإلنسانية عمى اختالف عصورىا .تحدث /ي عن
حرية الرأي والتعبير في العصور الوسطى.


السؤال الرابع:

 14.5درجة

أ -أ -صنف /ي صفات المعمم األتية إلى األنواع الخاصة التي تندرج تحتها (المعرفية -األكاديمية):
ب -القدرة عمى وضع األىداف التعميمية.
ت -االىتمام بمشاعر تالميذه ومشاكميم.
ث -المعرفة الكافية بميدان تخصصو.

ج -القدرة عمى توصيل المادة العممية.

ت -وضح /ي المقصود بالعبارات األتية :
 " ال يمكن طرح موضع الكرامة االنسانية بمعزل عن المجتمع الذي يحيا فيو االنسان ويعمل فيو"." -التوزيع العادل لمثروات".

ث -اشرح /ي نصوص المواد الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اال نسان مع توضيح موقف الشريعة اإلسالمية منها.
أ -المادة ()4
ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده ،ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورىما.

ب -المادة ()18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ،ويشمل ىذا الحق حريتو في تغيير دينو أو معتقده ،وحريتو في إظيار
دينو أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعميم ،بمفرده أو مع جماعة ،وأمام المأل أو عمى حدة.
ج -المادة ()25

لكل شخص حق في التعميم .ويجب أن يوفر التعميم مجانا ،عمى األقل في مرحمتيو االبتدائية واألساسية.
ت -يشير مفيوم الديمقراطية في االسالم إلى أسموب من أساليب الحكم المستند إلى مرجعية لم تتأسس وفق رؤية القرآن

الكريم والسنة النبوية .تحدث /ي عن الديمقراطية في االسالم من خالل ما قمت بإعداده في البحث والنتائج المستفادة منو

إنتيت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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