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رقى انًسبقEBSC 4221:

اسى انًسبق :تربية مدنية
تبريخ االيتحبٌ2017/10/22 :
عذد األسئهخ)4(:أسئهخ
زيٍ االيتحبٌ:سبعح
استخذاو اآلنخ انحبسجخ(ال)

اسى انًحبضر :د.خبنذ خطبة أ.سنذس شجبد
رقى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انكهيـخ:كهيخ انترثيخ
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
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االيتحبٌ انٍصفي األول
انفصم انذراسي األول
2018-2017

أجب عن األسئمة التالية
5درجات

السؤال األول :ضع/ي عالمة(√) أو (×) أمام العبارات التالية مع تصحيح العبارات الخاطئة:
- 1تعتبر المدرسة المؤسسة األولى التي عممت المجتمعات عمى توظيفها في بث وترويج فمسفتها.

 - 2تتولى األسرة والمجتمع غرس القيم واالتجاهات السياسية والمعارف والمهارات بصورة مقصودة ومخطط لها.
 - 3تممك الحكومة منفردة سمطة حل الجمعية أو إلغائها أو إنهاء وجودها القانوني أو المادي.
 - 4قوة المجتمع المدني ال تغني عن وجود دولة قوية تحكمها سمطة ديموقراطية.

 - 5يعد الركن األخالقي والمعنوي هو األساس في وجود المجتمع المدني وليس كمية المؤسسات والهيئات.

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

 4درجات

- 1م ن الخصائص والصفات المعنوية التي يجب أن تتحمى بها وحدات المجتمع المدني:
ب) االنتماء

أ) المنافسة الشريفة

 -2من معايير عمل مؤسسات العمل المدني:
أ) المصداقية

ب) هيكمية تنظيمية

ج) أ+ب

ج) العمل التطوعي

 - 3تعتمد منظمات المجتمع المدني عمى:
أ) الدعم الحكومي

د) الموارد البشرية

ب) مشاريع ربحية

ج) الدولة

د) جميع ما سبق.
د) ليس مما سبق.

 -4من الدول التي تقوم عمى توظيف مدخل الدمج والتكامل و تخصيص مناهج منفصمة لمتربية المدنية:
أ) البوسنة

ج) الواليات المتحدة

ب) انجمت ار

السؤال الثالث:

د) جمهورية التشيك

 11درجة

أ -أ -اكتب المصطمح التربوي:
- 1التمثيل الجيد لألعضاء ومختمف الفئات والجماعات القائمة في المجتمع بحيث يكون لها جميعاً صوت
يعب رعنها ويتحدث باسمها

(

).

- 2حق أفراد المجتمع في الرفض والتأييد في المواقف السياسية المختمفة حسب ما يروق لهم وحقهم في
).

العيش في مجتمع مدني يؤمن بالتعددية السياسية (

1
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ب -عرف/ي كالً من :

- 1المجتمع المدني ،تقييم برامج التربية المدنية.

ت -وضح /ي في نقاط كيف يمكن التمييز بين معنى الدولة والمجتمع المدني مع ذكر صور العالقة بينهما.

ث -يعيش المجتمع الفمسطيني اليوم في فترة يمر بها في مخاض عسير تتداخل فيه األهداف السياسية باألهداف

االجتماعية في إطار عوامل كثيرة .اذكر/ي التحديات التي تواجه المجتمع الفمسطيني المدني وكيفية مواجهتها.

السؤال الرابع:

 10درجات

أ -قارن /ي بين العوامل الكمية والكيفية التي تؤثر في المجتمع المدني.

ب -اذكر/ي خصائص التربية المدنية مع شرح ثالثة منها.

ت -إن إهمال التربية المدنية ينشأ من افتراض أن التنمية السياسية واالجتماعية لألفراد تتحقق في كل لحظة وفي كل مجال
مما ال يستوجب تخصيص جزء من العممية التعميمية لها .وضح /ي رأيك من هذا االفتراض مع ذكر دليل عمى ذلك.

إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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