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اسى انًحبضر :د خبنذ خطبة  +أ سُذس شجبد
رلى انطبنت.......................................:
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 10درج اد

ضع /ي عالمة(√) أو (×) أمام العبارات التالية مع تصحيح العبارات الخاطئة:

 .1مقومات الديمقراطية الراهنة مستوحاة من الثورة الفرنسية وهي ديمقراطية ذات صبغة سياسية وروحية
محضة.

 .2تعتبر الديمقراطية منهجا وعممية سياسية وليست عقيدة مثل غيرها من العقائد.

الري.
اطية وال ّشورى عمى معنى الحرّية وابداء ّأ
 .3تتفق كال من الديمقر ّ
 .4يتطمب بناء المجتمع الفمسطيني المدني ضرورة وجود دستور فمسطيني يحفظ الحريات العامة ويكفل
التعددية السياسية والحزبية وحقوق اإلنسان.

 .5لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير دون تقيد بالحدود الجغرافية.
 .6عرف اإلغريق نظرية الحق الطبيعي التي ترى أن حقوق اإلنسان ثابتة.

 .7مفهوم التعددية الدينية يتضمن اإلقرار بمبدأ أن أحداً ال يستطيع نفي األخر.

 .8مفهوم التسامح يقتصر عمى االبتعاد عن كل أشكال التعصب والتطرف والغمو.
 .9هدف التوافق الوصول إلى الحدود الدنيا لضمان رضى كل األطراف.

 .10يقتضي التسامح عمى مستوى الدولة ضمان العدل ،وعدم التحيز في التشريعات ،وفي إنفاذ القوانين.
انسؤال انثبَي

ضع/ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 5درجات

 .1قول الرسول صل اهلل عميه وسمم ألهل مكة  :اذهبوا فأنتم الطمقاء مفهوم يدل عمى:
أ) التعددية الدينية

ب) التعددية المذهبية

 .2من عناصر التربية المدنية:

ج) التعددية السياسية د) جميع ماسبق

ب) المشاركة المدنية ج) المهارات المدنية د) جميع ما سبق.
أ) الفضائل المدنية
 .3يدل قوله تعالى ( ْدادعُع إِإلَلى سبِإ ِإ
َلح َلس ُعن) عمى:
يل َلرب َل
ِّبك بِإاْدل ِإح ْدك َلم ِإة َلواْدل َلم ْدو ِإعظَل ِإة اْدل َلح َلس َلن ِإة َلو َلج ِإادْدلهُع ْدم بِإالَّلتِإي ِإه َلي أ ْد
َل
د) الديمقراطية.
ج) أ+ب
ب) حرية الرأي والتعبير
أ) التسامح
 .4ارتكزت الديمقراطية الغربية عمى المذهب الفردي الحر الذي كان بمثابة األساس:
أ) الفمسفي

ب) الديني

ج) االقتصادي

د) جميع ما سبق

 .5من الفروع التي تتألف منها المواطنة الفعالة كما جاء في تقرير (كريك):
أ) الثقافة السياسية

ب) االنخراط المجتمعي

ج) أ+ب

د) المسئولية الدينية

انسؤال انثبنث

اجت عٍ األسئهخ االريخ :

9درجخ

أ .ضع/ي مصطمحاً مناسباً لما يمي:

 .1مجموعة الممارسات لصناعة القرار السياسي وتتم بطريقة مشاركة الغالبية من أفراد األمة
 .2حق جميع القوى واآلراء المختمفة في التعايش ،وفي التعبير عن نفسها
 .3تهذيب السموك وترويضه عمى احترام الغير

(

)

(

)

 .4مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير عمى
القرار السياسي (
ب.

)

تحدث/ي في نقاط شروط حرية التعبير وقيودها.

ت .وضح/ي اإلشكالية الواردة عمى مفهوم التسامح مع ذكر رأيك فيها.

انسؤال انراثع

ناقش/ي ما يمي:

 6درجبد

 .1ال بد لمديمقراطية لكي تعمل بكفاءة واقتدار أن تتضمن الوسائل الفعالة التي تستطيع عن طريقها
التوفيق السممي بين المصالح المتعارضة واالتجاهات المختمفة  .عمى ضوء ذلك تحدث/ي عن

مقومات الديمقراطية

اإلسالمية في العديد من الجوانب  .اذكر/ي هذه الجوانب مع
شريعة
اطية مع ال ّ
ّ
 .2تتعارض الديمقر ّ
التوضيح .

اَزهذ األسئهخ
يع رًُيبرُب نكى ثبنزىفيك وانُجبح

