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ػسٌسي الطبلت:
 .1اقرأ اىسؤاه ثعىبٌخ ،وفنر فٍه جٍذًا قجو اىجذء فً إجبثزه.
 .2أجت عه جمٍع األسئيخ وال رزرك أي سؤاه دون إجبثخ.
-3عىذ إجبثزل ىألسئيخ اىمقبىٍخ ،أجت فٍمب ال ٌسٌذ عه اىمسبحخ اىمحذدح ىنو سؤاه.
 -4ػٌذ إجبثزك ػي أسئلخ االخزٍبر هي هزؼذد إى وجذد :
ً
ً
مبمًل ىنو سؤاه ،ثم عيو سجت
رظيًٍل
أ -ظيو اىذائرح راد اىرمس اىذاه عيى اإلجبثخ اىصحٍحخ
اخزٍبرك.

اإلجبثخ اىصحٍحخ مث ًًل
الزؼلٍل:
ة -فً حبىخ مب إرا أججذ إجبثخ خطأ ،ثم قمذ ثبىشطت وأججذ إجبثخ صحٍحخ رحست اإلجبثخ
صحٍحخ ،وفً حبىخ مب إرا أججذ إجبثخ صحٍحخ ،ثم قمذ ثبىشطت وأججذ إجبثخ خطأ رحست
اإلجبثخ خطأ.
ج -اىزظيٍو عيً أمثر مه رمس ،رعزجر اإلجبثخ خطأ.
 -5ػٌذ إجبثزك ػي أسئلخ الصىاة والخطأ:
( أ ) ضع عًلمخ اىصىاة أو اىخطأ ثٍه اىقىسٍه (

) ،ثن ػلل إجبثزك.

الزؼلٍل:
( ة ) فً حبىخ مب إرا أججذ إجبثخ خطأ  ،ثم قمذ ثبىشطت  ،وأججتذ اإلجبثتخ اىصتحٍحخ ،رحستت
إجبثزل صتحٍحخ  ،وفتً حبىتخ متب إرا أججتذ إجبثتخ صتحٍحخ ثتم قمتذ ثبىشتطت وأججتذ إجبثتخ خطتأ
رحست اإلجبثخ خطأ .وفً حبىخ وضع عًلمخ اىصىاة مع عًلمخ اىخطأ رحست اإلجبثخ خطأ.
هلحىظخ :ال ركرر اإلجبثخ ػي األسئلخ الوىضىػٍخ (الصىاة والخطأأ أو االخزٍأبر هأي هزؼأذد)
فلي رقذر إال اإلجبثخ األولً فقط.
 -6عذد أسئيخ اىنزٍت  10سؤاه .
 -7عذد صفحبد اىنزٍت ( )10صفحخ ثخًلف اىغًلف.
 -8رأمذ مه ررقٍم األسئيخ رصبعذًٌب ،ومه عذد صفحبد مزٍجل ،فهً مسؤىٍزل.
 -9زمه االخزجبر سبعخ ووصف.
 -10اىذرجخ اىنيٍخ ىًلخزجبر( )25خمسخ وعشرون درجخ  ،ودرجخ اىىجبح ( )12.5اثىى عشر درجخ ووصف.

أجت ػي األسئلخ اَرٍخ-:

.1

ظلل اإلجبثخ الصحٍحخ فً الؼجبرح اَرٍخ هغ الزؼلٍل:
 ٌعذ اىذسزىر االسزراىً مه اىذسبرٍر.....................أ

غير مدونة.

ة

مرنة.

ج

جامدة.

د

مدونة.

الزؼلٍل :

.2

منظمات المجتمع المدني أحد آليات تفعيل المشاركة السياسة في المجتمع .عقب برأيك

.3

أجب عن ( أ ) أو ( ب )
(أ) حدد شروط تأسيس الحزب السياسي .
(ب) األمية والفقر أحد تحديات الديمقراطية  .اعرض في ضوء ما درست

.4

حدد الصواب أو الخطأ في العبارة األتية مع التعليل:
يعد التنافس أحد مبادئ األحزاب السياسية .
الزؼلٍل :

.5

حدد المقصود بالديمقراطية شبه المباشرة .

.6

أجب عن ( أ ) أو ( ب )
(أ) هناك تحديات عديدة تواجه المشاركة السياسية في المجتمع  ...حلل العبارة
(ب) توجد عالقة بين الديمقراطية والحرية  ..عقب برأيك

.7

ظلل اإلجبثخ الصحٍحخ فً الؼجبرح اَرٍخ هغ الزؼلٍل:
 قيد الناخبين أحد خطوات العملية االنتخابية وهو الخطوة.....................أ

األولى

ج

الثالثة .

.

ة

د

اىثبوٍخ.
الرابعة.

الزؼلٍل :

.8

يؤكد الباب الثاني من دستور  4102على مقومات أساسية للمجتمع ..دلل على ذلك

.9

.10

تتعدد المصادر التي يستمد منها القانون أحكامه  ..دلل بمثالين

حدد الصواب أو الخطأ في العبارة األتية مع التعليل:
 الحرص على العدالة االجتماعية أحد أهداف األحزاب السياسية .الزؼلٍل :

اًزهذ األسئلخ

مسودة

مسودة

مسودة

مع أطيب التمنيات بالتوفيق

