
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك أسئلة في مادة قضايا مجتمعية

 المواطنةقضية 

 



 

  الفرقة األولى عام                                                                                                              

   المادة : قضايا مجتمعية                                                                     قسم المناهج وطرق التدريس 

 2022-2021العام الجامعى :                                                                            وتكنولوجبا التعليم  

 امتحان مادة قضايا مجتمعية        

 

 أقرأ كل سؤال بدقة واختار إجابة واحدة فقط :         

 السؤال األول : اختيار من متعدد:       

   .............. يقصد بحكم الشعب بالشعب -1

 المشاركة -د                  الوطنية               -الديمقراطية                 ج -المساواة            ب -أ

 : االرتباط القوى بالدولة والنظام القانونى والسياسي بكل ما تحتويه من التزامات وحقوق تعبرعن -2

 احترام اآلخر -د         حقوق اإلنسان                   -ج        السالم              -ب   المواطنة         -أ
 

  ................... من األبعاد القومية لقيمة المواطنة -3

 االستقامة  -االعتدال                         د -الوالء                  ج -السالم                        ب -أ

 ........... من منظمات المجتمع المدنى القائمة على نشر الثقافة المدنية والسياسية -4

 كل ما سبق-د     جمعيات المثقفين       -منظمات حقوق اإلنسان           ج -الجمعيات األهلية        ب -أ

  .................... للمواطنة أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع تتمثل في -5

 قبول رأى األغلبية واحترام حقوق األقلية -احترام حقوق األفراد والجماعات                                   ب -أ

 كل ما سبق  -تشجيع المتعلمين على المشاركة في العمليات السياسية            د -ج

  ....................... يمكن تنمية المواطنة لدى الطالب من خالل -6

 الصحة-احترام اآلخر                       د-سيادة القانون           ج -ب            األنشطة المدرسية      -أ

  .......... مجموعة من الخبرات التى يتم تشكيلها في المتعلم من خالل عمليات التدريس واألنشطة -7

 الديمقراطية -المنهج                  د -الهوية                     ج -ب الوالء                       -أ

 



 ...................تعد من المقترحات والتوصيات التى من شأنها تتنمية وتدعيم قيم المواطنة  -8

 االهتمام باألنشطة المدرسية  -مراجعة المناهج والمقررات الدراسية                                ب -أ

 كل ما سبق  -د                  قيم المواطنة          اقف التى توضحوضع بعض المو -ج

  ..............من المفاهيم المرتبطة بمفهوم المواطنة  -9

    عدم التسامح-الالمبااله                 د -التطرف               ج -ب                  المواطن  -أ

 ............ تلعب دور كبيراً في دعم المواطنة من أساتذه ، ودعاة ، وعلماء ، ووعاظ  -10

                                                                       منظمات المجتمع المدنى       -ب                           المؤسسة اإلعالمية       -أ

 منظمات حقوق اإلنسان  -د                  سة الدينية         المؤس -ج

 :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة :  الثانىالسؤال 

 يعتبر المعلم الممثل الحقيقي والقدوة العملية للتنشئة السياسية وتنمية قيم المواطنة                    )      ( -1

 كان المناخ المدرسي مشبعاً بالفهم والتقدير المتبادل يؤدى ذلك إلى تنمية قيم المواطنة          )       ( إذا -2

 تؤثر أقوال وأفعال المعلمين واإلدارة المدرسية في نفوس التالميذ بطريقة خفية أو غير ظاهرة    )      ( -3

 لمتعلم من خالل عمليات التدريس   )       (يقصد بالديمقراطية مجموعة الخبرات التى يتم تشكيلها في ا -4

 من الصعب تكليف الطالب بإعداد موضوعات تتعلق بتنمية قيم المواطنة                          )      ( -5

لتوعيته بقيم المواطنة      من المقترحات التى من شأأأأأأأأنها تنمية قيم المواطنة إقامة دورات للمعلم قبل الخدمة  -6

)       ( 

 من الضرورى أن تتضمن مؤسسات إعداد المعلم مقررات في العلوم السياسية واالجتماعية )       (ليس  -7

 يمكن للرحالت وأنشطة الجوالة والفرق الرياضية أن تسهم في إكساب قيم المواطنة               )      ( -8

 )      (                           تنمية قيم المواطنة تحتاج إلى تكامل كل الوسائط التربوية                  -9

 )      (        يعود مفهوم المواطنة تاريخياً إلى الحضارات القديمة                                         -10

 

 

 



 

 مفتاح التصحيح

 اإلجابة الصحيحة م اإلجابة الصحيحة م

 الثانى )صح أم خطأ(إجابة السؤال  إجابة السؤال األول )اختيار من متعدد(    

 √ 1 ب 1

 √ 2 أ 2

 √ 3 ب 3

 X 4 د 4

 X 5 د 5

 √ 6 أ 6

 X 7 ج 7

 √ 8 د 8

 √ 9 أ 9

 √ 10 ج 10

                                                          

                


