
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك أسئلة في مادة قضايا مجتمعية

 قضية التسامح

 



 

  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: 

   .................... من األبعاد االجتماعية للتسامح -1

 احترام عادات وتقاليد اآلخرين-ب                قبول األغلبية دون تعصب                -أ

 إدراك العالقة بين التسامح والتربية-دالتحررمن التعصب الفكرى                               -ج

  ................ من اإلرشادات المهمة لتنمية التسامح -2

 احترام اآلراء المختلفة -تحليل شعارات الديمقراطية في العصور المختلفة                       ب -أ

 كل ما سبق   -د                حقوق األفراد في النظام القانوني تدريس كيفية تضمين -ب

 

 ............... من األبعاد التربوية للتسامح  -3

 اإلعتزاز بالتراث المصرى-التعبير بالرسم عن بعض المواقف المرتبطة بالتسامح                     ب -أ

 العالقة بين التسامح والسالم االجتماعى-احترام القوانين السائدة في المجتمع                                    د -ج

 ...........م  1541ة التسامح عام أول من استعمل كلم -4

  أرسطو -أفالطون                د -مارتن لوثر              ج -سقراط                                ب -أ

 

 ........................يعد التسامح وليد حركة  -5

 انهيار التعاون االجتماعى -اإلصالح الدينى األوربي                                    ب -أ

 التطرف واإلرهاب -دنقص التشريعات والقوانين                                   -ج



 

  ...........  ىالتسامح وإعداد الطالب القادر عللألنشطة في جميع المراحل التعليمية دورفي تنمية أبعاد  -6

 احترام حقوق الغير وآراءهم  -التعبير عن رأيه في المجتمع                              ب -أ

 كل ما سبق -الفاهم لتاريخ وتراث وطنه                                  د-ج

  ..................ا من اإلرشادات المهمة للطالب لكى يكون أكثر تسامح   -7

 احترم اختالف وجهات النظر-ا                                            باجعل عقلك منفتح  -أ

 كل ما سبق -د                اعمل على إزالة األنماط الشائعة           -ج

  .................  من األبعاد الدينية للتسامح -8

 إيثار مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية-احترام العهود والمواثيق في اإلسالم                             ب-أ

 طالبة بالحقوقتقديم أداء الواجب على الم-أهمية تماسك المجتمع واتحاده                                   د-ج

 ............. من األبعاد السياسية للتسامح -9

 التمسك بالحلول السلمية لصالح الجماعة-ب                             ممارسة العمل الجماعى التعاوني -أ

 التمييز بين األفراد بسبب العقيدة معد-حل المشكالت والقضايا السياسية سلميا                       د-ج

 ..........والقبول والتقدير للتنوع الثرى في ثقافات عالمنا يعبر عن اإلحترام  -10

           لتفاهم الدولىا-د                    االنفتاح-التواصل االجتماعى                 ج -ب            التسامح -أ

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

 )         (        الفيلسوف أرسطو                                 أول من استعمل كلمة التسامح هو   -1

 )         (   يطلق على التسامح " الفضيلة الصعبة "  ألنه غير ضروريا ومستحيال في نفس الوقت  -2

 مصير          )         (من األبعاد الدينية للتسامح ، حق الشعوب في التحرر واالستقالل وتقرير ال -3

سامح         ييعد توضيح جهود الدولة في إبراز مكانة مصر في األسواق اإلقليمية والعالمية من األبعاد الس -4 سية للت ا

)    (      



ينبغى أن يتضمممن المحتوى المقدم للطالب بعدا  يتضمممن اآلثار االجتماعية الناجمة عن انتهاك حقوق اإلنسممان         -5

    ( )    

 (   )     السياسية للتسامح        يعد التمسك بالوحدة الوطنية في الدستور المصرى من األبعاد  -6

 عن تقديم التسامح يجب التركيز على المفاهيم األخالقية والحث على الفضائل           )        ( -7

 )       (       ا        لقيمتها وتعقيده التعرض لآلراء المختلفة تقل من احتمالية تقدير الطالب  -8

 يقصد بالتسامح التناسق في القبول واحترام اإلختالف وقبول اآلخر                       )       ( -9

في المجتمع المصمممممممرى وليس لمممه جممم ور في المممماضمممممممى                                     ينظر إلى التسممممممممممامح بمممظنمممه وليمممد اللحظمممة -10

)         (                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مفتاح التصحيح

 اإلجابة الصحيحة م اإلجابة الصحيحة م

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

 X 1 ب 1

 X 2 د 2

 X 3 أ 3

 X 4 ب 4

 √ 5 أ 5

 √ 6 د 6

 √ 7 د 7

 X 8 أ 8

 X 9 ج 9

 X 10 أ 10

                                                          

                


