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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين
 
 

 ثاني إعدادي
 

 
مذكرة مراجعة المتحان منتصف الفصل الثاني في 

المواد االجتماعية والمواطنة للعام الدراسي 
م 4112-4112  

 
 
محمد الصياد: إعداد الطالب   

 مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين
 

: مواضيع المطلوبة المتحان منتصف الفصل الثاني في المواد االجتماعيةال  
.التأسيس -الخالفة العباسية  -33 .الدعوة العباسية - 34   

.عهود الضعف وقيام الدول شبه المستقلة -53 .السيطرة على الحكم –عهد الخلفاء األوائل  -53   

.اطمية في مصرالخالفة الف( 5)الحركات السياسية واالجتماعية  -53 .الدولة األموية في األندلس( 1)الحركات السياسية واالجتماعية  -53   

.اإلدارة والقضاء -21 .النظام السياسي والعسكري -33   

.الطابع المديني( 1)المجتمع العباسي  -34 .اإلقتصاد -21   
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

:الدعوة العباسية : الدرس األول   
 

وضح كيف بدأت الدعوة العباسية ؟ -1  
للهجرة، حين تولى أمرها محمد بن علي  111دأت الدعوة العباسية كحركة سرية في العام ب

(.ص)الذي يعود نسبه إلى العباس عّم النبي محمد   
 

لماذا إختار العباسيون خراسان مركًزا لدعوتهم ؟ -4  
.ُبعدها عن مركز الخالفة األموية في دمشق -1  
.يين فيهاوجود عدد كبير من الموالي خصوم األمو -4  
.استحفال الصراع فيها بين القبائل اليمنية والقيسية -3  
 

ما دور أبو مسلم الخراساني في تأسيس الخالفة العباسية ؟ -3  
انتهز أبو مسلم الخراساني فرصة انصراف الخليفة مروان بن محمد آخر الخلفاء األمويين، إلى 

خراسان وسيطر على عاصمتها مرو  محاربة الثائرين في الشام والجزيرة، فأعلن الثورة في
وما لبث أن وجه جيًشا إلى العراق حيث انتصر على الوالي األموي في معركة الفلوجة 

.م 923/هـ134  
 

ماذا حصل في خراسان أثناء وجود الخليفة مروان بن محمد في الشام ؟ -2  
اهيم بن محمد بعدما اكتشف الخليفة مروان بن محمد سر الدعوة العباسية ، َقَبَض على إبر

.وأمر بقتله  
 

كيف انتقلت الدعوة إلى أبي العباس ؟ -2  
بعدما قُتل إبراهيم بن محمد ِبأمٍر من الخليفة مروان بن محمد، انتقل أخوه أبو العباس إلى 

.م921/هـ134الكوفة ومعه أهله حيث بويع بالخالفة عام   
 

جها ؟ما المعركة الفاصلة بين األمويين والعباسيين وما نتائ -6  
هـ، ُهِزَم فيها الخليفة األموي الذي 134جرت معركة طاحنة بين الطرفين على نهر الزاب سنة 

.تراجع إلى الشام وثم إلى مصر حيث قُِتل  
 

:ومن أبرز نتائجها   
.عام على قيامها 31فقد إنهارت بعد مضي . كانت هذه المعركة حاسمة بالنسبة للخالفة األموية -1  
.حكم من الشام إلى العراق حيث بدأ عهد جديد هو عهد الخالفة العباسيةانتقال مركز ال -4  
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

:التأسيس  -الخالفة العباسية : الدرس الثاني   
 

هل سيطر الخلفاء العباسيون على السلطة خالل فترة حكمهم ؟ -1  
ها سيطرة الخلفاء الفعلية على الحكم ، لم ّتُدْم أكثر من قرن واحد تلته قرون أربعة سيطرت في
.القوى العسكرية على الحكم ويعتبر المؤسس الفعلي للدولة العباسية هو أبو جعفر المنصور  

 
و جعفر المنصور للسيطرة على الحكم ؟وضح الخطوات التي قام بها أب -4  
.ثّبت أركان الدولة العباسية -1  
.وضع أسس النظام فيها -4  
.بنى بغداد عاصمة لها -3  
.دولة التي شاركوا بدور أساسي في قيامهاتصدى لطموح الفرس في ال -2  
.قائد معركة الزاب( النفس الزكية)أخضع ثورة عّمه عبدهللا بن علي الملقب بـ  -2  
 

.قارن بين سياسة األمويين والعباسيين تجاه الواليات التابعة لحكمهم -3  
 العباسيين

اهتموا اهتماًما خاًصا بالواليات الشرقية التي كان معظم 
من الفرس، في حين أهملت الواليات الغربية سكانها 

حيث أقامت دول مستقلة عن الخالفة العباسية في وقت 
مبكر مثل دولة األمويين في األندلس ودولة االدارسة في 
المغرب، وقد تمثل هذا اإلهتمام بنقل عاسمة الدولة إلى 

العراق وعلى هذا األساس أهمل العباسيون األسطول 
.ًزا في الدولة األمويةالذي لعب دوًرا بار  

 
بم تميزت سياسة العباسيين االقتصادية ؟ وما أهم نتائج تلك السياسة ؟ -2  

خالًفا لألمويين الذين اتجهوا إلى الفتوحات ، اهتم العباسيون بالتجارة والزراعة اهتماًما أكبر 
قترابها وبرزت البصرة كمركز تجاري أساسي بسبب ا. نتيجة لركود حركة الفتوح في عهدهم
.من الطرق التجارية البرية والبحرية  
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

:السيطرة على الحكم  -عهد الخلفاء األوائل ( 3)الخالفة العباسية : الدرس الثالث   
 

بماذا تميز العهد العباسي األول عن العهود العباسية الالحقة ؟ -1  
.السيطرة على األوضاع الداخلية -1  
.الفارسي –حسم الصراع العربي  -4  
.حسم الصراع على الخالفة -3  
 

لماذا قضى الرشيد على البرامكة ؟ -4  
ثم برز هذا الصراع إلى العلن إثر . بسبب طموح الفرس إلى أن يكون لهم دور أساسي فيها

.فقد حاولوا من خالل هذا المنصب اإلمساك بالسطلة التنفيذية. تولّي الفرس منصب الوزارة  
 

.على السلطة في الدولة العباسية بعد وفاة الرشيد استخلص أبرز نتائج الصراع -3  
. األمين والمأمون: عماًل بالنظام الوراثي الذي كان قائًما في الدولة العباسية، أوصى الرشيد بالخالفة لولديه 

وتمكن العرب الذين كانوا يدعمون األمين من إيصاله إلى الخالفة، إاّل أن . فبدأ الصراع بين األخوين
غير . ستعان بفرس خراسان، فقضى على أخيه وتسلّم الخالفة، فأعاد الفرس إلى نفوذهم واعتبارهمالمأمون ا

.أنه سرعان ما ضاق بهذا النفوذ، فقتل وزيره الفارسي الفضل بن سهل  
 

سمِّ النظام الحربي الذي أخذه العباسيون عن أسالفهم األمويين في محاربتهم الدولة  -2
.البيزنطية  

و نظام حربي ُعِرَف في العهد األموي وه الصوائف، كأسالفهم األمويين بنظام أخذ العباسيون
.وهو الحمالت العسكرية ضد البيزنطيين والتي كانت تتم عادة في الصيف  

 
.وضح أهداف الحمالت العسكرية العباسية على األراضي البيزنطية -2  
.إجبار البيزنطيين إلى دفع ضريبة سنوية -1  
.اءات قام بها البيزنطيون على مدن عربية قريبة من حدودهمالرد على اعتد -4  
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

:عهود الضعف وقيام الدول شبه المستقلة ( 2)الدولة العباسية : الدرس الرابع   
 

ما الذي ترتب على سيطرة القوى العسكرية على السلطة في الدولة العباسية ؟ -1  
على ( هـ231-229)ثم السالجقة ( هـ229-332)والبويهيين ( هـ332-434)سيطر األتراك 

مركز الخالفة وكان من أبرز نتائج هذه السيطرة تشجيع على قيام عدد من الدول في أطراف 
.الخالفة، إما مستقلّة عن المركز أو خاضعًة له اسمًيا  

 
.قارن بين الدولتين الطولونية واالخشيدية، من حيث مكان قيامها، ومؤسسها، وأهم أعماله -4  

عمالهأهم أ  الدولة مكان قيامها مؤسسها 
بنى جيًشا قوًيا ساعده في تحقيق األمن 

واالستقرار وبنى ابن طولون مدينة القطائع 
بالقرب من الفسطاط فاتخذها عاصمة له 
وأنشأل فيها المسجد الشهير الذي يحمل 

.اسمه حتى اليوم  

 الطولونية مصر أحمد بن طولون

قوية سار على خطى أحمد بن طولون في ت
الجيش واالهتمام باألمن والعمران 

.واالقتصاد  

محمد بن ُطنُّج 
 االخشيدية مصر الملقب باالخشيد

  
أين قامت الدولة الَغزنوية ؟ من أسسها ؟ وما دور محمود الغزنوي في نشر االسالم ؟ -3  

 مكان قيامها مؤسسها أهم أعماله

ّنشط حركة الفتوح التي َخَبْت في 
ما َشنَّ جيشه العصر العباسي، ك

حمالت عسكرية متكررة في بالد 
الهند والصين والجزر الشرقية 
البعيدة، ناشًرا االسالم ورافًعا 

 رايته في تلك الجهات

األمير البتكين وقد بلغت هذه الدولة 
أوجهها في عهد السلطان محمود 

.الغزنوي  

َغْزَنة إلى الجنوب 
من كابل عاصمة 

 افغانستان حالًيأ
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

قيام الدولة األموية في األندلس –( 1)الحركات السياسية واالجتماعية : رس الخامس الد  
 

وضح كيف تم تأسيس الدولة األموية في األندلس ؟ -1  
اتصل عبدالرحمن وهو في المغرب بأنصار األمويين في األندلس، فرحبوا بقدومه نظًرا 

فعبر . تي كانت تعانيها البالدللصراع على السلطة بين القيسيين واليمنيين، والفوضى ال
عبدالرحمن مضيق جبل طارق إلى األندلس، حيث انضمت إليه القبائل اليمنية المعارضة 

ثم زحف عبدالرحمن وأنصاره إلى العاصمة . للوالي القيسي يوسف بن عبدالرحمن الفهري
.قرطبة  

 
.ندلسبين أهم األعمال التي قام بها عبدالرحمن بن معاوية بعد دخوله األ -4  

تصدى بحزم لخطر اإلسبان، وتحدى الدولة العباسية التي فشلت في القضاء عليه، فأُعِجَب به 
(.صقر قريش)المنصور ولقبه بـ  

 
كيف بدت حضارة األندلس في عهد اإلمارة ؟ -3  

.ازدهرت قرطبة وباتت مقصد العلماء والشعراء  
 

.األندلس، ثم سقوطهابين الظروف التي أدت إلى إعالن الخالفة األموية في  -2  
وبعد أن استتب له األمر أعلن . بن محمد في توحيد األندلس من جديد( الثالث)نجح عبدالرحمن 

وقد شجعه على ذلك ضعف ( الناصر لدين هللا)الخالفة األموية في األندلس، ولقب نفسه 
.الخالفة العباسية وقيام الخالفة الفاطمية في شمال إفريقيا  

 
ود العرب المسلمين في األندلس ؟كيف انتهى وج -2  

فلم يستطع خلفاؤه . الخالفة األموية األندلسية لم تعمر طوياًل بعد وفاة الناصر لدين اللـه
وسقطت الخالفة وقامت على أنقاضها دويالت عدة ُعِرَفت بدول . المحافظة على منجزاته

ها مملكة غرناطة التي وكان آخر. التي انهارت الواحدة تلو األخرى أمام اإلسبان الطوائف
واجهت صعوبة في الصمود أمام التكتل االسباني، خصوًصا اتحاد إمارتي أراغون وقشتالة، 

.م1234فسقطت عام   
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

:قيام الخالفة الفاطمية في مصر  –( 3)الحركات السياسية واالجتماعية : الدرس السادس   
 

.اذكر مرتكزات الدعوة الفاطمية، وأهدافها -1  
والفاطميون رأوا أن الخالفة حق ألبناء . الدعوة الفاطمية عن الدعوة االسماعليلية تفّرعت

واستندوا على هذه النظرية لبناء . (ص)من فاطمة الزهراء بنت رسول هللا ( ع)االمام علي 
.دولة هدفها القضاء على الخالفة العباسية ثم توحيد دولة االسالم تحت رايتهم  

 
ولتهم األولى ؟أين أسس الفاطميون د -4  

أسس الفاطميون دولتهم األولى من خالل دعوة الداعية الفاطمي المعروف بأبي عبدهللا الشيعي 
من اليمن إلى مكة، حيث استمال إلى دعوته حجاًجا قادمين من المغرب، فدعوه لمرافقتهم إلى 

فاطمية وكانت تونس، فتمكن بدعم من أهلها، من القضاء على نفوذ األغالبة، وتأسيس الدولة ال
.عاصمة المهدية في تونس أول عاصمة لها  

 
كيف انتقلت الخالفة الفاطمية إلى مصر ؟ -3  

تطلع الخلفاء الفاطميون إلى مصر األخشيدية كخطوة أولى لتحقيف هدفهم، وتمكن القائد جوهر 
ى القاهرة التي أصبحت عاصمتهم الصقلي من السيطرة عليها، في عهد الُمِعّزلدين اللـه، كما بن

.الجديدة  
 

متى احتل الفاطميون بالد الشام ؟ وهل استمرت سيطرتهم عليها ؟ -2  
غير . في خطوة ثانية زحف الفاطميون إلى بالد الشام بقيادة جعفر بن فالح، ودخلوا في دمشق

ة على الشام، أن ثورات القبائل العربية المتحالفة ضدهم مع القرامطة، ثم الحمالت الصليبي
.أجبرت الفاطميين على التراجع إلى األجزاء الجنوبية من الشام  

 
.بين أوجه الشبه واالختالف بين نظام الحكم الفاطمي والعباسي -2  

(من أوجه الشبه)نظام الحكم  االختالف  الدولة  
تميزالفاطميون عن العباسيين ببناء 
أسطول قوي سيطروا به على البحر 

م في الفتوحات ونشر المتوسط وساعده
.دعواتهم  

 الوراثة
 منصب الوزارة

 الفاطمية 
 العباسية

 
.بين دور الدولة الفاطمية في إثراء الحضارة العربية اإلسالمية بالمجالين العمراني والعلمي -6  
فكان من معالم . بعد بناء القاهرة اهتم الفاطميون ببناء المساجد وزخرفتها: العمران  -أ

.امع األزهر ومسجد الحسين وغيرهماحضاراتهم ج  
اهتم الفاطميون بعلوم الفلسفة والتاريخ والصيدلية والطب ولم يهمل الفاطميون : العلوم  -ب

.الشعر، بل شجعوا شعراء المذهب اإلسماعيلي لينشروا دعوتهم بين الناس  
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مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين                          محمد الصياد         : إعداد الطالب   

:النظام السياسي والعسكري  -( 8)الخالفة العباسية : الدرس السابع   
 

رتكزات النظام السياسي في الدولة العباسية ؟ما م -1  
.الجيش -3.                               الوزارة -4.                             الخالفة -1  
 

كيف كانت تتم تولية العهد وما نتائجها ؟ -4  
 فنجم عن ذلك. ساروا العباسيون على نهج األمويون في تولية العهد الثنين من أبنائهم

.صراعات على الحكم بين األخوة، وبين العرب والفرس الذين دعموا هذا أو ذاك  
 

هل استمرت أهمية هذا المنصب حتى نهاية . اذكر أهم صالحيات الوزير في العهد العباسي -3
 الدولة ؟

فهو ينوب عنه في الحكم، لكن هذا المنصب . يمثل الوزير السلطة العليا في الدولة بعد الخليفة
.هميته فيما بعد، إذ آلت السلطة الفعلية إلى قادة الجيش ثم أمير األمراءفقد أ  

 
.فسر تكون نواة الجيش العباسي من الخراسانيين الفرس حتى عهد المعتصم -2  
.إسهام الخراسانيون في إسقاط الدولة األموية -1  
.إيصال المأمون إلى سّدة الخالفة بعد صراع مع أخيه األمين -4  
 

راجعت الروح الجهادية في عهود الضعف في الدولة العباسية ؟ وما نتيجة هذا لماذا ت -2
 التراجع ؟

الروح الجهادية للجيش العباسي بدأت تخبو نتيجة لتدخل المعتصم في شؤون السياسة والصراع 
ونتيجة لذلك تقاعس في أواخر عهد السالجقة عن القيام بدوره في صدِّ أخطار . على الحكم

.لمغولالصليبيين وا  
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:اإلدارة والقضاء  -( 3)الخالفة العباسية : الدرس الثامن   
 

.اذكر أهم الوظائف االدارية التي برزت في العهد العباسي وحدد مهماتها -1  
برز دور الحاجب الذي بلغت عالقته المباشرة بالخليفة حًدا جعله في بعض األحيان أكثر  -1

.رتأثيًرا من الخليفة على الوزي  
برزت وظيفة صاحب الشرطة الذي كان مسؤواًل عن األمن وتنفيذ أحكام القضاة -4  
والسياسية ووظيفة الكاتب الذي اضطلع بمهمة نشر المراسيم وتحرير المراسالت اإلدارية  -3

.وختمها بخاتم الخليفة  
 

.اذكر أهم الدواوين التي برزت في العهد العباسي وحدد مهماتها -4  
.للمراسالت اإلدارية والسياسية: ائل ديوان الرس -1  
.للشؤون المالية: ديوان الخراج  -4  
.لتنظيم الجيش: ديوان الجند  -3  
.لمراقبة إدارات الدولة كلها: ديوان البريد  -2  

.ديوان الصوافي وديوان النفقات وديوان المظالم: إضافة إلى دواوين أخرى مستحدثة منها   
 

.ي في العهد العباسيتتبع تطور النظام القضائ -3  
تطور تطوًرا كبيًرا بعد ظهور المذاهب الفقهية في االسالم، وأصبح في الدولة قضاة يمثلون 

.الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي: المذاهب األربعة   
 

من استحدث منصب قاضي القضاة ولماذا ؟ -2  
.ع القضائي األعلىهارون الرشيد، ليعين القضاة في العاصمة والواليات ويكون المرج  

 
.قارن بين قاضي المظالم والمحتسب من حيث مهام كلٌّ منهما في الدولة العباسية -2  

 المهمة دوره في المهمة
ينظر في الدعاوى على عمال الخراج، في 
حال إرهاقهم الرعّية بالضرائب، ويراعي 

.إقامة العبادات ويتابع الشؤون المتعلقة بالدولة  

 قاضي المظالم

.المسؤول عن كل ما يتعلق بالنظام العام وهو  المحتسب 
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:االقتصاد  -( 11)الخالفة العباسية : الدرس التاسع   
 

لماذا اختلفت المرتكزات االقتصادية في الدولة العباسية عنها في الدولتين الراشدية واألموية؟ -1  
.ارة والصناعة والزراعةبسبب ركود حركة الفتوح وتركيز العباسيين على االقتصاد في التج  

 
.وضح االسباب والنتائج لسيطرة العباسيين على طرق التجارة البّرية والبحرية في أيامهم -4  

وأشرفت على مداخل البحر . وأوربا احلتلت مركًزا جغرافًيا وسًطا بين الهند والصين وأفريقيا
.المتوسط والبحر األحمر والخليج العربي  

 
.ت تنقل بًرا وبحًرا، واذكر الوسائل المستعلمة في النقلسم البضائع التي كان -3  

كانت وسيلة نقلهم األساسية هي الجمال للنقل البري وكانت تحمل قوافلها كل ما خّف وزنه 
أما النقل البحري . كلم في اليوم الواحد 21و  21وغال ثمنه من البضائع قاطعة ما يتراوح بين 

.الثقيلة الذي كان أقل كلفة فقد خصص للبضائع  
 

ماذا استعمل المالحون العرب في توجيه سفنهم الشراعية ؟ -2  
.في توجيه المراكب الشراعية( الدفة)استعملوا   

 
.كيف شجع العباسيون الصناعة ؟ اذكر أبرز منتجاتهم -2  

قامت في بغداد والبصرة وغيرهما من المدن العباسية صناعات مزدهرة وأسواق خاصة 
ن، لتسويق ما ينتجونه من السجاد والنسيج والحرير والصوف واألسلحة بالصناعيين والحرفيي
.والورق والمجوهرات  

 
كيف طور العباسيون الزراعة ؟ -6  

كذلك جفف العباسيون . استحدث العباسيون قنوات لجر المياه ونواعير ترفعها من مجاريها
.المستنقعات لتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة  
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:الطابع المديني  -( 1)المجتمع العباسي : عاشر الدرس ال  
 

ما مظاهر الطابع المدني في المدن العباسية ؟ -1  
.استأثرت بالنشاط التجاري وتطورت فيها الحياة االجتماعية والثقافية  

 
.صف تصميم بغداد كنموذج لهذا الطابع -4  

لها وأحاطهما بثالثة صممها المنصور جاعاًل من قصره الكبير والمسجد المجاور مركًزا 
أسوار دائرية حصينة، تؤدي بأبوابها األربعة إلى أربعة طرق عريضة، تقوم على جانبي كل 

منها حوانيت التجار والصانعين والحرفيين، وقد علت الشوارع أسقف من حصر الخيزران 
.التقّاء حرارة الشمس  

 
بماذا تميزت عملية بناء المساجد في الدولة العباسية ؟ -3  
.هر في زخرفة المساجد وهندستها التأثر بالفنون الفارسيةظ  

 
.عدد الشرائح االجتماعية في الدولة العباسية واذكر سبب ظهورها -2  

ساد نوع من التوازن بين العرب والفرس إثر نشوء الدولة العباسية، لكن تغير األحوال 
لسلطة المجتمع وتغلبوا على ا السياسية أدى إلى ظهور فئة جديدة هم األتراك الذين تكاثروا في

: فظهرت فئات اجتماعية جديدة هي . والثروة  
 

                                      
                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 إنتهت المذكرة 
 بالتوفيق ونسألكم الدعاء

 

 

 

.كبار رجال الدولة وقادرة الجيش -1  

.العلماء والقضاة والتجار  

.الفالحين وصغار التجار  

.النصارى واليهود  

(.العبيد)الرقيق   
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 مملكة البحرين
ة والتعليموزارة التربي  

 مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين
 
 

 ثاني إعدادي
 

 
مذكرة مراجعة المتحان منتصف الفصل الثاني في 

م 4112-4112المواطنة للعام الدراسي   
 
 
محمد الصياد: إعداد الطالب   

 مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين
 

:واطنةالم المواضيع المطلوبة المتحان منتصف الفصل الثاني في  
.المؤسسات االجتماعية وقيم المواطنة -8 .الحوار -9   
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: الحوار : الدرس األول   
 

.عرف الحوار -1  
هو تفاعل لفظي شفوي أو كتابي بين اثنين من البشر أو أكثر بهدف التواصل اإلنساني وتبادل 

.األفكار والخبرات  
 

ما الغاية من الحوار ؟ -4  
. إقامة الحجة -1  
.دفع الشبهة -4  
 

ما النتائج اإليجابية للحوار ؟ -3  
.فهم اآلخر -1  
.إيجاد الحل -4  
.تعزيز روح التفاهم والتسامح وتهذيب القوة -3  
.التعرف على وجهات نظر األطراف األخرى -2  
 

ما فوائد الحوار ؟ -2  
. ينشط الذهن ويولد أفكار جديدة -1  
.يساعد على إكتشاف األفكار الخاطئة -4  
.يدفعنا للوصول إلى الحقيقة -3  
 

.أذكر آداب الحوار -2  
.إحترام شخصية المحاور -1  
.المرونة في الحوار وعدم التعصب -4  
.حسن الكالم -3  
.الموضوعية في الحوار -2  
.يزيد العلم ويعلم المرء الحلم -2  
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:اإلجتماعية وقيم المواطنة المؤسسات : الدرس الثاني   
ؤسسات اإلجتماعية ؟ما مفهوم الم -1  

.البيئات أو األوساط التي تساعد اإلنسان على النمو الشامل لمختلف جوانبه الشخصية  
 

تجاه أوالدهم ؟ما هو دور األسرة  -4  
. األسرة هي اللبنة األولى في المجتمع وأعظمها تأثيًرا في حياة الفرد  

 
.اباذكر أدوار لآلباء تسهم في ترسيخ قيم التسامح لدى الشب -3  
.ابتعاد اآلباء عن شراء األلعاب التي تعزز العنف والتعصب عند األبناء -1  
.مساعدة األبناء على توفير الكتب التي تتحدث عن العنصرية والقهر -4  
.دعوة األبناء إلى إعطاء تعريفات عن مفهوم الصداقة -3  
 

ما وظائف المدرسة ؟ -2  
.ونقله من جيل الكبار إلى جيل الصغارتعمل على تبسيط التراث المعرفي والثقافي  -1  
.تعمل على استكمال ما كان قد تم البدء فيه من تربية منزلية للفرد -4  
.مركز اإلشعاع المعرفي في البيئة التي توجد فيها -3  
.تعمل على ترسيخ الديموقراطية من خالل إنتخاب مجالس الطلبة -2  
 

ما دور المساجد ؟ -2  
.التعاليم الدينية التي تحكم السلوك بما يضمن سعادة الفرد والمجتمع تعليم الفرد والجماعة -1  
.توعية األفراد دينًيا ووطنًيا وإجتماعًيا وحفظهم من خطر االنحراف والجريمة -4  
.الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية السامية إلى السلوك العلمي -3  
.المساعدة على التواصل والترابط بين الناس -2  
 

ا دور المآتم ؟م -6  
.استعراض األمجاد والفضائل ومواقف القوة واالنسانية -1  
.غرس الصفات النبيلة في الناشئة والكبار -4  
.الحث على الرحمة والشفقة والتعاون والتعاضد والتكاتف بين الناس -3  
 

؟ ةيريخلا قيدانصلا اهب تماق يتلا ةيريخلا لامعألا ام -9  
.يداصتقإلا اهاوتسم عفرو ةجاتحملا رسألا ةدعاسم -1  
.ثراوكلاو تابكنلا ةلاح يف ةئراطلا تادعاسملا ميدقت -4  
.اهميمرتو اهؤانبو ةيعوتلا رودو دجاسملاو لزانملا معد -3  
.ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تايلاعفلا ضعبب مايقلا -2  
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: ةنطاوملا ميقو ةيعامتجالا تاسسؤملا يناثلا سردلا عبات  
 

؟ ةيبابشلا زكارملاو ةيدنألا فادهأ ام -8  
.ةيلقعلاو ةيحورلاو ةيمسجلا يحاونلا نم ةلماكتم ةيبرت بابشلاو نيئشانلا ةيبرت -1  
.هروطتو عمتجملا ةيمنت يف ماهسإلا -4  
.م 1331 لابقا يدان سيسأت -3  
 

؟ تايعمجلا فادهأ زربأ ام -3  
.نيرحبلا يف ةيعامتجالا تاسسؤملا يف نوناقلا ةدايس أدبم ليصأتو نطاوملا قوقح معد -1  
.عمتجملا يف اهرود ةسرامم نم اهنيكمتو ةأرملا ةلزنم زيزعت -4  
.ةيعامتجالا ةلادعلاو ةاواسملا خيسرتو حماستلا ميق ةعاشإ -3  
 

؟ تاباقنلا فادهأ زربأ ام -11  
.لامعلاو لمعلا قوقح نامض -1  
.اهئاضعأ قوقحب ةبلاطملا -4  
.مهلمع ةئيبو فورظ نيسحت -3  
 يف ةيئيبلا ةمالسلا اياضقو ةيحصلا اياضقلاب مهفيرعتو مهتابجاوو مهقوقحب لامعلا ةيعوت -2
.لمعلا  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ةركذملا تهتنإ  
ءاعدلا مكلأسنو قيفوتلاب  


