
 االشي:                              االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 شاعة املدة: ,درجة 80الدرجة:                                                          الوطنـــــــــــــــــــية                                                                                                                                    
 التاريخ:                         (           8102 – 8102)العلني الثانوي الثاني                                                                                                               

 ( اتدرج 8)                                                                               أمام العبارات اآلتية: (خطأ)أو  (صح)ضع كلمة  :السؤال األول

 . ال ميكَ وجود اجملتىع املدٌي إاّل يف ظّن الدولة( 1

 . وشاريعّاتعتىد املٍظىات األِمية عمى الدعي احلكووي إلجناح ( 2

 .كمىة دميقراطية ِي باألصن يوٌاٌية( 3

 .ليض لطبيعة ٌظاً احلكي أي تأثري يف عىمية التىكني لمىرأة( 4

 (ةدرج 21)                                                                   اجملتىع املدٌي.( 2التطّوع.   , ( 1    ما يلي :  فعّر السؤال الثاني:
 (ةدرج 12)                                                                                                                    : عّلل ما يلي  :الثالثالسؤال 

 .    التطّوع ِو احد وظاِر ممارشة الدميقراطية( 1

 . الدوه العربيةتفاوت ٌصب وشاركة املرأة يف وواقع صٍع القرار بني ( 2

 ( درجة 02)                                                                                     من األسئلة اآلتية:فقط  سؤالني أجب عن  :الرابعالسؤال 
 . ملاذا تعد املٍظىات األِمية يف شورية وكّوًٌا رئيصيًا وَ وكوٌات اجملتىع املدٌي( 1

 . وا ِي التحديات اليت تواجْ املرأة يف وواقع صٍع القرار يف العديد وَ الدوه العربية( 2

 . قارُ بني الدميقراطية الربجوازية و الدميقراطية االشرتاكية( 3
**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
 

 

 االشي:                              االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 شاعة املدة: ,درجة 80الدرجة:                                                          الوطنـــــــــــــــــــية                                                                                                                                    
 التاريخ:                         (           8102 – 8102)العلني الثانوي الثاني                                                                                                               

 ( اتدرج 8)                                                                               أمام العبارات اآلتية: (خطأ)أو  (صح)ضع كلمة  :السؤال األول

 . ال ميكَ وجود اجملتىع املدٌي إاّل يف ظّن الدولة( 1

 . األِمية عمى الدعي احلكووي إلجناح وشاريعّا تعتىد املٍظىات( 2

 ( كمىة دميقراطية ِي باألصن يوٌاٌية.3

 ( ليض لطبيعة ٌظاً احلكي أي تأثري يف عىمية التىكني لمىرأة.4

 (ةدرج 21)                                                                   اجملتىع املدٌي.( 2التطّوع.   , ( 1    ما يلي :  فعّر السؤال الثاني:
 (ةدرج 12)                                                                                                                    عّلل ما يلي :  :الثالثالسؤال 

 .    ممارشة الدميقراطيةالتطّوع ِو احد وظاِر ( 1

 . تفاوت ٌصب وشاركة املرأة يف وواقع صٍع القرار بني الدوه العربية( 2

 درجة(  02)                                                                                     من األسئلة اآلتية:سؤالني  فقط أجب عن  :الرابعالسؤال 
 . املٍظىات األِمية يف شورية وكّوًٌا رئيصيًا وَ وكوٌات اجملتىع املدٌيملاذا تعد ( 1

 . وا ِي التحديات اليت تواجْ املرأة يف وواقع صٍع القرار يف العديد وَ الدوه العربية( 2

 . قارُ بني الدميقراطية الربجوازية و الدميقراطية االشرتاكية( 3

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


