
 االسم:                              االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ساعُ املدَ: ,دزجُ 80الدزجُ:                                                          الوطنـــــــــــــــــــية                                                                                                                                    
 التازيذ:                         (           8102 – 8102)األول الثانوي العلني                                                                                                               

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

 . يعّد التشسيع مو األسالًب املستددمُ حديجًا يف تطىيس الكىانني( 1

 . مو احلسيات و احلكىم الشدصًُ, حل العمل( 2

 .تشسف السلطُ الكضائًُ علِ تهفًر قسازات جملس الشعب( 3

 .الكانىى يى جممىعُ الكىاعد اليت تهّعم خمتلف وجىه الهشاط الفسدٍ و العام( 4

 (ةدرج 21)                                                                          .الدستىز( 2.   , االعالم( 1    ما يلي :  فعّر السؤال الثاني:
 (ةدرج 12)                                                                                                                    : عّلل ما يلي  :الثالثالسؤال 

 .    حل االنتداب يعّد واجبًا و مسؤولًُ( 1

 . اإلعالم دوزه احلكًكٌ يف اجملتمع البد مو أى يهىى حّسًالهٌ يأخر ( 2

 ( درجة 02)                                                                                     من األسئلة اآلتية:فقط  سؤالني أجب عن  :الرابعالسؤال 
 . ما أثس الدستىز يف اجملتمع( 1

 . الدستىز و األنعمُ و الكىاننيما العالقُ بني ( 2

 . بًّو دوز وسائل اإلعالم يف نشس الىعٌ الجكافُ( 3
**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
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 درجة(  02)                                                                                     من األسئلة اآلتية:سؤالني  فقط أجب عن  :الرابعالسؤال 
 . الدستىز يف اجملتمعما أثس ( 1

 . ما العالقُ بني الدستىز و األنعمُ و الكىانني( 2

 . بًّو دوز وسائل اإلعالم يف نشس الىعٌ الجكافُ( 3
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