
  

األكاديمية            الملحقية  –ارة ليبيا ــــــــسف

 قسم المدارس الليبية بالمملكة المتحدة وايرلندا

9 

 شهــــــادة إتمـــــام مرحلــــة التعليــــم األساســـي

التربية الوطنيةاألسئلة اإلسترشادية لمادة   

م2019/2020العام الدراسي   

أبوبكر طابون طابون آمنةإعداد: أ.   



1 
 

التربية الوطنيةمــــادة لأسئلـــة استرشاديـــة   

 أسئلـــــة الصـــواب أو الخطــــأ

 ال ٌحك لفتٌات الفصل الترشح لممثل الفصل لجسامة المسؤولٌة. .1

 ٌتمدم المواطنون لالنتخابات للوصول الً مناصب علٌا فً الدولة. .2

 تكون المشاركة فً حماٌة البٌئة عن طرٌك المساهمه فً حمالت النظافة وكذلن غرس األشجار.  .3

 االنانٌة والفردٌة معٌمتان لتطور المجتمع. .4

 من وسائل عمل المجتمع المدنً هو عمد الندوات والمؤتمرات واالحتجاجات السلمٌة. .5

 الموات العسكرٌة.ٌمكن حماٌة الشعب من اإلنحرافات واإلنتهاكات عن طرٌك  .6

 استفاد العلماء من تجارب بعضهم بعضا وشٌدوا صرح الحضارة االنسانٌة بالتعاون وتظافر الجهود. .7

 ٌخضع المسؤولون للمساءلة والمحاسبة أمام المانون فً النظام الدٌممراطً. .8

اعٌة ال تمكنه من المساهمة فً إٌجاد الحلول للمشكالت مشاركة المواطن فً الحٌاة السٌاسٌة واإلجتم .9

 الٌومٌة.

 ٌتم التداول السلمً علً السلطة إلرار الوفاق االجتماعً واالستمرار السٌاسً. .11

 من حك كل تلمٌذ أن ٌكون ممثل للفصل على إختالف مستوٌاتهم وتحصٌلهم الدراسً. .11

 الرٌاضة ال ٌتفوق فٌها إال الرجال. .12

 فً الحٌاة المشتركة.ال خٌر وال بركة  .13

 ة اتجاههم.ٌولؤس ومساعدتهم ٌجلب لً الشعوربالمساحتكاكً بالنا .14

 تدي به فً احترام النظام الداخلً للمدرسة.مبأن أكون مثاالً ٌ لتاامعدم اال .15

تحتاج المرأة المعاصرة إلى النضال من أجل المحافظة على مكاسبها والتصدي لكل ممارسات   .16

 التمٌا التً تتعرض لها.

 تالمٌذ الفصل لهم الحك فً الترشح لممثل الفصل. كل .17

 لوة اإلنسان غٌر محدودة مهما عظمت وهو ال ٌحتاج إلى مساعدة فً لضاء حاجاته الضرورٌة. .18

 المجتمع المدنً هو جاء ال ٌتجاأ من الدولة الدٌممراطٌة وداعم لها. .19

 هم.ر عدم شعور بالمسؤولٌة تجاهبالتطوع لمسأعدة المحتاجٌن والفمراء ٌعت  .21

 تظهر المواطنة فً شكل ممارسة إجتماعٌة ٌومٌة أو منتظمة. .21

 .ه العامةممتلكاتالحً للحفاظ علً نظإفته وصٌانة أستعٌن برفاق  .22

 الدٌممراطٌة تعنً حكم األغلبٌة ومن شروطها ضمان حموق األللٌات. .23

 مرار.االنسان مدنً بطبعه ووجوده فً صلب المجموعة ٌضمن له عدم اإلستمرارواإلست .24



2 
 

 لٌس من حك كل فرد االنضمام إلى النمابات. .25

 ٌمكن أن ٌصوت الرجل مكان اوجته فً االنتخابات. .26

 من مهام ممثل المدرسة التنظٌم والمٌادة واالحترام. .27

 من سلبٌات الالمسؤولٌة هو موت الثمة بالنفس وباألخرٌن. .28

 فً االنتخابات ٌجب اال ٌحتسب صوت الرجل ضعف صوت المرأة  .29

 فً الحٌاة االجتماعٌة تتمثل فً التضامن والتطوع والنشاط اإلجتماعً.المشاركة  .31

 لٌس من حك التلمٌذ المشاكس الترشٌح لممثل الفصل. .31

 س.أً درجة الٌإلى تراكم المشاكل ال المشاركة واإلنخراط فً الحٌاة العامة  ٌؤدي .32

 من شروط التداول السلمً علً السلطة عدم المبول بنتائج اإلختالف. .33

 الشخص ذو اإلعالة من المشاركة فً االنتخاب.ٌحرم  .34

 

  أسئلة االختيار من متعدد

 ٌصوت الناس فً الخلوة وٌجب ان ٌكون اجبارٌاً: .1
 

 أ( االلتراع العام             ب( االلتراع السري

 

 ال تتعارض المٌم الدٌممراطٌة مع جوهر: .2
 

 أ( العادات والتمالٌد          ب( الدٌن االسالمً

 

 الوطن لٌست مجرد شعوربالوالء له والغٌرة علٌه انها المشاركة الفعلٌة فً:محبة  .3

 من المخاطر          ج( كل االجابات صحٌحة حماٌتهب(         أ( نهضته

 

 نشر لٌم الخٌر والتعاون بٌن الناس ٌتم عن طرٌك:  .4
 

 أ( المشاركة         ب( العالة

 

األشخاص الذٌن ٌنظمون أنفسهم وٌتخذون إجراءات جماعٌة مجموعات غٌر حكومٌة وتطوعٌة من  .5
 من أجل المصالح المشتركة:

 

 أ( المجتمع المدنــــً         ب( المجتمع العسكري

 

 من اهم العوامل المحممة لنهضة االمم ورلٌها هً: .6
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 أ( تفرٌك الجهود         ب( توحٌد الجهود

 

  االلتراع بنفسه تسمى اإلنتخابات:كل شخص ٌصوت بنفسه وٌضع ورلته فً صندوق  .7
 

 أ( االنتخابات الناٌهة           ب( االنتخابات الدورٌة

 

 المؤسسات التً تضع السلطة والحكم هدفاً تسعً الٌه من خالل تبنٌها لمناهج سٌاسٌة مختلفة: .8
 

 أ( األحااب السٌاسٌة        ب( النوادي الشبـــابٌة

 

لٌادة وتغٌٌراً هو تحد ٌتحمل تحمٌمه المجتمع كافة، لائل هذه العبارة دعم وتمكٌن المرأة فً المجتمع  .9
 األكادٌمً والكاتب اللٌبً:

 

 أ( الدكتور سالم المعلول        ب( الدكتور عبدهللا سـوٌد

 

 لنجاح التداول السلمً علً السلطة ال بد من: .11

 أ( المبول بنتائج االنتخابات         ب( رفض نتائج االنتخابات

 

 ث الحكم عنوة دون انتخاب فً: ٌور .11
 

 أ( النظام االستبدادي         ب( النظام الدٌممراطً

 

رصٌد الدٌممراطٌة الحمٌمً لٌس فً صنادٌك االنتخابات فحسب بل فً وعً الناسن لائل هذه  .12
 العبارة:

 

 أ( أوغست كونت         ب( جان جان روسو

 

واصل التنظٌم وجودة اإلدارة وهً تتٌح فرص التسسات المدنٌة المائمه على ؤتعد من أفضل الم .13

 وتبادل الخبرات بٌن العدٌد من الفئات العمرٌة:

 أ( الكشافة           ب( األحااب السٌاسٌة

 

 التداول السلمً على السلطة ضمان للمصلحة العامة وسبٌل إلى إلرار:  .14
 

 صحٌحة ج( كل اإلجابات  أ( الوفاق اإلجتماعً       ب( اإلستمرار السٌاسً
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 صوت المرأة وصوت الرجل لهما نفس المٌمة: .15
 

 أ( المساواة بٌن المواطنٌن       ب( حرٌة التعبٌر عن اإلرادة المضمونة 

 

 عرفت الشعوب عبر العصور أنظمة حكم مختلفة تنمسم إلى أنظمة: .16
 

 ج( كل االجابات صحٌحة أ( دٌكتاتورٌة         ب( دٌممراطٌة     

 

 المجتمع المدنً فً:تتمثل وسائل عمل  .17

 أ( الندوات والمؤتمرات           ب( مراكا البحوث والدراسات

 

 حكم الشعب نفسه بنفسه بواسطة ممثلٌن عنه ٌتم إختٌارهم عن طرٌك: .18
 

 ج( العنـــــوه ب( االنتخاب                 أ( الوراثــة   

 

 غٌاب المعلم من:انضباطه وسلوكٌات امالئه اثناء الفسحة وبٌن الحصص وأثناء  .19
 

 ج( مدٌر المدرسة         أ( مٌثاق ممثل الفصل          ب( مهــام ممثل الفصل

 

مؤسسات تعمل على إتاحة الفرصة للمشاركة فً أنشطتها من أجل إكسابهم مهارات متنوعة  .21
 وإعدادهم للمستمبل:

 

 اإلحتٌاجات الخاصةج( مؤسسات ذوي       أ( مؤسسات الشباب      ب( مؤسسات كبار السن

 

 من مهام ممثل الفصل: .21

 أ( التنظٌم والمٌادة وحفظ النظام            ب( االلتاام بكتابة الواجبات فً ولتها     

 

 من شروط التداول السلمً علً السلطة ٌجب:  .22
 

 صحٌحةج( كل االجابات    أ( المبول بنتائج االنتخابات    ب( أن تكون إنتخابات شفافة وناٌهة

 

 نواجه فً الحٌاة المدرسٌة صعوبات نحتاج لتجاواها إلى تدخل اإلدارة المدرسٌة عن طرٌك:  .23
 

 ج( مشرف المسـم        أ( ممــثل الفصل               ب( مدرس الفصل

 

 من شروط التداول السلمً علً السلطة هو: .24

 أ( عدم وجود وعً اجتماعً          ب( وجود الدستور
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الدٌممراطٌة فً الدولة وتولً تنفٌد العملٌات واإلستفتاءات واإلعداد لها من أهم المؤسسات  .25
 واإلشراف علٌها واإلعالن عن نتاٌجها هً:

 

 أ( الجمعٌات الثمافٌة     ب( المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لإلنتخابات      ج( الجمعٌات اإلجتماعٌة

 

 ن لائل هذه العبارة:الناس بالناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم ٌشعرو خدم، م .26

 ب( إٌلٌا أبوماضً    أ( ابو العالء المعري       

 

لٌست الدٌممراطٌة عملٌة تسلٌم سلطات تمع بٌن طرفٌن معنٌٌن بل هً شعور وإنفعاالت  .27
 ومماٌٌس ذاتٌة وإجتماعٌة تموم علٌها الدٌممراطٌة، لائل هذه العبارة المفكرالجاائري:

 

 بن نبًأ( أبن خلدون        ب( مالن 

 

 فً النظام الدٌممراطً ٌخضع الناس جمٌعاً لسلطة: .28
 

 أ( المانون         ب( الحاكم          ج( كل االجابات خاطئة 

 

 فً األنظمة االستبدادٌة ال ٌوجد بٌن المواطنٌن:  .29
 

 أ( مساواة         ب( عدالة          ج( جمٌع االجابات خاطئة

 

 مدنً:من العمبات التً تواجه المجتمع ال .31

 أ( وجود الشفافٌة          ب( نمص المدرات

 الفصل بٌن السلطات المضائٌة والتشرٌعٌة والتنفٌذٌة من شروط: .31
 

 ج( النظام البٌرولراطً ب( النظام الدكتاتوري     أ( النظام الدٌممراطً   

 

 مٌثاق ممثل الفصل تتمثل فً: .32

 أ( احترامه للنظام الداخلً للمدرسة       ب( عدم حضور الطابور الصباحً     

 

 ٌتحمل ممثل الفصل مسؤولٌة جسٌمة تستدعً تحلٌه: .33
 

 أ( بجمله من الخصال اإلٌجابٌة   ب( المهارات التواصلٌة الممٌاة     ج( كل االجابات صحٌحة

 

 حموق: الدٌممراطٌة تعنً حكم األغلبٌة ولكن من شروطها ضمان .34
 

 أ( األللٌات         ب( األغلبٌة           ج( كل المجتمع 
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" لكل فرد الحك فً حرٌة تكوٌن الجمعٌات مع آخرٌن وإنشاء النمابات واإلنضمام إلٌها من أجل  .35

 حماٌة مصالحه " هذه العبارة من: 

 من العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة 22أ( المادة        

 من العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة 24ب(المادة       

 

 أسئلة المزاوجة )عليك أن تختار من جمل العمود االيسر ما يتناسب مع جمل العمود األيمن(:-

 مهام ممثل الفصل  أصل حكم الشعب لنفسه وتحمٌك العدل والمساواة 1

 المجتمع المدنًإحدي مكونات   اإلحترام والتراضً والتسامح 2

 النظام الدٌممراطً  تشجٌع المواطنٌن للمشاركة الفاعلة فً المجتمع 3

 فً األنظمة اإلستبدادٌة  من أجل إكتساب صفات لٌادٌة والتشجٌع على التنافس 4

 من فوائد المجتمع المدنً  األندٌة اإلجتماعٌة والسٌاسٌة ومراكا الشباب 5

 المشاركة فً الحٌاة اإلجتماعٌة  والمحاسبة أمام المانونولون للمساءلة ؤٌخضع المس 6

 لٌم المجتمع المدنً  تشرف على اإلنتخابات فً لٌبٌا 7

 الدٌممراطٌة  لكل مترشح الحك فً عرض برنامجه اإلنتخابً أمام امالئه 8

 النظام السٌاسً  تحتاج إلى نضال من أجل المحافظة على مكاسبها فً المجتمع 9

 من اإلعالن العالمً لحموق االنسان 21المادة   اإلحتجاجات السلمٌة 11

 األحااب السٌاسٌة  دعم الدٌممراطٌة واالستمرار 11

 سسات المجتمع المدنًؤم  إبالغ إدارة المدرسة عند تأخر وصول معلم الحصة 12

 حملة إنتخابٌة  لكل شخص حك تملد الوظائف العامه فً بلدة 13

 المفوضٌة العلٌا لإلنتخابات  التً تواجه المجتمع  المدنًالعمبات  14

 المرأة  مؤسسات تعمل على وضع السلطة والحكم هدفاً تسعى إلٌه 15

 المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة  من أجل إثبات الشخصٌة والحوار واالحترام والثمة فً النفس 16

 إنعدام الشفافٌه  ٌجب تحلٌه بعدد من الخصال والمهارات الممٌاة 17

 من وسائل العمل فً المجتمع المدنً  ال توجد مساواة بٌن المواطنٌن 18

 ممثل الفصل  تعمل علً تعلٌم الشباب مهارات اإلعتماد على الذات 19

 الجمعٌات الكشفٌة  حرٌة اإلنتخاب وممارسة المانون والمواعد العامة 21

 


