
  

   ) ١( نموذج ورقة امتحانیھ 

  لمادة التربیة الوطنیة  للثانویة العامة
  

  )إجباري(:  أجب عن السؤال اآلتى :  السؤال األول 
  .في مجال الجغرافیا " العصر الوسیط "  فيتأثیر الحضارة العربیة اإلسالمیة في أوربا اذكر -أ

  .للقومیة المفھوم السیاسى و  میز بمثال بین المفھوم االجتماعى-ب

   .لـعشرین ساھمت المرأة المصریة بدورا رائدا في مجال األدب و الثقافة من بدایة القرن ا -ج

  .   دلل بمثال

األول یأخذ بالتدرج  والثاني یقوم على التطبیق الفوري ..  ھناك اتجاھان نحو تحقیق الوحدة العربیة -د
  اذا ؟ ولم ؟أیھما تعتقد یصلح لألخذ بھ.. للوحدة العربیة 

  

  : أجب عن ثالثة فقط مما یلي : السؤال الثانى 
  . اذكر العوامل التي ساعدت علي ظھور فكرة الجامعة اإلسالمیة  -أ 

  اشرح. تعتبر الحضارات اإلنسانیة تراث إنساني متواصل  -ب

   ؟  دور اللغة العربیة في توحید العرب قومیًا: بم تفسر   -ج

  . لمعتدل أن تطور مصر و تقدمھا یكون بالتوسط و االعتدال ــار اـــــــیري أنصار التی -د

   ؟ و لماذا ؟معھمھل تتفق  

  : حدد الصواب والخطأ فى ثالث عبارات فقط مما یلي ، مع التعلیل : السؤال الثالث 
  .  للمجتمعتمثل الثقافة الجانب المادي   -أ

  . بدور ھام في تمصیر االقتصاد المصري" طلعت حرب " ساھم  -ب

  الصراع بین اإلقلیمیة و القومیة أحد نتائج تجزئة العالم العربي  -ج

  .  ظھرت أثار الحملة الفرنسیة علي مصر في عدة مجاالت  -د
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  :إجابة السؤال األول 

  

  -:في مجال الجغرافیا" العصر الوسیط "  فيتأثیر الحضارة العربیة اإلسالمیة في أوربا -أ

في رس م الخ رائط   " محمد اإلدریسي " لقد نجح العلماء المسلمون و علي رأسھم     : لجغرافیا  في مجال ا  

فاد منھ ا  ــ ـ ـــ الخرائط التي استارسموالمسارات البحریة للسفن التجاریة كما     المتنوعة لألرض وتحدید    

 .مشھورة في رحلتھ ال) ماركوبولو ( 

  

   : للقومیةالسیاسي والمفھوم االجتماعي المفھوم -ب

ویق صد ب  ھ مجموع ة م  ن األس  س والعوام ل الت  ى ت ؤدى إل  ى تماس ك أبن  اء األم  ة       :  المفھ وم االجتم  اعى  

  . اللغة – التاریخ –الواحدة وتساعد على الترابط وتوسع مجاالت التعاون مثل األصل 

ع ویق  صد ب  ھ الحرك  ة الذاتی  ة والجھ  ود الخاص  ة الت  ى یق  وم بھ  ا أبن  اء القومی  ة لجم    : المفھ  وم ال  سیاسى 

  . األلمانیة –شملھم وتوحید جماعتھم المتفرقة ودولھم فى كیان سیاسى واحد الوحدة اإلیطالیة 

  

 وعل ي س بیل    ٢٠ ساھمت المرأة المصریة بدورا رائدا في مجال األدب و الثقافة من بدای ة الق رن ال ـ           -ج

  :المثال 

ــساواة بین الول د  ــطالبت بالمــــــ التي طالبت بإتاحة التعلیم األولي للفتیات ، كما :ملك حفني ناصف  * 

  .و البنت في النظام االجتماعي و التعلیم 

 طالبت بضرورة تعلیم المرأة و مساواتھا مع الرجل خاص ة ف ي الحقـ ـوق ال سیاسیة ،          :ھدي شعراوي   *

ا و اعتبرت االستقالل السیاسي منبثقا من االستقالل االقتصادي ، كم ا ات صلت ب المرأة األوروبی ة ودعتھ       

  .إلي المجئ للقاھرة إللقاء المحاضرات علي المرأة المصریة عن حقوقھا في المجتمع 

  یكتفي بذكر مثال واحد 

  :الطالب الذي یري أن االتجاه التدریجي األفضل فستكون إجابتھ في ضوء ما یلي   -د

ما بینھا من حیث ألن ظروف الدول العربیة متباینة ومختلفة حیث أن العدید من الدول العربیة تختلف فی

  .أنظمة الحكم بین ملكي وجمھوري وكذلك تختلف األنظمة االقتصادیة مابین اقتصاد حر وآخر مقید 

D أما الطالب الذي یأخذ بالتطبیق الفوري  فستكون إجابتھ في ضوء ما یلي :  

عظم الدول إن األخذ بالتطبیق الفوري مطلب شعبي نظرا الرتفاع مستوي الوعي الثقافي والتعلیمي في م

كما أن التخلص .. العربیة إلى جانب أن معظم الدول العربیة تنص دساتیرھا على األخذ بالوحدة العربیة 

  .من التبعیة االقتصادیة والحفاظ على االستقالل السیاسي  یتحقق أكثر بالوحدة العربیة 
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  : إجابة السؤال الثاني 

  

  :امعة اإلسالمیة  العوامل التي ساعدت علي ظھور فكرة الج -أ 

  . الثورة ضد االستعمار األجنبى -١

  . الثورة ضد استبداد الحكم العثمانى -٢

  . الرجوع إلى الفھم الصحیح لإلسالم -٣

  

  :الحضارات اإلنسانیة تراث إنساني متواصل تعتبر  -ب

ر ــــــــ التأثین الحضارات ترتبط فیما بینھما بعالقاتوذلك ألالحضارات اإلنسانیة تراث إنساني متواصل 

 بالتراث الحضاري السابق علیھ ا ، ث م ت ضیف إلی ة الجدی د ، و حی ث       رتأثتو التأثر ، فكل حضارة ناشئة      

  .تبدأ في التأثیر بعد ذلك في الحضارات التالیة علیھا 

  

  :  دور اللغة العربیة في توحید العرب قومیًا  -ج

وب الجزی رة العربی ة قب ل اإلس الم  ولك ن م ع ظھ ور        منت شرة ب ین ش ع   :    ق دیما  ألن اللغة العربی ة  كان ت   

اإلس  الم ون  زول الق  رآن الك  ریم باللغ  ة العربی  ة وم  ع ات  ساع الفتوح  ات اإلس  المیة انت  شرت اللغ  ة العربی  ة   

  .وأصبحت ھي اللغة األم في الشرق األوسط 

 س اعد عل ى   اع امال أساس ی  كان النتشار اللغة العربیة بین معظ م س كان ال وطن العرب ي      : وأصبحت حدیثا 

   .التفاھم وتوحد المشاعر والتراث بین أبناء األمة العربیةتیسیر 

  

   :: تكون إجابتھ في ضوء ما یلي  الطالب مع رأي أنصار التیــار المعتدل إذا اتفق - -د

 ألن  تط   ور م   صر و تق   دمھا  یح   دث نتیج   ة الجم   ع ب   ین مزای   ا ك   ل م   ن التی   ار     أتف   ق م   ع ھ   ذا ال   رأي 

و التی  ار التقلی  دي و یتحق  ق بنق  ل مزای  ا الح  ضارة األوروبی  ة المعاص  رة و اقتب  اس م  ا      األوروبــــــــ  ـي 

یتوافق منھا مع ظروف عصـــــــــرنا و دیننا ، إلي جانب إحیاء ابرز معالم الفكر التقلیدي المتوافق م ع     

إلطار العام ظروف مجتمعنا في العصر الحاضر ، و الجمع بین ھذه المزایا كلھا في وحدة متكاملة یكون ا

  .و المبادئ األساسیة لتطویر المجتمع المــــصري و تقدمھ

  . الطالب مع ھذا الرأي فعلیھ تبریر موقفھ باألدلة العقلیة المقبولة  إذا لم یتفق-
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  :إجابة السؤال الثالث 

  

  ) العبارة خطأ             (                         .                   تمثل الثقافة الجانب المادي للمجتمع  -أ

 واجتماعی ة  ألن الثقافة تمثل الجانب المعنوي في المجتمع الذي یتكون من قیم دینیة وأخالقی ة     :  التعلیل  

عادات وتقالی د وأفك ار علمی ة و أدبی ة و فنی ة وغیرھ ا لت صبح ب ذلك م ن عوام ل             وما یسود المجتمع من     

ة األمة وتصور بوضوح معالمھا التي تمیزھا ع ن غیرھ ا   تدعیم الشعور القومي فھي بذلك تعبر عن ذاتی    

  .   من األمم

  

  )العبارة صواب          (        .   بدور ھام في تمصیر االقتصاد المصري " طلعت حرب " ساھم  -ب

،  م ١٩١٣ طلعت حرب تناول عالج مصر اجتماعیا واقترح إقامة بنك للمصریین سنة  ألن :التعلیل 
كما أقام مجموعة من ،م برأس مال مصري خالص ١٩٢٠وطني ھو بنك مصر عام وأقام أول بنك 

.. الشركات الصناعیة والتجاریة مثل صباغة القطن والمالحة البحریة والطیران وصناعة السینما 

  .وغیرھا التي یمولھا البنك ویدیرھا بنفسھ لسد احتیاجات الوطن دون االعتماد على الرأسمال األجنبي 

  

  )العبارة صواب   (            .      بین اإلقلیمیة و القومیة أحد نتائج تجزئة العالم العربي الصراع-ج 

ألن السیاسة االستعماریة في تجزئة العالم العربي أدت إلي غرق العرب في المنازعات : التعلیل  

لھم او أنشغ. لمیتین اإلقلیمیة و المطالب الوطنیة و المشاكل الداخلیة طوال فترة ما بین الحربین العا

بالحركات السیاسیة المحلیة التي تطالب باالستقالل عن المستعمر ووضع الدساتیر و األخذ 

األمر الذي أدي إلي تقلص التطلعات . بالدیمقراطیة في نظم الحكم ووضع التنظیمات اإلداریة لدویالتھم 

  .  بیة علي حدة القومیة بعض الوقت لحین إتمام اإلصالحات الداخلیة لكل دولة عر

  

 ) العبارة صواب .                           (  ظھرت أثار الحملة الفرنسیة علي مصر في عدة مجاالت - -د

الق ضاء عل ي نظ ام الحك م     : ألن الحملة الفرنسیة أثرت علي مصر في عدة مجاالت من أبرزھ ا        : التعلیل  

علي مشاركة المصریین في كل األمور إلي جانب االستبدادي ووضع بذرة الحكم الدیمقراطي الذي یعتمد    

إدخال العدید من اإلصالحات و التنظیمات اإلداریة و القضائیة إلي جانب مساھمة الفرنسیین ف ي تعمی ق           

الشعور الوطني لدي المصریین و ذلك نتیجة فك طالسم حجر رش ید إل ي جانـــــــــ ـب اآلث ار االجتماعی ة       

  .اة المجتمع القاھري و الثقافیة التي أثرت علي حی
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