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 باسمه تعالى  
 

          )....(         األساسي التاسع: الصف 
  ربية الوطنيةالت:  المادة

 
 

  عالمات(6)المجال األول: مفاهيم ومصطلحات 
 

 ة.ل الطريق للحفاظ على المصلحة العام  و  إن إحترام القانون أ .1

 عالمة()                              ة.  للقانون في الحفاظ على المصلحة العام   واحدا   دورا   ذكرا .أ 

 )عالمة(    (                               ذه القيمة في المجتمع. )من خالل فكرتينة هن أهمي  بي   .ب 
 

 )عالمة(                                              ُيعب ر عن المعلومات الت الي ة:ذي ال  د المصطلح حد   .2

 .أو إجراء بهدف إلغاء مفعول قرار مراجعة .أ 

 ة ويحترمها. بالحرية الفردي   يقر    .ب 
 

 (عالمة)                                                 سم الجهة المسؤولة عن: ذكر إا .3

 .ر وثيقة الوالدةإصدا .أ 

 ة.أهمل واجباته الوظيفي   وظ فعاقبة مم .ب 
 

 )عالمة(                   أكمل الجدول من خالل المعلومات التالية:                        .4
 ة يمقراطي  تحقيق الد   –لطة عدالة الس   –ضمان حق العمل  –مكين المشاركة والت  

 

 

                                                                                 .للمستقبل العمل الشبابي يعد    .5
 )عالمة(     ة                       طوعي  ت  العمال األن نتيجتين سلبيتين لعدم المشاركة في بي    -

 

 عالمات(  8) مجال الثاني : استعمال مستنداتال
 

ت العاموووة والمصوووالح جلووول الوووولراء مراقبوووة وتفتووويل امدارات العموميوووة والمؤسسوووامب قوووة أيضوووا  ى إدارة التفتووويل المركووولي الملحتتوووول   
 المستقلة والبلديات بإستثناء القضاء والجيل وقوى األمن الداخلي وقوى األمن العام التي ال تخضع لمراقبتها إال في الحقل المالي.  

بووداء المشووورة  فووي امدارات الخاضووعة لصووالحياتها موون أهووم أهوودافها مراقبووة سووير العموول   السووعي الووى تحسووين أسوواليب العموول فيهووا واة
  للسلطات امدارية والقيام بالدرسات والتحقيقات واالعمال التي تكل فها بها السلطات.

وه نحوو األلمالحقوة المخالفوات ف قمعي وا   ليل جهالا  الضروري أن تعلم أن التفتيل المركلي  ومن  سواليب قوط بقودر موا هوو جهوال موج 
 ة الحديثة لرفع مستوى امدارة والموَظف.ة والعلمي  امداري  

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء –والتنشئة المدنية التربية الوطنية                                                           
 (1)مستند                                                                          

 

 نمية نات الت  مكو                نمية أهداف الت                
  



 2 

 عالمة ونصف()                                      لهاوالمسألة التي يتناو  مصدرهو  ،(: نوعه(1قد م المستند  .6
 

  (1إستخرج من المستند ) .7

 )عالمة(                    ى مراقبتها إدارة التفتيل المركلي             ي تتول  سات الت  المؤس   .أ 

 ونصف( )عالمة                           دارة                                    ثالثة أهداف لهذه ام .ب 

 )عالمة(                                                               . فائدة واحدة من وجودها  .ج 
 

 . "هيئة من هيئات المراجعة امداريةعبارة "  (1)ورد في المستند .8

 )عالمة(  ة.                                                          عر ف بالمراجعة امداري   .أ 

          صالحيات(       3)  صالحياتها ذاكرا   بمراجعات المواطنين تهتم   )غير التفتيل المركلي(د جهة ثانية حد   .ب 

 ( تان)عالم       

 
 المات(ع6) خاذ موقف إيجابي  ت  وا المجال الثالث :  كتابة نص  

 

  .لى تضافر جهود الجميعإذي يحتاج األمر ال  ، كانلى رفع مستوى معيشة الس  إنمية تسعى الت   .9
 ن فيه:ة أسطر تبي  ال يتجاول ثماني   أكتب نصا  

 ( )عالمتان                       مفهوم التنمية المستدامة من خالل أربع أفكار  .أ 

 ونصف( )عالمة             ثالثة شروط لتحقيقها                                                .ب 

 )عالمة ونصف(  المحلية والتنمية الشاملة مع أمثلة                               العالقة بين التنمية .ج 

 )عالمة( عملين يمكنك القيام بهما من أجل المساهمة في تنمية وطنك وخدمة مجتمعك           .د 
 

 

 

 

 وفقكم المولى

 

 

 

 

 

 

 أسس التصحيح                                                   
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 لتاسع أساسيالصف ا
رقم  

 السؤال 
 العالمة             امجابة المتوقعة                    

توالن بين المصالح الخاصة المتضاربة –وضع ضوابط وقيود لمختلف المواطنين  .أ  1
 والمصلحة العامة 

 )أي إجابة مناسبة(رقي المجتمع  –امستقرار  .ب 

 عالمة  
 )المطلوب دورواحد ( 

 عالمة 
 طعن  .أ  -2

 النظام الليبرالي  .ب 
 نصف عالمة 
 نصف عالمة 

 دائرة االحوال الشخصية  .أ  -3

 التفتيل المركلي .ب 
 ثالثة أرباع العالمة

 ربع عالمة لكل إجابة 
 ضمان حق االعمل  -أهداف التنمية :  -4

 تحقيق الديمقراطية  
 المشاركة والتمكين -مكونات التنمية : 

 عدالة السلطة -           

 عالمة 
 ع عالمة لكل إجابة رب 

 لكل فكرة نصف عالمة  تفكك العالقات االنسانية )أي إجابة مناسبة(  –تقهقر المجتمع  -5
 نوعه : نص -6

 المركل التربوي للبحوث وامنماء –مصدره : التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
 التفتيل المركلي دوره وأهدافه  المسألة: 

 نصف عالمة 
 نصف عالمة 

 عالمة نصف 
 ()أربع أفكارالبلديات  - المصالح المستقلة -المؤسسات العامة –امدارات العمومية  .أ  -7

إبداء المشورة للسلطات  –السعي الى تحسين أساليب العمل  –مراقبة سير العمل   .ب 
 تكلفها بها السلطات وأعمال القيام بداراسات وتحقيقات  –االدارية 

ه نحو األساليب امداري ة وا .ج   لعلمي ة الحديثة لرفع مستوى امدارة والموَظف.موج 

 عالمة
 

 عالمة ونصف
 
  عالمة 

 اللجوء الى سلطة إدارية وقضائية للحصول على إلغاء قرار أو حكم أو تعديله  -أ -8
 66الكتاب ص ، مجلل شورى الدولة  -ب

 عالمة
 المة ونصف ، عنصف عالمة

  87الكتاب ص  -أ 9
 

 87-88الكتاب ص  -ب

 87كتاب ص ال -ج
 

 إجابة حرة  -د

 عالمتان 
 )نصف عالمة لكل فكرة (

 عالمة ونصف 
 عالمة

) مثلين نصف عالمة لكل 
 إجابة(

 عالمة 
 


