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ماتُها.المحوُر الّسادس: تمارين  ِّ  الهويَّةُ العربيَّةُ : ُمقو 

 إختر من العناصر التاليَّة ما يمكن إعتباره من مقومات الهوية العربيّة. -١رقم

 اللغة العربيَّة . –التراث  –الحقوق والواجبات  –العدالة اإلجتماعيَّة  –التاريخ 

 بيّن من خالل فكرتَْين أهميَّة "اللغة العربيَّة" و "التراث" في ترسيخ الهوية العربيَّة. -٢رقم

 تساهم النشاطات الشعبيَّة )المدنيَّة واألهليَّة( في تقارب الشعوب العربيَّة. -۳رقم

 أذكر اثنَْين من هذه النشاطات.

 أربط كلًّ من مقّومات الهويَّة العربيَّة في العمود األول بما  يناسبه في العمود الثاني. -٤رقم

 اللغة العربيَّة – ١

 التاريخ -٢

 التراث -۳
 

 دافع للتكت ل والتآزر في مواجهة التحدي ات. –أ 

 أداة للتعبيرعن قيم العرب وتراثهم المشترك. –ب 

 والتقليد والقيم.يشتمل على الفنون والعارات  -ج

 مصدر قوة لصناعة المستقبل العربي. -د

 مجموع ما وصلنا من إنتاج األقدَمْين. -ھ

 تؤمن التفاهم والتواصل بين العري. -و

 أربط ما يرد في العمود األول بما يناسبه في العمود الثاني: -٥رقم

 منطلقات العداء اإلسرائيلي للعرب. – ١

 أساليب مقاومة العرب إلسرائيل. – ٢

 الطمع باألرض والمياه. -أ

 التحرطات الشعبيَّة كالتظاهرات واإلضرابات... -ب

 انتهاك السياسات التوسُّعيَّة. -ج

 التنبيه للمخاطر الصهيونيَّة. -د

 

 اإلقليميَّة" و"المنظمات الدوليَّة". " المنظماتميّز من حيث المفهوم بين  -٦رقم

 ثالثًا من أجهزتها. حدّدو التي ترعى مختلف جوانب التعاون العربياسم المنظمة  أذكر -٧رقم

 آلية تعيينه. بّينو لألمين العام لجامعة الدول العربيَّةثالث مهام  حدّد -٨رقم

 العربيَّة. –من اإلتفاقيات الثنائية اللبنانيَّة  حدّد ثالثة أنواع -٩رقم

 جميل أستاذ جامعي لبناني الجنسيَّة يعمل في إحدى الجامعات في تونس. -أ -۱٠رقم

 نظ مت دولة الكويت معرًضا في بيروت. –ب           

 ألقت الشرطة في إحدى الدول العربيَّة القبض على مجرم لبناني هارب وسلمته إلى السلطة اللبنانيَّة. -ج          

 العربيَّة التي تُعنى بالشؤون الواردة في المواقف أعاله. –حدّد اإلتفاقيات اللبنانيَّة  •

 العربيَّة مجاالت عدّة:  –تشمل اإلتفاقيّات اللبنانيَّة  -۱۱رقم 

 أذكر اتفاقيتَْين إثنتَْين في مجالَْي التربية والتعليم. -أ

 العربيَّة بشكل عام. –إثنتَْين من اإلتفاقي ات اللبنانيَّة  بي ن فائدتَْين -ب

 

 

 

 

 



 إختر العبارة أو العبارات الصحيحة في ما يلي: -۱٢رقم

 من أجهزة جامعة الدول العربيَّة: – ١

 مجلس الجامعة. -أ

ة. -ب  الجمعيَّة العام 

 اللجان الدائمة. -ج

 المنظمات اإلقليميَّة هي تلك التي: -٢

 تضم دوًًل متقاربة جغرافيًا. -أ

 تخضع لحكم ذاتي. -ب

 تسعى للعمل معًا في مجاًلت مشتركة. -ج

 من أهداف ميثاق جامعة الدول العربيَّة: -۳

 توثيق الصالت والعالقات بين الدول العربيَّة. -أ

 تشكيل حكومة مركزيَّة لجميع الدول العربيَّة. -ب

 تنسيق الخطط السياسيَّة للدول العربيَّة. -ج

 يندرج في إعداد مقومات الهوية العربيَّة: -٤

 من أثر.مجموع ما وصلنا من إنتاج األجداد وما تركوه  -أ

 األماني المشتركة. -ب

 الموارد البشريَّة النابغة. -ج

 

 "صّح" أو "خطأ" عن كّل من العبارات اآلتيَّة: بأجب  -۱۳رقم

 يُعتبر التكامل اإلقتصادي عاماًل من عوامل األمن العربي الضامن للهويَّة العربيَّة. -أ

 مقر  جامعة الدول العربيَّة الدائم في السعوديَّة. -ب

 والتفاعل مع معطيات العصر، من الضروري اإلبتعاد عن تراث األقدمين.للتعاطي  -ج

 تتشكل المنظمات اإلقليميَّة من الدول التي تتشابه فيها أنظمة الحكم. -د

 يننعقد مجلس جامعة الدول العربيَّة إنعقادًا عاديًا مرتَْين في العام وذلك في شهَرْي أذار وأيلول. -ھ

قارة آسيا وغالبية الشعب يعتنق الديانة اإلسالميَّة، فهما إذًا عضوان فاعالن في جامعة الدول  إيران وتركيا دولتان في -و

 العربيَّة.

 إنسخ العبارات التاليَّة مصّحًحا األخطاء الواردة فيها. -۱٤رقم

 التوظيفات هي رؤوس األموال التي توظف وتستسمر في مشاريع سياسيَّة. -أ

 أعطى جميع يهود العالم حق حمل الجنسية اللبنانيَّة. قانون العودة هو قانون إسرائيلي -ب

 التكامل اإلقتصادي يعني أن إمكانات أي بلد تكون منفصلة عن إمكانات البلد اآلخر. -ج

 حدّد المصطلح الذي يتناسب مع المعلومات الواردة في العبارات التاليَّة: -۱٥رقم

 .١٩٦٧قرار دَولي يدعو إسرائيل لإلنسحاب من األراضي العربيَّة التي إحتلتها عام  -أ

 هي الحكومة الوطنيَّة المستقلة ذات السيادة في وطنها. -ب

 هو مواجهة الظروف السياسيَّة والعسكريَّة واإلقتصاديَّة واإلجتماعيَّة الواحدة. -ج

 

 المجال الثاني: على مستوى تحليل المستندات.

 (٨)نموزج رقم -أواًل 



 
 إنطالًقا من المستندَْين، أجب عن األسئلة اآلتيَّة:

 نوعه، مصدره، والفكرة الرئيسة التي يتناولها. قدّم كالًّ من المستندَْين: – ۱

 

 إستخرج من المستَندَْين: – ٢

 أهداف التعليم. -أ

 اإليجابيات التي حققها لبنان من خالل التعاون مع محيطه العربي. -ب

 أذكر أربعة مقومات الهوية العربية.باالستناد إلى المستند الثاني،  -۳

 

 دراسة وضعيَّة مشكلة. المجال الثالث:

 العاديَّة( ٢٠٠٨)دورة سنة  -أواًل 

 تشّكل الهويَّة العربيَّة أساس وعي العرب لذاتهم ودورهم ومستقبلهم.

ماتها. -أ  حد د مفهوم الهويَّة العربيَّة وأربعة من مقو 

 مساهَمتَْين للبنان في تعزيزها. بي ن -ب

 أوضح دور اللغة العربيَّة في تثبيت هذه الهويَّة من خالل فكرتَْين. -ج

 إقترح إقتراَحْين تراهما مناسبَْين لتعزيز اللغة العربيَّة في مدرستك. -د

 


