
 2004 - 2005:       السنة الدراسية           مؤسسة العراقي للتربية والتعليم
 

     ييييــــنننناااادس الثـدس الثـدس الثـدس الثـــــاألساألساألساألسامــتـحان امــتـحان امــتـحان امــتـحان   � �

� ����� 2005  �  
  االجتماعيات : المادة        إعدادي ثانوي األولى : المستوى

  ………………………… : الرقم الترتيبي          ساعة واحدة : مدة اإلنجاز
 

  I : 6/6 ا�����ع
  ) ن3(              :  صنف اإلثباتات التالية حسب الجدول أسفله 1)

 االسـتخدام الـسلمي للعلـم       –االسـتغالل الرشـيد للمـوارد        –نبذ الحرب والنزاعات المسلحة     �  
 العمـل بمبـدأ التعامـل    – حماية التنوع البيولـوجي  – االحترام المتبادل للسيادة بين الدول     –والتكنولوجيا  

  .المتكافئ بين البلدان
 السلم االقتصادي واالجتماعي السلم البيئي السلم السياسي

   
 

  

  :أجيب بصحيح أو خطأ على ما يلي  2)
  ) ن0,5(      .................. � يعتبر االجتهاد الفقهي والقضائي قانونا وضعيا –أ   
  ) ن0,5(      .................. �إلى العرف ) ص( تنتمي أفعال وأقوال الرسول–ب   
  ) ن0,5(  .................. � تنتمي القوانين التشريعية المنظمة للبالد إلى القانون الوضعي –ج   
  ) ن0,5(          .................. � يعتبر إجماع العلماء تشريعا دينيا –د   

  

  : أضع المصطلح المناسب أمام التعاريف التالية 3)
  ) ن0,5(   ..................: محكمة تابعة لألمم المتحدة تنظر في المنازعات بين الدول  �  
  ) ن0,5(........: دئ وقواعد تنظم العالقات بين األفراد والجماعات اتفاق حول مجموعة مبا �  

  

  II : 7/7 ا�����ع
  .أكتب موضوعا أبرز من خالله مفهومي التجارة والخدمات وأنواعهما ومقوماتهما  

  

  III  :7/7 ا�����ع
ون عليهم أن يحضروا األحجار كلما دعت الضرورة دون أي احتجاج أو معارضـة يـشغل   : " نص تاريخي 

  .على الدوام في الفرن والمطحنة ويستعبدون كما تستعبد الكالب
وعليهم واجب تقديم هذه الخدمة لسيدهم كلما أقدم على إقامة بناء وإذا استدعى األمر تنظيف القنـاة                   

  "وجب على كل واحد منهم حمل فأسه والذهاب إلى تلك القناة
  83 ص1997كتاب التاريخ، سلسلة بوالن 

  

  ) ن1(                  .وانا للنص أعطي عن– 1  
  ) ن1(              . أحدد زمان ومكان أحداث النص– 2  
  ) ن1(          . أسمي الفئتين االجتماعيتين الواردتين في النص– 3  
  ) ن2(      . أستخرج من النص بعض واجبات الفئة الدنيا تجاه الفئة العليا– 4  
  ية أثناء هجمات الشعوب المتبربرة  أذكر حالة االمراطورية الرومانية السياسية واالجتماع– 5  
  ) ن2(                      .     عليها  


