
 الوطنية الثالث الثانوي األدبي سلم التصحيح

 درجة( 03)ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحة وانقلها إلى ورقة إجابتك :  –أواًل 

 قليم الدولة ليشمل المجال البري والبحري والجوي.يمتد إ)صح(  -1

 .توجه السياسات العامة لفرد بذاته ، وتؤثر بعمق في نمط الحياة الخاصة( خطأ) -2

 يعد مصطلح النظام العالمي الجديد التطبيق العملي للعولمة.( صح)  -3

 . المهنية يشمل المستوى الفرعي للسياسات العامة جهود األفراد والشركات والتنظيمات)خطأ(  -4

 )خطأ( تعمل العولمة على تثبيت وحدة الكيانات الوطنية. -5

 )صح( ظهر الجانب السياسي للعولمة بعد انهيار المعسكر االشتراكي.   -6

 لكل إجابة صحيحة خمس درجات

 درجة( 03)    اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي ، وانقلها إلى ورقة إجابتك -ثانيًا

 تقويم السياسة -د :اعة السياسات العامة تتمثل بـ الخطوة األخيرة في عملية صن -1

 ال تتجزأ       -ب   من خصائص السيادة: -2

 درجات عشرلكل إجابة صحيحة 

 درجة( 03)        أجب عن السؤالين اآلتيين -ثالثًا

 (، وضح ذلك.آثار السياسةمن عناصر السياسات العامة ) -1

 السياسات العامةهي النتائج المحسوبة وغير المحسوبة الناجمة عن  -

 عندما تلبي المطالب تكون إيجابية -

 عندما ال تلبي المطالب تكون سلبية أو يتولد عنها مطالب جديدة -

 يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات

 

 ما التغيرات النوعية التي شهدها االقتصاد العالمي في عصر العولمة؟ -0

 نشاط الشركات المتعددة الجنسيات -

 التكتالت االقتصادية الكبرى -

 تطور وسائل السيطرة على األموال أو الموارد -

 التأثير في صناعة القرار السياسي -

 يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات

 



 درجة( 03)       أجب عن سؤالين فقط مما يأتي :  –رابعًا 

 ما أهمية دراسة السياسات العامة؟ -1

 ا أو المراحل التي مرت بها أو أهميتها للمجتمعاكتساب معرفة حول مصدرها أو عملياته -

 معرفة ماتريد الحكومة أن ترسمه من سياسات -

 كيفية المشاركة من قبل اآلخرين )أو( كسب إسهاماتهم في دعم سياستها -

 تبحث في موضوعات تهم كل المواطنين في الدولة -

 ألنهم من يدفعون الضرائب أو الرسوم -

 ن أو تحسن مستوى معيشتهمالمشروعات العامة تخدم المواطني -

 يكتفى بثالث أفكار لكل فكرة عشر درجات 

 

 في نشأة السلطة. نظرية القوة والنظرية الدينيةقارن بين  -0

 نظرية القوة:

 أصل الدولة يعود إلى القوة -

 يفرض األقوى سلطانه على اآلخرين -

 القديمة اإلمبراطورياتيستندون إلى  -

 

 

 

 

 النظرية الدينية

 اهلل مصدر السلطة هو -

 هو أساس خضوع المحكومين إلرادة الحاكم المطلقة -

 اعتبار الحاكم إلهًا أو من طبيعة إلهية -

الحق اإللهي المباشر )أو( الحاكم بشر يستمد سلطته من  -

 اهلل مباشرة أو دون تدخل إرادة أخرى

الحق اإللهي غير المباشر )أو( اختيار الحاكم من قبل  -

 لك يستمد سلطته من اهللهيئة دينية أو ارستقراطية وبعد ذ

 

 رجات يكتفى بست أفكار لكل فكرة خمس د

 .وضح مفهوم العولمة السياسية -0

 ظهرت بعد انهيار المعسكر االشتراكي  -

 السيطرة على العالم من خالل فتح الحدود -

 فرض سياسة الطرف المعولم على بلدان العالم -

  السيطرة على قرارات الدول النامية -

 و االنتماء الوطني أو القومي إضعاف سلطة الدولة أ -

 تحقيق المصالح األمريكية -

 استغالل مؤسسات عالمية  -

 استخدام القوة العسكرية -

 يكتفى بست أفكار لكل فكرة خمس درجات 



 درجة( 03)        : ابحث في الموضوع التالي –خامسًا 

نعكست آثارها في العالم ايجابيًا أدت الثورة المعلوماتية إلى تحقيق قفزات نوعية في مسيرة تطور البشرية، وا

، من خالل دراستك السابقة وضح سلبيات العولمة ،  وسلبيًا بسبب محاولة قوى العولمة االستئثار بمنجزاتها

 وسلبيات الثورة المعلوماتية.

 هيمنة الدول القوية على الدول الضعيفة -

 العالميةتحطيم الحواجز االقتصادية أو المالية بين الشعوب لصالح الشركات  -

 تهميش أو إفقارعدد كبير من بلدان العالم لصالح الدول الصناعية -

 احتكار التكنولوجيا -

 إشغال سلطات الدول النامية بمشاكل البطالة أو العنف أو الجريمة أو األوبئة القاتلة -

 تغذية نزعات العنف أو التطرف -

 إهمال البيئة -

 لكيماوية الناتجة عن صناعات الدول المتقدمةجعل البلدان النامية مقبرة للنفايات النووية أو ا -

 الكثيرين غير قادرين على التعامل معها أو االستفادة منها -

 اختراق ثقافات الشعوب أو إلغاء خصوصيتها -

 تتناسب مع المجتمعات التي تتلقاها تقديم عروض أو برامج ال -

 ابتعاد الشباب عن القراءة -

 اإلدمان المعلوماتي -

 لى أن تكون مناسبة للموضوعللمقدمة: خمس درجات ع

 للخاتمة خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ويبدي رأيه فيها

 للعرض يكتفى بثمان أفكار لكل فكرة خمس درجات على أن تكون فكرتين على األقل من كل محور

 

 انتهى السلم


