
 /ج/  سلم التصحيح

 درجة( 30)ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحة وانقلها إلى ورقة إجابتك :  –أوالً 

 ( صح) -1
 ( خطأ) -2
 ( خطأ) -3
 (  خطأ) -4
 ( صح) -5
 ( صح) -6

 لكل إجابة صحيحة خمس درجات

 ً  درجة( 20)    رقة إجابتكاختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي ، وانقلها إلى و -ثانيا

 إزالة العوائق أمام حركة رأس المال -د -1
 جهود األفراد والشركات -ج -2

 لكل إجابة صحيحة عشر درجات

 ً  درجة( 40)        أجب عن السؤالين اآلتيين -ثالثا

1- 
 وظيفة مالزمة لوجود المجتمعات منذ العصور . -
 نشاط اجتماعي ينظم الحياة العامة ويضمن األرض . -
 سه السلطة السياسية .تمار -
 يخضع لهذا النشاط مؤسسات الدولة وأفراد -

 يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات
2- 
 شرط ضروري لقيام الدولة -
 تقيم عليه سيادتها )أو( تفرض فوقه نظامها )أو( تطبق عليه قوانينها -
 يمثل مصدر قوة الدولة أو منعتها -

 يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات

 درجة( 60)       أجب عن سؤالين فقط مما يأتي :  –رابعاً 

1- 

 من أنصار الحكم المطلق -
 حياة االنسان الفطرية تتسم باألنانية أو الصراع -
 رغبة بالخروج من هذه الحياة اتفق على ايجاد شخص أو هيئة حاكمة -
 يتنازل األفراد عن حريتهم أو حقوقهم الطبيعية -
 اء مهمتها في إقرار السلم أو العدل أو األمندون تقييد سلطتها )أو( لتتمكن من أد -
 الحاكم ليس طرفاً في العقد -
 سلطة الحاكم مطلقة -
 يحق لألفراد مخالفة الحاكم مهما استبد أو تعسف )أو( أنه ليس مسؤوالً أمامهم ال -

 ة خمس درجاتأفكار لكل فكر بستيكتفى 
 
 
2- 

 من أعظم الصادر التي تؤثر في حياة الناس -

 للنمو في االقتصادمحركاً حيوياً  -



 الشركات لمواجهة التحديات االقتصادية أو االجتماعية تؤهل األفراد أو -

 إيجاد مجال جديد للتنافس بين الدول في الحصول على المعلومة األكثر دقة أو سرعة -

 توظيف المعلومة في مجال التنافس بين الدول أو المعرفي أو الصناعي -

 كثرة تطبيقاتهايتوقف أثر الثورة المعلوماتية على  -

 يكتفى بثالث أفكار لكل فكرة عشر درجات

3- 

 نادى إلى إقامة السياسة على التجارب والجزات   -: ارسطو

 عد السياسة سيدة العلوم ألنها تغنى المسائل الحيوية في المجتمع . -

 هم .تحديد األوليات وتوزيع الثروات والموارد وتمكن المواطنين من حقوقهم وتحديد واجبات :مثل 

 يرى أن القانون يمكن معرفته واستخدامه نموذجا ً لحكم المجتمع البشري . :الفارابي 

 معرفة القانون واجتماع الناس حوله يشكالن المجتمع الفاصل .

 سعادة اإلنسان ال تتوقف على آرائه فحسب وإنما على أفعاله أيضا ً . 

 مالحظة : يكتفى بثالث أفكار لكل فكرة عشر درجات .

 الموضوع : مساً :خا

 العولمة السياسية : 

 .ظهرت الجانب السياسي للعولمة بعد انهيار المعسكر االشتراكي وانفراد القطب الواحد  -

 فتح الحدود وفرض سياسه الطرف المعولم على بلدان العالم ال سيما النامية ) والسيطرة على قراراتها ( -

 على نشر مفاهيم )حقوق االنسان وحماية االقليات ( إصناف سلطة الدولة واالنتماء الوطني باالعتماد -

 الديمقراطية التحكم بمركز القرار السياسي .

 تحقيق المصالح االمريكية واألوربية من خالل مؤسسات العالمية )مجلس األمن ( مستخدمة القوة العسكرية. -

 أهداف السياسات التي رسمتها الشركات المتعددة الجنسيات :

 للدول العربية .كانيات المادية القضاء على اإلم -

 تفكيك الروابط القومية . -

 إثارة الثغرات المذهبية والعرقية والقومية لتجزئه الدول العربية . -

 اتهام الدول العربية التي تقف في وجه المشروع االمريكي الصهيوني . -

 باإلرهاب والعنف وانتهاك حقوق االنسان . -

 ...... انتهى السلم ....                                        درجات . خمسة أفكار لكل فكر سبع مالحظة : يكتفى ب -1


