
 

 /د/ سلم التصحيح

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

 ( صح) -1

 )صح(  -2

 )خطأ(  -3

 )خطأ(  -4

 )صح( -5

 ( صح) -6

 لكل إجابة صحيحة خمس درجات 

 ً  درجة( 20)    اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي ، وانقلها إلى ورقة إجابتك -ثانيا

   أفالطون   -أ -1

 التصريحات السياسية   -ج -2

 لكل إجابة صحيحة عشر درجات

 ً  درجة( 40)        أجب عن السؤالين اآلتيين -ثالثا

1- 
 السلطة بموجب الدستور تكون شرعية إذا وصلت إلى -
 السلطة بالقوة أو بما يخالف الدستور تكون غير شرعية إذا استولت على -

 تفقد الحكومة شرعيتها إذا قصرت في أداء واجباتها -

 يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات

2- 
 يرى أن القانون يمكن معرفته واستخدامه نموذجاً لحكم المجتمع البشري . -
 اع الناس حوله يشكالن المجتمع الفاصل .معرفة القانون واجتم -
 سعادة االنسان ال تتوقف على آرائه فحسب وأن على أفعاله أيضا ً. -

 يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات

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

1- 
جعلت اإلنسان قادراً على الحصول على المعلومات أو األفكار الجديدة بسرعة أو أينما كان أو بأقل التكاليف )أو(  -

 ما يريدبإمكانه االطالع على 
 التعلم باستخدام وسائل االتصال الحديثة -

 مكنت الشركات أو المصانع من إدارة أعمالها من مواقع متباعدة -

 التعاون مع شركات عالمية -

 ت انتقال رؤوس األموالسهل -

 وفرت الكثير من فرص العمل -

 أصبح العمل في قطاع المعلومات أساسياً لشريحة كبيرة من القوة العاملة -

 انعكست ايجابياتها في مجال اإلعالم )أو( التنافس بين وسائل اإلعالم في إيصال المعلومة األدق أو األصدق -



 يكتفى بست أفكار لكل فكرة خمس درجات

2- 
 صار الحكم المطلقمن أن -

 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 -

 دون تقييد سلطتها )أو( لتتمكن من أداء مهمتها في إقرار السلم أو العدل أو األمن -

 رفاً في العقدالحاكم ليس ط -

 سلطة الحاكم مطلقة -

 يحق لألفراد مخالفة الحاكم مهما استبد أو تعسف )أو( أنه ليس مسؤوالً أمامهم ال -

 يكتفى بست أفكار لكل فكرة خمس درجات

3- 

 العولمة : 

 أصبح العالم قرية كونية صغيرة مرتبطة بفضاء الكتروني واحد تنتقل المعلومات من خالله سرعة الضوء من خالل -

 مكان للسرية .سرعة الضوء في عالم ليس فيه 

 جعل العالم على صورة واحدة ونمط واحد هو الخط األقوى والمهيمن على العالم اقتصاديا ًوعسكريا ً. -

هيمنة النظام الرأسمالي على كافة جوانب الحياة للسيطرة على العالم )من خالل شركات متعددة الجنسيات  -

 والمنظمات الدولية (

 إلى سوق استهالكي للمنتجات واألفكار الغربية .لعالم تمويل ا -

 انسالخ األمة عن مبادئها وتقاليدها والقضاء على خصوصيها . -

 تبادل شامل بين مختلف أطراف الكون . -

 نموذج قرية كونية ترتبط بين الناس واألماكن فعلية المسافات . -

 اإلمبريالية في مرحلة سقوط التعددية القطبية . -

 كتفى بأربع أفكار لكل فكرة خمس درجات .مالحظة : ي

 العالمية : 

 النظر إلى اللون والعرق(.مصطلح يجسد النزعة االنسانية في التعامل مع بني البشر للوصول إلى األفضل )دون  -

 االنفتاح على العالم واالحتكاك بالثقافات العالمية مع االحتفاظ بخصوصه األمة . -

 معرفة دون طمس للهوية الذاتية .الهدف من إثراء الفكر وتبادل ال -

 خمس درجات .مالحظة : يكتفى بفكرتين لكل فكرة  

 الموضوع : أهمية الشعب : 

 ركن أساسي من أركان الدولة ألنه تنظيم اجتماعي بشري . -

 ال يمكن قيام الدولة دون وجود مجموعة بشرية تعين في صدوره االقليمية بشكل دائم ومستمر ويتمتع بجنسيتها. -

 ترط لقيام الدولة عدد محدد من األفراد من الناحية القانونية .يشال  -

 زيادة عدد األفراد يمكن أن يعطى الدولة قوة وأهمية سياسية واقتصادية . -

 وعيهم على توظيف هذه الخبرات في خدمه وطنهم .أهمية األفراد تكمن في نوعيه األفراد ومستوى  -

 

 

 االقليم :  

 شرط ضروري لقيام الدولة . -

 اقليم الدولة عليه سيادتها وتفرض قوانينها. -

 اقليم الدولة مصدر قوتها بما تحتويه من ثروات وموقع استراتيجي . -

 االقليم يمتد ليشمل المجال البري والبحري والجوي . -



 يكتفى بسبع أفكار منها خمس درجات .

 الرأي : السلطة :

 تنظيم الشعب ونشر من عليه ورعاية مصالحه . -

 يم واستثمار ثرواته وتنظيمها .حماية اإلقل -

 ..... انتهى السلم .....

 

 


