
 
              2020/2021العام الدراسي  - التربية الوطنية مادة  -االمتحان الفصلي  سلم      

                                 (ج) الثالــــث الثانوي العلمي  

 د / 30:   /ضعي صح أو خطأأوالً:    

 )      ( العولمة تقدم المعارف دون قيود وتتجاوز النظم واإليديولوجيات.  -1    

 )      ( يستند دعاة نظرية التضامن االجتماعي على االمبراطوريات القديمة. -2    

 )      (  نادى أفالطون إلى إقامة السياسة على التجارب والخبرات.  -3    

 )      (  أولى الثورات التي أنجزتها البشرية الثورة الصناعية. -4    

 ة بمنزلة الجانب المرئي لوجود الدولة.)      ( تعتبر السياسات العام -5    

 )     ( يقتصر دور الثقافة القومية على شرح مفاهيم وتصورات وافدة من الغرب.   -6    

 د/   20ثانيـــاً: اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك: ) /    

 من صالحيات الحكومة في الجمهورية العربية السورية:  -1
 إصدار قرارات إدارية   -لموازنة العامة                    جوضع ا - أ

 إصدار الخطط التنفيذية للسياسة العامة.  -وضع خطط التنمية.                      د -ب
 من ابرز مفكري االشتراكية العلمية: -2
 . فريدريك أنجلز -سان سيمون   د- روبرت أوين    ج - شارل فوريه   ب -أ -3

 د/ 40ثالثـــــاً: أجيبي عن السؤالين اآلتيين:  /    

 .ما أهمية السياسات العامة-1     

 )أهدافها الرامية( اشباع الحاجات اإلنسانية  •
 تحقيق المصلحة العامة )لمختلفة نواحي الحياة(  •
 الرفاه االجتماعيتسهم في تأسيس وتوجيه   •
 تحقيق اهداف المجتمع •
 درجات(  5لكل فكرة  أفكار بأربعتحقيق التنمية الشاملة. ) يكتفى  •

 بيني أهداف السياسات التي رسمتها الشركات المتعددة الجنسيات ونفذتها الدول االستعمارية على الوطن العربي. -2     

 المادية للدول العربية.  اإلمكاناتالقضاء على  •
 تفكيك الروابط القومية  •
 إثارة النعرات المذهبية أو العرقية أو القومية لتجزئة الدول العربية. •
 الصهيوني بالعنف أو اإلرهاب أو انتهاك حقوق اإلنسان.  األمريكياتهام الدول العربية التي تقف في وجه المشروع  •
 اعتمدت هذه الشركات في تحقيق أهدافها على اآللة اإلعالمية الكبيرة.  •
 إضعاف السيادة الوطنية  •
 يكتفى بأربع أفكار( –درجات   5إقصاء المفاهيم التي تنمي الشعور باالرتباط بالوطن.) لكل فكرة  •

 د/ 60لين فقط مما يأتي: /رابعـــاً: أجيبي عن سؤا     

 ما مخاطر العولمة؟ -1
 هيمنة الدول القوية على الدول الضعيفة  •
 تحطيم الحواجز االقتصادية أوالمالية بين الشعوب لصالح الشركات العالمية.  •
 تهميش وإفقار ) عدد كبير من( دول العالم لصالح الدول الصناعية  •
 امية إال فيما يخدم مصالحها احتكار التكنولوجيا أو عدم تصديرها إلى الدول الن •
 إشغال سلطات الدول النامية بمشاكل البطالة والعنف .......... •
 تغذية نزعات العنف والتطرف  •
 إهمال البيئة )أو( )نتيجة( تصاعد كميات كبيرة من الغازات الملوثة للبيئة.  •
 د ( 5أفكار لكل فكرة   6ها )يكتفى بجعل البلدان النامية مقبرة للنفايات النووية أوالكيماوية )الناتجة( عن صناعت •

 قارني بين أفكار كل من توماس هوبز وجاك جان روسو في نشوء السلطة.  -2
 أ( هوبز: من أنصار الحكم المطلق / حياة اإلنسان الفطرية تتسم باألنانية و الصراعات 

 رغبة اإلنسان بالخروج من هذه الحياة تستلزم االتفاق على إيجاد شخص أو هيئة يتنازل فيها األفراد عن كافة حقوقهم.            
 ب( روسو: يتفق مع لوك في أن حياة اإلنسان تتسم بالحرية والمساواة. 

 ظهور الملكية الخاصة، وضع األفراد إلى إبرام عقد فيما بينهم             
 بموجب العقد يتنازل األفراد عن كافة حقوقهم ) الطبيعية( للمجموع العام                
 / الفرد ال يفقد شيئاً بمقتضى العقد   الحاكم ليس طرفاً بالعقد             
 الحكومة مفوضة من قبل األفراد ) حتى تستطيع أن تعبر عن  اإلرادة العامة(             
 و ثالث للثاني( لألول  أفكارد/ ثالث 5أفكار لكل فكرة 6) يكتفى ب          



 
 

 ما أهم األفكار السياسية التي تناولها ابن خلدون؟ -3
 ابن خلدون:   أفكارأهم 

 صاغ أفكاره في علم جديد )أطلق عليه العمران البشري و االجتماع اإلنساني( •

 اريخ من خالل دراسته العميقة لألحداث التاريخية استطاع تحديد سير الت•

 الظواهر االجتماعية تخضع لقوانين ) ثابتة( تحتم التتالي للحوادث •

 التطور يبحث في ضوء عملية اإلنتاج ووسائل   (أوالقوانين تركز على التطور االقتصادي واالجتماعي في كل مجتمع)•
 الحصول على الغذاء  

 ريةيرى أن الصراعات االجتماعية والطبقية هي من طبيعة المجتمع وهي ضرو•

 يسيطر بعض الناس على اآلخرين  •

 طبائع خواص الملك االنفراد بالمجد والترف والدعة والسكون ..................  •

 درجات(  5) يكتفى بست أفكار لكل فكرة  

 مالحظة: تم تصحيح األول والثاني بغض النظر عن الثالث  
 د/ 50خامســــاً: اكتبي في الموضوع اآلتي: /    

 أدت الثورة المعلوماتية إلى تحقيق قفزات في مسيرة التطور البشري، وقد انعكست آثارها في العالم إيجابياً وسلبياً، فما إيجابيات     
 وسلبيات الثورة المعلوماتية؟ مبينة رأيك.      
 إيجابيات الثورة المعلوماتية: -1    

 الجديدة (بسرعة وأقل تكاليف القدرة على الحصول المعلومات )األفكار  •
 إطالع اإلنسان على ما يريد من معلومات واالستفادة منها في التعلم ) باستخدام وسائل االتصال الحديثة( •
 مكنت الشركات والمصانع من إدارة أعمالها من مواقع متباعدة أو التعاون مع الشركات العالمية •
 سهلت انتقال رؤوس األموال •
 بح العمل في قطاع المعلومات عمالً أساسياً لشريحة كبيرة من القوة العاملة في العالم. وفرت فرص العمل أو أص •
 طورت وسائل اإلعالم )أو( التنافس إليصال المعلومات األكثر دقة ومصداقية(  •
 األفكار السلبية: -2

 ال تتناسب مع المجتمعات التي تتلقاها ختراق ثقافات الشعوب وتهديدها بإلغاء خصوصياتها )أو( ما تقدمه وسائل اإلعالم من برامج ا •
 تجعل الكثيرين غير قادرين على التعامل معها واالستفادة منها. •
 ابتعاد الشباب عن القراءة واالتجاه للشابكة للحصول على المعلومات بسرعة وسهولة •
 اإلدمان المعلوماتي  •

 
 د   5كل منها أفكار ل 3د والسلبيات يكتفى ب 5أفكار لكل منها  4اإليجابيات يكتفى ب

 مالحظة:
 درجات  5المقدمة أي فكرة تتعلق بالموضوع ولها

 درجات 5الخاتمة أّي فكرة تتعلق بالموضوع ولها 

 درجات  5الربط 

 
 انتهى السلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




