
 
 

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

                                 (د) الثالــــث الثانوي العلمي  

 د / 30:   /ضعي صح أو خطأأوالً:    

 )       ( زيادة عدد األفراد يعطي الدولة قوة واهمية سياسية واقتصادية وعسكرية.  -1    

 )        (  يتحقق المجتمع الشيوعي وفق مبدأ كل من حسب طاقته ولكل حسب احتياجاته.-2    

 )       (ليس لعامة الشعب أي مشاركة في الحياة السياسية عند الرومان.  -3    

 )        (مخرجات السياسة هي االنعكاسات المحسوبة الناجمة عن السياسات العامة. -4    

 ( العولمة هي التطبيق العملي للنظام العالمي الجديد.      )   -5    

  )       (السياسة العامة تؤثر بعمق في نمط حياة المواطنين عامة. -6    

 د / 10 إجابةد/                                لكل    20ثانيـــاً: اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك: ) /    

 :التطور التاريخي لألشياء أدى إلى رضا األفراد للحكام نتيجة ما يقدمونه من خدمات نافعة للمحكومين في -1

 نظرية سلطة رب العائلة - نظرية القوة                                   ج -ت
 النظرية الشعبية   -.                 دنظرية التضامن االجتماعي -ث

 : تهدف العولمة السياسية إلى -2
 .  تحقيق المصالح األميركية و األوربية -تصوير الحياة على أنها متعة ورفاهية     ج -أ

 جذب واستقطاب المهاجرين - تعميم انماط استهالكية غربية               د-ب
 د/ 40ين:  /ثالثـــــاً: أجيبي عن السؤالين اآلتي    

 ما األفكار السياسية التي تناولها جون لوك؟ -1     

 من انصار الحكم المقيد  •
 يرى أن أفراد الجماعة لم يتنازلوا إال عن جزء من حقوقهم في حدود إقامة السلطة •
 العقد بين األفراد والحاكم و)بذلك تكون سلطة الحاكم مقيدة بمضمون العقد(  •
 د يكتفى بفكرتين( 10ة والحاكم رعاية حقوق األفراد األساسية     ) لكل فكرة  العقد يفرض على األفراد الطاع •

 كيف يتم تجديد الثقافة العربية؟-2     

 عدم االنغالق أواالنكفاء على الذات أواستبعاد اآلخر  •
 التأكيد على أن دور الثقافة العربية ال يقتصر على شرح مفاهيم وتصورات واحدة من الغرب وإنما إبداع مفاهيم جديدة   •

   د( 10)الدفاع عن الهوية القومية( _ ) لكل فكرة 

 د/ 60رابعـــاً: أجيبي عن سؤالين فقط مما يأتي:/    

 ما أثر الثورة المعلوماتية في العالم؟ -1
 أعظم المصادر التي تؤثر في حياة الناس وعملهم وتفاعلهم مع بعضهم   •

 المحرك الحيوي للنمو في االقتصاد العالمي •
 تؤهل األفراد والشركات لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية •
ت في مجاالت التنافس  تسهم في إيجاد مجال للتنافس بين الدول للحصول على المعلومة األكثر دقة وبسرعة أوتوظيف المعلوما •

 المعرفي والصناعي.  
 د ( 10لكل فكرة  أفكار 3أثر الثورة المعلواتية يتوقف على كثرة تطبيقاتها )أو ( أهميتها في تطور الشعوب) يكتفى ب •

 بيني كيفية صنع السياسات العامة.  -2
 صنع السياسة العامة تمثل خطوات متعاقبة من العمل والتصرف. •
 المطالب واالحتياجات التي تثير اهتمام الرأي العامتحديد المطالب: أي وضع  •
 إيصالها للحكومة عبر قنوات خاصة تجعل الحكومة مهيأة لتلبية المطالب.  •
 وضع برامج عمل وتطويرها: معرفة ما يمكن عمله تجاه المطالب / التصدي للمشاكل حسب خطورتها وأهميتها  •
 ومة لتقبل الحل المناسب. الدعم والمناصرة للمشروع المقترح: أّي تهيئة الحك •
 تطبيق الحل المطروح: تحديد الجهة المكلفة بتطبيق الحل  •
 تقويم السياسة: معرفة مقدار ما تحققه المصلحة العامة واقترابها من تحققي أهدافها  •

 أفكار( 3درجات _ لكل فكرة يكتفى ب 5درجات يكتفى بثالث عناوين والشرح  5لكل عنوان )
 ياسية عند أفالطون واألفكار السياسية عند الفارابي. قارني بين األفكار الس  -3
 أولى اهتمامه إلى طبقة الحكام   •أفالطون-1

 طبقة الحكام يجب أن تتألف من عقالء راشدين  •
 



 

 وصف لهم نوعاً خاصاً من التعليم والتدريب يؤهلهم لتولي السلطة. •

 ثالث طبقات قسم في كتابه )الجمهورية( المدينة الفاضلة المجتمع الى •

 طبقة العمال التي تعمل على سد حاجات االفراد •

 طبقة المحاربين تتولى الدفاع عن حدود الدولة وممتلكاتها •

 طبقة الحكام أو الحكماء تتولى قيادة المجتمع وتنظيم العالقات بين االفراد •

 ي الفارابي: يرى أن القانون يمكن معرفته واستخدامه نموذجاً لحكم المجتمع البشر•

 معرفة القانون واجتماع الناس من حوله يشكالن المجتمع الفاضل •

• ً  سعادة اإلنسان ال تتوقف على آرائه فحسب وإنما على أفعاله أيضا
 يكتفى بست أفكار على أن يكون فكرتان على األقل من كل جانب 

 د/ 50خامســــاً: اكتبي في الموضوع اآلتي: /    

 بب  حياتهم كافة، ألن أنصارها أصبحوا يتعاملون بها من دون احترام لخصوصيات أو هويات، بس العولمة مست الجميع في مناحي    
 المحركة لها، فما العولمة االقتصادية، وما العوامل التي ساعدت على جعل الكرة األرضية  القوة االقتصادية والسياسية والعسكرية    

 يود، مبينة رأيك. واحدة تختفي فيها الحواجز والق منطقة اقتصادية    

 للعولمة التحكم باالقتصاد العالمي واخضاعه لمصالح الدول الكبرى  األساسيالدافع  •
 حرية السوق والتعامل المشترك بين الدول •
 تأمين المزيد من األسواق االستهالكية بإزالة العوائق أمام حركة رأس المال •
 اتخاذ الدوالر معياراً للنقد  •
 منتجة ) صناعية( ومستهلكة ) الفقيرة( تحويل المنتجات إلى  •
 مستخدمة منتظمة التجارة العالمية، أو صندوق النقد الدولي، أو الشركات المتعددة الجنسيات •
 الكبير في التجارة الدولية.  اإلسراع •
 تعاظم االندماج بين األسواق العالمية. •
 ازدياد تدفق األموال واالستثمارات  •
 العاملة بين الدول ازدياد تدفق القوى   •
 التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
 درجات   5لكل فكرة  أفكار  7يكتفى ب  •

 مالحظة: •

 درجات  5المقدمة أي فكرة تتعلق بالموضوع ولها •

 درجات 5الخاتمة أّي فكرة تتعلق بالموضوع ولها  •

 درجات  5الربط  •

•  

 انتهى السلم •

•  

 

 


