
 

 أسئلة صح أو خطأ

 

 ـ ٌمتد اإلقلٌم لٌشمل المجال البحري والبري والجوي           ) صح (1

 ـ ٌرى دعاة نظرٌة القوة أنَّ أصل الدولة ٌعود كله للـه       ) خطأ (        القوة2

 الشعبٌة أنَّ أصل الدولة ٌعود إلى إبرام عقد اجتماعً ٌعد الشعب أساس السلطة ومصدرها ) صح ( ـ ٌرى أصحاب النظرٌة3

 وجدت الدولة لتأكٌد سٌادة الطبقة التً تملك القوة االقتصادٌة على الطبقات األخرى عند الماركسٌٌن   ) صح (ـ 4

 كان للرومان فلسفة سٌاسٌة خاصة بهم   ) خطأ (ـ 5

 لفالسفة والمفكرٌن فً العصور الوسطى مقتصرا على المسائل الدٌنٌة   ) صح (ـ كان جل بحث ا6

 ) صح (ـ العولمة لٌست قدرا محتوما على الشعوب  7

 ـ جوهر العولمة ٌستدعً  تسٌٌد قٌم ومفاهٌم تعبر عن مصالح الدولة المعولمة   )  صح (8

 صح ( ـ لم تعد الفجوة بٌن الدول فجوة موارد بل فجوة معرفٌة   )9

 ) صح (ـ زاد تأثٌر الشركات المتعددة الجنسٌات فً ظل العولمة  11

 ـ ٌقتصر دور الثقافة القومٌة على شرح مفاهٌم وتصورات وافدة من الغرب  )  خطأ (11

 ـ ٌعمل فً المشروعات الصغٌرة أكثر من خمسة عشر عامال  ) خطأ (12

 جغرافً للعالم     ) خطأ (ـ ٌدل مصطلح  عالم الشمال والجنوب على تصنٌف  13

 ـ المصلحة العامة معٌار وهدف فً وقت واحد   ) صح ( 14

 ـ قرارات الجمعٌة العمومٌة ملزمة   ) خطأ (   ـــ  قرارات مجلس األمن ملزمة  ) صح (  15

 ـ ترتبط ثقافة السالم بحق تقرٌر المصٌر   ) صح ( 16

قت االنقسام بٌن 17  عالمً الشمال والجنوب   ) صح ( ـ التبعٌة االقتصادٌة عمَّ

 ـ معدالت نمو السكان فً دول الشمال أكثر من دول الجنوب   ) خطأ ( 18

 ـ أي اعتداء على دولة عربٌة هو اعتداء على باقً الدول وفق معاهدة الدفاع العربً المشترك   ) صح (  19

 قومً العربً   ) خطأ (   الداخلٌة ـ التجزئة السٌاسٌة من األخطار الخارجٌة التً تواجه األمن ال 21

 ـ تهدف منظمات اللتنمٌة الصناعٌة والزراعٌة إلى تنمٌة الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة  ) صح ( 21

 نة من التحدٌات التً تواجه تحقٌق األمن الغذائً العربً  ) صح (ـ تعد الهجرة من الرٌف إلى المد22ٌ

 ) صح (  د االجتماعً للصالح العامٌرى روسو أن التنازل فً مضمون العقـ   23

 ـ ٌتطلب تحقٌق التنمٌة الشاملة مجتمعا مستهلكا للتقنٌة  ) خطأ ( منتجا لها  24

 ـ السٌاسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة  ) صح ( 25

 ـ العمل المؤسساتً عمل فردي  ) خطأ ( جماعً 26

 ) صح (ٌجابا ـ انعكست آثار الثورة المعلوماتٌة فً العالم سلبا وإ 27

 ـ الهٌمنة االقتصادٌة هً الدافع األساسً للعولمة   ) صح (  28

 ـ تقسٌم السودان من نتائج العولمة  ) صح ( 29

 ٌفوق الطلب المحلً ) خطأ (   المطلق ـ األمن الغذائً النسبً ٌعنً انتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما ٌعادل أو 31 


