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 ) النموذج األول (                                 نموذج امتحان مادة التربية الوطنية وفق المنهاج الجديد                 مديرية التربية بدرعا  

 درجة ( 33)                                      ضع كلمة صح إلى ٌمٌن العبارة الصحٌحة وكلمة غلط إلى ٌمٌن العبارة غٌر الصحٌحة        أوال :

 صح     لما كانت الحروب تتولد فً عقول البشر ففً عقولهم ٌجب أن تبنى حصون السالم .ـ 1

 صح                             كانٌة (          تتشابه دول الجنوب بمؤشرات دٌمغرافٌة ) سـ 2

 غلط                            المساءلة والمحاسبة تبدأ من المجتمع وتنتهً بالمؤسسات       ـ 3

 صح                 سورٌة نقلة نوعٌة أدخلتها فً مرحلة جدٌدة جوهرها المعلومة  شهدت ـ 4

 غلط                      فً فعالٌة منظمة األمم المتحدة         أثرت الحرب الباردة إٌجابا ـ 5

 غلط                              رأس المال فً المشارٌع الصغٌرة تؤمنه الدولة                 ـ 6

 درجة ( 23)                                              ) المطلوب اإلجابة على سؤالٌن (   : اختر اإلجابة الصحٌحة وانقلها إلى ورقة إجابتك  ثانيا 

 رافق الثورة المعلوماتٌة مستجدات عدة أهمها :ـ 1

  كل ما سبق صحيحد ـ                التقدم التكنولوجًجـ ـ              تغٌٌر مفهوم الزمنب ـ             االنفجار المعرفًأ ـ    

 :تصوٌر الحٌاة على أنها متعة ورفاهٌة هً من العولمة ـ 2

 جـ ـ العولمة االقتصادٌة                                    ب ـ العولمة الثقافيةأ ـ العولمة السٌاسٌة                                  

 ) اتخاذ الدوالر معٌارا للنقد وتحوٌل المجتمعات إلى منتجة ومستهلكة (          طة الدولة والسٌطرة على قراراتها (                    ) إضعاف سل

  علٌه :استعملت الوالٌات المتحدة فً هٌمنتها على هٌئة األمم  المتحدة عدة أنماط منها االفتعالً ومثاالـ 3

 جـ ـ عدم المشاركة فً حل أي نزاع بٌن العرب والصهاٌنة                  ب ـ التدخل عبر مجلس األمن في لبنان        أ ـ التدخل فً لٌبٌا        

 ) النمط االستبعادي (             )نمط المشاركة المحسوبة(                                                                      

 درجة ( 43)                                                                                                             أجب عن سؤالٌن مما ٌلً     :ثالثا 

 وتقدٌم علل أهمٌة تطوٌر األنظمة والسٌاسات اإلدارٌة : لتتناسب ومتطلبات مرحلة التغٌٌر واالنفتاح على تجارب اآلخرٌن برؤٌة مدروسة ـ 1

 تسهٌالت إدارٌة وإجرائٌة للمستثمرٌن األجانب لتشجٌعهم على االستثمار                                                            

 هاعلل أهمٌة السلطة والسٌادة : تتولى تنظٌم الشعب واإلشراف علٌه ورعاٌة مصالحه وإدارة اإلقلٌم وحماٌته وتنمٌة استثمار ثرواته وتنظٌمـ 2

 م التطوٌر والتحدٌث : هو منهج عمل دائم وعملٌة متكاملة تنطوي على تنمٌة موارد المجتمع المتاحة والممكنة كلها بحٌث تشمل جوانب مفهوـ 3

                                              المجتمع بهدف رفع مستوى المعٌشة وتحقٌق الرفاهٌة وتحقٌق حاجات اإلنسان .                                   

 درجة ( 63)                                                                                                           : أجب عن سؤالٌن مما ٌأتً   رابعا

 ( 51) ص             مقترحات إصالح مجلس األمنـ 1

 ( 136) ص  خصائص المشارٌع الصغٌرة           ـ 2

ت بها النظرٌة الدٌنٌة  األشكال اـ 3  ( 12) ص  لتً مرَّ

 درجة ( 53)     عالج الموضوع اآلتً :                                                                                                        :  خامسا

 االستهالكٌة من الغذاء وبالتالً الحاجة إلى االستٌراد من الخارج .تعجز الطاقة االنتاجٌة العربٌة عن تخطٌط الحاجات  ـ 

 ـ ما أهمٌة األمن الغذائً العربً ؟ وما هً التحدٌات التً تواجهه ؟ وماذا تقدم من حلول برأٌك لحل هذه المشكلة ؟

ٌَّة   عٌة المستدامة هدفاً لها .استراتٌجٌة لتحقٌق األمن الغذائً ال بدَّ أن تتخذ من التنمٌة الزراالخاتمة : إنَّ أ

 المادٌة وٌجب برأًٌ أنا تعالج هذه المشكلة على مستوى قومً نظراً لتباٌن الدول العربٌة من حٌث المساحة الصالحة للزراعة والمٌاه واإلمكانات  

 } انتهت األسئلة {                                             المدرس رائد أحمد متان  



 

 النمىذج الثاني (تربية بدرعا                        نمىذج امتحان مادة التربية الىطنية وفق المنهاج الجديد                                    ) مديرية ال

 درجة ( 33)       أوال : ضع كلمة صح إلى ٌمٌن العبارة الصحٌحة وكلمة غلط إلى ٌمٌن العبارة غٌر الصحٌحة                                 

 ـ ال ٌشترط عدد محدود من األفراد لقٌام الدولة من وجهة النظر القانونٌة .              صح1

 ـ ٌصنع السٌاسات العامة الناس الذٌن ٌتمتعون بالصالحٌات القانونٌة                    صح2

 صح              ـ تتطلع سورٌة إلى نظام عالمً تتحاور فً إطاره شعوب األرض       3

 ـ التطوٌر والتحدٌث مسؤولٌة جماعٌة                                                     صح4

 ـ تهدف منظمات التنمٌة الصناعٌة والزراعٌة إلى تنمٌة الموارد البشرٌة والطبٌعٌة   صح5

 صحلعالمٌة        ـ انتقلت السٌطرة االستعمارٌة فً ظل العولمة من الدول إلى الشركات ا6

 درجة ( 23)                          ) المطلوب اإلجابة على سؤالٌن (          ثانٌا : اختر اإلجابة الصحٌحة وانقلها إلى ورقة إجابتك ِ 

   من عقبات التنمٌة فً العالم الثالث : ـ 1

 دـ كل ما سبق صحيح                ج ـ الدٌون الخارجٌة         نقص رؤوس األموالب ـ   ضٌق السوق المحلٌة       أ ـ 

 : ً حدثت بهااألحداث التالٌة إلى األعوام التـ انسب 2

 أـ  النكبة واحتالل فلسطٌن    ب ـ نكسة حزٌران   جـ  ـ احتالل أمرٌكا للعراق      د ـ العدوان على لبنان  هـ العدوان على غزة

        1441                        1461                   2333                           2336                 2331 

 ـ ظهرت اإلدارة فً القدٌم بوصفها تطبٌقات إدارٌة ورقابٌة فً الحضارة3

 د ـ الصٌنٌة         ب ـ الٌونانٌة                     جـ ـ الرومانٌة                                 المصريةأ ـ           

 ) التخصص واختٌار الموظفٌن (          ) تفوٌض السلطة (                 ) التنظٌم (                                

 درجة ( 43)                                                                                                      : ثالثا :  أجب عن سؤالٌن مما ٌلً

 ولة وتنفٌذهاـ علل أهمٌة الحكومة :  تدٌر البالد وتنظم العالقات بٌن الدولة واألفراد وتأمٌن العالقات مع الدول األخرى ورسم السٌاسة العامة للد1

 ٌات المدٌر لتخفٌف العبء عنـ مفهوم تفوٌض السلطة : تفوٌض الصالحٌات لآلخرٌن وتحفٌزهم لتنفٌذ األعمال التً هً من صمٌم مسؤول2

 المدٌر  وإعداد الصف الثانً من المدٌرٌن وإتاحة الفرصة للمدٌر لالنشغال باألعمال األهم                               

 ات بسبب القوة : العولمة مست الجمٌع فً مناحً حٌاتهم المختلفة : ألن أنصارها أصبحوا ٌتعاملون معها دون احترام لخصوصٌات أو هوٌـ علل 3

 االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة المحركة لها .                                                                 

 درجة ( 63)         رابعا : أجب عن سؤالٌن مما ٌأتً                                                                                               

 { 33} ص  وضح العولمة االقتصادٌةـ 1

 { 15ـ قارن بٌن الحكومة الشرعٌة والحكومة غٌر الشرعٌة } ص 2

 {13} ص  وازن بٌن مفهومً الشعب والسكانـ 3

 درجة ( 53)                             عالج الموضوع اآلتً :                                                                                خامسا : 

 ـ تتعدد مصادر الثروة المائٌة فً الوطن العربً لكنها ال تفً باالحتٌاجات المتزاٌدة للسكان .

 ـ ما هً المشكالت واألخطار التً تهدد الثروة المائٌة العربٌة ؟ وما هً الحلول لتحقٌق األمن المائً العربً ؟ وأٌها تفضل برأٌك .

 تمة : على دول الوطن العربً تلبٌة االحتٌاجات المائٌة العربٌة كماً ونوعاً مع ضمان استمرارٌة هذه الكفاٌة دون تأثر .الخا

  وبرأًٌ ٌجب حّل هذه المشكلة بالتعاون القومً نظراً لتباٌن الدول العربٌة من حٌث المساحة الصالحة للزراعة والثروات المائٌة .             

 

 األسئلة {                                                     المدرس رائد أحمد متان } انتهت 



 

 ( ) النمىذج الثالث       مديرية التربية بدرعا                        نمىذج امتحان مادة التربية الىطنية وفق المنهاج الجديد                             

 درجة ( 33ى ٌمٌن العبارة الصحٌحة وكلمة غلط إلى ٌمٌن العبارة غٌر الصحٌحة                                       ) أوال : ضع كلمة صح إل

اً واجتماعٌاً شامالً            ـ 1 ٌَّ  صح              بناء ثقافة السالم ٌتطلب عمالً تربوٌاً وتثقٌف

 صح                    لطبقات             المجتمع البرجوازي لم ٌقض على التناحر بٌن اـ 2

 غلط                  مصادر الثروة المائٌة العربٌة تفً بحاجات التنمٌة  وحاجات السكان ـ 3

 صح                  أصبحت المعرفة محور التقدم فً المجتمع فً ظل الثورة المعلوماتٌةـ 4

 صح   ام بنوك معلومات متطور                   بناء الحكومة االلكترونٌة ٌتطلب بناء نظـ 5

 غلط        المجال المتوسطً نموذج للعالقات المتكافئة بٌن دول الشمال ودول الجنوب  ـ 6

 درجة ( 23)                              ) المطلوب اإلجابة على سؤالٌن (          ثانٌا : اختر اإلجابة الصحٌحة وانقلها إلى ورقة إجابتك ِ 

   الوظٌفة االستراتٌجٌة الحساسة داخل الكٌان اإلداري هً  : ـ 1

 التنسٌق ـد                              ج ـ التنظٌم                                     التخطٌط  ب ـ                           الرقابة أ ـ

 (                    ) ترتٌب جهود جماعة من األفراد (        ) ٌقع على عاتق المدٌر ( فة األولىهو الوظٌ )                                

 : تعود المشكلة المائٌة فً الوطن العربً إلىـ 2

 ما سبق صحيحكل د ـ              عدم ترشٌد استهالكهاجـ  ـ         نقص الموارد المائٌة ب ـ             أطماع الدول االستعمارٌةأـ  

 أٌلول ٌوماً دولٌاً : 21ٌعد ـ 3

 للصحةد ـ                    للبٌئةجـ ـ                      للثقافةب ـ                       للسالمأ ـ           

 درجة ( 43)                                                                                                      : ثالثا :  أجب عن سؤالٌن مما ٌلً

 هً الحقوق التً ٌمتلكها الفرد بوصفه مواطناً والتً ٌقر بها القانون وتلتزم بها الدولة كالحق فً الحٌاة والكرامة :   مفهوم الحقوق المدنٌةـ 1

 والمساواة                               

 بسبب انهٌار االتحاد السوفٌٌتً وحلف وارسو وبروز القطب الواحد :  فً مرحلة ما بعد الحرب الباردة علل ضعف دور هٌئة األمم المتحدةـ 2

 بزعامة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وهٌمنتها على السٌاسة العالمٌة .                                                                                  

 الشفافٌة : الوضوح والصدق والجرأة ، قٌم وتقالٌد وثقافة اجتماعٌة تشمل اإلنسان واألسرة والمجتمع .وضح معنى ـ 3  

 درجة ( 63)                                                                                                          :رابعا : أجب عن سؤالٌن مما ٌأتً 

 { 61} ص  سمات دول الشمال وسمات دول الجنوبقارن بٌن ـ 1

 { 33} ص  وضح أبرز مخاطر العولمة ـ 2

 { 131} ص  مزاٌا العمل فً المشارٌع الصغٌرة وسلبٌاتها ـ 3

 درجة ( 53)               عالج الموضوع اآلتً :                                                                                              خامسا : 

 ظلت منظمة األمم المتحدة مرهونة بإرادة الدول الكبرى وقد استخدمت الوالٌات المتحدة فً هٌمنتها على المنظمة عدة أنماط .ـ 

 وضح هذه األنماط مع مثال على كل منها ، وضرورة إصالح هٌئة األمم ، موضحاً رأٌك فً ذلك .ـ 

 ة ٌشكل نقطة تحول من ثقافة العنف واإلرهاب إلى ثقافة السالم .إنشاء هذه المنظمالخاتمة : 

 .    إصالح هذه المنظمة ألنها تعمل لحساب الشعوب القوٌة على حساب الشعوب الضعٌفة وبرأًٌ ٌجب            

 

 } انتهت األسئلة {                                                     المدرس رائد أحمد متان

 



 

 ( لرايعالنموذج ا مديرية التربية بدرعا                  نموذج امتحان مادة التربية الوطنية وفق المنهاج الجديد                                  )

 درجة ( 33)             ضع كلمة صح إلى ٌمٌن العبارة الصحٌحة وكلمة غلط إلى ٌمٌن العبارة غٌر الصحٌحة                                 أوال :

 صح             النظرٌة الشعبٌة تعد الشعب أساس السلطة ومصدرها                                  ـ 1

 ٌحق للجمعٌة العامة أن تحل مكان مجلس األمن فً كل الحاالت                                  غلطـ 2

 صح                    حرب تشرٌن التحرٌرٌة هً المحرك األساسً للحوار بٌن الشمال والجنوب ـ 3

 صح        أرسى مٌثاق األمم المتحدة نظاماً لؤلمن الجماعً ٌقوم على حفظ السالم واألمن الدولٌٌنـ 4

 غلط                                        الفكر المتجدد مرتبط بسن الشباب                           ـ 5

 صح                                         االستقالل هو مظهر مهم ورئٌس لسٌادة الدولة الخارجٌة ـ 6

 درجة ( 23)     : اختر اإلجابة الصحٌحة وانقلها إلى ورقة إجابتك  ) المطلوب اإلجابة على سؤالٌن (                                            ثانيا 

 : ٌرى أن الظواهر االجتماعٌة تخضع لقوانٌن على درجة من الثبات والدوامـ 1

  ابن خلدوند ـ                            الفارابًجـ ـ                            أفالطونب ـ                         أرسطوأ ـ    

 : ظهر مصطلح النظم العالمً الجدٌدـ 2

 د ـ بعد تفكك االتحاد السوفييتيأثناء الحرب        جـ ـ        بعد الحربب ـ                 قبل الحرب العالمٌة الثانٌةأ ـ            

 :نشطت آلٌات منظمة األمم المتحدة وبخاصة فً مجال تسوٌة النزاعات بالطرق السلمٌة فً مرحلة ـ 3

 بعد انهٌار االتحاد السوفٌٌتً   جـ ـ                  في منتصف الثمانيناتب ـ                 الحرب الباردةأ ـ 

 درجة ( 43)                                                                                                             :أجب عن سؤالٌن مما ٌلً  ثالثا :

 الشمال ٌمثل أوربا وشمال آسٌا وأمرٌكا الشمالٌة وهً الدول الغنٌة والمتقدمة علمٌاً وصناعٌاً . : بمفهوم عالم الشمال وعالم الجنوـ 1

                                                           الجنوب الذي ٌمثل إفرٌقٌا وجنوب آسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة وهً الدول الفقٌرة وتسمى بالنامٌة أو المتخلفة .                                            

  نتٌجة الثورة الهائلة فً التكنولوجٌا وثورة المعلومات واالتصاالت .:  : لم تعد الفجوة بٌن الدول فجوة موارد بل فجوة معرفٌةـ علل 2

 ٌاة العامة وٌضمن األمن ، تمارسه السلطة هً وظٌفة مالزمة لوجود المجتمعات منذ أقدم العصور ونشاط اجتماعً ٌنظم الح:  عرف السٌاسةـ 3

 السٌاسٌة وٌخضع لهذا النشاط مؤسسات الدولة وأفرادها وتتفرع السٌاسة إلى داخلٌة وخارجٌة وتربوٌة واقتصادٌة .                      

 درجة ( 63)                                                                                                             : : أجب عن سؤالٌن مما ٌأتً رابعا

 ( 12) ص         وازن بٌن األمن الغذائً المطلق واألمن الغذائً النسبً .ـ 1

 ( 46) ص              تحدث عن جهود الدولة لنشر المعلوماتٌة فً سورٌاـ 2

 ( 41) ص                                ماذا ٌتطلب تطوٌر النظام اإلداري ـ 3

 درجة ( 53)      : عالج الموضوع اآلتً :                                                                                                        خامسا

 على الشعوب لكنها لٌست قدراً محتوماً أو قانوناً تخضع له الشعوب .للعولمة آثار انعكست ـ  

 هً نتائج العولمة على الوطن العربً ؟ وما هً مخاطر العولمة بشكل عام ؟ وكٌف ٌمكن مواجهتها برأٌك ؟ـ ما 

 ابٌاتها وتجنب سلبٌاتها . ٌجب أن ٌكون العرب على مستوى عال فً التعامل مع العولمة بحٌث ٌمكنهم االستفادة من إٌجالخاتمة : 

 

 } انتهت األسئلة {                                             المدرس رائد أحمد متان  

 



 

 (لخامس النموذج ا مديرية التربية بدرعا                  نموذج امتحان مادة التربية الوطنية وفق المنهاج الجديد                                  )

 درجة ( 33ضع كلمة صح إلى ٌمٌن العبارة الصحٌحة وكلمة غلط إلى ٌمٌن العبارة غٌر الصحٌحة                                            )  أوال :

 ـ تتولى محكمة العدل الدولٌة الفصل فً المنازعات المحلٌة ذات الصفة القانونٌة                 غلط1

 دون جماعة بشرٌة تعٌش على وجه الدوام فً حدود إقلٌمها                صح ال ٌمكن قٌام الدولةـ 2

 ٌرى الفارابً أن القانون ٌمكن معرفته واستخدامه نموذجا لحكم المجتمع البشري              صحـ 3

 السٌاسة وظٌفة مالزمة لوجود المجتمعات  منذ أقدم العصور                                   صحـ 4

 غلط                           االنغالق  واالنكفاء على الذات من سلبٌات العولمة                   ـ 5

 صحمن أسباب نجاح التجربة المالٌزٌة مكافئة المخلصٌن لعملهم                                    ـ 6

 درجة ( 23طلوب اإلجابة على سؤالٌن (                                                ) : اختر اإلجابة الصحٌحة وانقلها إلى ورقة إجابتك  ) المثانيا 

 :نشأت حركة عدم االنحٌاز ـ  1

 5511د ـ                            1451جـ ـ                           1456ب ـ                         5511أ ـ    

 : نظام المحافظة على اأمن والسلم الدولٌٌن  الذي ٌحتل مكان الرٌادة فًـ 2

        محكمة العدل الدولٌة جـ ـ                    الجمعٌة العمومٌةب ـ                         مجلس األمنأ ـ            

 تحدٌد موقع المشروع وتصمٌم البناء أو المصنع ونوعٌة اآلالت هو من : ـ3

   الجدوى االقتصادٌة     د  ـ الجدوى المالٌةجـ ـ                  الجدوى التسوٌقٌةب ـ                 الجدوى الفنيةأ ـ 

 درجة ( 43)       أجب عن سؤالٌن مما ٌلً :                                                                                                       ثالثا :

 علل : حرب تشرٌن المحرك األساسً للحوار بٌن الشمال والجنوب : ـ 1

 .                                                           تعارض المصالح بٌن الدول النامٌة والدول الصناعٌة المتطورة ألنها أٌقظت العالم على 

 ضعف التبادل التجاري العربً : ـ علل : 2

 .  فعٌل السوق العربٌة المشتركة مع التجاهل التام الستخدام بعض عائدات النفط إلقامة مشارٌع زراعٌة وصناعٌة عربٌة مشتركةلعدم الجدٌة فً ت

وانٌنها علل أهمٌة االقلٌم :ٌعد وجود اإلقلٌم صغر أو كبر شرطا ضرورٌا لقٌام الدولة التً تقٌم علٌه سٌادتها وتفرض فوقه نظامها وتطبق علٌه ق ـ3

 ل إقلٌم الدولة مصدر قوتها ومنعتها بما ٌحتوٌه من ثروات وموقع استراتٌجً وٌمث

. 

 درجة ( 63)          : أجب عن سؤالٌن مما ٌأتً :                                                                                                    رابعا

 ( 61العربً                               )  ص ما المقصود باألمن القومً ـ 1

 ( 131وضح أسس اإلدارة ومهاراتها                                    ) ص ـ 2

 ( 11ما هً الدروس المستفادة من التجربة المالٌزٌة                  ) ص ـ 3

 درجة ( 53)                                                                           : عالج الموضوع اآلتً :                                   خامسا

 اإلدارة مهارة وقدرة وخبرة لؤلفراد وسمة حضارٌة للشعوب

 وما هً صفات اإلداري الناجح برأٌك .تحدث عن مفهوم اإلدارة موضحا وظٌفتً التنظٌم والرقابة 

دام الموارد المتاحة بأقصر وقت وأقل التكالٌف وبرأًٌ ٌجب أن ٌتمتع اإلداري بعدة مهارات كالرؤٌة الشمولٌة علم وفن استخالخاتمة : اإلدارة 

 والقدرة على التعامل مع اإلخرٌن والقدرة على استخدام التقنٌات الحدٌثة 

 } انتهت األسئلة {                                             المدرس رائد أحمد متان  



 

 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

 السلطة ومصدرها ) صح (ـ ٌرى أصحاب النظرٌة الشعبٌة أنَّ أصل الدولة ٌعود إلى إبرام عقد اجتماعً ٌعد الشعب أساس 3

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

 ـ كان للرومان فلسفة سٌاسٌة خاصة بهم   ) خطأ (5

 صح (ـ كان جل بحث الفالسفة والمفكرٌن فً العصور الوسطى مقتصرا على المسائل الدٌنٌة   ) 6

 ـ العولمة لٌست قدرا محتوما على الشعوب  1

 ـ جوهر العولمة ٌستدعً  تسٌٌد قٌم ومفاهٌم تعبر عن مصالح الدولة المعولمة   )  صح (1

 ـ لم تعد الفجوة بٌن الدول فجوة موارد بل فجوة معرفٌة   ) صح (4

 ـ زاد تأثٌر الشركات المتعددة الجنسٌات فً ظل العولمة ) صح ( 13

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

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

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

 ح (ـ المصلحة العامة معٌار وهدف فً وقت واحد   ) ص 14

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

 ـ ترتبط ثقافة السالم بحق تقرٌر المصٌر   ) صح ( 16

 ) صح (    من أشكال النظرٌة الدٌنٌة اعتبار الحاكم إلها أو من طبٌعة إلهٌة ـ 11

 ر من دول الجنوب   ) خطأ (ـ معدالت نمو السكان فً دول الشمال أكث 11

 ـ أي اعتداء على دولة عربٌة هو اعتداء على باقً الدول وفق معاهدة الدفاع العربً المشترك   ) صح (  14

 ـ التجزئة السٌاسٌة من األخطار الخارجٌة التً تواجه األمن القومً العربً   ) خطأ (   الداخلٌة  23

 زراعٌة إلى تنمٌة الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة  ) صح (تنمٌة الصناعٌة والـ تهدف منظمات ال 21

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

 ـ  بالرغم من تعدد تنوع مصادر الثروة المائٌة فً الوطن العربً فهً ال تفً بحاجات السكان ) صح (  23

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

 ـ السٌاسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة  ) صح ( 25

 ـ العمل المؤسساتً عمل فردي  ) خطأ ( جماعً 26

 ـ تقدم الدول أصبح مرهونا باندماجها فً مجتمع المعلوماتٌة  ) صح ( 21

 ـ الهٌمنة االقتصادٌة هً الدافع األساسً للعولمة   ) صح (  21

 ) صح ( من صالحٌات الحكومة فً سورٌة وضع الخطط التنفٌذٌة للسٌاسة العامة للدولة  ـ 24

 ـ األمن الغذائً النسبً ٌعنً انتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما ٌعادل أوٌفوق الطلب المحلً ) خطأ (   المطلق 33 

 لمدرس : رائد أحمد متانا

 


