امتحان شهادة الدراسة الثانوٌة العامة ( العلمً واألدبً )
والثانوٌة المهنٌة ( الصناعٌة والتجارٌة والنسوٌة ) والشرعٌة
دورة 3122
التربية القومية االشتراكية:
أوال – اختر اإلجابة الصحيحة ،وانقلها إلى ورقة إجابتك لكل مما يأتي:

درجتان

- 2التعددٌة االقتصادٌة فً سورٌة تعنً إفساح المجال لعمل القطاع:
ب -الخاص والمشترك
أ  -العام والتعاونً
د -العام والخاص والمشترك والتعاونً
ج -الخاص والعام
- 3من صالحٌات مجلس الوزراء فً سورٌة :
أ  -ترشٌح رئٌس الجمهورٌة
ج -إعداد خطط التنمٌة وتطوٌر اإلنتاج

ب -إصدار المراسٌم التشرٌعٌة
د -إقرار العفو العام

ثانيا– انقل إلى ورقة إجابتك العبارات اآلتية واكتب كلمة ( صح ) إلى يمين العبارة الصحيحة،
 5درجات
وكلمة غلط إلى يمين العبارة غير الصحيحة:
2
3
4
5

( غلط ) استخرج الٌونانٌٌن الصباغ األرجوانً الغالً الثمن وعرفوا به وارتبط بهم( غلط ) النظرٌة الثورٌة :هً الصٌغة الضرورٌة لنقل األسس والمبادئ الفكرٌة إلىحٌز التنفٌذ
( صح ) الحقوق :هً الحدود الدقٌقة بٌن اإلرهاب والمقاومة (-غلط ) تتشكل القٌادات الفرعٌة للجبهة الوطنٌة التقدمٌة بقرار من القٌادة القطرٌة

ثالثا – اجب عن األسئلة اآلتية:

 6درجات ،لكل سؤال درجتان

- 2وضح معنى الشفافٌة كونها إحدى أدوات التطوٌر والتحدٌث فً فكر السٌد الرئٌس بشار
األسد.
تعنً الشفافٌة التعامل بصدق مع النفس واألسرة والمجتمع والوطن الن الشفافٌة قٌم وتقالٌد
تبدأ فً مواجهة المرء لنفسه بصدق وتنتهً بمواجهة المسؤول لمسؤولٌاته وشعبه بصدق
وصراحة
- 3لإلذاعة تأثٌر فً الرأي العام ٌفوق تأثٌر الصحافة علل ذلك.
ألنها تصل إلى عدد من الناس ٌفوق عدد القراء  .والكلمة المسموعة هً أكثر وقعا من
الكلمة المكتوبة

- 4لماذا كان النظام السٌاسً فً سورٌة خالل مرحلة االنفصال بعٌدا عن الجماهٌر ؟
بسبب ممارساته السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً أضرت بمصالح الجماهٌر
الكادحة من جهة وألنه أطاح بأول تجربة وحدوٌة فً تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر
من جهة ثانٌة فكان االنفصال خدمة كبٌرة قدمت مجانا للصهٌونٌة العالمٌة وربٌبتها
إسرائٌل ألنه اضعف مناعة األمة العربٌة
رابعا – اجب عن سؤالين فقط مماياتي :

 8درجات لكل سؤال أربع درجات

- 2ما مقومات الوجود القانونً للدولة ؟
أ  -وجود دستور للدولة ٌحدد نظام الحكم فٌها ووضع السلطات العامة
ب -تطبٌق مبدأ الفصل العضوي بٌن السلطات بتحدٌد صالحٌات واختصاصات كل منها
ت -االعتراف بالحقوق الفردٌة وحماٌتها وعدم المساس بها (حق التعبٌر والتألٌف والعمل)
ث -خضوع الدولة بجمٌع أفرادها وسلطاتها وهٌئاتها لقواعد قانونٌة ووجود أجهزة رقابة
ومحاسبة دائمة
- 3ما اإلجراءات المطلوبة لالستخدام األمثل للموارد العربٌة لتحقٌق األمن الغذائً العربً ؟
أ  -تحرٌر الموارد العربٌة من تسلط الشركات االحتكارٌة
ب -تقدٌم نماذج قومٌة للعمل المشترك ممثلة بالمشروعات والمنظمات المتخصصة
وخاصة فً مجال استثمار الموارد الزراعٌة
ت -تسهٌل طرق انتقال السلع وعناصر اإلنتاج بٌن الدول العربٌة
ث -تنمٌة الصادرات العربٌة وتقلٌص االستٌراد من الخارج
ج -إنشاء مجموعة متكاملة من مراكز الخبرة والتموٌل العربً
ح -تطوٌر المشارٌع المشتركة فً مجال اإلنتاج الحٌوانً مثل الدواجن واألسماك وغٌرها
خ -تخصٌص الجزء المناسب من الموارد المالٌة من عائدات النفط وغٌرها النجاز
المشارٌع العربٌة
- 4بٌن المتغٌرات الدولٌة وأثرها على القضٌة الفلسطٌنٌة.
- 2تفكك االتحاد السوفٌتً سابقا وسقوط النظم االشتراكٌة فً أوروبا الشرقٌة وفتحها باب
الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن
- 3سٌادة القطب الواحد األمرٌكً بما ٌخدم مصالح الكٌان الصهٌونً واستخدام أمرٌكا
لحق النقض الفٌتو ألي قرار دولً ٌدٌن إسرائٌل
- 4محاولة دول االتحاد األوروبً وخاصة فرنسا أن تلعب دورا هاما فً المنطقة

