
 

 االشي:                                                    ي األولـــان الفصلـــــاالمتح                                                                                                                     

 درجة، املدة: شاعة 200الدرجة:                                                          املـــــادة : وطهيــــــــة                                                                                                                             
 التاريذ:                           الدوام الصباحي ( 8102 – 8102) العلنيالثالث الثانوي                                                                                  

 درجة(  03)                                                                 ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية: :األولالسؤال 
 )........................( .تكصيي الصوداُ وَ ٌتائج العوملة (1

 )........................( .تعّد العوملة أبرز مسات األلفية الجالجة (2

 )........................( .الدولة إىل وين اإلٌصاُ حنو اذتياة االجتىاعية تعود (3

 )........................( .تعىن العوملة عمى تجبيت وحدة الكياٌات الوطٍية (4

 )........................( .يرى لوك أُ أطراف العكد االجتىاعي ِي األفراد وع بعضّي البعض (5

 )........................( .أثرت اذترب الباردة اجيابيًا يف فعالية وٍعىة األوي املتخدة (6

 درجة( 03)                                   اخرت اإلجابة الصحيحة لكٍل مما يأتي:                                                                                           السؤال الثاني:

                                                                          :املصيطرة وَ وجّة ٌعرالدولة ٌتاج لمصراع الطبكي و ِي متجن الطبكة  (1

 أ فريدريك اجنمس ب كاره واركض ج ابَ خمدوُ

  :وَ أدوات العوملة االقتصادية (2

 أ اختاذ الدوالر وعيارًا لمٍكد ب جممض األوَ ج الكٍوات الفضائية

 درجة(  03)                                                                                                                                                السؤالني التاليني:أجب عن  السؤال الثالث:

 . وا الفكر الصياشي عٍد أرشطو (1

  عّمن أِىية اإلقميي (2

 درجة(  03)                                                                                                                     من األسئلة اآلتية:  سؤالني فقطأجب عن  السؤال الرابع:
 .وا الفكر الصياشي عٍد ابَ خمدوُ (1

 .كيف يتخكل الدفاع عَ اهلوية الكووية العربية (2

 .يف ِيىٍتّا عمى ِيئة األوي املتخدة وا االمناط اليت اشتددوتّا أوريكا (3

 درجة(  03)                                                                                                                                      عاجل املوضوع التالي:  السؤال اخلامس:
وع بداية األلفية الجالجة تسايد اإلدراك بأُ البعرية عمى أعتاب ورحمة جديدة وَ التخوالت الصياشية و 

 االجتىاعية ، تعّد العوملة ابرز مساتّا  

 واِي شمبيات و اجيابيات العوملة، وبيًٍِّا رأيك كيف يتي التعاون وعّا.وَ خاله ذلك: بّيَ 

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 



 

 االشي:                                                    االمتحـــــان الفصلـــي األول                                                                                                                     

 درجة، املدة: شاعة 200الدرجة:                                                          املـــــادة : وطهيــــــــة                                                                                                                             
 التاريذ:                                لدوام الظهرية ( 8102 – 8102) العلنيالثالث الثانوي                                                                                  

 درجة(  03)                                                                 ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية: :األولالسؤال 
 )........................( .ٌعأة الفضاء املعموواتي ال يصتٍد إىل واقع جسائي حمدد (1

 )........................( .تكصيي الصوداُ وَ ٌتائج العوملة (2

 )........................( .اعترب أرشطو الصياشة شيدة العموً (3

 )........................( .أدت حركة عدً االحنياز دورًا شمبيًا يف قرارات األوي املتخدة (4

 )........................( .تعىن العوملة عمى تجبيت وحدة الكياٌات الوطٍية (5

 )........................( .الٍىط االشتبعادي يعين اقخاً وٍعىة األوي املتخدة يف األحداث الدولية (6

 درجة( 03)                                   اخرت اإلجابة الصحيحة لكٍل مما يأتي:                                                                                           السؤال الثاني:

                                                                          :العمىية وَ فالشفة االظرتاكية (1

 أ كاره واركض ب شكراط ج ابَ خمدوُ

  :وَ الٍعريات اليت تعسو ظّور الدولة ، ٌعوء طبكات اقتصادية وتصارعة (2

 أ املاركصية ب الععبية ج التضاوَ االجتىاعي

 درجة(  03)                                                                                                                                                أجب عن السؤالني التاليني: السؤال الثالث:

 . عّمن ضرورة إصالح وٍعىة األوي املتخدة (1

 . وا الفكر الصياشي عٍد الفارابي (2

 درجة(  03)                                                                                                                     من األسئلة اآلتية:  قطسؤالني فأجب عن  السؤال الرابع:
 الصياشات العاوة.وا أِداف  (1

 .العوملة الجكافيةحتّدث عَ  (2

 وا ووقف شورية وَ الٍعاً العاملي ادتديد. (3

 درجة(  03)                                                                                                                                      عاجل املوضوع التالي:  اخلامس:السؤال 
 ، ظّرت العديد وَ الٍعريات اليت حبجت يف أشاط الصمطة و ٌعوئّا

رية الععبية عٍد توواط ِوبس و جوُ لوك، وبيًٍِّا رأيك أيّىا أقرب إىل الٍعوَ خاله ذلك: بّيَ 

 .الدميكراطية

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


