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السؤال األول

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×)لكل فقرة في الجدول المخصص لإلجابة.
 - 2الدولة كاملة السيادة هي التي تخضع في ادارتها للشؤون الداخلية والخارجية لدولة آخرى.
 - 1تتخذ جميع الدول شكال واحدا لكنها تختلف في تكوينها وفي مدى ما تتمتع به من سيادة.
 - 3من مقومات الحزب السياسي وجود أيديولوجية وأفكار تترجم من خالل برامج تطرح على المواطنين.
 - 4االقتراع المباشر هو نظام انتخابي يقوم فيه الناخب ب مباشرة حق االنتخاب دون وساطة ويعرف بانتخاب
الدرجة الواحدة.
 - 5السيادة الدائمة هي القائمة دائما ً ما دامت الدولة قائمة  ،وهى غير مرتبطة بالشخصيات التى تمارس
السلطة السياسية داخل الدولة.
 - 6ال يجوز للدولة أن تقبل أو ترفض ما تقرره المؤتمرات الدولية على أساس أنه ملزم لها.
 - 7أسلوب الجمعية التأسيسية يقوم علي اساس انتخاب مجموعة من الممثلين الذين تقتصر مهمتهم على
وضع الدستور نياب ة عنه كما أن هذا الدستور يعتبر نافذا بمجرد إقراره من الجمعية التأسيسية.
 - 8العدوان األمريكي علي العراق أنهى دولتها بانتهاء أحد أركانها.
 - 9تنشأ الدولة عندما تجتمع فيها مجموعة من العناصر وهي االقليم والسكان والحكومة دون النظر
لصالحيات السلطة.
- 20

يعتبر األجانب في أي دولة جزءا من سكانها وال يخضعوا لقوانينها.
 26درج ا ت

السؤال الثاني

اكتب المصطلح المناسب:
 - 1هي مجموع المسؤولين الذين يتم انتخابهم للقيام بوظائف التشريع في الدولة(

).

 - 2تمثل أعلى المؤسسات السياسية فهي المؤسسة التي من خاللها تتحول إرادة الجماعة وباسم الدولة إلى
قواعد شرعية عامة ملزمة للطرفين للحكومة وللمخاطبين بها على السواء(

).

 -3هي الحكومة التي تختار منها رئيس الدولة عن طريق االنتخاب بحيث يتمتع بمركزه هذا لمدة محدودة ( ).

 - 4مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة ،وينظمون أنفسهم بهدف الوصول
إلى السلطة وتحقيق برنامجهم(

).
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 - 5يشمل كل ما هو تحت األرض من خيرات وكل ما هو فوق األرض من خيرات وركن اساسي من اركان
الدولة(

).

 - 6كيان سياسي يجمع بين مجموعة كبيرة من الناس ( الشعب ) جمعتهم الرغبة في العيش سويًا في منطقة
محــددة من الكرة األرضية ( اإلقليم ) بصفة دائمة وتسيطر عليهم هيئة استقر الناس على تسميتها
حكومة ( السلطة العامة )(.

)

 - 7تتميز بوحدة السلطة والقوانين ووحدة اإلقليم ،فهناك حكومة واحدة تمارس السيادة الداخلية فتفرض
سلطتها وسيادتها على كافة مناطق الدولة ورعاياها(

).

 - 8هو اتحاد بين مجموعة من الدول يعهد بممارسة بعض الصالحيات إلى سلطة أو هيئة مركزية مشتركة
مع إبقاء كل دولة في االتحاد على نظامها السياسي المميز لها (

).

 24د رج ا ت

السؤال الثالث

قارن بين كال من الحكومة البرلمانية والحكومة الرئاسية من حيث خصائص كال منهم.

 10د رج ا ت

السؤال الرابع

تعتبر الحكومة ركن أساسي من أركان النظام السياسي والدولة ،اكتب تعريفا موضحا مفهوم
الحكومة ،مع تحديد أهم تقسيماتها.

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
2

