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أجب عن األسئلة التالية:
سؤال إجباري (لمن لديه قرار من مائة):
 .1قارن ما بين توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو في مواقفهم من نظرية العقد اإلجتماعي.
 .0ناقش خصائص سيادة الدولة.
------------------------------------------------------السؤال األول :ضع عالمة (√) أو ( )Xأمام العبارات التالية بحسب ما تراه مناسباً:
 ) ( -1الفكر السياسي قديم قدم اإلنسان ،إال أن علم السياسة يعتبر من أحدث علوم االنسان.
 ) ( -0بحسب النظام الرئاسي ال يجوز للبرلمان مساءلة الحكومة واستجواب أعضائها.
 ) ( -0يمكن تعريف علم السياسة بأنه "علم الدولة".
 ) ( -4حسب المذهب الشيوعي التقليدي فإن دولة البروليتاريا (طبقة العمال) ال بد أن تعمل على تحقيق سعادة األفراد من خالل تأكيد
حق الملكية الفردية.
 ) ( -5نظرا ً ألهمية وثيقة الدستور كوثيقة فوق الحاكم والمحكوم ،فإن إعدادها عادًة ما يتم عن طريق هيئة مختصة من كبار موظفي
الحكومة.
 ) ( -6طبقا للدستور األمريكي ال يستطيع الكونغرس أن يقيل الرئيس وال يستطيع الرئيس حل الكونغرس.
 ) ( -7يحق للسلطة في دولة القانون احتكار القوة القهرية.
 ) ( -8تغيب التعددية اإلدارية في النظام السياسي الموحد.
 ) ( -9فصل ميكافيللي السياسة عن األخالق في نظريته السياسية ،وهو ما أسس الحقا لـ "الواقعية السياسية".
 ) ( -12تلعب الدبلوماسية هذه األيام دورا ً مميزا في التعاطي مع الشأن البيئي الدولي.
 ) ( -11بحسب النظام السياسي الفلسطيني فإنه يقوم على أساس مبدأ المشاركة الديمقراطية غير المباشرة.
 ) ( -10االتحاد الفعلي بين الدول يترتب عليه فقدان الدولة الستقاللها الداخلي.
 ) ( -10تعتبر الحرب بين دول االتحاد الكونفدرالي حربا ً أهلية.
 ) ( -14في ظل النظام الرئاسي ،فإن الرئيس يتم انتخابه من قبل مجلس الشعب المنتخب.
 ) ( -15من أهم األفكار التي جاء بها سقراط والتي أثرت في مفكري اإلغريق من بعده أن اإلنسان ميال للشر بطبعه ،وال بد من ثم من
فرض قواعد الحق والباطل بالقوة.
 ) ( -16يتميز االتحاد الكونفدرالي عن شكل الدولة الموحدة (البسيطة) بتقسيم السلطة إلى سلطة محلية وأخرى دولية.
 ) ( -17تعتبر الدبلوماسية أحد أهم األدوات لتنفيذ السياسة الداخلية للدولة.
 ) ( -18ذهب الفيلسوف األلماني هيجل للقول بأن الشعب يجب أن يطيع الدولة طاعة عمياء.
 ) ( -19يشترط في العنصر السكاني للدولة أن يكون موحدا من الناحية القومية والعرقية والثقافية.
 ) ( -02يمكن أن نصنف آراء رواد نظريات العقد االجتماعي بصفة عامة بأنها كانت تميل إلى الديموقراطية وتأكيد دور الشعب وحقوقه
أمام الحكومات.
السؤال الثاني:
 .1تناول بالشرح الجهات المؤثرة في الرأي العام الشعبي تجاه قضية معينة.
 .0اعرض لمزايا وعيوب األحزاب السياسية.
السؤال الثالث:
 .1ناقش مزايا الديمقراطية في الحياة السياسية.
 .0تمر المنطقة العربية بمخاضات تتطلع إلى الحرية والعدالة والتنمية والسيادة ،ناقش هذه العبارة مبينا :سبب هذه الثورات من جهة
ومشروعية الخروج على الحاكم من جهة ثانية ،ومتى تكون الديمقراطية بمثابة حكم الجهالء.
(انتهت األسئلة)
بالتوفيق والنجاح الباهر،،،

