
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك أسئلة في مادة قضايا مجتمعية

 العولمةقضية 

 



 

  الفرقة األولى عام                                                                                                              

   المادة : قضايا مجتمعية                                                                     قسم المناهج وطرق التدريس 

 2022-2021العام الجامعى :                                                                            وتكنولوجبا التعليم  

 امتحان مادة قضايا مجتمعية        

 

 أقرأ كل سؤال بدقة واختار إجابة واحدة فقط :         

 السؤال األول : اختيار من متعدد:       

العملية التى يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب التى تنتقل فيها المجتمعات من حالة التوافق والتباين إلى  -1

   ............حاجة التجانس

 الهوية -د                                  االنتماء -ج                     العولمة -بلوالء                ا-أ   

  من مظاهر العولمة ...................... -2

 كل ما سبق-انتشار عولمة االنتاج والتبادل             د-التحديث         ج-االبتكار التكنولوجى          ب -أ
 

 ............................من مبادىء العولمة  -3

 االحترام -االعتدال                      د-المركزية                   ج -الالمركزية                        ب -أ

 من مراحل العولمة ....................... -4

 كل ما سبق -يمنة             دمرحلة اله-مرحلة النشوء        ج -المرحلة الجنينية                            ب -أ

  من أشكال العولمة ........................ - -5

 العولمة المحلية-العولمة الثقافية              د -العولمة التربوية              ج -العولمة الصحية              ب -أ

  . التبادل والتوزيع إلى عالمية اإلنتاجيقصد بالعولمة ............... انتقال اإلنتاج الرأسمالى من عالمية  -6

 كل ما سبق -العولمة الثقافية           د -العولمة السياسية             ج -العولمة االقتصادية                 ب -أ

    من أدوار المعلم الجامعى في عصر العولمة.......................... -7

 توظيف برامج الحاسوب في تعزيز تعلم الطالب-ب                    إتقان استخدام التقنيات التعليمية        -أ

 كل ما سبق -استخدام أساليب متنوعة في التقويم                        د -ج



   من إيجابيات العولمة ................ -8

  لتيار العولمة  االستسالم -بعززت من انتشار الديمقراطية وزيادة الوعى بحقوق اإلنسان                  -أ

    كل ما سبق -د                                               تركيز القوة والثروة في أيدى فئة محدودة-ج

 ء المجاالت القومية االجتماعية  .........تشمل توافق القيم الثقافية واالجتماعية وتناقلها وانتشارها فيما ورا  -9

 العولمة االقتصادية-العولمة االجتماعية           د -ولمة واإلنترنت       جالع -العولمة السياسية             ب -أ

 الحدود السياسية بين الدول أمام الكثير من حقائق العولمة ......... انحسار وتالشي -10

 التحديث-الديمقراطية               د-الالقطرية                  ج -الالمركزية                        ب -أ

 :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة :  الثانىالسؤال 

 ال يوجد فرق بين مصطلح العولمة والعالمية                        )     (  -1

 من مظاهر انتشار العولمة انتشار عولمة اإلنتاج والتبادل         )      ( -2

 عدم اليقين                       )     (من مراحل انتشار العولمة مرحلة  -3

 ال يساعد البريد االلكترونى الطالب على االتصال  بالمتخصصين في أى مكان     )     ( -4

 العولمة ليس لها عالقة بالعملية التعليمية                      )     ( -5

 تكنولوجية      )     (من إيجابيات العولمة إنها تمكن من استيعاب االستكشافات البحثية وال -6

 تؤدى العولمة إلى زيادة االعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة                   )      ( -7

 في ظل العولمة أصبحت الدول المتقدمة هى الدول التى تقوم بصنع القرارات        )      ( -8

 ة واالتصاالت      )       (ظاهرة العولمة تشمل االقتصاد والتجارة والمال والسياسة والثقاف -9

 يقصد بالعولمة التربوية هيمنة الثقافات األقوى على ثقافات ومناهج النظم التربوية األخرى )    ( -10

 

 

 



 

 مفتاح التصحيح

 اإلجابة الصحيحة م اإلجابة الصحيحة م

 إجابة السؤال الثانى )صح أم خطأ( إجابة السؤال األول )اختيار من متعدد(    

 x 1 ب 1

 √ 2 د 2

 √ 3 أ 3

 x 4 د 4

 x 5 ج 5

 √ 6 أ 6

 √ 7 د 7

 √ 8 أ 8

 √ 9 ج 9

 √ 10 ب 10

                                                          

                


