
   ١  صفحة            حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة

  سّلم تصحیح مادة الّتربیة الوطنیة

  ) العلمي واألدبي

  

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة                  )    م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام

  

  

  

  

  

  

  

  

سّلم تصحیح مادة الّتربیة الوطنیة

العلمي واألدبي(العامة ة انویّ لشهادة الدراسة الثّ 

  م٢٠١٥ معا/ األولى  دورةال

  مئتان : الدرجة

خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعامالوطنیة مادة التربیة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

  

  

  

لشهادة الدراسة الثّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ٢  صفحة            حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة                  )    م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعامالوطنیة مادة التربیة (

             

  )العلمي واألدبي(شهادة الدراسة الثّانوّیة العامة                 سّلم تصحیح مادة الّتربیة الوطنیة

    مئتان: الدرجة                                 م٢٠١٥ عام/ الدورة األولى               

  

  /درجـة ٣٠/  : إلـى ورقـة إجابتـك هـاانقلو العبـارة غیـر الصـحیحة أمـام  )غلـط(العبـارة الصـحیحة وكلمـة  أمام) صح(كلمة ضع : أوالً 

                                                                                                                             صح -٦           غلط -٥             صح -٤           صح -٣           غلط -٢        صح -١  

  .الصحیحة تدل على اإلجابة إشارةأي  إذا وردتینال الدرجة المستحقة و  درجات خمسلكل إجابة صحیحة : مالحظة

  /درجة٢٠/   :  ورقة إجابتك ىوانقلها إل مما یأتي اختر اإلجابة الصحیحة،: ثانیاً 

  :بدراسة السیاسات العامة االهتمامبرز  -١

    )د (          أو  .                بعد الحرب العالمیة الثانیة -        

   :من مزایا العمل الخاص في المشاریع الصغیرة -٢

  )ب(            أو       .              ملفي الع االستقاللیة -        

  لكل إجابة صحیحة عشر درجات: مالحظة

  /درجة٤٠/   : أجب عن السؤالین اآلتیین: ثالثاً 

  بها أرسطو؟ نادىما األفكار التي  -١

  .إقامة السیاسة على التجارب أو الخبرات - 

  .عدها سیدة العلوم - 

   .ل الحیویة في المجتمععنى بالمسائتُ  - 

   .تحدید األولویات االجتماعیة) أو(  

  .الثروات وأكیفیة توزیع الموارد  )أو(  

  .تمكین المواطن من حقوقه) أو(  

  .تحدید واجباته االجتماعیة )أو(  

  .بفكرتین لكل فكرة عشر درجات یكتفي: مالحظة

  عرف األمن المائي العربي - ٢

  .الكفایة والضمان عبر الزمان والمكان - 

  .ضمان استمرار هذه الكفایة) أو(  

  ً.تلبیة االحتیاجات المائیة كمًا ونوعا -

  .حمایة المتاح من المیاه -

  .ااستخدامه تنمیته حسن) وأ(  

  .أسالیبه وأتطویر أدوات هذا االستخدام ) أو(  

  .البحث عن موارد جدیدة -

  .درجات عشرلكل فكرة بفكرتین  یكتفي: مالحظة
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   / درجة ٦٠/   : عن سؤالین فقط مما یأتيأجب : رابعاً  

  

  .روسو في نشوء السلطة جون لوك وجان جاك كلِّ من قارن بین أفكار -١

   :)لوك جون(    

 .أو المساواة السعادةتتسم بالحریة أو الفطرة حیاة  - 

 .أنصار الحكم المقیدمن  - 

  .سلطة الحاكم مقیدة بمضمون العقد )أو( 

 .العقد بین األفراد والحاكم - 

  .الحاكم طرفًا في العقد) أو( 

  .حقوقهمجزء من ال عن إللحاكم  وایتنازلاألفراد لم  - 

  .على األفراد الطاعة - 

  .وا عنهاالحفاظ على الحقوق األساسیة التي لم یتنازلأو الرعایة أو  الحمایة على الحاكم - 

  :)جان جاك روسو(

 .المساواة وأ السعادةتتسم بالحریة أو  الفطرةحیاة  - 

 .الملكیة الخاصة دفعت األفراد إلى أبرام عقد فیما بینهمظهور  - 

ـــل تمـــتعهم (عـــن كـــل حقـــوقهم الطبیعیـــة لصـــالح المجمـــوع العـــام أو اإلرادة العامـــة أو یتنـــازلون یتنـــازل األفـــراد  -  مقاب

 .)بالحقوق المدنیة

 .الحاكم لیس طرفًا في العقد - 

 .مسؤوًال أمامهاالحاكم خادم لإلرادة العامة أو  - 

 .الفرد ال یفقد شیئًا بمقتضى هذا العقد - 

 .العامةعلیه احترام المصلحة ) أو(

 .مفوضة من األفراد أو تعبر عن اإلرادة العامةأو الهیئة الحاكمة الحكومة  - 

صفر إذا أهمل أحد  ، وینال الطالب درجةلكل فكرة خمس درجات )ثالثة أفكار من كل جانب(ست أفكاربیكتفى  :مالحظة

  .الجانبین
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  ؟ ماذا یتطلب تنفیذ مشروع الحكومة االلكترونیة -٢

  .قانونیةإیجاد أرضیة  -

 .إصدار تشریعات مناسبة -

  .لكترونیةترسیخ قانونیة تبادل الوثائق اإل - 

 اعتماد التوقیع اإللكتروني - 

  .توفیر وسائل التسدید اإللكتروني - 

               .تطبیق قانون الحمایة الفكریة - 

 .االتصاالت وجاهزیتها وأتوفیر تقانات المعلومات  - 

 .تطویر البنى التحتیة الالزمة - 

        .إتاحة الشابكة لألفراد والمؤسسات - 

 .المعلومات وٕاتاحتها تطویر أسالیب العمل وتهیئة نظم - 

 .ن النمط التقلیدي إلى اإللكترونياعتماد معاییر مناسبة لتقدیم الخدمات وتحویلها م - 

 .تطویر األنظمة اإلداریة - 

 .هیل المعلوماتي ومناهجهأتطویر آلیات الت - 

  .تطویر المهارات المعلوماتیة )أو( 

 .تأهیل في مجال المفاهیم اإلداریةال )أو( 

 .التركیز على اللغات األجنبیة - 

  .بناء الثقة بین المواطن والحكومة - 

  لكل فكرة خمس درجات بست أفكاریكتفى : مالحظة

  

  والقیود؟ما العوامل التي ساعدت على جعل الكرة األرضیة منطقة اقتصادیة تختفي فیها الحواجز .-٣

  .اإلسراع الكبیر في التجارة الدولیة - 

  .تعاظم االندماج بین األسواق المالیة العالمیة - 

  . االستثمارات المباشرة الخاصة أو ازدیاد تدفق األموال - 

  .التقدم الهائل في تكنولوجیا المعلومات أو االتصاالت - 

           .)بین الدول(العاملة  ازدیاد تدفق القوى - 

  .درجات عشرلكل فكرة  أفكار بثالثیكتفى : مالحظة

  

  

  



   ٥  صفحة            حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة                  )    م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعامالوطنیة مادة التربیة (

  /درجة ٥٠/       :الموضوع اآلتياكتب في : خامساً 

خلــق واقــع إال أن ســیطرة الــدول االســتعماریة علــى العــالم أدى إلــى  ،یتطلــع ســكن األرض إلــى نظــام عــالمي یحقــق العدالــة والحیــاة الكریمــة

فما سمات كل من دول العالم الشمالي ودول العـالم الجنـوبي؟ وكیـف یمكـن ردم الهـوه بـین اقتصـادیات تلـك الـدول؟  .شمالي وجنوبي للعالم

   .وقف سوریة من النظام العالمي الجدید؟ مبیناً رأیكموما 

  .للموضوع أو مدخالً بحیث تكون تمهیداً  قدمها الطالب تتعلق بالموضوعتتضمن أي معلومة أو صیاغة یمكن أن ی :مقدمة

 )سمات عالم الجنوب(: 

وعقبات  اجتماعیةو اقتصادیة أن عالم الجنوب بحاجة إلى تطویر، ویعاني من مشاكل  ذا كتب الطالب فكرتین تدالن علىإ :مالحظة

   :مثلمن  ،ینال الدرجة المستحقة

یالحظ في معظم دول الجنوب عجز كمي ونوعي في غذاء السكان وضعف في التصنیع، ومعظم صادرات هذه الدول تعتمد على 

ت األمیة والبطالة مرتفعة في ظل نمو مرتفع ، ومستوى دخل الفرد فیها منخفض، ومعدالأولیة زراعیة ومعدنیة وثروات باطنیةموارد 

 .للسكان

 )سمات عالم الشمال(: 

  :مثلمن  ،ینال الدرجة المستحقة، متتطور الشمالأن عالم  ذا كتب الطالب فكرتین تدالن علىإ :مالحظة

ونهضـة صـناعیة متطـورة  ،وأمـن غـذائي للسـكان فـي ظـل نمـو سـكاني مـنخفض زراعي متقـدم، إنتاجبینما یالحظ في معظم دول الشمال 

   .في مستویات المعیشة والتعلیم والبحث العلمي وارتفاعاً دالت عالیة للتنمیة االقتصادیة خاصة في التقنیات، كما نجد مع

  )ردم الهوة بین اقتصادیات تلك الدول كیف یمكن(: 

  :مثلمن  ،ینال الدرجة المستحقة، ضرورة وكیفیة ردم الهوة بین اقتصادیات الدول ذا كتب الطالب فكرتین تدالن علىإ :مالحظة

یات هــذه الــدول مــن خــالل دعــم حــق شــعوب عــالم إن العالقــات بــین دول الشــمال ودول الجنــوب تفتــرض ضــرورة ردم الهــوة بــین اقتصــاد

كمـا یجـب أن تتجـه جهـود الـدول لمتحـدة، ن األمـم االجنوب في السیادة واستثمار ثرواتها بعیداً عن الهیمنة والتبعیة، وتطبیق مضمون إعـال

وتحــدیث الزراعــة واعتمــاد التكنولوجیــا  عتمــاد علــى الــذات فــي عملیــة التنمیــة الشــاملة، وتحقیــق التعــاون واالنــدماج فیمــا بینهــانحــو االالنامیــة 

  .ي عملیة التطویروالبحث العلمي ف

   )موقف سوریة من النظام العالمي الجدید(: 

 ،ینـال الدرجـة المسـتحقة، ظام العالمي الجدید وتتناسبان مع الـنصموقف سوریة من الن ذا كتب الطالب فكرتین تدالن علىإ :مالحظة

  :مثلمن 

عالقــات و  حقــوق اإلنســانو شــرعة األمــم المتحــدة و زم بــاحترام مبــادئ الدیمقراطیــة تتطلــع ســوریة إلــى نظــام إنســاني عــالمي عــادل حقیقــي یلتــ

 شـعوب العـالم ودولـه وحضـاراته أجمـعتتحـاور فـي إطـاره و ، سـالم للجمیـعالو المسـاواة و العـدل و الدول على أسـاس الحریـة و التفاعل بین األمم 

اإلنسـاني علـى مسـتوى الكـرة منطلقه من الوحدة الوطنیـة فـي سـوریة إلـى وحـدة األمـة العربیـة علـى مسـتوى الـوطن العربـي إلـى وحـدة العـالم 

   .األرضیة

  .الرأي وتنسجم مع سیاق الموضوع أي فكرة تتضمن :خاتمةال   

مـن على أن یذكر الطالب فكرتین  س درجاتخملكل فكرة  ،درجة ٤٠لصلب الموضوع و  ،خمس درجات المقدمة والخاتمة لكل من :مالحظة

  .كل جانب

  السلم انتهى



   ٦  صفحة            حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة                  )    م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعامالوطنیة مادة التربیة (

  

  مالحظات عامة

 یقسم المصححون إلى مجموعتین - 

 .وخامساً وثانیًا تصحح المجموعة األولى أوًال  - 

 .ورابعاً  تصحح المجموعة الثانیة ثالثاً  - 

 .مجموعة األولىلمن جدول الدرجات المكتسبة ل والتاسعالثالث األول و  :الحقولخصص ت - 

 .الثانیةمجموعة للالسابع و  الخامس :یخصص الحقالن - 

حســب ورودهــا فــي ورقــة اإلجابــة ألول إجــابتین، ویكتــب علــى  رابعــاً  األســئلة مجموعــةتصــحح إجابــات الطالــب فــي  - 

 .ال تصحح) زائد(إجابة السؤال الثالث 

ثـم تجمـع درجـات  في دائرة على یمین السؤال یوضع خط أحمر تحت اإلجابة الصحیحة وتوضع الدرجة المستحقة - 

 .وكتابة على یمین ورقة اإلجابة ول إجابة منها وتكتب رقماً المجموعة في مربع عند أ

 .یدون كل من قام بأعمال التصحیح أو التدقیق أو المراجعة اسمه وتوقیعه في الحقل المخصص له - 

 :على مصحح سؤال الموضوع أن یوزع الدرجات وفق اآلتي - 

  : مقدمة  

  :الصلب  

 : الخاتمة  

*********************** 

 ت المالحظاتانته


