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  ٢صفحةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية الوطنية مادة التربية (

  والثانوية الشرعية )العلمي واألدبي(الدراسة الثّانوّية العامة شهادة ل سّلم تصحيح مادة الّتربية الوطنية
  مئتان: الدرجةم  ٢٠١٥عام/  الثانيةالدورة 

  
    /درجة٣٠/: إلى ورقة إجابتك هاانقلو العبارة غير الصحيحة أمام )غلط(العبارة الصحيحة وكلمة  أمام) صح(كلمة ضع : أوالً 
  غلط -٦           صح -٥             صح -٤           غلط -٣     صح -٢      غلط -١

  .الصحيحة تدل على اإلجابة إشارةأي  إذا وردتينال الدرجة المستحقة و  درجات خمسلكل إجابة صحيحة : مالحظة
  /درجة٢٠:     /ورقة إجابتك ىوانقلها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،: ثانياً 
  :اقتصادية واجتماعية متصارعة النظرية التي تعزو ظهور الدولة إلى نشوء طبقات -١
  )د (أو  .             النظرية الماركسية -
  :من إيجابيات الثورة المعلوماتية -٢
  )آ(            أو  .         زيادة التنافس بين وسائل اإلعالم -

  لكل إجابة صحيحة عشر درجات: مالحظة
  /درجة٤٠/: أجب عن السؤالين اآلتيين: ثالثاً 
  ؟دعاة االشتراكية الخياليةبها  نادىما األفكار التي  -١
  وضعوا مشاريع المجتمع المثالي  - 

  .)االجتماعية بين الناس(إقامة نظام اجتماعي يقوم على المساواة  )عن طريق( )أو(    
  .االستغالل وأالعبودية  )أشكالكل (رفض  - 
  .االشتراكيةالترويج السلمي لفكرة  - 
  .المجتمعبلوغ الهدف بتنوير  - 
  .تغير القناعات األخالقية لدى المستغلين - 

  .درجات خمسلكل فكرة  بأربع افكار يكتفى: مالحظة
  ما مرتكزات األمن القومي العربي؟ - ٢
  ...أو  اللغوية وأالثقافية  وأوحدة الوطن العربي الجغرافية - 
  .)العربي(وحدة االنتماء  -
  .المشترك )العربي(وحدة المصير  -
  .)العربي(التكامل االقتصادي  -

  .درجات خمسلكل فكرة  أفكاربأربع يكتفي : مالحظة
  
  
  
  
  



  ٣صفحةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية الوطنية مادة التربية (

  / درجة٦٠/   : عن سؤالين فقط مما يأتيأجب : رابعاً 
  .وازن بين مفهوم العولمة ومفهوم العالمية -١
  :)العولمة(

اقتصــاديًا (المهــيمن علــى العــالم أو نمــط واحــد هــو الــنمط األقــوى  وأ نمــوذج وأ )واحــدة(جعــل العــالم علــى صــورة  -
 .النمط األمريكي أو )وعسكريًا 

 .هي نموذج للقرية الكونية الصغيرة) أو(
 )الشامل لجميع جوانب الحياة(الرأسمالي هيمنة النظام  -

  اإلمبريالية في مرحلة سقوط التعددية القطبية ) أو(
 .التبادل الشامل بين أطراف الكون ) أو(

أو المنظمات الدولية أو البنك الدولي أو صندوق النقـد  الجنسياتالسيطرة على العالم من خالل الشركات المتعددة  -
 .الدولي

 األفكار الغربية وأتحويل العالم إلى سوق استهالكية للمنتجات  -
 .القضاء على األنماط االقتصادية واالجتماعية) أو(

 عاداتها  وأ تقاليدها وأانسالخ عن مبادئ األمة ) هي( -
  كيانها  وأإلغاء شخصيتها ) وأ(
 .ذوبانها في اآلخر) وأ(

 .الحضارات وأالقضاء على خصوصيات األمم  -
  تبتلع كل االنتماءات أو الهويات أو القيم )  أو(
 .تتجاوز النظم اإليديولوجية) أو(

  :)العالمية(
 .)كافة(البشر  )ناءبأ(جسد النزعة اإلنسانية في التعامل بين ت -
 .إلى األفضل دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الهوية أو االنتماءلوصول ا -
 .االنفتاح على العالم )عنيت فهي( -
 االحتكاك بالثقافات العالمية  -
 .ثقافتها وأ فكرها وأاالحتفاظ بخصوصية األمة  -
 .)دون طمس الهوية الذاتية(تبادل المعرفة مع االعتراف المتبادل باآلخر  وأالفكر  إثراء )تهدف إلى( -

 صفر إذا أهمل أحد الجانبين ، وينال الطالب درجةلكل فكرة خمس درجات )ثالثة أفكار من كل جانب(ست أفكاربيكتفى  :مالحظة
  .أو لم يسمِّ المفهوم

  
  
  
  



  ٤صفحةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية الوطنية مادة التربية (

  .، وّضح ذلك اإلداريمن أدوات التطوير والتحديث الفكر المتجدد وتطوير النظام  -٢
  )الفكر المتجدد(  

 .الفكر المبدع -
 .نفسه في قالب جامدال يحصر  -
 .معينة بسنال يرتبط  -

  ) تطوير النظام اإلداري يتطلب(  
 . سيادة القانون -
 .التطوير التقني) وأ(تطبيق المعلوماتية  -
 تطوير القوانين  -
 .اعتماد الفكر المؤسساتي -

  .لكل فكرة خمس درجات بست أفكاريكتفى  :مالحظة
  
  .بين مفهوم السياسات العامة وأهميتها-٣

 أو حل المشكالت الناشئة تطويره  وألحل مشكالت المجتمع  )السياسات العامة(تصنع  -
  .)ما يتطلب حلها تدخًال حكوميًا تحقيقًا لمتطلباته واحتياجاتهم(تدارك المشكالت المحتملة ) أو(

علــى عكــس المشــكالت الخاصــة التــي تعالجهــا  عامــة(المجتمــع أو فــراد األتــنعكس أثارهــا أو نتائجهــا علــى  )بحيــث( -
  .)الحكومة في إطار مؤسساتها المختلفة

 )من خالل مجموعة(المجتمع وأإدارة شؤون الدولة  )العامة على ةالسياستعمل ( -
  . أو قرارات موجهة نحو هدف مقصود أعمال وأ أنشطة -
 أو تحقيق المصلحة العامة خيارات الحكومة من النشاطات التي تخدم المصلحة العامة  -
 الجانب المرئي لوجود الدولة  )تعد السياسة العامة بمنزلة( -

  ). عبر مراحلها المختلفة(القرارات على أرض الواقع أو عملية تنفيذ التشريعات ) أو(
 .الحاجات اإلنسانية إشباع )تتجلى أهميتها في أهدافها الرامية إلى( - 
 .لتحقيق أهداف المجتمع  يعالرفاه االجتما وأتأسيس أو توجيه الرعاية  )فيتسهم ( - 
  .التنمية الشاملةتحقيق  - 

  .درجات خمسفكرة  لكلّ  أفكار بستيكتفى : مالحظة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥صفحةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية الوطنية مادة التربية (

  /درجة ٥٠:       /الموضوع اآلتياكتب في : خامساً 
أرسى ميثاق منظمة األمـم المتحـدة نظـام األمـن الجمـاعي الـذي يقـوم علـى أسـاس حفـظ السـلم واألمـن الـدوليين، ولكـن 
بــروز القطــب الواحــد بزعامــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة وهيمنتهــا علــى السياســة العالميــة أضــعف دور ومنظمــة األمــم 

مجلـس األمـن فـي حفـظ السـلم واألمـن الـدوليين وحـل النزاعـات المتحدة، فما المهام والصـالحيات التـي منحهـا الميثـاق ل
 –الدوليـة؟ وكيـف انعكســت هيمنـة الواليـات المتحــدة األمريكيـة علـى قــرارات مجلـس األمـن فيمــا يتعلـق بالصـراع العربــي 

  الصهيوني؟ وفي رأيك كيف أثر ذلك على األمن القومي العربي؟
  .لموضوعا إلى صلب أو مدخالً بحيث تكون تمھيداً  قدمھا الطالب تتعلق بالموضوعتتضمن أي معلومة أو صياغة يمكن أن ي :مقدمة
 :واتخاذ اإلجراءات العقابية لردع الدول المخلة باألمن الدولي في حالتين) منحة الميثاق مجموعة من الوسائل والسلطات(
 .مكن أن يعرض السلم الدولي للخطرعندما يرى أن استمرار النزاع ي -
 رضى الفرقاء المتخاصمين بعندما ُيعرض النزاع على مجلس األمن  -
 .بناء على شكوى إحدى الدول سواء أكان هذا الصراع يعرض األمن الدولي للخطر أم ال -
 ):يتخذ مجلس األمن الدولي في حل النزاعات الدولية عدة طرق( 
هــــا عــــن طريــــق المفاوضــــات أو التحقيــــق أو دعــــوة األطــــراف المتنازعــــة إلــــى حــــل الخــــالف بين) ـففــــي البدايــــة يقــــوم بــــ(

أن يوصـي بمـا  فإذا أخفقت هـذه األطـراف فـي حـل خالفاتهـا وجـب عليهـا عرضـها علـى المجلـس الـذي لـه، ...الوساطة
 .ما هي إال توصيات ألطراف النزاع يمكنهم أن يأخذوا بها أوال وقرارات مجلس األمن ،يراه مناسبًا لحلها

راه مناســبًا مـــن فــي حــال اســتمرار النــزاع وتهديــده للســلم واألمــن الــدوليين ، مــن حــق المجلــس أن يقــرر مــا يــ )إال أنــه(
 .الحظر االقتصادي الطرد من منظمة األمم المتحدة أوأو قطع العالقات الدبلوماسية أو الوسائل الجزائية 

تكـــون قراراتـــه ملزمـــه و  ،بقة ال تفـــي بـــالغرضالتـــدابير الســـا اســـتخدام القـــوة العســـكرية إذا رأى أن )كمـــا يجـــوز للمجلـــس(
 .ألطراف النزاع وغيرهم من الدول األعضاء في الهيئة الدولية

 )على قرارات مجلس األمن فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني األمريكيةكيف انعكست هيمنة الواليات المتحدة ( - 
: يجب أن يشير الطالب إلى إخفاق مجلس األمن في وقف أو منع االعتداءات الصهيونية أو تنفيذ قراراته من مثل

عجــزه عــن تنفيــذ القــرارات الصــادرة عنــه وال  أوم ٢٠٠٦إنهــاء عــدوان الكيــان الصــهيوني اإلرهــابي علــى لبنــان عــام 
اللــذين ينصــان علــى انســحاب )  ٣٣٨،  ٢٤٢(ســيما مــا يتعلــق بالصــراع العربــي مــع الكيــان الصــهيوني كــالقرارين 

م والقـرار رقـم  ١٩٦٧الكيان الصهيوني اإلرهابي من األراضي العربية التي احتلها بعد العدوان الخامس من حزيران 
) أو(فـي حـّل الصـراع العربـي الصـهيوني  أي دورلعـب اسـتبعاد منظمـة األمـم المتحـدة عـن م أو ١٩٨١عام  ٤٩٧

 "الفيتو"استخدام حق النقض 
  :بما يتوافق مع األفكار اآلتية رأيهأي فكرة تتضمن :خاتمةال
الداخليـة أثر سلبي للصراع العربـي الصـهيوني وانعكاسـه علـى قـدرة األمـة فـي مواجهـة التحـديات إذا أشار الطالب إلى أي  - 

  :ألمن القومي العربي تعتبر رأي وخاتمة من مثللأو الخارجية 
المواقــف تنــاقض دول العربيــة أو الخالفــات العربيــة أو انعــدام التنســيق فيمــا بــين الــالتبعيــة للخــارج وعــدم االســتقرار أو 

  ...التحكم بموارد الوطن العربي من مياه وغذاء أو ة للدول العربية أو السياسي
 علـى أن يـذكر الطالـب درجـة ٤٠لصـلب الموضـوع و  ،خمس درجـات مع الـرأيوالخاتمة   خمس درجاتللمقدمة  :مالحظة

  .خمس درجات على أن ال يهمل أي جانب من جوانب الموضوع فكرة ثماني أفكار ولكل
  انتهى السلم



  ٦صفحةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية الوطنية مادة التربية (

  عامةمالحظات 
 يقسم المصححون إلى مجموعتين -
 .وخامساً وثانيًا تصحح المجموعة األولى أوًال  -
 .ورابعاً  تصحح المجموعة الثانية ثالثاً  -
 .مجموعة األولىلمن جدول الدرجات المكتسبة ل والتاسعالثالث األول و  :الحقولخصص ت -
 .مجموعة الثانيةللالسابع و  الخامس:يخصص الحقالن -
حســب ورودهــا فــي ورقــة اإلجابــة ألول إجــابتين، ويكتــب علــى  رابعــاً  األســئلة مجموعــةتصــحح إجابــات الطالــب فــي  -

 .ال تصحح) زائد(إجابة السؤال الثالث 
ثـم تجمـع درجـات  في دائرة على يمـين السـؤال يوضع خط أحمر تحت اإلجابة الصحيحة وتوضع الدرجة المستحقة -

 .وكتابة على يمين ورقة اإلجابة المجموعة في مربع عند أول إجابة منها وتكتب رقماً 
 .يدون كل من قام بأعمال التصحيح أو التدقيق أو المراجعة اسمه وتوقيعه في الحقل المخصص له -
 :على مصحح سؤال الموضوع أن يوزع الدرجات وفق اآلتي -

  : مقدمة 
  :الصلب  
 : الخاتمة  

*********************** 
 انتهت المالحظات


