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  درجاة/ 30/  : إلاى ورةاة إجابتاك هااانقمو العباارة غيار الصاحيحة أماام  (غماط)العباارة الصاحيحة وكمماة  أمامكممة )صح( ضع أواًل: 
 غمط -6           صح -5             غمط -4           غمط -3           صح -2        صح -1 

 
 ينال الدرجة المستحقة ×أو غمط√اشارة تدل عمى اإلجابة الصحيحة مثل  صح  ةأي: مالحظة

 .درجات خمسلكل إجابة صحيحة و 
 

 درجة/10ورةة إجابتك:     / ىوانقمها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،ثانيًا: 
 :الظواهر االجتماعية تخضع لقوانين عمى درجة من الثبات والدوام هو الذي رأى أنالمفكر  -2

   (ب )          أو  .                ابن خمدون -        
  :المشكالت الداخمية التي تهدد الثروة المائية العربية من -1

 (ج)            أو التزايد السكاني.             -        
 صحيحة عشر درجات فكرةمالحظة: لكل 

 درجة/00/   أجب عن السؤالين اآلتيين: : ثالثاً 
 ؟ما مضمون فكرة القانون اإليجابي التي طبقها الرومان عمى إدارة الحكم والتشريع -2
 .خالقفصل السياسة عن األ -     
 .الشخصية القضائية( فكرة  )نمو -     
 (.السياسية)سيادة الدولة  -     
   .ع القوانينيشر ت فيحقيا )الدولة(  –      
 بفكرتين لكل فكرة عشر درجات. يكتفيمالحظة:   

 عرف األمن الغذائي النسبي: -1
 ألساسيةاالسمع الغذائية  (من مجتمعاتيم يااحتياجات)و مجموعة دول عمى توفير أقدرة دولة  -        

 .(و التكامل الزراعيأعبر التعاون فيما بينيا )        
 دائم. في السوق بشكل السمع الغذائية األساسية  إيجاد -     

 .نأسعارىا القدرة الشرائية لممواطني ناسبت   -
 

 .درجاث عشرلكل فكرة بفكرتين  يكتفي: مالحظت
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  درجة/  60/   عن سؤالين فقط مما يأتي: رابعًا: أجب 

 

 بي ن كيفية صنع السياسات العام ة: -2
 .التصرف وأتمثل خطوات متعاقبة في العمل  -

 :تميزىا وفق اآلتي( ) تتضمن خطوات عممية من النشاط يمكن
 .تحديد المطالب -

 .االحتياجات التي تثير اىتمام الرأي العام وأ)أو ( وضع المطالب 
 ة لمتحرك لتمبية تمك المطالب.مييأ وأمختصة  تجعل الحكومة مقتنعة يصاليا عبر قنوات إ  -
 .وضع برامج عمل وتطويرىا -
 .أىميتيا وأممشاكل العامة حسب خطورتيا التصدي ل وألتعامل ا -

 .في ضوء المقترحات المطروحةأو إزاء تمك المطالب  ) أو ( معرفة ما الذي يمكن عممو
 .إقرارهو المناصرة لممشروع المقترح  وأتجميع الدعم  -

 .تييئة الحكومة لتقبل الحل المناسب لمعالجة القضية) أو( 
 تطبيق الحل المطروح  -

 .مسؤولياتيامالحظة الجيات المكمفة بتنفيذه أو تحديد ( و)أ
 تقويم السياسة. -

 .خفاقياإياس مدى نجاح السياسة العامة أو ق ) أو(
 .(تحقيق ىدفيامن ما ترتفع مؤشرات نجاحيا وتقترب  بمقدار ) النفع العام وأق المصمحة العامة يتحق -

 .لكل فكرة خمس درجات ست أفكاربيكتفى  :مالحظة
 التطوير والتحديث، وضح ذلك.شفافية من أدوات ُتعد المساءلة والمحاسبة وال -1

 المساءلة والمحاسبة:    
 .تبدأ من المواطن -
 خطاء.تيدف إلى تصحيح األ -
 تؤكد دور الضمير  -

 .) أو ( أىمية الوجدان في مراقبة الذات
 تعزز دور المؤسسات الرقابية. -

 :الشفافية
 الصدق والجرأة. وأالوضوح  -
 قيم وتقاليد -

 ثقافة اجتماعية. (وأ) 
 واألسرة والمجتمع تشمل االنسان -

 .لكل فكرة خمس درجات بست أفكاريكتفى  :مالحظة
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 ؟ما مخاطر العولمة-3
 .الضعيفة (الدول)ىيمنة الدول القوية عمى  -
 .لصالح الشركات العالميةأو بين الشعوب  االقتصادية أو المالية تحطيم الحواجز -
 . عدد كبير من بمدان العالم لصالح الدول الصناعية فقارأو أتيميش  -
 .عدم تصديرىا إلى الدول النامية إال فيما يخدم مصالحيا (أو)جيا لو و التكناحتكار  -
   .(القاتمة)بئة و األو مة أو العنف او الجريمشاكل البطالة أشغال سمطات الدول النامية بإ -
 تغذية نزعات العنف أو التطرف. -
 (  نتيجة)ىمال البيئة إ -

 تصاعد كميات كبيرة من الغازات الناتجة عن المصانع المموثة لمبيئة. )أو(
         ة.ية الناتجة عن صناعات الدول المتقدممنفايات النووية أو الكيميائجعل البمدان النامية مقبرة ل -

 يمكن اعتبارها صحيحة وينال الدرجة المستحقة.في حال ذكر الطالب مخاطر اخرى لمعولمة  :2مالحظة
 درجات. خمسلكل فكرة  أفكاربست يكتفى  :1مالحظة

 
 درجة/ 00:       /الموضوع اآلتيخامساً: اكتب في 

السوفييتي وتفكك حمف وارسو وبروز القطب الواحد بزعامةة الواليةات المتحةدة األمريكيةة وىيمنتيةا عمةى السياسةة العالميةة إلةى  االتحاد انييارأدى 
ي اسةتخدمتيا الواليةات المتحةدة األمريكيةة فةي ىيمنتيةا عمةى نمةاط التةظ السمم واالمن الدوليين، فمةا األفي حف إضعاف دور منظمة االمم المتحدة

  ؟ مبيناً رأيك.أكثر عدالً وحريةساني نإأىمية ثقافة السالم في بناء مجتمع ؟ وما مم المتحدةمنظمة األ
 

 .لمموضوع أو مدخالً بحيث تكون تمهيداً  تتعمق بالموضوعقدمها الطالب مقدمة: تتضمن أي معمومة أو صياغة يمكن أن ي
مريكيةة  بمشةاركتيا فةي التعامةل ضةية ال ترغةب الواليةات المتحةدة األق ةمم المتحدة فةي حةل أيةدور منظمة األ إلغاء :اديالنمط االستبع -

نةةزاع العربةةي مةةع منظمةةة االمةةم المتحةةدة مةةن أي دور فةةي تسةةوية ال كاسااتبعاد تنفةةرد ىةةي بتسةةويتيا بمةةا ينسةةجم مةةع مصةةالحياكةةي  معيةةا
 .رىابيالكيان الصييوني اإل

صةةدار قةةرارات ال تتناسةةب مةةع طبيعةةة ، و فةةي أحةةداث معينةةة إقحةةام منظمةةة االمةةم المتحةةدة وال سةةيما مجمةةس األمةةن :فتعاااليالاانمط اال  - ا 
 صدار قرارات الفتعال أزمة بين البمدين الشةقيقينإدفعو إلى و  المبنانية - مجمس األمن في ممف العالقات السورية ةحامكإ األزمة أو حجميا

 م.2116لمعام  1681كالقرار 
 :محسوبةنمط المشاركة ال  -

 ،والدول دائمة العضوية ثانياً  وبخاصة الواليات المتحدة االمريكية أوالً  مم المتحدة في حجم ما يتوافر من إرادة سياسية دوليةيتحدد دور األ
 .لمتدخل في ليبيا م 2111لمعام  م1973رقم  كالقرار

 فكرةيعتبر ذكر النمط مع الشرح 
 فكرةيعتبر ذكر النمط مع المثال 

 يكتفى بأربع أفكار لكل فكرة خمس درجات بحيث يكون )المجموع عشرون درجة(
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 : أهمية ثقافة السالمأما عن 
تشكل بحد ذاتيا نقطة تحول من ثقافة العنف والحرب إلى  مشتركة عالمياً ىداف إن إنشاء منظمة األمم المتحدة عمى أساس قيم وأ  -

 .ثقافة السالم
 .تتبنى مبادئ الحرية والعدالة والتسامح والتضامن بين جميع الشعوب والحضارات والثقافات (التي)  -
 .والرجل االعتراف بالحقوق المتساوية لممرأة  -

 .حقوق االنسان كافة) أو ( 
 .ترفض العنف وتسعى إلى منع الصراعات عن طريق معالجتيا بالحوار والتفاوض () أو

 .بناء ثقافة السالم يتطمب عمالً تربوياً وتثقيفياً واجتماعياً شامالً  -
 يتاح لكل شخص أن يتعمم ويعطي ويشارك في بناء مجتمع أكثر عدالً وانسانية وحرية ورخاًء.  -

 درجة( 20لكل فكرة خمس درجات بحيث يكون )المجموع  فكر يذكر الطالب ثالث
 أي فكرة تتضمن الرأي وتنسجم مع سياق الموضوع. خاتمة:ال

  ، درجات /0/ متضمنة الرأي  والخاتمة. درجات/0/ربط بين عناصر الموضوع  /درجات /0/ممقدمة ل مالحظة:
 ،  درجة /30/ولها  لصمب الموضوع سبع أفكار يكتفى بو 

 السممانتهى 
 مالحظات عامة

 يقسم المصححون إلى مجموعتين -
 .وخامساً وثانيًا تصحح المجموعة األولى أواًل  -
 .ورابعاً  تصحح المجموعة الثانية ثالثاً  -
 مجموعة األولى.ممن جدول الدرجات المكتسبة ل والتاسعالثالث األول و  الحقول:خصص ت -
 مجموعة الثانية.ملالسابع و  الخامس :يخصص الحقالن -
حسةةب ورودىةةا فةةي ورقةةة اإلجابةةة ألول إجةةابتين، ويكتةةب عمةةى  رابعةةاً  األسةةئمة مجموعةةةإجابةةات الطالةةب فةةي  تصةةحح -

 إجابة السؤال الثالث )زائد( ال تصحح.
ثةم تجمةع درجةات  في دائرة عمى يمين السؤال يوضع خط أحمر تحت اإلجابة الصحيحة وتوضع الدرجة المستحقة -

 وكتابة عمى يمين ورقة اإلجابة. وتكتب رقماً  المجموعة في مربع عند أول إجابة منيا
 يدون كل من قام بأعمال التصحيح أو التدقيق أو المراجعة اسمو وتوقيعو في الحقل المخصص لو. -
 عمى مصحح سؤال الموضوع أن يوزع الدرجات وفق اآلتي: -

 مقدمة:   
 الصمب:  
 الخاتمة:   
 الربط:   

*********************** 
 المالحظاتانتهت 


