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 (بيد  العممي واأل)شهادة الدراسة الث انوي ة العامة                 سم م تصحيح مادة الت ربية الوطنية
 والثانوية الشرعية           م                        1026/ عام  الثانيةالدورة 

                                                
  درجععة/ 30/  : إلع  ورةعة إجابتعك هععاانقمو العبعارة غيعر الصعحيحة أمععام  (غمعط)العبععارة الصعحيحة وكممعة  أمعامكممعة )صعح( ضع  أواًل: 

 صح -6           غمط -5             غمط -4           غمط -3           صح -2        صح -1 
 ينال الدرجة المستحقة ×أو غمط√اشارة تدل عم  اإلجابة الصحيحة مثل  صح  ةأي: مالحظة

 .درجات خمسلكل إجابة صحيحة و 
 

 درجة/10ورةة إجابتك:     /  وانقمها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،ثانيًا: 
 :الفيمسوف الذي نادى بإةامة السياسة عم  التجارب والخبرات -2

    (ب )          أو  .                أرسطو -        
   :عن هويتنا القومية من خالل يتحقق الدفاع -1

 (ج)            أو .            الييمنةرفض محاوالت  -        
 صحيحة عشر درجات فكرةمالحظة: لكل 

 درجة/00/   أجب عن السؤالين اآلتيين: : ثالثاً 
 ؟عر ف السياسة -2
 .عمم حكم الدولة (أو))السياسة( فن حكم المجتمعات  -

 .منذ أقدم العصورأو وظيفة مالزمة لوجود المجتمعات  (السياسة) -     
 .يضمن األمن أو تمارسو السمطة السياسية وأنشاط اجتماعي ينظم الحياة العامة  -     
 .يخضع ليذا النشاط مؤسسات الدولة وأفرادىا )تتفرع السياسة إلى داخمية وخارجية وتربوية واقتصادية...( -     
 بفكرتين لكل فكرة عشر درجات. يكتفيمالحظة:  
نجاز االستقالل الغذائيكيف يتم السيطرة عم  الفجوة  -1  :الغذائية وا 

 عمى مستوى األقطار العربية.أو  (فذوير الزراعة في ظل سياسة قومية )تنيتطمب عمال جادًا في مجال تط  -         
 .  )نظرًا لمتباين فيما بينيا من حيث المساحة الصالحة لمزراعة، وموارد المياه واالمكانات المادية المتوافرة(         

 .األقطار العربية إلى( تشكيل منظمات لمتنمية الصناعية والزراعية)عمدت  -
 )أو( إقامة المشاريع الزراعية والصناعية.

تنميةةةة المةةةوارد الطبيعيةةةة أو البشةةةرية )أو( تحسةةةين الكفةةةانة االنتاجيةةةة )أو( تنويةةةع االنتةةةاج )أو( اسةةةت الل المسةةةةاحات  -
 الزراعية.

 ليب العممية لتطوير الزراعة.تحقيق االكتفان الذاتي )أو( استخدام االسا -
 االحتكار. وأتحرير الوطن العربي من االست الل   -

                 يق االستقالل الغذائي بشكل مباشر عم  سد الفجوة الغذائية وتحق صحيحة تدل  جابة إ: إذا ذكر الطالب 2مالحظت
 الدرجة المستحقة.ينال            

 درجات. عشرلكل فكرة بفكرتين   يكتف: 1مالحظة
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   درجة/  60/   عن سؤالين فقط مما يأتي: رابعًا: أجب 
 :وض حها لممشاري  الصغيرة مزايا وسمبيات، -2
 )المزايا(:  

 .االستقاللية في العمل -
 السرعة في اتخاذ القرار. وأالمرونة  -
 التفاعل مع متطمبات السوق. -
 .التعاملالمصداقية في  -

 :)السمبيات(  
   .المالخسارة رأس  -
 .الدخل غير ثابت -
 .ساعات العمل الطويمة -
 .االعمال اليومية الروتينية  -
 .ضبط الجودة وأضعف القدرة عمى المنافسة  -

 .لكل فكرة خمس درجات ست أفكاربيكتف   :مالحظة
 .بين نتائج العولمة عم  الوطن العربي -1

وسةةارت عمةةى خطاىةةا فةةتذا بيةةا تقةةع فةةي )سةةاقت وران تيةةار التحةةالف مةةع السياسةةة األمريكيةةة نبعةةض الةةدول العربيةةة ا -
 .(شراكيا

 .انتقمت من سيطرة الدول االستعمارية إلى سيطرة الشركات العالمية التي اخذت ترسم سياسات تمك الدول -
سةةةات رسةةةمتيا الشةةةركات سيا (مةةةا ىةةةي إال)دعةةةم الكيةةةان الصةةةييوني االرىةةةابي  وأاحةةةتالل العةةةراق  وأحةةةروب الخمةةةي   -

 .(الدول نفذتياو ) الجنسياتالمتعددة 
 .لمدول العربية (المادية)القضان عمى اإلمكانات  -
 .تفكيك الروابط القومية -
 .أو القومية رات المذىبية أو العرقيةالنعاثارة  -
 .السودانتقسيم أو  تجزئة الدول العربية   -
األمريكيةة والصةييونية باإلرىةاب أو العنةف أو انتيةاك حقةوق  اتيام بعض الدول العربية التي تقف في وجو المشاريع -

 األنسان...
 ضعاف السيادة الوطنية.إ -
 اليوية. وأباالرتباط بالوطن  كل المفاىيم التي تنمي الشعور إقصان -

 .لكل فكرة خمس درجات بست أفكاريكتف   :مالحظة
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 ؟ما مقترحات إصالح مجمس األمن الدولي-3
 توسيع قاعدة العضوية -

 .إذا اقترحت أشكال عدة إلى جانب العضوية التي يشتمميا المجمس حالياً أو( )
 .عضو دائمة بدون حق نقض -
 .عضوية شبو دائمة -

 .عضويةسنوات لمدول غير دائمة ال 5أو  4مثاًل  منح بعض الدول مقاعد لفترة زمنية أطول من سنتين)أو( 
 .عضوية بالتناوب -

المقاعةةد المخصصةةة ليةةذا النةةوع بةةين عةةدد محةةدد مةةن الةةدول دون ان يكةةون ىنةةاك حاجةةة لالنتخةةاب  تبةةادليةةتم  )أو(
   )بحسب الترتيب االبجدي ألسمان ىذه الدول(.

 .عضوية ممتدة -
   .دائمة العضوية في المجمس بتعادة ترشيح نفسيا مرتين متتاليتينالسماح لمدول غير  )أو( 

 .(تم التركيز عمى ثالث اتجاىاتاذ  الفيتو)إعادة النظر في حق النقض  -
 .إل ان حق النقض :)االتجاه االول( -
 .صنع القرار لعمميةجديدة  صي ةالبحث عن   -

ألن االبقةةةان عمةةةةى حةةةق الةةةةنقض يتعةةةارض مةةةةع مبةةةدأ المسةةةةاواة فةةةي السةةةةيادة بةةةين الةةةةدول أو مةةةع قةةةةيم العدالةةةة أو مبةةةةدأ  )أو(
 .الديمقراطية

 وضع قيود عمى استخدام حق النقض : )االتجاه الثاني( -
  عمى مشروع القرار لكي يصبح االعتراض حائاًل دون صدوره.أو أكثر  (في المجمس)اعتراض دولتين دائمتين   -
 حق النقض عمى القرارات المتخذة في إطار الفصل السابع يقتصر: )االتجاه الثالث( -

 

 درجات. عشر لكل فكرة أفكار بستيكتف   مالحظة:
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 درجة/ 00:       /الموضوع اآلتيخامساً: اكتب في 

ب يةةة حةةل مشةةكالت المجتمةةع  تصةةنع السياسةةات العامةةة اسةةتجابة لمتطمبةةات الظةةروف السياسةةية واالجتماعيةةة واالقتصةةادية...
فمةةةةا  وفةةةةي ىةةةةذا السةةةةياق تةةةةرتي عمميةةةةة التطةةةةوير والتحةةةةديث فةةةةي سةةةةورية اسةةةةتجابة لمتطمبةةةةات المجتمةةةةع واحتياجاتةةةةو.، وتطةةةةويره

خصائص السياسة العامة؟ وما اإلجةرانات والقةوانين التةي اتخةذتيا عمميةة التطةوير والتحةديث فةي الجميوريةة العربيةة السةورية 
   ؟ مبينًا رأيك.في المجال االقتصادي

 أو مدخالً بحيث تكون تمهيدًا  قدمها الطالب تتعمق بالموضوعمقدمة: تتضمن أي معمومة أو صياغة يمكن أن ي
 .لمموضوع

 )خصائص السياسات العامة(
 ذات ةوة شرعية   -

 يتطمب إصدار ةانون أو مرسوم بشأنها. (معنية من ةبل صانعيها)عامة السياسة الألن اةرار )أو( 
 تمثل ما تقوم الحكومة فعاًل بتطبيقه مثل القضاء عم  مشكمة البطالة أو الحد من التضخم.. -
 تمتاز باالستمرارية -

دائمعًا يكتفعون بإدخعال تععديالت جزئيعة عمع  معا هعو  السياسة بإععداد بعرامج جديعدة تمامعًا،أال يقوم صانعو )أو(  
 مطبق فعاًل من سياسات وبرامج.

 تمتاز بالشمول  -
 تهدف إل  تحقيق المصمحة العامة، وليس المصالح الخاصة أو الشخصية)أو( 

 (ورية العربية السورية في المجال االقتصادياإلجرانات والقوانين التي اتخذتيا عممية التطوير والتحديث في الجمي)
سوق االوراق  و  شركات الترمين و  المصارف الخاصة و تطوير القطاع العام )صدور عدد من القرارات منيا(

 .المناطق الحرة و المدن الصناعيةنشرت  و المالية
 المستحقة. مالحظة: يجب ان يذكر الطالب ثالث أفكار عم  االةل من كل جانب لينال الدرجة

 أي فكرة تتضمن الرأي وتنسجم م  سياق الموضوع. : خاتمةال
   ، درجات /0/ متضمنة الرأي  والخاتمة. درجات/0/ربط بين عناصر الموضوع  /درجات /0/ممقدمة ل مالحظة:

 ،  درجة /30/ولها  لصمب الموضوع سب  أفكار يكتف  بو 

 انته  السمم
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 مالحظات عامة

 مجموعتينيقسم المصححون إلى  -
 .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 مجموعةةةتصةةحح إجابةةات الطالةةب فةةي  -

 إجابة السؤال الثالث )زائد( ال تصحح.
ثةم تجمةع درجةات  فةي دائةرة عمةى يمةين السةؤال يوضع خط أحمر تحت اإلجابة الصحيحة وتوضع الدرجة المستحقة -

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

 مقدمة:    
 الصمب:  
 الخاتمة:   
 الربط:   

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

 

 

 

 

 

 

  


