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 (بيد  العممي واأل)شهادة الدراسة الث انوي ة العامة                 سم م تصحيح مادة الت ربية الوطنية           
 والثانوية الشرعية                                   م7102الدورة األولى / عام 

                                                
  درجاة/ 31/  : إلاى ورةاة إجابتاك هااانقمو العباارة غيار الصاحيحة أماام  (غماط)العباارة الصاحيحة وكمماة  أمامكممة )صح( ضع أواًل: 

 غمط -6           صح -5             صح -4           غمط -3           صح -2        صح -1 
اشارة تدل عمى اإلجابة الصحيحة  ةأيإذا وردت اإلجابات مرتبة بشكل أفقي ينال الطالب الدرجة المستحقة أو  : مالحظة

 .درجات خمسلكل إجابة صحيحة و   ينال الدرجة المستحقة ×أو غمط√مثل  صح 
 درجة/71ورةة إجابتك:     / ىوانقمها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،ثانيًا: 

 :تبمور ظهور مصطمح األمن القومي نتيجة -0
   (أ )          أو     .              قيام الدولة القومية في أوربا -        

  :من أسباب ظهور واةع شمالي وجنوبي لمعالم -7
 (ج)            أو.          روابط التبعية االقتصادية والعسكرية -        

 صحيحة عشر درجات فكرةمالحظة: لكل 
 درجة/01/   أجب عن السؤالين اآلتيين: : ثالثاً 
 ؟في دستور الجمهورية العربية السوريةصالحيات الحكومة ما  -0

 .(لمدولة)وضع الخطط التنفيذية لمسياسة العامة  -
 .(لمدولة)وضع مشروع الموازنة العامة  -
 تطوير اإلنتاج.( و)أإعداد خطط التنمية  -
 .(وفقًا لمقوانين واألنظمة)إصدار القرارات اإلدارية  -

 )أو( مراقبة تنفيذ القرارات اإلدارية.
 بفكرتين لكل فكرة عشر درجات. يكتفيمالحظة: 

 :ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية عمل -7
 تفعيل السوق العربية المشتركة. (الجدية في)لعدم  -
 مشتركة. (زراعية وصناعية)التجاىل التام الستخدام بعض عائدات النفط إلقامة مشاريع  -

 .ة واحدة ولها عشرون درجتبفكر ى يكتف: مالحظت
  درجة/  01/   عن سؤالين فقط مما يأتي: رابعًا: أجب 

 :الجهود التي بذلتها الدولة لنشر المعموماتية في سوريةبي ن  -0
 .(بشكل كبير )تفعيل دور المعموماتية (عممت الدولة عمى) -
 الخبيرة بيا. وأتوسيع القاعدة المستثمرة لممعموماتية  (من الناحية البشرية ثم العمل عمى) -
 .(في مرحمة التعميم ما قبل التعميم الجامعي)المعموماتية إلى المناىج الدراسية  (مادة)إدخال  -
 دمج التكنولوجيا في التعميم. (العمل عمى) -
 .القادر عمى التعامل مع التكنولوجيا بوصفيا وسيمة لمتعممأو  تأىيل الكادر التدريسي -
 .صةتخصم( متوسطة )معاىد  وأإنشاء كميات  -
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 .(في مجتمعنا)در عمى تحقيق نيضة معموماتية ار الفني القتأمين اإلطا -
 اإلدارات لتدريب العاممين. وأالتوجو نحو المؤسسات  (م العمل عمى)ت -
   .إقامة دورات تدريبية -
 استخدام التقنيات الحديثة التي تؤدي دورًا في تسيير العمل وتسريع وتيرتو والوصول إلى نتائج أفضل. -

 .لكل فكرة خمس درجات أفكارست بيكتفى  :مالحظة
 ما الطرق التي يتخذها مجمس األمن الدولي لحل النزاعات الدولية؟ -7

 .طريق المفاوضات عنحل الخالف بينيا دعوة األطراف المتنازعة إلى  (ـيقوم ب) -
 التسوية القضائية. )أو( )أو( التحكيم )أو( التوفيق التحقيق. -
 و الدولية.لوكاالت أو المنظمات اإلقميمية أ)أو( المجوء إلى ا لوساطةا -
 إذا أخفقت ىذه األطراف في حل خالفاتيا وجب عمييا عرضيا عمى المجمس الذي لو أن يوصي بما يراه مناسبًا لحميا. -
 .الوسائل الجزائيةين من حق المجمس أن يقرر ما يراه مناسبًا من يألمن الدولاتيديده لمسمم و  وأ في حال استمرار النزاع  -
 قطع العالقات الدبموماسية. -
 الطرد من منظمة األمم المتحدة. -
 الحظر االقتصادي. -
 استخدام القوة العسكرية. -
 ئة الدولية.ممزمة ألطراف النزاع وغيرىم من الدول األعضاء في الييقراراتو  -

 .لكل فكرة خمس درجاتبست أفكار مالحظة: يكتفى 
 ةارن بين األفكار السياسية عند أفالطون والفارابي. -3

 أفكار الفارابي أفكار أفالطون
التي يجب أن تتألف من  )أولى طبقة الحكام -

 جل اىتمامو. (عقالء راشدين
وصف ليم نوعًا خاصًا من التعميم  -

 .(يؤىميم لتولي السمطة وأمور الحكم)والتدريب
الفاضمة( إلى قسم كتابو الجميورية )والمدينة  -

 ثالث طبقات.
الحكام  وطبقةطبقة المحاربين  طبقة العمال و -

 )أو الحكماء(.
العمم السياسي يجب عميو أن يعثر عمى القوانين  -

 و يتحد بالفمسفةالمثالية في
تصبح السياسة عممًا إال عندما يغدو  )أو( ال

 الفالسفة مموكًا.

يرى أن القانون يمكن معرفة واستخدامو  -
 لحكم المجتمع البشري.نموذجًا 

معرفة القانون واجتماع الناس حولو يشكالن  -
 المجتمع الفاضل.

سعادة اإلنسان ال تتوقف عمى آرائو فحسب  -
نما عمى أفعالو أيضًا.  وا 

 آرائو وأفعالو ة اإلنسان تتوقف عمى)أو( سعاد
إن أنفع األمور التي يسمكيا المرء في  -

استجالب عمم السياسة أن يتأمل أحوال الناس 
 .وأعماليم ومتصرفاتيم

يميز بين محاسنيا ومساوئيا وبين النافع  )أو(
 والضار ليم منيا.

 من كل طرف. فكرتين عمى األةل . عمى أن يذكر الطالب لكل فكرة خمس درجاتبست أفكار مالحظة: يكتفى 
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 درجة/ 01:       /الموضوع اآلتيخامساً: اكتب في 

أعتاب مرحمة جديدة من التحوالت االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ... تدعـد العولمـة أبـرز مع بداية األلفية الثالثة تزايد اإلدراك بأن البشرية عمى 
 وفي رأيك ما أىمية تحصين المواطن العربي بالفكر العممي الناقد؟ سماتيا الرئيسة، فما العولمة الثقافية؟ وكيف يتم تجديد الثقافة العربية؟

 
 .لمموضوع أو مدخالً بحيث تكون تمهيداً  قدمها الطالب تتعمق بالموضوعي مقدمة: تتضمن أي معمومة أو صياغة يمكن أن

 العولمة الثقافية:
 تنطمـق منيـاتستند إلـى أسـس معرفيـة وعمميـة فمسـفية  و، عمى الشعوب والحكوماتتعميم النموذج الثقافي الذي يخدم الطرف المييمن  -

القنــوات  و أ مســتغمة األقمــار الصــناعية الحيــاة عمــى أنيــا متعـة ورفاىيــةتصــوير  وأ لتعمـيم أنمــاط اســتيالكية غربيــة لتــرويج صـناعاتيا
ل أدوات الجـــذب واالحتـــواء لمميـــاجرين مـــن ذوي الخبـــرات وتشـــكباســـم الحريـــة الشخصـــية  مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وأالفضـــائية 

 .ختراقوالكفاءات العممية والمينية العالية مجاالً حيوياً من مجاالت العولمة الثقافية وسياسة اال
ن  أمثمةمن   تجديد الثقافة العربية: (يكون با قافيةثمواجهة ظاهرة العولمة الالربط )وا 

تأكيد أن دور الثقافة القومية ال يقتصـر   وكذلك الخوف من الجديد وأاستبعاد األخر و ذات أاالنكفاء عمى ال وأق والتقميد غالبعدم االن -
نما  المركزعمى شرح مفاىيم وتصورات وافدة إلييا من   .الدفاع عن اليوية القومية و بداع مفاىيم جديدةإ)الغرب( وا 

 أي فكرة تتضمن الرأي وتنسجم مع سياق الموضوع. خاتمة:ال
 مالحظة:
  ، درجات /0/ متضمنة الرأي  والخاتمة. درجات/0/ربط بين عناصر الموضوع  /درجات /0/ممقدمة ل  -
   .درجة /30/ولها  لصمب الموضوع سبع أفكار يكتفى بو          
   الداللة في معالجة الموضوع. ذات وية تحملباستخدام بدائل لغ عبيريمكن لمطالب أن يستخدم طريقته في الت -
 أية مقاربة لألفكار الواردة يمكن أن يستخدمها الطالب في معالجة الموضوع. )أو( -

 انتهى السمم
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 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 -
حســب ورودىــا فــي ورقــة اإلجابــة ألول إجــابتين، ويكتــب عمــى  رابعــاً  األســئمة مجموعــةتصــحح إجابــات الطالــب فــي  -

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

 بة.وكتابة عمى يمين ورقة اإلجا المجموعة في مربع عند أول إجابة منيا وتكتب رقماً 
 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:   

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


