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  درجاة/ 30/  : إلاى ورةاة إجابتاك هااانقمو العباارة غيار الصاحيحة أماام  (غماط)العباارة الصاحيحة وكمماة  أمامكممة )صح( ضع أواًل: 

 صح -6          غمط -5             صح -4           غمط -3          غمط -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/10ورةة إجابتك:     / ىوانقمها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،ثانيًا: 

 :من أبرز مفكري االشتراكية العممية -2
   (ج)          أو     .              كارؿ ماركس -        

  :آثار الحرب الباردة في عمل منظمة األمم المتحدةمن  -1
 (د)            أو.          تجميد مواد ميثاقيا -        

 صحيحة عشر درجات فكرةمالحظة: لكل 
 درجة/00/   أجب عن السؤالين اآلتيين: : ثالثاً 

 ؟أبرز األفكار السياسية عند أرسطوما  -2
 الخبرات. وأنادى بإقامة السياسة عمى التجارب  -
 .عدىا سيدة العمـو -
 تعنى بالمسائؿ الحيوية في المجتمع. -

 تحديد األولويات االجتماعية.)أو( 
 كيفية توزيع الموارد والثروات.)أو( 
 تمكيف المواطف مف حقوقو.)أو( 
 تحديد واجباتو االجتماعية.)أو( 

 لكل فكرة عشر درجات. بفكرتين يكتفيمالحظة: 
 :دور منظمة األمم المتحدة في حل النزاعات الدولية في مرحمة ما بعد الحرب الباردةضعف  عمل -1

   أو المعسكر االشتراكي انييار االتحاد السوفيتي -
   حمؼ وارسو)أو انييار(  تفكؾ -
 أو أمريكا عامة الواليات المتحدة األمريكية بروز القطب الواحد بز  -
 عمى السياسة العالمية.ىيمنتيا  -

 .اتجدر  رة عشرلكل فك بفكرتينيكتفي : مالحظت
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  درجة/  00/   عن سؤالين فقط مما يأتي: رابعًا: أجب 
 :إيجابيات ثورة المعموماتيةبي ن  -2

 أينما كاف. وأالجديدة بسرعة  األفكار وأجعمت اإلنساف قادرًا عمى الحصوؿ عمى المعمومات  -
 .تكاليؼالجعمت اإلنساف قادرًا عمى الحصوؿ عمى المعمومات أو األفكار الجديدة بأقؿ  -
 .أصبح بإمكانو االطالع عمى ما يريد -
 ، الشابكة(.، التمفازباستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة)االستفادة منيا في التعمـ  -
 المصانع مف إدارة أعماليا مف مواقع متباعدة. وأمكنت الشركات  -
 مع شركات عالمية. التعاوف -
 سيمت انتقاؿ رؤوس األمواؿ. -
 فرص العمؿ. (الكثير مف)وفرت  -

 .(القوى العاممة في العالـمف )ة كبيرة يحأصبح العمؿ في قطاع المعمومات عماًل أساسيًا لشر )أو( 
بػيف وسػائؿ االعػالـ فػي ايصػاؿ المعمومػة األكثػر دقػة كبيػرًا التنػافس أصػبح  االعػالـ ) أو ( مجػاؿانعكست ايجابياتيا عمػى  -

 و مصداقية.أ
 .لكل فكرة خمس درجات ست أفكاربيكتفى  :مالحظة

 ؟اإلجراءات والقوانين المتخذة في سورية في إطار عممية التطوير والتحديث في المجال السياسيما  -1
 (.2011عاـ  101بالمرسـو رقـ ) االنتخابات قانوف (صدور) -
 انتخابات أعضاء مجمس الشعب. تنظيـ -
 أعضاء مجالس اإلدارة المحمية.)تنظيـ انتخابات(  -
 سالمة العممية االنتخابية. (ضرورة) -
 .حؽ المرشحيف في )مراقبة العممية االنتخابية( مراقبتيا -
 قانوف األحزاب. -
 الدولة. وأالحياة السياسية في المجتمع تنشيط  -
 ديمقراطيًا. ضماف مشاركة المواطنيف فييا سمميًا أو -
 تكويف قيادات قادرة عمى تحمؿ المسؤولية. -
 .عدـ المساس بالوحدة الوطنية (ضماف)) أو (  ) أو ( ترسيخ الوحدة الوطنية الحفاظ عمى وحدة الوطف -
 قانوف االعالـ. -
 تقديـ الحقيقة ) أو ( التعامؿ مع المعمومة بما يخدـ المجتمع. -
 ـ.2012دستور الجميورية العربية السورية عاـ  -

 .لكل فكرة خمس درجاتبست أفكار مالحظة: يكتفى 
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 .النظرية الدينية ونظرية التضامن االجتماعي من حيث نشوء السمطة وتطورهاةارن بين  -3
 نظرية التضامن االجتماعي النظرية الدينية

 .(ةطاألساس الديني لمسم)
 ة كمو هلل.طيرجع مصدر السم -
 إلرادة الحاكـأساس خضوع المحكوميف  (وىذا ىو) -

 : (ىي )واتخذت ثالثة أشكاؿ
 اعتبار الحاكـ إليًا أو مف طبيعة إليية. -
الحاكـ بشر يستمد  )أو(الحؽ اإلليي المباشر -

مف دوف تدخؿ إرادة )سمطتو مف اهلل مباشرة 
 (.أخرى

ختار الحاكـ مف ي  )أو(  الحؽ اإلليي غير المباشر -
 قبؿ ىيئة دينية أو ارستقراطية وبعد ذلؾ يستمد

 .سمطتو مف اهلل

أو متماثمة التعاوف بيف األفراد لتحقيؽ رغبات  -
 إلشباع حاجات مشتركة.

 تقسيـ العمؿبتضامف )و(  -
تخصيص كؿ فرد  (عف طريؽ)وذلؾ )أو( 

  مف أفراد الجماعة بعمؿ يجيده
قياـ حركة تبادؿ لممنافع )وىذا ما يؤدي إلى(  -

 والخدمات.
مسوغ  وأالتضامف أساس السمطة )فيذا(  -

 خضوع المحكوميف لمحكاـ 
 إلرادة ذاتيا.الجميع ليـ ا( عمى الرغـ مف أف) -
التطور التاريخي لألشياء أدى إلى رضى  -

 نتيجة ما يقدمونو مف خدماتـ ااألفراد لمحك
 .مفيدة

 من كل طرف. فكرتين عمى األةل . عمى أن يذكر الطالبلكل فكرة خمس درجاتبست أفكار مالحظة: يكتفى 
 درجة/ 00:       /الموضوع اآلتيخامساً: اكتب في 

تػػرتبط قػػدرة الػػوطف عمػػى مواجيػػة التحػػديات الداخميػػة والخارجيػػة بمػػدى قدرتػػو عمػػى تػػوفير االحتياجػػات األساسػػية مػػف ال ػػذاء 
أىمية األمف ال ذائي العربي؟ وما المطموب مف القيادات السياسية لمدوؿ العربية عممو لتحقيؽ األمف القومي  لمواطنيو. فما

 العربي؟ مبينًا رأيؾ.
 

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

 :أهمية األمن الغذائي
 ػػ( تعتمد أغمبية األقطار العربية عمى القطاع الزراعي لذلؾ ال بد مف االىتماـ بو وتطويره ل)

يػػػؤمف ، بمػػػا (التحويميػػة)ت ال ذائيػػػة اتػػػوفير المػػواد األوليػػػة لمصػػناع و  تحقيػػػؽ االكتفػػاء الػػػذاتي و سػػد الفجػػػوة ال ذائيػػة
، وبالتػالي (مػف خػالؿ تصػدير الفػائ ) جنبػييػؤمف القطػع اال و ، (واسػعة)يػوفر فػرص عمػؿ  ، وحاجات المواطنيف

ومػا يفتحػو ) مواكبػة التقػدـ العممػي و  استحواذ التكنولوجيا الزراعية ، ويمتمؾ القدرة عمى تمويؿ برامج التنمية الشاممة
تبنػػي  ، واسػػت الؿ المسػػاحات الزراعيػػة المتػػوافرة وتوسػػعيا ، و(سػػاليب الزراعيػػة المتبعػػةلتطػػوير األمػػف افػػاؽ واسػػعة 

 )أو( تطػػوير األصػػوؿ الوراثيػػة لممزروعػػات باسػػتخداـ التقانػػة الحيويػػة، واليندسػػة الوراثيػػة، )أو(  أسػػاليب الػػري الحديثػػة
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تزويدىا بالتجييزات العممية والفنية والمختبػرات )أو(  مف الحكومات  عتماد الموارد الكافية المخصصة ليذه األبحاثا
أف تعمػػػؿ الحكومػػػات عمػػػى تػػػوفير البيئػػػة )أو( تعزيػػػز اسػػػياـ القطػػػاع الخػػػاص فػػػي ىػػػذه األبحػػػاث، )أو( المتخصصػػػة، 
أف تتكامؿ سياسات تنمية القطاع الزراعي )أو( التي تحافظ عمى العمماء والباحثيف في ىذا المجاؿ،  العممية والمينية

وتحريػر الػوطف العربػي الػخ، سػكانية... مع السياسات التنموية األخرى مثؿ سياسات التخفيؼ مف الفقر والسياسات ال
 .مف االست الؿ واالحتكار بما ينعكس ايجابيًا عمى قراراتنا السياسية

 :المطموب من القيادات السياسية لمدول العربية
  يتطمب مف القيادات السياسية أف تستجيب إلرادة الشعب العربي -
  تتفؽ عمى وحدة المصالح واألىداؼ -
  والتنازؿ عف بع  المصالح القطرية لصالح تعزيز المصمحة القومية -
 أف تتفؽ عمى تحديد التيديدات والتحديات الداخمية واإلقميمية والعالمية  -
  وضرورة مواجيتيا بإرادة موحدة -
 أف تستطيع قراءة تجارب الشعوب في تحقيؽ أمنيا القومي  -
 واستنتاج ما يالئـ مجتمعنا العربي. -
 أي فكرة تتضمن الرأي وتنسجم مع سياق الموضوع. خاتمة:ال

 مالحظة:
 ينالها الطالب في حال تناوله محوري الموضوع/  درجات/0/ربط بين عناصر الموضوع لم /درجات /0/ممقدمة ل  -

    درجات /0/ متضمنة الرأي  والخاتمة
   عن فكرتين.في كل محور عمى أن ال تقل عدد األفكار  درجة /30/ولها  لصمب الموضوع سبع أفكار يكتفى ب -
  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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 عامة مالحظات

 يقسـ المصححوف إلى مجموعتيف -
 .وخامساً وثانيًا تصحح المجموعة األولى أواًل  -
 .ورابعاً  تصحح المجموعة الثانية ثالثاً  -
 مجموعة األولى.ممف جدوؿ الدرجات المكتسبة ل والتاسعالثالث األوؿ و  الحقوؿ:خصص ت -
 مجموعة الثانية.ملالسابع و  الخامس :يخصص الحقالف -
حسػػب ورودىػػا فػػي ورقػػة اإلجابػػة ألوؿ إجػػابتيف، ويكتػػب عمػػى  رابعػػاً  األسػػئمة مجموعػػةإجابػػات الطالػػب فػػي  تصػػحح -

 إجابة السؤاؿ الثالث )زائد( ال تصحح.
ثػـ تجمػع درجػات  في دائرة عمى يميف السؤاؿ يوضع خط أحمر تحت اإلجابة الصحيحة وتوضع الدرجة المستحقة -

 وكتابة عمى يميف ورقة اإلجابة. وتكتب رقماً  المجموعة في مربع عند أوؿ إجابة منيا
 يدوف كؿ مف قاـ بأعماؿ التصحيح أو التدقيؽ أو المراجعة اسمو وتوقيعو في الحقؿ المخصص لو. -
 عمى مصحح سؤاؿ الموضوع أف يوزع الدرجات وفؽ اآلتي: -

 مقدمة:   
 الصمب:  
 الخاتمة:   
 الربط:   

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


