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ة ة السوریّ ة العربیّ الجمهوریّ 
وزارة التربیة 

الوطنیةربیة م تصحیح مادة التّ سلّ 
) صناعي- تجاري –نسوي (المهنیةة انویّ لشهادة الدراسة الثّ 
م٢٠١٤معا/ الثانیةدورةال

الدرجة: مئتان 
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الوطنیةربیة م تصحیح مادة التّ سلّ 
) صناعي- تجاري –نسوي (المهنیةة انویّ اسة الثّ لشهادة الدر 

م٢٠١٤معا/ الثانیةدورةال
الدرجة: مئتان

درجة/٣٠/:    إلى ورقة إجابتكهاانقلو العبارة غیر الصحیحة أمام )غلط(العبارة الصحیحة وكلمة أمامكلمة (صح) ضع أوًال: 
√أوصح- ٦√أوصح-٥√أوصح-x٤أوغلط-٣√أوصح- x٢أوغلط-١

.الصحیحةتدل على اإلجابةإشارةأي
.درجاتخمسمالحظة: لكل إجابة صحیحة 

درجة/٣٠/ورقة إجابتك:                                ىوانقلها إلمما یأتياختر اإلجابة الصحیحة،ثانیًا: 
ب(أو)  والت الهیمنةرفض محا-١
ج(أو)العامةالمصلحة-٢
ب(أو)       دول الجوار-٣

مالحظة: لكل إجابة صحیحة عشر درجات
درجة/٤٠/أجب عن السؤالین اآلتیین:                                                : ثالثاً 

.عّرف األمن الغذائي العربي-١
.جات األساسیة من الغذاء لمواطنیهقدرة الوطن العربي على توفیر االحتیا- 
.بانتظام)منه(تأمین حد أدنى - 
استخدام عائدات الصادرات في استیراد ما یلزم لسد النقص الغذائي.- 

.ة عشر درجاتمالحظة: یكتفى بفكرتین لكل فكر 
؟ سمات دول عالم الشمالما - ٢
.إنتاج زراعي متقدم- 
أمن غذائي للسكان -
نمو سكاني منخفض.-
نهضة صناعیة متطورة ( خاصة في التقنیات).-
معدالت عالیة للتنمیة االقتصادیة.-
حث العلمي.بالوأالتعلیم أولمعیشة ت اارتفاعًا في مستویا-

.درجاتعشرلكل فكرة رتینبفكیكتفى : مالحظة
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درجة/ ٥٠/رابعًا: أجب عن سؤالین فقط مما یأتي:                          
التركیز علیها في إعادة النظر في حق النقض (الفیتو) إلصالح مجلس األمن؟تّم ما االتجاهات التي -١
:)االتجاه األول(
.حق النقضإلغاء -
البحث عن صیغة جدیدة لعملیة صنع القرار.-
مبدأ الدیمقراطیة.أو قیم العدالة أو بین الدولفي السیادةة وااسحق النقض یتعارض مع مبدأ الم)إن اإلبقاء على(-
:)االتجاه الثاني(
وضع قیود على استخدام حق النقض.-
مشروع القرار.المجلس أو أكثر علىدائمتین في اعتراض دولتین -

:)االتجاه الثالث(
یقتصر حق النقض على القرارات المتخذة في إطار الفصل السابع.) طالب بأن (-

مالحظة: یكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات.
قارن بین الفكر السیاسي عند افالطون والفكر السیاسي عند ابن خلدون.-٢

( افالطون)
التي تتألف من عقالء راشدین).هتمامه (أولى طبقة الحكام جّل ا-
التدریب یؤهلهم لتولي السلطة أو الحكم.أو وصف لهم نوعًا خاصًا من التعلیم -
.أو العمال والحكام و المحاربینالمدینة الفاضلة إلى ثالث طبقاتأوالجمهوریةفي كتابه قسم المجتمع -
یّتحد بالفلسفة.أو على القوانین المثالیة أن یعثر العلم السیاسي یجب - 
تصبح السیاسة علمًا عندما یغدو الفالسفة ملوكًا.- 

( ابن خلدون)
الجتماع اإلنساني.اوأصاغ أفكاره في علم جدید أطلق علیه العمران البشري - 
الدوام.الثبات أوالظواهر االجتماعیة تخضع لقوانین على درجة من - 
لي للحوادث ضمن بیئات محددة.تحتم التتاالظواهر االجتماعیة تخضع لقوانین -
القوانین تركز على التطور االقتصادي واالجتماعي في كل مجتمع.- 

التطور ُیبحث في ضوء عملیة االنتاج أو وسائل الحصول على الغذاء.(أو) 
الطبقیة هي من طبیعة المجتمع.وأالصراعات االجتماعیة - 
خرینیسیطر بعض الناس على اآلتؤدي إلى أن هذه الصراعات - 

تنشأ الدولة.وأینشأ الملك عن هذه الصراعات )أو(
أو الترف أو الدعـة أو السـكون (وهـي خـواص) إذا اسـتحكمت دللملك كما للدولة طبائع أو خواص ، االنفراد بالمج- 

فإنها تحمل الدولة على الهرم و الفناء
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ین في كل جانب على األقل شریطة أن على أن یكتب الطالب فكرتمالحظة: یكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات
ال یهمل أحد الجانبین وال یغطي أكثر من ثالث أفكار لكل جانب

؟ما أسس اإلدارة ومهاراتها-٣
(أو) حل المشاكل باألسلوب العلمي.كل.االعلمي في التوصل إلى حلول للمشب استخدام األسلو -
اختیار العاملین حسب قدراتهم أو خبراتهم.-
العاملین.تدریب-
التخصص في العمل.)اعتماد مبدأ(-
تفویض السلطات.-
الرؤیة الشمولیة.-
التعامل مع اآلخرین.)القدرة على(-
تقنیات الحدیثة.استخدام ال)القدرة على(-

مالحظة: یكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات.
درجة/٥٠/خامسًا: اكتب في أحد الموضوعین اآلتیین: 

علــى التنــاقض والقضــاء علــى االنمــاط االقتصــادیة ة ســقوط التعددیــة القطبیــة القائمــةة بأنهــا االمبریالیــة فــي مرحلــتعــّرف العولمــ-١
، فمـا أهـداف ووسـائل كـل مـن العولمـة الثقافیـة والعولمـة السیاسـیة؟ والهویـات والقـیماالنتمـاءاتكل تبتلعواالجتماعیة ... وهي 

وفي رایك كیف مّست العولمة الجمیع في مناحي حیاتهم كافة ؟
.لموضوعتعد تمهیدًا لقدمها الطالب تتضمن أي معلومة أو صیاغة یمكن أن یمقدمة:

:)العولمة الثقافیة(
الحكومات).وأالشعوب ىعل(ن ي یخدم الطرف المهیمذتعمیم النموذج الثقافي ال- 
.)لترویج صناعاتها(تعمیم أنماط استهالكیة غربیة - 
تصویر الحیاة على أنها متعة أو رفاهیة.- 
تستند إلى أسس علمیة أو معرفیة أو فلسفیة.- 
األقمار الصناعیة أو القنوات الفضائیة أو مواقع التواصل االجتماعي (باسم الحریة الشخصیة).استغالل- 
مجـاًال حیویـًا العالیـة(المهنیـة وأاحتـواء للمهـاجرین مـن ذوي الخبـرات أو الكفـاءات العلمیـة وأوات لجـذب شكل أدت- 

من مجاالت العولمة الثقافیة وسیاسة االختراق).
(العولمة السیاسیة):

السیطرة على العالم من خالل فتح الحدود.- 
.م على بلدان العالم فرض سیاسة الطرف المعولِ - 
.لى قرارات البلدان النامیة أو التحكم بالقرار السیاسي لهذه الدولالسیطرة ع- 
(أو) تحقیق المصالح األمریكیة أو األوروبیة..   أو السیادة الوطنیةأو االنتماء الوطنيإضعاف سلطة الدولة - 
حمایة األقلیات أو الدیمقراطیة.حقوق اإلنسان أو مثلدیدة عنشر مفاهیم - 
مجلس األمن أو المنظمات الدولیة مثلمؤسسات عالمیة استغالل- 
القوة العسكریة.استخدام- 

من دون احترام لخصوصیات أو هویات بسبب القوة العسكریة أو االقتصـادیة ألن أنصارها أصبحوا یتعاملون بها الخاتمة: 
المحركة لها أو أي رأي آخر ینسجم مع الموضوع.
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للموضوع.خمس درجات على أن تكون مناسبة للمقدمةمالحظة:
خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ویبدي فیها رأیه.الخاتمة: 
.ر من كل محور على األقلافكثالث أیذكرعلى أن درجاتخمسلكل فكرة فكربثمانیكتفى العرض: 

قامـة نظـام اجتمـاعي عـادل، سادت في العصور الحدیثة اتجاهات فكریة عدیدة منها الفكر االشتراكي الـذي نـادى بإ-٢
وفــي رأیــك لمــاذا لــم تطبــق العلمیــة؟واالشــتراكیةاختلفــت آراء المفكــرین حــول كیفیــة تطبیقــه. فمــا االشــتراكیة الخیالیــة 

االشتراكیة الخیالیة؟
.لموضوعتعد تمهیدًا لتتضمن أي معلومة أو صیاغة یمكن أن یقدمها الطالب مقدمة:-

):االشتراكیة الخیالیة(
روبرت أوین وأشارل فورییه وأن سمون رت في أوروبا على ید ساانتش- 
وضعوا مشاریع المجتمع المثالي.- 
.ام اجتماعي یقوم على المساواة االجتماعیة بین الناسظإقامة ن- 
رفض كل أشكال العبودیة أو االستغالل.- 
الترویج السلمي لفكرة االشتراكیة.- 

االشتراكیة العلمیة):(
فرید ریك انجلیز أو لینین.وأركس عرفت عند كارل ما- 
الطبقة العاملة.أو لبرولیتاریااو وضح طبیعة الصراع في المجتمعات اإلنسانیة بین البرجوازیة ت- 
.الصراع دائم ومستمرالمضَطهدون والمضطِهدون أو أیة عبارة تّدل على ذلك. أوالصراع بین الطبقات- 
بانهیار الطبقتین المتصارعتین معًا.أوره ینتهي الصراع بانقالب ثوري یشمل المجتمع بأس- 
طبقات جدیدة بدًال من القدیمة قیام- 

أوجدت ظروفًا جدیدة لالضطهاد وأشكال جدیدة للنضال.)أو(
أو أي رأي آخر یتناسب مع الموضوع.بتنویر المجتمع أو تغییر القناعات األخالقیةفبلوغ األهداالخاتمة:

مالحظة:
مس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع.خللمقدمة

خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ویبدي فیها رأیه.الخاتمة: 
.فكر من كل محور على األقلثالث على أن تكون درجاتخمسلكل فكرة فكربثمانیكتفى العرض: 

=====================
انتهى السلم
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عامةمالحظات
یقسم المصححون إلى مجموعتین- 
ورابعًا.وثانیًا تصحح المجموعة األولى أوًال - 
.وخامساً تصحح المجموعة الثانیة ثالثاً - 
مجموعة األولى.لٍ السابع من جدول الدرجات المكتسبة لالثالث و األول و الحقول:خصص ت- 
مجموعة الثانیة.للوالتاسعالخامس:یخصص الحقالن- 
حســب ورودهــا فــي ورقــة اإلجابــة ألول إجــابتین، ویكتــب علــى رابعــاً األســئلةمجموعــةلــب فــي تصــحح إجابــات الطا- 

إجابة السؤال الثالث (زائد) ال تصحح.
ثـم تجمـع درجـات في دائرة على یمین السؤالیوضع خط أحمر تحت اإلجابة الصحیحة وتوضع الدرجة المستحقة- 

وكتابة على یمین ورقة اإلجابة.المجموعة في مربع عند أول إجابة منها وتكتب رقماً 
یدون كل من قام بأعمال التصحیح أو التدقیق أو المراجعة اسمه وتوقیعه في الحقل المخصص له. - 

انتهى السّلم
_______________


