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   ٢  صفحة حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية                                  )    ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعامالوطنية مادة التربية (

  
  الوطنيةربية م تصحيح مادة التّ سلّ 

  ) العلمي واألدبي(العامة ة انويّ لشهادة الدراسة الثّ 
  م٢٠١٤ معا/ األولى  دورةال

  مئتان: الدرجة
  :   إلى ورقة إجابتك هاانقلو  العبارة غير الصحيحةأمام  )غلط(العبارة الصحيحة وكلمة  أمام) صح(كلمة ضع : أوالً 

  /درجة٣٠/                                      
غلط                       -٦           صح -٥             غلط -٤           صح - ٣           غلط -٢        صح - ١ 

  .خمس درجات ينال الطالب الصحيحة تدل على اإلجابة إشارة أي
  .درجات خمسلكل إجابة صحيحة : مالحظة

  /درجة٣٠/      :                                ورقة إجابتك ىوانقلها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،: ثانياً 
     ج           )  أو(                                  أرسطو -١
  أ              )أو(             الهجرة من الريف إلى المدينة -٢
  ب      )       أو(       انخفاض قيمة صادراتها            -٣

  لكل إجابة صحيحة عشر درجات: مالحظة
  /درجة٤٠:                                                                      /أجب عن السؤالين اآلتيين: ثالثاً 
  .منظمة األمم المتحدة علل ضرورة إصالح -١
  .ميثاقها أو تأسيسها )إبرام(طويلة على  أو مرور مدة زمنية - 
   .في مجال التقدم العلمي أو التقني )الكبير(التسارع  - 
  .أو العالمية المتغيرات الدولية - 
  .)الفعلي والكامل(من وضع ميثاقها موضوع التنفيذ  )األمم المتحدة(عدم تمكن منظمة  - 

  .يكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر درجات: مالحظة
  ما أهمية اإلقليم في قيام الدولة؟  - ٢
  .ضروريًا لقيام الدولةشرطًا أو  )رُيعد اإلقليم صُغرًا وكبُ ( - 

  .ركنًا من أركان الدولة )أو(   
   .تقيم عليه سيادتها -
  .تطبق عليه قوانينها )أو(           .تفرض فوقه نظامها) أو(
   .ها بما يحتويه من ثروات أو موقع استراتيجيمصدر قوتها أو منعت )الدولة إقليم(يمثل  -
   .يشمل المجال البري والبحري والجوي -

  .درجات عشرلكل فكرة  بفكرتينيكتفى : مالحظة
  



   ٣  صفحة حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية                                  )    ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعامالوطنية مادة التربية (

  / درجة ٥٠/                                     :                          أجب عن سؤالين فقط مما يأتي: رابعاً 
  ما مرتكزات األمن المائي العربي؟ -١
  .ضمن عمل عربي أو مشتركتنسيق لمعالجة المشكالت المائية التخطيط أو ال -
   ).وطن العربيالفي (المشكلة المائية  يتحسسخلق وعي شعبي أو عام  -
  ).في حياتنا(يقدر أهمية الماء   -
  .لتنظيم استعمال المياه) الضرورية(سن التشريعات أو القوانين  -
  .ترشيد استهالكه -
  .)نظرًا الرتباطها بقضية المياه(االهتمام بالمسألة السكانية  -

  .يكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات: مالحظة
  كيف يتم الحفاظ على الهوية القومية العربية؟  -٢

 .الحفاظ على مقومات وجودنا الحضاري أو القومي) القومية العربية منيتحقق الدفاع عن هويتنا ( -
 الهيمنة التي تقوم بها الدول الكبرى) محاوالت(رفض  -

 .لفرض سيطرتها على مجتمعنا العربي) أو(
 .التمسك باستقاللية القرار السياسي أو االقتصادي -
 .مواجهة الذوبان أو الضياع) أو(     .تحصين المواطن العربي بالفكر العلمي أو الناقد -
 .تمجيد قيم العمل )أو(              .يجابية أو المثل األخالقيةتعزيز القيم اإل -
 .تجديد الثقافة العربية -
 .الخوف من الجديد )أو(       .عدم االنغالق أو التقليد أو االنكفاء على الذات أو استبعاد اآلخر -
مفـــاهيم  ٕابـــداعو  ).إليهــا مـــن المركـــز(شــرح مفـــاهيم أو تصـــورات وافـــدة ) علـــىال يقتصـــر (دور الثقافــة القوميـــة ) إن( -

  ).دفاع عن الهوية القوميةلل( .جديدة
  يكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات: مالحظة

  .ة، وضح ذلكر االتنظيم من الوظائف األساسية لإلدُيعد  -٣
  .تنسيقها في سبيل تحقيق أهداف محددة) أو(. ترتيب جهود جماعة من األفراد) هو اإلطار الذي يتم بموجبه( -
  ).هناك أربعة أنشطة بارزة في التنظيم(
   .تحديد أنشطة العمل - 
  .األعمال المطلوبة )أنواع(تصنيف  - 
  .إعطائهم قدرًا من السلطة) أو(       تفويض العمل ألشخاص آخرين - 
   .مستويات اتخاذ القرار تصميم - 
    .تحديد وظيفة كل فرد )أو( القضاء على االزدواجية في العمل) أو.(على أسس موضوعيةالوظائف  وأتوزيع األعمال  - 
  .تعريف كل فرد بدوره )أو.          (تحديد العالقات بين األفراد - 
  .تنمية قدراتهم )أو(           .)في المنشأة(تدريب العاملين  - 

  .يكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات: مالحظة



   ٤  صفحة حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية                                  )    ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعامالوطنية مادة التربية (

  /درجة ٥٠/                                                          : اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين: خامساً 
الذين تناولوا النظم السياسية ) أرسطو –أفالطون  –سقراط (ظهر في العصور القديمة مجموعة من الفالسفة   -١

وفـي العصـور السائدة في عصرهم بالنقـد والتحليـل وصـاغوا النظريـات ووضـعوا حجـر األسـاس لعلـم السياسـة، 
الوســطى كــان ُجــل بحــث الفالســفة والمفكــرين مقتصــرًا علــى المســائل الدينيــة، فمــا األســس التــي قامــت عليهــا 

وما أسباب سـيطرة الفكـر الـديني علـى المجتمـع األوربـي فـي العصـور السياسة عند كل من أفالطون وأرسطو؟ 
  الوسطى؟ وفي رأيك ما دور الحرية الفكرية في تطور المجتمع؟

  .قدمها الطالب تتعلق بالموضوعتتضمن أي معلومة أو صياغة يمكن أن ي :مقدمة
  :األفكار الرئيسة الواردة في الموضوع

  :)أفالطون( -
  .يجب أن تتألف من عقالء أو راشدين ُجل اهتمامهأولى طبقة الحكام التي  -
  .يؤهلهم لتولي السلطة أو أمور الحكموصف لهم نوعًا خاصًا من التعليم أو التدريب  -
  .المجتمع إلى ثالث طبقات كتابه الجمهورية أو المدينة الفاضلة في قسم -
  .تعمل على سد حاجات األفراد) التي(طبقة العمال  -
  . تتولى الدفاع عن حدود الدولة أو ممتلكاتها) التي(طبقة المحاربين  -
  .تنظم عالقات األفراد فيما بينهم أو تتولى قيادة المجتمع) التي(طبقة الحكام أو الحكماء  -
  :)أرسطو( -
 .نادى بإقامة السياسة على التجارب أو الخبرات  -
 .عدها سيدة العلوم -
 .المجتمعُتعنى بالمسائل الحيوية في  -
 .تحديد األولويات االجتماعية -
 .كيفية توزيع الموارد والثروة -
 .تمكين المواطن من حقوقه -
 .تحديد الواجبات االجتماعية -
  :)أسباب سيطرة الفكر الديني في المجتمع األوربي في العصور الوسطى( -

  ).ساد الفكر الديني في المجتمع األوربي في هذه المرحلة(
 .المجتمع أو شؤون الحكمسيطرة رجال الدين على  -
  .)ُجل بحث الفالسفة أو المفكرين في تلك الفترة مقتصرة على المسائل الدينية(
  .كل بحث خارج اإلطار الديني ُيعد خروجًا على الدين ورجاله -
  .الرأي وتنسجم مع سياق الموضوع أي فكرة تتضمن  :خاتمة -

  .خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع للمقدمة :مالحظة
  .خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ويبدي فيها رأيه: الخاتمة
  .على أن تكون فكرة من كل محور على األقل درجات خمسلكل فكرة  فكر بثمانيكتفى : العرض



   ٥  صفحة حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية                                  )    ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعامالوطنية مادة التربية (

  
ملـه مـع التطـور كـل بحسـب طريقـة تعاإيجابية وأخـرى سـلبية تختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـر  للثورة المعلوماتية آثارٌ  -٢

فمـا إيجابيـات الثـورة المعلوماتيـة وسـلبياتها؟ وفـي رأيـك كيـف يـؤثر اإلدمـان المعلومـاتي الـذي . ماتيالتكنولوجي والمعلو 
  يعاني منه بعض األفراد في عالقاتهم في مجتمعاتهم؟

  .تتضمن أية صياغة يقدمها الطالب تتعلق بالموضوع :مقدمة -
  ):اإليجابيات( -
  .علت اإلنسان قادرًا على الحصول على المعلومات أو األفكار الجديدة بسرعة وأين ما كان بأقل التكاليفج -

  .أصبح بإمكانه اإلطالع على ما يريد )أو(     
  ....).شابكة –تلفاز (االستفادة منها بالتعليم باستخدام وسائل االتصال الحديثة  -
  .ةمتباعدأعمالها من مواقع نت الشركات أو المصانع من إدارة مك -
  .التعاون مع شركات عالمية -
  .سهلت انتقال رؤوس األموال -
أصــبح العمــل فــي قطــاع المعلومــات عمــًال أساســيًا لشــريحة كبيــرة مــن القــوى  )أو(   .الكثيــر مــن فــرص العمــل وفــرت -

  .العاملة
  .المعلومة األكثر دقة أو مصداقية إيصالأصبح التنافس كبيرًا بين الوسائل اإلعالمية في  -
  ):السلبيات( -
 .تجعل الكثيرين غير قادرين على التعامل معها أو االستفادة منها -
 ). مما تقدمه وسائل اإلعالم المختلفة(عملت على اختراق ثقافات الشعوب أو تهديدها بإلغاء خصوصيتها  -

 .تتلقاهاتقديم عروض وبرامج ال تتناسب مع المجتمعات التي ) أو(
 ).واالتجاه إلى الشابكة للحصول على المعلومة بسهولة أو سرعة(ابتعاد الشباب عن القراءة  -
  .أي فكرة تتضمن الرأي وتنسجم مع سياق الموضوع :الخاتمة -

  :مالحظة
  .خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع للمقدمة
  .فيها رأيهخمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ويبدي : الخاتمة
  .على أن تكون فكرة من كل محور على األقل درجات خمسلكل فكرة  فكر بثمانيكتفى : العرض

=====================  
  انتهى السلم

  
  
  
  



   ٦  صفحة حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية                                  )    ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعامالوطنية مادة التربية (

  
  مالحظات عامة

 يقسم المصححون إلى مجموعتين -
 .ورابعاً وثانيًا تصحح المجموعة األولى أوًال  -
 .وخامساً  تصحح المجموعة الثانية ثالثاً  -
 .مجموعة األولىلٍ السابع من جدول الدرجات المكتسبة لالثالث و األول و  :الحقولخصص ت -
 .مجموعة الثانيةلل والتاسع الخامس :يخصص الحقالن -
حســب ورودهــا فــي ورقــة اإلجابــة ألول إجــابتين، ويكتــب علــى  رابعــاً  األســئلة مجموعــةتصــحح إجابــات الطالــب فــي  -

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

 .وكتابة على يمين ورقة اإلجابة المجموعة في مربع عند أول إجابة منها وتكتب رقماً 
 . يدون كل من قام بأعمال التصحيح أو التدقيق أو المراجعة اسمه وتوقيعه في الحقل المخصص له -

 انتهى السّلم


