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  الوطنيةربية م تصحيح مادة التّ سلّ 
  ) العلمي واألدبي(العامة ة انويّ راسة الثّ لشهادة الد
  م ٢٠١٤ معا/  الثانية دورةال

  مئتان: الدرجة
  /درجة ٣٠/ :    إلى ورقة إجابتك هاانقلو العبارة غير الصحيحة أمام  )غلط(العبارة الصحيحة وكلمة  أمام) صح(كلمة ضع : أوالً 
            أو صح -٦           أو صح - ٥         أو صح -٤      xأو  غلط - ٣         أو صح -٢      xأو  غلط - ١ 

  .الصحيحة تدل على اإلجابة إشارة ةأي    
  .درجات خمسلكل إجابة صحيحة : مالحظة

  /درجة ٣٠/      :                                ورقة إجابتك ىوانقلها إل مما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة،: ثانياً 
     ب           )  أو(        لهيمنةرفض محاوالت ا -١
  ج             )أو(              العامة المصلحة -٢
  ب      )       أو(                  دول الجوار -٣

  لكل إجابة صحيحة عشر درجات: مالحظة
  /درجة ٤٠/                :                                                      أجب عن السؤالين اآلتيين: ثالثاً 
  .عّرف األمن الغذائي العربي -١
  .جات األساسية من الغذاء لمواطنيهقدرة الوطن العربي على توفير االحتيا - 
  .بانتظام )منه(تأمين حد أدنى  - 
  .استخدام عائدات الصادرات في استيراد ما يلزم لسد النقص الغذائي - 

  .درجاتيكتفى بفكرتين لكل فكرة عشر : مالحظة
  ؟ سمات دول عالم الشمالما  - ٢
  .إنتاج زراعي متقدم - 
  أمن غذائي للسكان  -
  .نمو سكاني منخفض) أو(   
  ).خاصة في التقنيات( نهضة صناعية متطورة  -
  .معدالت عالية للتنمية االقتصادية )أو(  
  .حث العلميبوالأالتعليم  أولمعيشة ت امستويا ارتفاع -

  .درجات عشرلكل فكرة  فكرتينبيكتفى : مالحظة
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  / درجة ٥٠/                                     :                          أجب عن سؤالين فقط مما يأتي: رابعاً 
  إلصالح مجلس األمن؟) الفيتو(التركيز عليها في إعادة النظر في حق النقض تّم ما االتجاهات التي  -١
  :)االتجاه األول(
  .ء حق النقضإلغا -
  .البحث عن صيغة جديدة لعملية صنع القرار -
  .مبدأ الديمقراطيةأو قيم العدالة أو  بين الدول في السيادةة وااسحق النقض يتعارض مع مبدأ الم )إن اإلبقاء على( -
  :)االتجاه الثاني(
  .وضع قيود على استخدام حق النقض -
  .لى مشروع القرارالمجلس أو أكثر عدائمتين في اعتراض دولتين  -
  :)االتجاه الثالث(  
  .يقتصر حق النقض على القرارات المتخذة في إطار الفصل السابع) طالب بأن ( -

  .يكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات: مالحظة
   .قارن بين الفكر السياسي عند افالطون والفكر السياسي عند ابن خلدون -٢

  )افالطون(     
 ).التي تتألف من عقالء راشدين(اهتمامه  أولى طبقة الحكام جلّ  -
 .التدريب يؤهلهم لتولي السلطة أو الحكمأو وصف لهم نوعًا خاصًا من التعليم  -
 .العمال و الحكام و المحاربينأو  المدينة الفاضلة إلى ثالث طبقات أو الجمهوريةفي كتابه قسم المجتمع  -
 .و يّتحد بالفلسفةأعلى القوانين المثالية يعثر  )أنيجب (العلم السياسي  -

 .ال تصبح السياسة علمًا إال عندما يغدو الفالسفة ملوكاً ) أو(
  )ابن خلدون(   
 .الجتماع اإلنسانيا وأصاغ أفكاره في علم جديد أطلق عليه العمران البشري  -
 .الدوام الثبات أوالظواهر االجتماعية تخضع لقوانين على درجة من  )رأى أن(  -
 .تحتم التتالي للحوادث ضمن بيئات محددةعية تخضع لقوانين الظواهر االجتما) أو( -
 .القوانين تركز على التطور االقتصادي واالجتماعي في كل مجتمع -

 .التطور ُيبحث في ضوء عملية االنتاج أو وسائل الحصول على الغذاء) أو(
 .الطبقية هي من طبيعة المجتمع وأالصراعات االجتماعية  )يرى أن( -

   يسيطر بعض الناس على اآلخرينتؤدي إلى أن عات هذه الصرا) أو(
  .تنشأ الدولة وأينشأ الملك عن هذه الصراعات  )أو(

إذا ) وهـــي خــــواص(أو التــــرف أو الدعـــة أو الســــكون  داالنفــــراد بالمجـــ منهـــا لـــك كمـــا للدولــــة طبـــائع أو خــــواصللمُ  -
  استحكمت فإنها تحمل الدولة على الهرم و الفناء

على أن يكتب الطالب فكرتين في كل جانب على األقل شريطة أن  فكرة خمس درجات يكتفى بخمس فكر لكل: مالحظة
  ال يهمل أحد الجانبين وال يغطي أكثر من ثالث أفكار لكل جانب
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  ؟ما أسس اإلدارة ومهاراتها -٣
  .حل المشاكل باألسلوب العلمي) أو(  .كلاالعلمي في التوصل إلى حلول للمشب استخدام األسلو  -
  .لعاملين حسب قدراتهم أو خبراتهماختيار ا -
  .تدريب العاملين -
  .التخصص في العمل )اعتماد مبدأ( -
  .تفويض السلطات -
  .الرؤية الشمولية -
  .القدرة على التعامل مع اآلخرين -
  .تقنيات الحديثةالقدرة على استخدام ال -

  .يكتفى بخمس فكر لكل فكرة خمس درجات: مالحظة
  /درجة ٥٠/                                                          : موضوعين اآلتييناكتب في أحد ال: خامساً 
علــى التنــاقض والقضــاء علــى االنمــاط االقتصــادية  ة ســقوط التعدديــة القطبيــة القائمــةة بأنهــا االمبرياليــة فــي مرحلــتعــّرف العولمــ - ١

، فمـا أهـداف ووسـائل كـل مـن العولمـة الثقافيـة والعولمـة السياسـية؟ والهويـات والقـيم االنتمـاءاتكـل  تبتلعوهي ... واالجتماعية 
  وفي رايك كيف مّست العولمة الجميع في مناحي حياتهم كافة ؟

  .لموضوعتعد تمهيدًا لقدمها الطالب معلومة أو صياغة يمكن أن ي ةتتضمن أي :مقدمة
  :)العولمة الثقافية(

 ).الحكومات وأالشعوب  ىعل(ن ي يخدم الطرف المهيمذتعميم النموذج الثقافي ال -
 .)لترويج صناعاتها(تعميم أنماط استهالكية غربية  -
 .تصوير الحياة على أنها متعة أو رفاهية -
 .تستند إلى أسس علمية أو معرفية أو فلسفية -
 ).باسم الحرية الشخصية(األقمار الصناعية أو القنوات الفضائية أو مواقع التواصل االجتماعي  استغالل -
مجـاًال حيويــًا  العاليــة(المهنيـة  وأاحتـواء للمهــاجرين مـن ذوي الخبــرات أو الكفـاءات العلميــة  وأوات لجــذب شـكل أدت -

 ).من مجاالت العولمة الثقافية وسياسة االختراق
 ):العولمة السياسية(

 .السيطرة على العالم من خالل فتح الحدود -
  .م على بلدان العالم فرض سياسة الطرف المعولِ  -
 .لى قرارات البلدان النامية أو التحكم بالقرار السياسي لهذه الدولالسيطرة ع -
 .تحقيق المصالح األمريكية أو األوروبية) أو(.   أو السيادة الوطنية أو االنتماء الوطنيإضعاف سلطة الدولة  -
 .حماية األقليات أو الديمقراطيةحقوق اإلنسان أو  مثلديدة عنشر مفاهيم  -
 مجلس األمن أو المنظمات الدولية  وأمؤسسات عالمية  استغالل -
 .القوة العسكرية استخدام -
من دون احترام لخصوصيات أو هويات بسـبب القـوة العسـكرية أو االقتصـادية ألن أنصارها أصبحوا يتعاملون بها : الخاتمة

  .المحركة لها أو أي رأي آخر ينسجم مع الموضوع
  .للموضوعخمس درجات على أن تكون مناسبة  للمقدمة :مالحظة

  .خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ويبدي فيها رأيه: الخاتمة         
  .ر من كل محور على األقلافكثالث أ يذكرعلى أن  درجات خمسلكل فكرة  فكر بثمانيكتفى : العرض         
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قامـة نظـام اجتمـاعي عـادل، سادت في العصور الحديثة اتجاهات فكرية عديدة منها الفكر االشـتراكي الـذي نـادى بإ -٢
وفــي رأيــك لمــاذا لــم تطبــق  العلميــة؟ واالشــتراكيةفمــا االشــتراكية الخياليــة . اختلفــت آراء المفكــرين حــول كيفيــة تطبيقــه

  االشتراكية الخيالية؟
  .لموضوعتعد تمهيدًا لمعلومة أو صياغة يمكن أن يقدمها الطالب  ةتتضمن أي :مقدمة -

  ):االشتراكية الخيالية( 
 روبرت أوين  وأشارل فورييه  وأن سمون رت في أوروبا على يد ساانتش -
 .وضعوا مشاريع المجتمع المثالي -
 .ام اجتماعي يقوم على المساواة االجتماعية بين الناسظإقامة ن -
 .رفض كل أشكال العبودية أو االستغالل -
 .الترويج السلمي لفكرة االشتراكية -

  ):االشتراكية العلمية( 
  .فريد ريك انجليز أو لينين وأركس عرفت عند كارل ما -
  .الطبقة العاملةأو  لبروليتاريااو وضح طبيعة الصراع في المجتمعات اإلنسانية بين البرجوازية ت -
 .المضَطهدون والمضطِهدون أو أية عبارة تّدل على ذلك أو الصراع بين الطبقات -
 .الصراع دائم ومستمر -
 .رهينتهي الصراع بانقالب ثوري يشمل المجتمع بأس -

  .بانهيار الطبقتين المتصارعتين معاً  ينتهي الصراع )أو( 
 طبقات جديدة بدًال من القديمة  قيام -

 .أو أي رأي آخر يتناسب مع الموضوع بتنوير المجتمع أو تغيير القناعات األخالقية فبلوغ األهدا :الخاتمة 
  :مالحظة
  .مس درجات على أن تكون مناسبة للموضوعخ للمقدمة          
  .خمس درجات على أن تكون مناسبة للموضوع ويبدي فيها رأيه: الخاتمة          

  .فكر من كل محور على األقلثالث على أن تكون  درجات خمسلكل فكرة  فكر بثمانيكتفى : العرض           
=====================  

  انتهى السلم
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  عامة مالحظات

 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 مجموعــةلــب فــي تصــحح إجابــات الطا -

 .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 -
 :ال الموضوع أن يوزع الدرجات وفق اآلتيعلى مصحح سؤ  -

     :مقدمة
   :العرض
 : الخاتمة

  انتهى السّلم
_______________  

 


