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 انهُئخ األكبدًَُّخ انًشزركخ

انزرثُخ انىعُُخ وانزُشئخ : قسى 
 انًذَُخ

 انزرثُخ انىعُُخ وانزُشئخ انًذَُخ: انًبدح

  انثبَىَخ انعبّيخ: انشهبدح

 /اخزًبع واقزصبد/ عهىو انحُبح ع: وانفر
 آداة واَسبَُبدعهىو عبيخ /            

 -2-ًَىرج رقى 

 سبعخ واحذح: انًّذح 

 

 (وحزً صذور انًُبهح انًغّىرح 2102-2102نهعبو انذراسٍ وانزىصُف انًعّذل راعٍ رعهُق انذروس َ) يسبثقخًَىرج 

 

 (عاليخ 02) عهً يسزىي انًعبرف : انًدبل األّول

 (عاليبد 4: )،  يصححًب   انخغأ"خغأ"أو " صّح"ـأخت عٍ األسئهخ اِرُخ ث: واًلأ

 .النواب ابات المهنٌة تنشأ بقانون من مجلس النق .أ 

 .تراع العلنً قاالعضائه رئٌسا ونائب الرئٌس بطرٌقة أٌنتخب المجلس البلدي من بٌن  .ة 

 .السٌاحة البٌئٌة تعنً زٌارة المواقع الطبٌعٌة كالمغاور والغابات والشواطئ  .ج 

 .التً ٌرٌد الترشح عنها  واردا فً قوائم الناخبٌن للبلدة ان ٌكون اسمه نتخابات البلدٌةٌشترط للمرشح لإل .د 

 

 (عاليبد 4: )دَبِ أاشغت انذخُم يٍ اندًم انىاردح  :ثبًَُب

 :يٍ يهىثبد انهىاء -0

 .الكربون ول وثانً اوكسٌدأ .أ 

 .استعمال اآلالت ذات صوت مرتفع .ة 

 .وسائل النقل العاملة على البنزٌن .ج 

 .الغازات المنبعثة من المصانع .د 

 :دور االعالويٍ  -2

 .حداثوالوقائع واألنقل االفكار  .أ 

 .خدمة للسلطةعالمً ممارسة التعتٌم اإل .ة 

 .ٌجري من حولهم ما علىاطالع الرأي العام  .ج 

 .كشف الحقائق ومراقبة اعمال المسؤولٌن .د 

 : االقزراع فٍ االَزخبثبد انُُبثُخشروط يٍ  -3

 .اكثر من عشر سنواتمنذ لبنانً  .أ 

 .من عمره نكمل الحادٌة والعشرٌأ .ة 

 .المدنٌة والسٌاسٌةمتمتع بحقوفه  .ج 

 .وارد اسمه على قوائم الناخبٌن .د 

 :ذ انعًم انفردٌشروط عقيٍ  -4

 .م مخالفة عقد العمل لقانون العملعد .أ 

 .ن ٌكون عقد العمل الفردي  خطٌا  أ .ة 

 .اهلٌة ين ٌكون العقد صادرا عن اشخاص ذوأ .ج 

 .ٌشوب العقد عٌب من عٌوب الرضى ن الأ .د 

 

 4) :يٍ عجبراد انعًىد  انثبٍََُبسجهب   وثٍُ يبغىعبد انزٍ َزعرض نهب االعالو انضارثظ كم يٍ َىعٍ : ثبنثًب

 (عاليبد

 

 

 

 

 

 ستبداٌة اإل ةعقبة السلطة السٌاسٌ -1
 

 عمال عقبة سلطة رجال المال واأل -2

 تقدٌم اغراءات مادٌه ومعنوٌه  .أ 

 بالترهٌبانتزاع مواقف تمدحهم وتساندهم  .ب 

 الرسمٌة  باألجهزةصر النشاط االعالمً ح .ج 

خبار التً تصّب فً مصلحة عن األكشف  .د 

 الحاكم 

عالم تحت نتاج لجعل اإلارتفاع كلفة اإل استغالل .ه 

 رحمتهم 

 واآلالت الحدٌثة ةعالمٌنٌات اإلقالتتأمٌن  .و 

واخفاؤها مشبوهة صفقات تجارٌه  التعتٌم على .ز 

 .عن الرأي العام 
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من القمع السٌاسً بحجة دواعً األ اعتماد  .ح 

 .القومً 

 )عاليبد 9: )رحهُم يسزُذاد: انًدبل انثبٍَ

 (0)يسزُذ رقى 

قتراع بضرورة التقٌد بالمواد التالٌة الواردة فً قانون انتخاب قالم اإلأتتوجه وزارة الداخلٌة والبلدٌات الى رؤساء وكتبة    
  .، خالل العملٌة االنتخابٌة 8/01/5118تارٌخ ( 55)أعضاء مجلس النواب رقم 

المرشحٌن الذٌن   سماء أللناخب عند دخوله القلم ان ٌحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن : " على ما حرفٌته -/ 88/تنص الماد 
سماء أوراق البٌضاء الموضوعة على الطاولة فً المعزل وٌكتب علٌها ، أو ان ٌأخذ ورقة بٌضاء من بٌن األٌرٌد انتخابهم

تنص و .وراق بٌضاءأ ٌن وتوضع فٌه أٌضا  ق فً المعزل الئحة كبٌرة بأسماء المرشحٌعل. "المرشحٌن الذٌن ٌرٌد انتخابهم 
الى وراء المعزل لٌختار أسماء المرشحٌن الذٌن  لزامٌا  إٌطلب رئٌس القلم الى الناخب التوجه : " ٌتهعلى ما حرف/ 88/المادة 

 ".ٌرٌد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من االقتراع

ساسٌة لحرٌة الناخب، وال ٌسع هذا االخٌر التنازل عنها ولو اختار هو ذاك، تحت المعزل من الضمانات األختالء فً ٌعتبر اإل
  .قتراعطائلة منعه من اإل

 .ص انً رؤسبء االقالو وانكزجخ خالل انعًهُبد االَزخبثُخ \4\39رعًُى رقى                                               

 (2)يسزُذ

، وذلك لجامعً والمجتمع المدنً فً لبنانوماهٌة دور الشباب ا" االنتخابات الدٌمقراطٌة"را  حول مبدأ الحدٌث مؤخّ كثر     
 .العملٌات التً تضمن تداول السلطة وإعادة إنتاجها دٌموقراطٌا   ضمن إطار

فت هذه الممارسة الدٌمقراطٌة الحدٌثة، حٌث ُعرّ ، عند كثٌر من الباحثٌن، موقع الصدارة فً النظم "االنتخابات"وقد احتل مفهوم 
مجموعة من اإلجراءات والمعاٌٌر التً ٌستطٌع األفراد من خاللها المشاركة فً عملٌة صنع القرار الوطنً عن "على أنها 

 ."طرٌق التنافس فً انتخابات حرة ونزٌهة

خلصت معظم الدراسات إلى وضع شروط محددة  نتخابات،وبالنظر إلى األدبٌات العلمٌة التً تعنى بالدٌمقراطٌة واإل
نتخابات وانتظامها، لتحقٌق هذا الهدف ونجاحه، مرتكزة  فً ذلك أوال  على حق التصوٌت العام لكل المواطنٌن، ثم دورٌة اإل

د وعدم حرمان أي جماعة من تشكٌل حزب سٌاسً أومن الترشح للمناصب السٌاسٌة، باإلضافة إلى حق التنافس على كل مقاع
المجالس النٌابٌة، وحرٌة إدارة الحمالت االنتخابٌة، ثم تمكٌن الناخبٌن من اإلدالء بأصواتهم وسط جو من الحرٌة والسرٌة إلى 

 .فرز األصوات قبل إعالنها بشفافٌة

إن تحقٌق هذه الشروط بشكل دٌموقراطً وحضاري ٌؤدي وبدون أدنى شك إلى تمكٌن المواطنٌن من المشاركة فً 
من أهم  نتخابٌةاإلوفً هذا اإلطار، تعد مشاركة وتأهٌل فئة الشباب فً العملٌة    ...ع القرارات السٌاسٌة الوطنٌةعملٌة صن

عالمنا الٌوم، لما لها من عظٌم األثر على إرساء البناء المؤسساتً الصحٌح للدولة المدنٌة على األصعدة  فًالمواضٌع المثارة 
التأهٌل المطلوب  مٌنتأعلى المهارات، والخبرات العلمٌة والعملٌة، و على إكسابهمو. كافة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 .الحرٌة والقدرة على إحداث التغٌٌر المنشود مالسلٌم مع المستجدات والتطورات السٌاسٌة حتى ٌكون له مفهلضمان تكٌّ 

 (ثزصرف )  2104رشرٍَ األول  23انخًُس : انذكزىر سبيٍ انخغُت 
 

 اَغالقًب يٍ انًسزُذٍَ أخت عٍ االسئهخ اِرُخ: 
 

ٌّن عّرف. 0  (عاليزبٌ)        تناولهاالتً ٌ الرئٌسٌة  الفكرةه ـ نوعه ـ مصدر :كال  من المستند

ٌّنا. 5  : ستخرج من المستند

 (عاليخ )    .واجبات الناخب اثناء عملٌة االقتراع    .أ 

 (عاليخ )  .                                    دخول الناخب وراء المعزل الزامٌة من ةالغاٌ .ب 

 (عاليخ)              .والفرزمرحلتً االقتراع فً االنتخاب دٌمقراطٌة شروط تحقٌق  .ج 

 .شروط تحقٌق الدٌمقراطٌة فً االنتخابات ه حول فً المستندٌن اعال استنادا لما ورد. 3

 (عاليخ) شرطٌن قانونٌٌن لتحقٌق تكافؤ الفرص بٌن المرشحٌن   اذكر  –

 

 (عاليبد  سذ) دراسخ وضعُخ يشكهخ :انًدبل انثبنث 

 .لمساعدته  قطاف ٌستعٌن بعدد من العمال الفً موسم , ستان لٌمون بفرٌد   ٌملك  

 .التحكٌمً االّ ان المجلس رفض الدعوى تقدم العامل بدعوى امام مجلس العمل, االجر حول  حد العمالأنشأ نزاع بٌنه وبٌن 

ٌّن سبب رفض الدعوى  -1  (عاليخ) .من قبل مجلس العمل التحكٌمًب

 (عاليخ)     .مجلس العمل التحكٌمً ال تدخل فً اختصاص تٌنمشابه تٌنحال سمّ  -2

 (عاليزبٌ) .االجتماعً -على الصعٌدٌن االقتصادي حدد دورٌن لقانون العمل  -3



 3 

 (عاليزبٌ) .فً حماٌة العمالتساهم من خاللهما النقابات اقترح وسٌلتٌن  -4

 

 عًاًل يىفقًب

 

 انهُئخ األكبدًَُّخ انًشزركخ

انزرثُخ انىعُُخ وانزُشئخ : قسى 
 انًذَُخ

 انزرثُخ انىعُُخ وانزُشئخ انًذَُخ: انًبدح

  انثبَىَخ انعبّيخ: انشهبدح

 /اخزًبع واقزصبد/ عهىو انحُبح ع: وانفر
 آداة واَسبَُبدعهىو عبيخ /            

 -2-ًَىرج رقى 

 سبعخ واحذح: انًّذح 

 

 (وحّزً صذور انًُبهح انًغّىرح 2102-2102رراعٍ رعهُق انّذروس وانّزىصُف انًعّذل نهعبو انّذراسٍ )أسس انّزصحُح 

 

 انًالحظبد انعاليخ (عاليخ ثًبٍَ) اإلخبثبد انًقزرحخ انسإال

   انًعبرفعهً يسزىي : انًدبل االول

 

 

 ":اوال

 .تنشأ بقرار من وزٌر العمل :  خطأ -أ

 باالقتراع السّري : خطأ -ب

 صح  -ج

 صح  -د
 عاليبد 4

عالمة واحدة لكل 
 .صحٌحةإجابة 

نصف عالمة لإلشارة 
الى االجابة غٌر 

الصحٌحة ونصف 
 .عالمة  للتصحٌح

ا    ٌ  ب. 0 : ثان

 .ب . 5

 أ. 3

 ب. 4

 

 عاليزبٌ

 

لكل عالمة نصف 
 .صحٌحةإجابة 

 

ا    ح  –د  –ج  -ب :االستبداٌة  ةعقبة السلطة السٌاسٌ -1 :ثالث 

 ز  –هـ  –أ  :عقبة سلطة رجال المال واالعمال -5

  .و : المشتت 

 

 عاليزبٌ

 .سؤاللكل عالمة 

 

 

 )عاليبد سذ: )رحهُم يسزُذاد: انًدبل انثبٍَ

0 

 (. 0)المستند ا

 .تعمٌم /نص: نوعه 

الكتبة خالل العملٌات ص الى رؤساء االقالم و/33/4رقم تعمٌم : مصدره
 .االنتخابٌة

 .ثناء العملٌة االنتخابٌةأدور رئٌس القلم وواجباته :  الفكرة الرئٌسٌة

 (. 5)المستند 

 .نص: نوعه 

 5104تشرٌن األول  53الخمٌس : الدكتور سامً الخطٌب : مصدره 

 (. بتصرف)

 .ها  وآلٌات تطبٌقهاشروط واالنتخابات دٌمقراطٌة  : الفكرة الرئٌسٌة

 عاليزبٌ

 ربع عالمة للنوع

ربع عالمة  
 للمصدر 

نصف عالمة 
 للفكرة الرئٌسٌة  

 

2. 

 : ثناء عملٌة االقتراعأواجبات الناخب  .أ 

للناخب عند دخوله القلم ان ٌحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن  
اسماء المرشحٌن الذٌن ٌرٌد انتخابهم ، أو ان ٌأخذ ورقة بٌضاء 
من بٌن االوراق البٌضاء الموضوعة على الطاولة فً المعزل 

 وٌكتب علٌها اسماء المرشحٌن الذٌن ٌرٌد انتخابهم 

زل لٌختار أسماء الى وراء المع" على الناخب التوجه الزامٌا 
  .المرشحٌن الذٌن ٌرٌد انتخابهم

 عاليخ

 

نصف عالمة لكل 
 فكرة 

 

2 

 

 دخول الناخب وراء المعزل   الزامٌة  من ةالغاٌ  .ة 

 .ختالء فً المعزل من الضمانات االساسٌة لحرٌة الناخباال- 

 

 عاليخ
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 انًالحظبد انعاليخ (عاليخ ثًبٍَ) اإلخبثبد انًقزرحخ انسإال

 

 شروط تحقٌق دٌمقراطٌة االنتخابات   .ج 

صواتهم وسط جو من الحرٌة بأتمكٌن الناخبٌن من اإلدالء  
 .والسرٌة

 .فرز األصوات قبل إعالنها بشفافٌة

 عاليخ

 

نصف عالمة لكل 
 شرط

3 

 : شرطان قانونٌان لتحقٌق تكافؤ الفرص 

 .تحدٌد سقف االنفاق االنتخابً 

 .عالن االنتخابً عالم واإلتنظٌم اإل 

 عاليخ
عالمة لكل نصف 
 شرط

 (عاليبد  سذ)دراسخ وضعُخ يشكهخ :انًدبل انثبنث 

0 

 :سبب رفض الدعوى من قبل مجلس العمل التحكٌمً 

مستثنون من تطبٌق  ةض ان العمال الموسمٌٌن فً الزراعالسبب وراء الرف
 .قانون العمل 

  عاليخ

    

2 

 : ال تدخل فً اختصاص  مجلس العمل التحكٌمً تٌنمشابه تٌنحال

  الخدم فً المنازل 

 ةفً المدارس الخاص ةالتعلٌمٌ ةفراد الهٌئأ 

 ةموظفو واجراء الدول. 

 

  عاليخ

 

عالمة لكل نصف 
 .حالة  

 

 

3 

 

 :االجتماعً -دوران له على الصعٌدٌن االقتصادي

  تأمٌن التوازن بٌن فرٌقً االنتاج 

 حماٌة الفرٌق االضعف اقتصادٌا اي االجٌر 
 

 

 عاليزبٌ

 عالمة لكل دور

 :حماٌة العمال  وسٌلتٌن تساهم من خاللهما النقابات فً 4

  توعٌة العمال على حقوقهم 

  مواكبة التشرٌعات العمالٌة لتطوٌرها 

  ًجعل االنتساب الى النقابات الزام 

  تشجٌع عقود العمل الجماعٌة 

  اعالم العمال بالتشرٌعات الخاصة بهم 

 عاليزبٌ

 

 عالمة لكل اقتراح 

 نقتراحاإ المطلوب

 


