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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزشكخ

انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ :لسى 
 انًذَٛخ 

 انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انضبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

 /ػهٕو انؾٛبح / اعزًبع ٔالزصبد :انفشع

 َسبَٛبدآداة ٔإ /ػهٕو ػبيخ 

 -8-ًَٕرط سلى 

 سبػخ ٔاؽذح: انًّذح 

 

ّٕسح 6102-6102ٚشاػٙ رؼهٛك انذسٔس ٔانزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انذساسٙ )ًَٕرط يسبثمخ  (ٔؽزٗ صذٔس انًُبْظ انًط  

 

ّٔل  (صًبَٙ ػاليبد)ػهٗ يسزٕٖ انًؼبسف : انًغبل األ

 

 (ػاليبد اسثغ: )،  يصؾؾًب   انخطأ"خطأ"أٔ " صّؼ"اٜرٛخ ة أعت ػٍ انغًم : أٔاًل

. تعزٌز التواصل بٌن المواطن والسلطة –تعددٌة االراء وتوسٌع قاعدة المشاركة  –الشفاقٌة المالٌة : عقبات االعالم  -أ  

.  ٌنتخب النقٌب من بٌن االعضاء: نقابات مهنٌة  -ب  

.مهلة الطعن فً االنتخابات النٌابٌة شهرٌن من تارٌخ اعالن نتائج االنتخابات فً دائرته -ج   

.المدٌرٌة العامة المن الدولة تخضع لسلطة المجلس االعلى للدفاع وهً تابعة لرئٌس مجلس الوزراء -د  

 (ػاليزبٌ: )يٍ انغًم انٕاسدح ادَبِ شطت انذخٛم ا: صبًَٛب

 

 :انؼُبصش انجششٚخ انؼبيهخ فٙ انذفبع انًذَٙ  -0

 موظفٌن واجراء تابعٌن لمالك الدفاع المدنً  -أ

 موظفٌن فً شركة تامٌن على الحٌاة  -ب

 مكلفٌن ظرفٌن من االهلٌن  -ج

 مساهمٌن او متطوعٌن اختٌارٌٌن -د

 

  : ٚشزشط نهزششؼ نالَزخبثبد انُٛبثٛخ اٌ ٚكٌٕ  -6

 لبنانٌا اكثر  من عشر سنوات  -أ

 سنة من العمر  الخامسة والعشرٌناتم  -ب

 حائزا على اجازة فً ادارة االعمال  -ج

 متمتعا بحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة  -د

 

 

 :ادٔاس انًغهس انُٛبثٙ  -3

 سن القوانٌن  -أ

 منح الحكومة الثقة  -ب

البت فً االعتراضات على رفض الترشح   -ج

 فً االنتخابات النٌابٌة والبلدٌة 

 اقرار الموازنة  -د

 

  

 :رضى انمٕٖ انًسهؾخ فٙ نجُبٌ كم يٍ -4

 الجٌش  -أ

 قوى االمن الداخلً -ب

 الصلٌب االحمر  -ج

سائر العاملٌن فً االدارات العامة والمؤسسات العامة  -د

 .والبلدٌات الذٌن ٌحملون السالح بحكم وظٌفتهم 
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 صبنضًب: صُف انفئبد انزبنٛخ ثٍٛ يٍ ٚطجك ػهٛٓى لبٌَٕ انؼًم ٔيٍ ٚسزضُٗ رطجٛمّ ػهٛٓى فٙ عذٔنٍٛ : )ػاليزبٌ(          

الخدم فً  –افراد الهٌئة التعلٌمٌة فً المدارس الخاصة  –العمل الحر والمستقل  –عامل فً مؤسسة خاصة  فً اطار عالقة تبعٌة 

عامل فً شركة بٌع مواد غذائٌة  –النقابات الزراعٌة التى ال عالقة لها بالتجارة والصناعة  –ٌتقاضى اجر مقابل عمله –البٌوت 

 .ظفو واجراء الدولة والمؤسسات العامة والبلدٌات مو–خاصة لعائلة معروفة 

 (ػاليبد سذ: )رؾهٛم يسزُذاد: انًغبل انضبَٙ

  -0-يسزُذ 

 

 42إذا حل مجلس النواب وجب أن ٌشتمل قرار الحل على دعوة إلجراء انتخابات جدٌدة وهذه االنتخابات تجري وفقاً للمادة "

 ."وتنتهً فً مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر

                                                                                                        ( 42/2/2421المعدلة بالقانون الدستوري الصادر فً )من الدستور اللبنانً  42المادة                                                      

 -6 -يسزُذ 

      

ٌلعب الرأي العام فً الدول الدٌمقراطٌة دوراً أساسٌاً وال ٌمكن لحكومات هذه الدول تجاهله، بل هً تعلّق أهمٌة كبرى علٌه،     

وتحاول معرفة اتجاهاته حٌال المشاكل المطروحة ، لتحّدد سٌاساتها بما ٌتفق مع هذه االتجاهات ، وغالباً ما تتجّنب الّصدام معه، 

وحتى تضمن نجاحها . النظمة الدٌمقراطٌة تنبثق من الشعب بواسطة االقتراع العام وذلك فً فترات دورٌة محّددةالن السلطة فً ا

وبهذا المعنى ٌمّثل الرأي .فً الدورات الالحقة ٌهّمها أن تحوز على رضى الرأي العام بتحقٌق المشارٌع التً تلقى تجاوباً منه 

لكن ٌجب . اجهة الخروقات االساسٌة لحقوق االنسان وحرٌاتهم أّنى كان مصدرهاالعام وسٌلة ضغط مهمة بوجه السلطة وبمو

التأكٌد على أن وسٌلة الضغط هذه ال تشّكل ضمانة ذات فعالٌة للحقوق إال فً دوٍل حظٌت شعوبها بفرص وافٌة لالرتقاء بأفرادها 

فالرأي العام ال ٌمكن أن ٌتكّون فً دولة ٌعانً . وري اقتصادٌاً وثقافٌاً واجتماعٌاً، كما حظٌت بتجارب عدٌدة من الكفاح الدست

 .                                االفراد فٌها من الفقر والجهل

 (.ثزصشف. )ػٛسٗ ثٛشو، انؾشٚبد انؼبيخ ٔؽمٕق االَسبٌ ثٍٛ انُص ٔانٕالغ. د                                                         

 :ُذاد اعت ػٍ االسئهخ االرٛخ اَطاللب يٍ انًسز

ٌّن  -1  (ػاليزبٌ )     نوعه ـ مصدره ـ الفكرة الرئٌسٌة  التً ٌتناولها :قدم كال ًمن المستند

 :استخرج من المستندٌن -2

 (خػالي)                . االجراء الدستوري فً حال تّم حل المجلس النٌابً  .أ 

  (ػاليخ )                . مواصفات الشعوب التً تستطٌع أن تشّكل قّوة ضغط فاعلة  .ب 

د عدد ا -3 ٌّة توزٌعحدِّ ٌّة وكٌف )  المقاعد                                                                                لمقاعد النٌاب

 (ػاليزبٌ

 (ػاليبد  سذ)دساسخ ٔضؼٛخ يشكهخ  :انًغبل انضبنش 

   

ػبَٗ نجُبٌ نًّذح صًبَٛخ أشٓش يٍ ركّذس انُفبٚبد فٙ شٕاسػّ، كًب أٌ يذاخٍ انًصبَغ رُفش انسًٕو دٌٔ سلٛت ٔال ؽسٛت .   

 .إضبفخ انٗ رؾٕٚم يغبس٘ انصشف انصّؾٙ نألثُٛخ انسبؽهّٛخ انٗ انجؾش سغى كّم انمٕاٍَٛ ٔانزٙ رًُغ ْزِ انزؼّذٚبد

 (صالس ػاليبد)                       .التلوث التً عانى منها لبنان وقّدم مضمون التشرٌعات الذي تّمت مخالفتها أنواعحّدد  .أ 

ٌّن أثر التلوث فً ارتفاع الفاتورة البٌئٌة فً مجاالت ثالث   .ب   (ػاليخ َٔصف)     . ب

 (ػاليخ َٔصف) .قّدم ثالثة مقترحات لحل مشكلة النفاٌات فً لبنان  . ط

 



3 
 

 

 ػًاًل يٕفمًب

 

 

 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزشكخ

انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ : لسى 
 انًذَٛخ

 انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انضبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

 /ػهٕو انؾٛبح / اعزًبع ٔالزصبد :انفشع

 َسبَٛبدآداة ٔإ /ػهٕو ػبيخ 

 -8-ًَٕرط سلى 

 سبػخ ٔاؽذح: انًّذح 

ّٕسح 6102-6102رشاػٙ رؼهٛك انّذسٔس ٔانّزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انّذساسٙ )انّزصؾٛؼ أسس   (ٔؽّزٗ صذٔس انًُبْظ انًط

 انًالؽظبد  انؼاليخ اإلعبثبد انًمزشؽخ انسؤال

 (صًبَٙ ػاليبد) ػهٗ يسزٕٖ انًؼبسف: انًغبل االٔل

 

 

 :ٔاًلأ

سلطة عقبة  -/عقبة السلطة السٌاسٌة االستبدادٌة /خطأ   -أ
   رجال المال واالعمال

 صح -ب

المهلة ثالثون ٌوما من تارٌخ اعرن نتائج : خطا  -ج
 االنتخابات فً دائرته

المدٌرٌة العامة المن الدولة تابعة لرئٌس خطأ   -د 
 .الجمهورٌة

 ػاليبداسثغ 

 ػاليخ ٔاؽذح نكم إعبثخ صؾٛؾخ

َٔصف ػاليخ نهخطأ َٔصف 
 ػاليخ نهزصؾٛؼ

 

ًٛب  :صبَ

 ب -1

 ج -2

 ج -3

 ج -4

 ػاليزبٌ

َصف ػاليخ نكم سؤال سثغ 
 نزؾذٚذ انخطأ ٔسثغ نهزصؾٛؼ

 

 :ًضبصبن

 فئبد ٚطجك ػهٛٓب

 لبٌَٕ انؼًم

فئبد ال  ٚطجك ػهٛٓب لبٌَٕ 

 انؼًم

عامل فً مؤسسة خاصة  
 فً اطار عالقة تبعٌة

 العمل الحر والمستقل

افراد الهٌئة التعلٌمٌة فً  ٌتقاضى اجر مقابل عمله
 المدارس الخاصة

عامل فً شركة بٌع مواد 
غذائٌة خاصة لعائلة 

 معروفة

 الخدم فً البٌوت

دولة موظفو واجراء ال 
 .والمؤسسات العامة والبلدٌات

ال  ًالنقابات الزراعٌة الت 
  عالقة لها بالتجارة والصناعة

 ػاليزبٌ
 ػاليخ نكم اعبثخ سثغ

 (سذ ػاليبد: )رؾهٛم يسزُذاد: انًغبل انضبَٙ

0. 

    -2-مستند 

 مادة من الدستور اللبنانً   :     َٕػّ  

المعدلة بالقانون )من الدستور اللبنانً  42المادة :  يصذسِ  

 (42/2/2421الدستوري الصادر فً 

االجراءات الواجب اتخاذها عند حل :  انفكشح انشئٛسّٛ  

 المجلس النٌابً

  -4مستند

 نص: َٕػّ  

عٌسى بٌرم، الحرٌات العامة وحقوق االنسان . د :يصذسِ 

 ػاليزبٌ

 ػاليخ نكم يسزُذ

 سثغ ػاليخ نهُٕع

 سثغ ػاليخ نهًصذس

 َصف ػاليخ نهفكشح انشئٛسٛخ
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 انًالؽظبد  انؼاليخ اإلعبثبد انًمزشؽخ انسؤال

 (.  بتصرف. )بٌن النص والواقع

 .أهمٌة الرأي العام فً الدول الدٌمقراطٌة : انفكشح انشئٛسٛخ



5 
 

 انًالؽظبد  انؼاليخ اإلعبثبد انًمزشؽخ انسؤال

6. 

االنتخابات تجري وفقاً دعوة إلجراء انتخابات جدٌدة وهذه  -أ

 .وتنتهً فً مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر 42للمادة 
 ػاليخ

 َصف ػاليخ نكم فكشح

ا  -ب ًٌّ الشعوب التً حظٌت بفرص وافٌة لالرتقاء اقتصاد

ا ًٌّ ًٌّا واجتماع  .وثقاف

 .الشعوب التً حظٌت بتجارب عدٌدة فً الكفاح الدستوري -

 ػاليخ

3. 

  068:عدد المقاعد النٌابٌة 

 توزع نسبٌا بٌن المسلمٌن والمسحٌٌن

 نسبٌا بٌن طوائف كا من الفئتٌن

 نسبٌا بٌن المناطق

 َصف ػاليخ نكم اعبثخ ػاليزبٌ

 (سذ ػاليبد ) دساسخ ٔضؼٛخ يشكهخ :انًغبل انضبنش

 

 .تلوث تربة، تلوث الهواء، تلوث مٌاه: إَاع انزهٕس  -أ

 صالس ػاليبد

 َٕع ؼاليخ نكمانػاليخ َٔصف 

 :انمٕاٍَٛ انزٙ رًذ يخهفزٓب

وضع الشروط المتوّجبة للمحافظة  :قانون النظافة العاّمة -

 .على النظافة العاّمة من مضار النفاٌات

الذي اخضع المؤسسات الصناعٌة لمعاٌٌر  قانون الصناعات -

 .تتعلّق بعدم األضرار بالسالمة العامة والهواء

الذي منع تصرٌف المٌاه المبتذلة فً  مرسوم المٌاه المبتذلة -

ٌّة طرٌقة أخرى قبل معالجتها  .البحر أو تصرٌفها بأ

ؼاليخ نكم انػاليخ َٔصف 
 لبٌَٕ

 :أصش انزهٕس فٙ اسرفبع كهفخ انفبرٕسح انجٛئٛخ -ة

 .موت مّبّكر، إعاقة دائمة، أمراض مزمنة:  خسائر بشرٌة

تشمل االضرار الاّلحقة بالموارد الطبٌعٌة وقد :  خسائر مالٌة

 .من الناتج المحلً% 6تصل إلى 

 .نتٌجة التراجع فً العائدات السٌاحً خسائر سٌاحٌة

 ػاليخ  َٔصف
 ، ػاليخ نكم َزٛغخَصف 

 انًطهٕة صالس َزبئظ

 :صالصخ رذاثٛش نؾم يشكهخ انُفبٚبد  -ط

 .الفرز عند المصدر أو المكّبات -

ًّ الطمر  -  .الصح

 .اعتماد مبدأ التدوٌر -

 ػاليخ  َٔصف

 
 َصف ػاليخ نكم الزشاػ

 


