
 وزارة التربیة والتعلیم العالي
 المدیریة العامة للتربیة

 دائرة االمتحانات

 امتحانات شھادة الثانویة العامة
 العلوم العامة وعلوم الحیاةا عفر

 العادیة ۲۰۰٥دورة سنة    

 تربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةال مسابقة في 
 االسم : ة واحدةساعالمدة : 

 الرقم :
 

 ثالثة مستندات وأربعة أسئلة ن المسابقةتتضمّ 
 )۱مستند رقم (

وفقاً لوضع السلطة وقّوتھا الرادعة، فإذا تشّدد النظام في قمع المخالفات تراجع الفساد  الفساد آفة تزداد وتتناقص
 اثر.، أّما إذا ارتكز المجتمع على المحمیّات والمحسوبیّات، فیجد الفساد وأركانھ أفضل قاعدة للتنامي والتكوالُمفِسد

، وعبثاً قد یحاول المجتمع الخروج من ...لقد تضّمنت التشریعات اللبنانیّة المتعاقبة عّدة نصوص  لمكافحة الفساد
الحاكم  بمراقبة فاعلة على توفّر لھ أرضیّة مالئمة تبدأ بتداول دیمقراطّي للسلطة وتستمرّ تكبوة الفساد ما لم 

قة التي تسلّط الضوء على بؤر الفساد ـّ تبدأ بالرقابة اإلعالمیّة الموث ّدة، ویمكن للرقابة أن تأخذ أشكاالً عومعاونیھ
 .الع على حقیقة الوضع لكي یمارس رقابتھ االقتراعیّةمن االطّ  فتشّكل بذلك خّزان المعلومات الذي یمّكن الرأي العامّ 

لة لتطبیقھا... ویقتضي على ھذا رادعة وأجھزة فاع قوانینولكي تكتمل عملیّة مكافحة الفساد، ال بّد من وجود  ...
فمن العبث  المستوى من المكافحة تطبیق مبدأ استقالل السلطة القضائیّة كي تتمّكن من إنزال العقوبة بالفاِسد... وإالّ 

 التكلّم عن مكافحة الفساد.
 ۲۰۰٤ آب ۱۳، جریدة النھار

 
 )۲مستند رقم (

رفة الحقوق وخصوصاً إتاحة الفرصة أمام المواطنین بل مع ،إّن دولة الحّق ال تعني تطبیق القانون فحسب
لبلوغھا؛ ولوسائل اإلعالم دور كبیر في تطبیق القاعدة الحقوقیّة إذ ال تقتصر مھّمات اإلعالم الحّر على عرض 
المشكلة فحسب أو تخصیص عمود لشكاوى النّاس، بل تشمل الّسعي إلى شرح الحقوق وُسبُل ممارستھا وعرض 

لجة وإمكانات الحلول... وھذا ما یغیب عن معظم البرامج اإلعالمیّة والكتابات الصحفیّة ویعتبر اقتراحات المعا
 مساھمة ولو غیر مقصودة في ضیاع المسؤولیّة. لھذا السبب، یجدر باإلعالم ممارسة دوره بحریّة وجرأة دون أيّ 

 حدود سوى حدود الحّق والقانون.
وتوفیر تكافؤ فرص اإلطاللة  ینفي حسن تنظیم اإلعالم واإلعالن االنتخابیّ یكمن دور اإلعالم قبل االنتخابات ... 

 اإلعالمیّة بین المرّشحین...
أّما المرحلة التالیة لالنتخابات فینبغي أن تتمیّز بوضع القضاء یده على الفساد، وتالیاً فدور اإلعالم یكون في 

... ھذا م جریئة من شأنھا صون حقوق اإلنسان عبر تسلیط الضوء على ھذه األحكامتحفیز القضاة على إصدار أحكا
 فضالً عن دور اإلعالم في فضح اإلدارة كلّما تلّكأت عن تنفیذ حكم قضائّي أو عن توفیر حقوق المواطنین...

 ف، بتصرّ  ۲۰۰٥نیسان  ۱۳بول مرقص، من محاضرة تدریبیّة لإلعالمیین، األونیسكو، 
 

 )۳قم (مستند ر
ً من  ً فتلعب دوراً ھاماً في تنظیم االقتصاد وتغدو عامالً أساسیّا ً واجتماعیّا على الّدولة أن تشّكل أنموذجاً اقتصادیّا

الّشامل وتوفیر نظام الحمایة االجتماعیّة الكامل... إال أّن جمود البنى اإلداریّة للدولة والكلفة المرتفعة  خالل التخطیط
جتماعّي... كلّھا أمور تمنع الّدولة من أن تقوم بدورھا في الرعایة بفعالیّة بحیث یبقى ھذا الدور لسیاسات التدّخل اال

 محصوراً في إطار تأمین النّظام واألمن.
 )عن الفرنسیة، بتصّرف(،   www.viepublique.frعن الموقع األلكتروني 

 
 

 : األسئلة
م كالًّ من المستندات ( .۱ د المسألة ،مصدره ،: نوعھ)۳-۲-۱قدِّ         التي یتناولھا.   وحدِّ

 (عـالمتـان)

 :استخرج من المستندات .۲



(المستند  .مكافحة الفساد في التنفیذیّة والقضائیّة ،كلٍّ من السلطات التشریعیّةل اً واحداً دور -أ
 (عـالمتـان)   األول)

             (المستند الثاني)    .دور اإلعالم الحرّ  -ب
 ان)ـالمتـ(ع

          (المستند الثالث) مفھوم دولة الرعایة. -ج
 (عـالمتـان)

 

 في األنظمة الدیمقراطیّة بحریّة وجرأة اإلعالمأّن ممارسة إلى  )۲المستند رقم ( یشیر. ۳
 ال یحّدھا سوى الحّق والقانون. 
        :الرامیة إلى حمایة اإلعالم ،أوِضح ھدفاً واحداً لكلٍّ من المفاھیم التالیة -أ

 (عـالمتـان)
     ة المالیّة.الشفافی -    
 تعّددیّة اآلراء وتوسیع قاعدة المشاركة. - 
        .تعزیز التواصل بین المواطن والسلطة - 

د  -ب                    شرطْین یمّكنان وسائل اإلعالم من تأمین حّق المواطن في المعرفة.حدِّ
 (عـالمتـان)

                 . ار معنى المسؤولیّة في حریّة اإلعالمبیِّن من خالل ثالث أفك -ج 
 (عـالمتـان)

 

 .ات المدنیّةمؤّسستتحقّق دولة الرعایة من خالل التكامل بین السلطات الرسمیّة وال. ٤
        من ھذه المؤّسسات في تحقیق دولة الّرعایة: لكلٍّ  اً واحداً دور أوِضح -أ

 (عـالمتـان)
 النّقابات. -
 النواب.مجلس  -
 الّسلطات المحلیّة. -

د -ب           .اھدورأسباب تعیق فعالیّة النقابات المھنیّة للقیام ب ةثالث حدِّ
 (عـالمتـان)

          .قدِّم ثالث مواصفات لمجتمع مدنّي متطّور -ج
 (عـالمتـان)

 



 وزارة التربیة والتعلیم العالي
 العادیة ۲۰۰٥دورة سنة    الشھادة الثانویة العامة    المدیریة العامة للتربیة  

 التثقیل التفصیلي لمادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة  دائرة االمتحانات    
  العلوم العامة وعلوم الحیاةفرعا          
       

 
 

رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة ة المتوقعـةاإلجــاب

 )۱مستند رقم ( ۱
 : مقالة.النوع •
  ۲۰۰٤ آب ۱۳النھار : جریدة المصدر •
 .كیفیة مكافحة الفساد: المسألة •

 
٤/۱ 
٤/۱ 
۲/۱ 

 
 
 
 
 

 )۲مستند رقم (
 نص.محاضرة ، : النوع •
محاضرة تدریبّیة لإلعالمّیین،  بول مرقص، من: المصدر •

 .۲۰۰٥نیسان  ۱۳ونیسكو األ
دور أو  ،دور اإلعالم في حمایة حقوق المواطن: سألةالم •

 .اإلعالم في تكریس دولة الحّق (القانون)

 
٤/۱ 
٤/۱ 

 
۲/۱ 

 

 

 )۳مستند رقم (
 نص. دراسة،: النوع •
 ، .www.viepublique.fr االلكترونيالموقع عن : المصدر •

 (عن الفرنسیة، بتصّرف)
 .تحقیقھوموانع دور دولة الرعایة : المسألة •

 
٤/۱ 
٤/۱ 

 
۲/۱ 

 
 
 
 
 

 

 عامةدور السلطات ال - أ ۲
  :السلطة التشریعّیة

 .للفساد رادعةقوانین  وضع •
 .المراقبة الفاعلة على الحاكم ومعاونیھ •

 :السلطة التنفیذّیة
 .(األجھزة الفاعلة) القوانینتطبیق  •

 :السلطة القضائّیة
 إنزال العقوبة بالفاسد. •

 

 
 
 
 
۳ 

 
 
 
 

 .دورلكل  عالمة واحدة

 
 
 
 
 
 

 رقم
 السؤال

 المالحظات العالمة اإلجــابة المتوقعـة



تابع 
سؤال 

۲ 

 :(المستند الثاني) دور اإلعالم الحرّ  -ب
 عرض المشكلة أو تخصیص عمود لشكاوى الناس. •
 السعي إلى شرح الحقوق وسبل ممارستھا. •
 عرض اقتراحات المعالجة وإمكانات الحلول. •
 ممارسة اإلعالم دوره بحریة وجرأة دون أي حدود •

 سوى حدود الحّق والقانون.
تحفیز القضاة على إصدار أحكام جریئة من شأنھا  •

 صون حقوق اإلنسان.
فضح اإلدارة كلّمـا تلّكـأت عن تنفیذ حكم قضائّي أو  •

 عن توفیر حقوق المواطنین.

 
 
 
۳ 

 
 

 المطلوب ست أفكار.
 .عالمة لكل فكرةنصف 

 :)لث(المستند الثا مفھوم دولة الرعایة -ج
 .األمنوالنظام تأمین  •
 .تنظیم االقتصاد •
 توفیر نظام الحمایة االجتماعّیة الكامل. •

 
 
۳ 

 
 

 .عالمة واحدة لكل فكرة

 :أوِضح ھدفاً واحداً لكل من المفاھیم اآلتیة -أ ۳
 : الشفافّیة المالّیة

مراقبة الدولة إلیرادات وسائل اإلعالم للتأكد من أنھا  •
لفني ناتجة من مصادر مشروعة كبیع اإلنتاج ا

 .بھدف حمایتھا من سلطة المال واإلعالنات
 : تعّددیة اآلراء وتوسیع قاعدة المشاركة

منح شرائح المجتمع فرصاً متساویة تعّبر عن رأیھا  •
 بحرّیة.

 : تعزیز التواصل بین المواطن والسلطة
إیصال أصوات المواطنین إلى المسؤولین لمعرفة  •

 .حلول لھاحقیقة مواقفھم وھمومھم والسعي إلى إیجاد 

 
 
 
۳ 

 
 
 

 عالمة واحدة لكل ھدف.

نان وسائل اإلعالم من تأمین حق شرطین یمكّ  دحدِّ  - ب
 :المواطن بالمعرفة

ضمان التدفق الحر للمعلومات أو تمكین الصحافیین  •
 .من الحصول على المعلومات من مصادرھا

إسقاط أي نوع من القیود یحول دون نشرھا أو  •
 .التعلیق علیھا

 
 
 
۳ 

 
 
 

 عالمة ونصف لكل شرط.

 
 
 
 
 
 

رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة اإلجــابة المتوقعـة

تابع 
 سؤال

۳ 

 :مفھوم المسؤولیة في حریة اإلعالم -ج
بمصلحة الفرد والمجتمع والدفاع عن وجوده  االلتزام •

بالمصلحة العامة بعیداً عن  االلتزاموقضیتھ. أو 
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 .الحسابات الضیقة
إلعالم الوطني الذي یوازن إلى مستوى ا االرتفاع •

 بین الدولة والمواطن.
 .یعي حقوقھ وواجباتھ خلق رأي عام حرّ  •
 بحدود القوانین الراعیة لحریة اإلعالم. االلتزام •

 عالمة واحدة لكل مفھوم. ۳
 فقط). أفكار(المطلوب ثالث 

 :دور واحد لكل من المؤسسات في تحقیق دولة الرعایة ٤
 :النقابات -أ

قوة ضاغطة لحمل السلطة على رعایة حقوق تشكیل  •
العمال والمواطنین ورفع مستوى معیشتھم وتحسین 

 وضعھم االجتماعي.
 :مجلس النواب -
تشریع القوانین التي ُتعنى بالتأمینات والخدمات  •

االجتماعیة (تعلیم، صحة...) لتوفیر العدالة 
 االجتماعیة.

سّن تكریس مبدأ العدالة االجتماعیة من خالل  •
 .ضرائبیة عادلة شریعاتت

 :السلطة المحلیة (البلدیات) -
تحسین وكل ما من شأنھ المحلّیة  میةالتنتحقیق  •

 لمواطنین.احیاة ظروف 

 
 
 
 
 
۳ 

 
 
 
 
 

من أدوار  عالمة واحدة لكل دور
 المؤسسات الثالث.

 
 

 :ثالثة أسباب تعیق فعالیة النقابات المھنّیة -ب
 ة الواحدة.إمكانّیة تعدد النقابات ضمن المھن •
 الشرذمة النقابّیة. •
 التدخالت السیاسیة. •
 .العّمالضعف ثقافة المشاركة لدى  •
ضعف الممارسة الدیمقراطیة من جراء غیاب إشراك  •

النقیب من  انتخابمثل القاعدة في اتخاذ القرارات 
قبل أعضاء مجلس النقابة ولیس من الجمعیة 

 العمومیة).
تھا قاعد غیر إلزامي مما یضعف لیھاإ االنتساب •

 الشعبیة.
 إلىبقرار من وزیر العمل مما قد یؤدي  إنشاؤھا •

 في إصدار ھذا القرار االستنسابّیة

 
 
 
 
۳ 

 
 
 
 

 عالمة واحدة لكل سبب.
 المطلوب ثالثة أسباب فقط.

 
 

 
 
 
 

رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة اإلجــابة المتوقعـة

تابع 
 سؤال

٤ 

 :المتطور المجتمع المدني مواصفات -ج
جتمع یعي أفراده حقوق اإلنسان وواجباتھ ویناضل م •

 من أجلھا.
مجتمع یحترم أفراده التشریعات المختلفة ویسھر على  •
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 تطویرھا.
مجتمع تجمع أفراده قیم ومبادئ اجتماعیة وإنسانیة  •

 ومدنیة مشتركة.
ؤمن أفراده بالحریة والعدالة والمساواة مجتمع يِ◌ِ  •

ئل ویمارسون حقوقھم وواجباتھم عبر الوسا
 .الدیمقراطیة السلیمة

مجتمع قادر على النقد البناء واالعتراض والتعاطي  •
مع المشاكل والنزاعات بطرق وأسالیب سلمیة 

 العنفیة.
مجتمع مشارك ومسؤول مقتنع بأھمیة دوره في  •

 التنمیة والتغییر.
 مجتمع یتمیز أفراده بحس المشاركة والمسؤولیة. •
 .ترمھامجتمع منفتح یتقبل خصوصیة اآلخر ویح •

 
 
۳ 

 
 المطلوب ثالث أفكار.

 عالمة واحدة لكل فكرة.
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