
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 وعلوم الحیاة العلوم العامة اعفر

 ةعادیال ۲۰۰٦سنة  دورة

 التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةمادة  في مسابقة 
 :االسم ساعة واحدة: المدة

 :الرقم
 

 أسئلة أربعةمستندات و ثالثةة ن المسابقتتضمّ 
 

 )۱مستند رقم (
 :من الدستور اللبنانيّ  ٢١ة جاء في المادّ 

"لكّل وطنّي لبنانّي بلغ من العمر إحدى وعشرین سنة كاملة الحّق في أن یكون ناخبًا، على أن تتوافر فیه الشروط المطلوبة، 
 بمقتضى قانون االنتخاب".

 
 )۲مستند رقم (

سنة باعتبارهم بالغین سّن الّرشد ویتمّتعون  ةالقوانین المرعّیة اإلجراء تتعامل مع الشباب في عمر الثماني عشر بالّرغم من أنَّ "
ى الیوم من أّنهم محرومون حتّ  علیهم، إالّ فتحاسبهم على أّي إخالل أو تقصیر في الواجبات والمسؤولّیات المتوّجبة  ،باألهلّیة القانونّیة

حقوقًا  لكّل شخصٍ  ها الّدولة مع الشعب والتي تنّص على أنّ یُیْحِدُث خلًال في القاعدة القانونّیة التي تتعامل فما  ،حّقهم في االنتخاب
على حمایة الوطن وُیْطَلب للتطّوع في الجیش وكیف تطّبق علیه قوانین العقوبات عامًا قادرًا  بات فكیف یكون ابن الّثمانیة عشروواج

 في وثائق األحوال الّشخصّیة، ویمنع مع ذلك من ممارسة حّقّ◌ه في االنتخابات واالقتراع؟الجزائّیة وُیْطلب للشهادة 
یشعر بمسؤولّیته لدى  إّن تخفیض سّن االقتراع من شأنه أن یسهم في تنمیة الوعي السیاسّي واالجتماعّي لدى الّشباب الذي سوف

 ..في الوكالة النیابّیة. لیهـاختیار ممثّ 
ة فال عجب أن تتالشى ثقته بمؤّسساته فینصرف باب مجاًال للمشاركة في التعبیر والتغییر عبر المؤّسسات الشرعیّ وعندما ال یجد الشّ 

وهذا من شأنه أن یزید من عمق  ،غیر مكترث لما یجري عنها أو یتحّول إلى مواطن سلبّي تراه بعیدًا ال یمارس دوره في الحیاة العاّمة
 ."مهاالهّوة بینه وبین مسؤولیه وحكّ 

م ئكهئحخ. ا كامئ ث سائ ل ذمئ م ا شخذ ع ا ي قةئ  حهئذ ئآلجيئكˇ 
 .٠٨٨٦ك  ئكجر؟ ئآله 

 
 )۳مستند رقم (

ویجري االنتخاب بحرّیة ونزاهة وبغیر ضغوط  ،الدوريّ  تستوجب قیام مجلس نیابّي یتشّكل باالنتخاب العامّ  إّن سالمة األداء العامّ 
ّلة عن ـقـالناخبین من التجّمع في أحزاب وجمعّیات سیاسّیة مستالحّریات العاّمة التي تمّكن كما یجري في إطار من  .على أفراد الّناخبین

 الدولة وذات قدرة على التحریك الشعبّي.
، یمارسه من یمارسه مفّوضًا عن الجماعة. وال نعني وتفویضيّ  وهو تمثیليّ  یدخل في سیاق العمل العامّ  وعمل المجلس النیابيّ 

ًا یصّب في مصلحة هذه ـیعالج الّنائب مسائل فردّیة بل یعالج شأنًا عامّ  فال ،حّددًا من األفراد بل نعني بها الشعب أي الوطنبالجماعة عددًا م
 ...الجماعة ككل أي هذا الوطن ككلّ 

في أدائها بما یراعي المصالح العاّمة، كما یكون له القدرة  لزم الحكومةویكون للمجلس النیابّي القدرة على إصدار القوانین التي تُ 
تبعًا لقوانین تنّظم وتضبط الممارسة المؤّسسّیة. وكّل ذلك على رقابة أداء الحكومة فضًال عن محاسبتها على ما تنتهجه من سیاسة 

وغیرها ، اءلة الحكومة ومنها األسئلة واالستجوابات. وللمجلس النیابّي أسالیب عّدة لمراقبة ومسیثیر المسؤولّیة الوزارّیة أمام المجلس
 .أسالیب أخرى تضمن سالمة األداء العامّ  من

وٕاذا لم تتحّقق إرادة التمثیل أو النیابة تنكسر الشرعّیة في ممارسة السلطة العاّمة ألّن شرعّیة النائب مستمّدة من إرادة الناخبین 
 ومصلحة الجماعة.

شِ  بˇئكج غى ئئكفزئخ هئكحقل ئك ة ئكهحخب ئكعذاِي ذقر خذئزئ ل بˇ   كاإلخ ئكعذاِي
م ئآلهك  قئمه ب آهكوˇ  ١ْضاع ْ ـ). ٣ شذ  (اة



 
 : ةـلـئــساأل

 
لة(    : نوعه، مصدره وحّدد المسألة التي یتناولها.  )٣ – ٢ – ١(من المستندات  قدِّم كال�  -١ مغعغإل  )غئ

 
 :استخرج من المستندات األفكار التي ُتظهر -٢

 

لة(       ) ٢االقتراع. (المستند  عن عدم تخفیض سنّ المترتّبة النتائج  -أ مغعغإل  )غئ
لة(          ) ٣مفهوم الوكالة النیابّیة. (المستند  -ب مغعغإل  )غئ
لة(          ) ٣المجلس النیابّي. (المستند  مهامّ  -ج مغعغإل  )غئ
 

 .خبأن نعرف لماذا ننت أن نشارك في االقتراع لكن األهمّ  من المهمّ  -٣
 

لة(      أوِضْح من خالل فكرتین أهمّیة المشاركة في االنتخابات النیابّیة.  -أ مغعغإل  )غئ
 الحؤول دون: ،من خالل القانونكیف یمكن،  -ب

 لیهم.ـاخبین في اختیار ممثّ تأثیر المال على النّ  -١
لة(      . بشكٍل متكافئ الع على برامج المرّشحیناالطّ  تمكین المواطن منعدم  -٢ مغعغإل  )غئ
 . اإلعالنات وبیع إنتاجها الفنيّ إطار خارج  اعتماد وسائل اإلعالم على مصادر تمویل -٣

  اللبنانيّ  ستورحدِّد أسس توزیع المقاعد النیابّیة كما نّص علیها الدّ  -ج
ل(          هذا التوزیع على الصعید الوطنّي. وبیِّن أهمّیة      مغةعغإل  )غئ

 
 تّم بینه وبین صاحبها. فاق شفهيّ طنین في مؤّسسة تجارّیة بموجب اتّ یعمل أحد الموا -٤

 م بمراجعة أمام القضاءى إلى صرف األجیر من العمل، فتقدّ رفین أدّ وقع خالف بین الطّ  
 التعویض لیس عًا بأنَّ . رّد صاحب العمل بالرفض متذرِّ ماليّ  بتعویضٍ  اً مطالب المختّص  
 .اً عقد عمل خطیّ  ه لم یوّقعاألجیر ألنَّ  من حقّ  

 

ل نصف(       عتبر رّد صاحب العمل قانونّیًا ؟ علِّل إجابتك. هل یُ  -أ  )بغعإل
ل(   أذكر اسم المحكمة المختّصة في النظر بهذه المراجعة وبیِّن میزات التقاضي لدیها.  -ب ـعإل ش  )ب هم
ل(    ایة األجیر. منها في حم وبیِّن أهمّیة كلّ  زات لعقد العمل الجماعيّ حدِّد ثالث می -ج مغةعغإل  )غئ
 ،النقابات المهنّیةب الخاّصةباالستناد إلى ما تعرفه عن الشروط التنظیمّیة  -د

ل(     .  ، وعلِّل هذه المقترحاتحات ُتسهم في تطویر هذه الشروطاقتر ا ةقدِّم ثالث     مغةعغإل  )غئ
 
 



 وزارة التربیة والتعلیم العالي
 العادیة ۲۰۰٦دورة سنة       الشھادة الثانویة العامة    المدیریة العامة للتربیة  
 التثقیل التفصیلي لمادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة   الرسمیة االمتحاناتدائرة  
 فرعا العلوم العامة وعلوم الحیاة         
 
 

رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة ة المتوقعةاإلجــاب

 )۱مستند رقم ( ۱
 –نّص قانوني  –مادة قانونّیة  –:  مادة دستوریة  النوع -

 تشریع . –نّص دستوري             
 من الدستور اللبناني . ۲۱: المادة  المصدر -
 القانوني . ع: تحدید ّسن االقترا المسألة -

 
٤/۱ 

 
٤/۱ 
۲/۱ 

 

 )۲مستند رقم (
  نصّ ع :  النو -
 كتاب یصدر عن برنامج شباب،  األجیال حوارالمصدر:  -

 . ۱۹۹۷لبنان الواحد ، الجزء األول             
 االقتراع .سن : مبرّرات تخفیض  المسألة -

 
٤/۱ 
٤/۱ 

 
۲/۱ 

 

 )۳مستند رقم (
 : نصّ  النوع -
 : الفساد والحكم الصالح في البالد العربیــة ،  المصدر -

 مركز دراسات الوحدة العربیة ، طبعة أولى،                
 . ۲۰۰٤كانـون أول               

 :  أھمیة المجلس النیابي من حیث النشأة والمھام المسألة -

 
٤/۱ 
٤/۱ 

 
 
۲/۱ 

 
 
 
 
 
 عالمة لكل فكرة ۱/٤

 استخرج من المستندات : ۲
 النتائج المترتبة عن عدم تخفیض سن االقتراع .  -أ  

 . بمؤسساتھ ة الشابتتالشى ثق •      
 داً ـــمواطن سلبي تراه بعیإلى یتحول المواطن  •      

 دوره في الحیاة العامة .  ال یمارس        
 وحكامھ. ھة بینھ وبین مسؤولیازدیاد عمق الھوّ  •      

 
 
۱ 
۱ 
 
۱ 

 

 
 
 
 
 
 

 مفھوم الوكالة النیابیة :  -ب 
 . يّ تمثیلي وتفویض •      
 ال یعالج النائب مسائل فردیة بل یعالج شأناً عامـاً  •      

 یصب في مصلحة الجماعة ككل .        

 
۲/۱ ۱ 

 
۲/۱ ۱ 

 

 مھام المجلس النیابي :  -ج 
 إصدار القوانین التي تلزم الحكومة في أدائھا العام •      
 ن تنظـم ــتبعاً لقوانیبما یراعي المصالح العامة         

 ط  الممارسة المؤسساتیة .ضبـتو        
 داء الحكومة.أرقابة  •      
 جھ من سیاسة.ھعلى ما تنت ة الحكومةمحاسب •      

 
۱ 
 

 
۱ 
۱ 
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رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة اإلجــابة المتوقعة

 فكرتان لتوضیح أھمیة المشاركة في االنتخابــات   -أ   ۳
 النیابیة :      
 مشاركة في إدارة الشأن العام بصورة غیرللوسیلة  •      

 مباشرة من خالل اختیار النواب لممارسة السلطـة        
 واتخاذ القرار .        

 محاسبة.للمناسبة للمساءلة و •      

 
 

۲/۱ ۱ 
 
 

۲/۱ ۱ 
 

 

 كیف یمكن من خالل القانون الحؤول دون :  -ب 
 یار ممثلیھم.تأثیر المال على الناخبین في إخت  -  ۱      
 تحدید سقف اإلنفاق على الحملة اإلنتخابیة . •       
 عدم التكافؤ في إطالع المواطنین على برامج -  ۲       

 المرشحین .              
 تنظیم اإلعالن اإلنتخابي في وسائـل اإلعــالم •       

 واألماكن العامة .          
 اعتماد وسائل اإلعالم على مصادر تمویـل  -  ۳       

 خارج إطار اإلعالنات وبیع انتاجھا الفني .              
 تطبیق قانون الشفافیة المالیة . •        

 

  
 
۱ 
 
 
۱ 
 
 
 
۱ 

 

 حّدد أسس توزیع المقاعد النیابیة :  -ج  
 بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین . •        
 ن طوائف كل من الفئتین .نسبیاً بی •        
 نسبیاً بین المناطق. •        

 األھمیة :  - 
 حفاظ على التوازن الطائفي .ال •        
 تأمین الوفاق الوطني . •        
 الحفاظ على الدیمقراطیة التوافقیة •        

 
۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 

 
 
 
۱ 

 
 
 
 
 
 
 

 المطلوب فكرة واحدة .
 مل قانونیاً ؟ علّل إجابتك .ھل تعتبر رّد صاحب الع  -أ   ٤

 كال .       
 ال یعتبر رد صاحب المؤسسة قانونیاً ألن عقد العمل  -    

 الفردي یمكن أن یكون شفھیاً أو خطیاً.         

 
٤/۱ 
٤/۳ 
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رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة اإلجــابة المتوقعة

 اسم المحكمة المختصة :  -ب   ٤تابع 
 جلس العمل التحكیمي م •        
 میزات التقاضي :        
 .لبت السریع بالنزاعا •        
 اإلعفاء من الرسوم القضائیة . •        
 عدم إلزامیة االستعانة بمحام. •        

 
۲/۱ 

 
۲/۱ 
۲/۱ 

 
۲/۱ 

 

  ل ـأھمیـة كوي ـثالث میزات لعقد العمل الجماع  -ج  
 منھا في حمایة األجیر :       

 
 
 
 
 
۳ 

 
 
 
 
 
 لكل میزة . ۲/۱
 لكل أھمیة . ۲/۱
 
 

( نكتفي بثالث میزات وأھمیة لكل 
 واحدة منھا)

 المیزة
 عقد خطي. -۱
إیداع نسخة لدى وزارة العمل  -۲ 

. 
یخضع لھ حكماً كل من ینضم  -۳

 الحقاً إلى المؤسسة
أحد طرفي العقد نقابة أجـراء  -٤

 أو اتحــاد 
 نقابات أجراء

 األھمیة
 سھولة اإلثبات . -۱
 إعطاء العقد الصفة الرسمیة. -۲
حمایة األجیر من استفراده من  -۳

 قبل رب العمل. 
التضامن فیما بین العمال  -٤

للدفاع عن حق كل واحد 
منھم أو تأمین المساواة بین 
جمیع العمال في عالقتھم مع 

 رب العمل .
 

 
 یمیة ثالث اقتراحات تسھم في تطویر الشروط التنظ  -د  

 :وتعلیل المقترحات للنقابات المھنیة       
 لتوسیع قاعدة المشاركة / أن یصبح اإلنتساب إلزامیاً  •       

 ولضبط الممارسة المھنیة.
مّما یحّررھا   / أن تنشأ بموجب قانون بدالً من القرار •       

 من التدخالت السیاسیة ومن اإلستنسابیة.
 / ابات ضمن المھنة الواحدة ان ال تتعّدد النق •       

 لحمایتھـا من الشرذمة النقابیة .           
 بحیث/ أن یكون إنتخاب النقیب مباشرة من القاعدة  •       

 یصبح أكثر تمثیالً .

 
 
۱ 
 
۱ 
 
۱ 

 
 
 

 نكتفي بثالثة اقتراحات .
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