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 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 وعلوم الحیاة العلوم العامة اعفر

 عادیةال ۲۰۰۷دورة سنة 

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

 :الرقم
 ثالثة مستندات وأربعة أسئلة تتضّمن المسابقة

 )١مستند رقم (
إدخال قدر من االنتظام على حیاتهم السیاسّیة بشبه ثابت یسمح للمواطنین  انتخابی�ا اإّن الحیاة السیاسّیة المستقّرة والدیمقراطّیة فعًال تتطّلب قانونً 

 ویوّفر لهم برلماًنا یحتضن الخالفات ویعالج االنقسام السیاسّي.
ع عدد النواب االّتساع بین توزُّ  المتزایدة ةعیش المشترك تلغي الهوّ لفاظ على حّق األقلّیات وفق مقاییس وطنّیة لحدیمقراطّیة حسن التمثیل للوتفرض ال

 على الطوائف، وبین توّزع الهیئة الناخبة على الطوائف.
إقرار قانون انتخاب تشعر فیه كّل الطوائف وكل التّیارات السیاسّیة بأّن ، وهذا یتطّلب إّن تقسیمات الدوائر تلعب الدور الرئیسي في التمثیل الشعبيّ 

 أمامها فرصة تمثیل حقیقي وفعلي. 
ما یقود الكتل السیاسّیة إلى بلورة مشاریعها  ،ل المحاسبة والمساءلةقبالقانون الدیمقراطي فعًال، یكون بالرهان على قوى تقوم بدورها المجتمعّي وت

ح امج انتخابّیة تحّدد بشفافّیة سیاساتها في القضایا المختلفة. وهذا یقتضي قیام أحزاب سیاسّیة عصرّیة یتمحور حولها الرأي العام وتفتالمستقبلّیة في بر 
 المجال للجمیع للمشاركة في إدارة الشأن العام وتقریر المصیر الوطنّي.

مواطنون على أساسها من یمّثلهم أو من یعتقدون أّنهم األقدر على الدفاع عن مثل هذا القانون یؤّدي إلى اصطفافات وفق معاییر وطنّیة، یختار ال
 مصالحهم.

م جذيخةّى ئكزفيذ  ل ة  لخةئذئ بˇ  لئح ز ـ  ـ)آلخائذئه جهر شذ  .ˇ (اة
 )٢مستند رقم (

هیمنة السلطات ومتحّررة من ال تتجّلى حیوّیة المجتمع المدنّي في شيء أكثر مما تتجّلى في إنشاء تنظیمات طوعّیة غیر حكومّیة متحّررة من 
ومستقّلة عنها؛ مؤّسسات مجتمعّیة واجتماعّیة جوهرها الخیار الدیمقراطّي وغایتها دولة حّق وقانون تكفل الحقوق  الروابط المذهبّیة والعشائرّیة والطائفّیة

 النظام الدیمقراطّي. نیشّكال ولة الحدیثة وهما مًعاالمدنّیة وتصون الحرّیات العاّمة. لذلك نرى في الدفاع عن المجتمع المدنّي دفاًعا عن الد
والعدالة وصیرورة  ا في سبیل تحقیق الحرّیةمففي نطاق المجتمع المدنّي فقط یمكن تحقیق التوازن الضرورّي بین المجتمع والدولة وتنسیق وظائفه

الق حوار وطنّي شامل لتفعیل المشاركة الشعبّیة انطالًقا من المشترك القانون مرجًعا عاًما وحكًما للجمیع... وفي نطاق المجتمع المدنّي فقط یمكن إط
وأحزاب وطنّیة  رّ والخیر العاّم... ولیس من حوار ممكن من دون حرّیة الرأي والتعبیر ومن دون نقابات حّرة وٕاعالم ح الوطنّي إلى المنفعة العاّمة

 ومؤّسسة تشریعّیة تمّثل الشعب حق�ا وفعًال.
مبدأ الحوار لحّل جمیع وار الوطنّي الشامل ینفي منطق احتكار الحقیقة واحتكار الوطنّیة وأي احتكار آخر. لذلك ال بّد من اعتماد إّن منطق الح

 الخالفات بالتسویة والتفاهم والنقد اإلیجابّي. وهذه من أهّم سمات المجتمع المدنّي.

م خˇ ةزجئإل ب آهكو حريذئ ذ ككمسذ. ضاع ١ْئذ ئكمهئ ْ ٣ .  
 )٣مستند رقم (

وفاعلّیة الجیش اللبنانّي، تقضي بأن إّن الدولة، ال بّد لها من قّوة ذاتّیة مركزّیة تحمي ُبْنَیتها، هي الجیش تحدیًدا، والقوى المسّلحة واألمنّیة عاّمة. 
والداخلّیة على السواء. والجیش، الحیادّي بالضرورة  یكون حارس االنتظام العام (ال حرفّیة النظام)، وحارس الدستور في وجه كل القوى المهدِّدة الخارجّیة

لعام، وحمایة السلم في الصراع السیاسّي الدیمقراطّي الداخلّي لیس مجّرد قّوة عسكرّیة كبرى، بل هو رمز لقّوة الدولة ومتانة األمن واالطمئنان النفسّي ا
ولكن لها أیًضا واجب لفت نظر السلطة إلى الحاالت القصوى الستخدام  ،خضع لهاتي هلّي. ولقیادة الجیش واجب تنفیذ قرارات السلطة التنفیذّیة التألا

 قّوة الجیش العسكرّیة، وحیثّیات هذا االستخدام الدقیق وبالتالي فاعلّیته الوطنّیة.
فكرة "الوطن" بلغت  ع، مصوصباب على الخالفت في هذا المجال، أّن مؤسَّسة الجیش اللبنانّي، التي تتماهى في أذهان عاّمة الناس، الشّ لوا

 كامًال. أشواًطا بعیدة في إعادة بناء ذاتها، مما یجعلها مؤّهلة لممارسة دورها الوطنيّ 
 في هذا المجال، االنضباطّیة والمركزّیة في مؤّسسة الجیش اللبنانّي، ینبغي أّال تحتمال أي التباس، في أيِّ ظرٍف كان. 

م ئك ب اي لسةذق م"."غى ئكحهئذ هئكحيئب ئك ـ هئآلخيئ لهدث ئككامئمى  ضهئئ ـ). ٠٨٨٥ئكم شذ  (اة



 األسـئلـة
 

م)      مصدره وحدِّد المسألة التي یتناولها. و : نوعه)٣-٢-١قدِّم كال� من المستندات ( .١ لغةئ  (عغإل

 

 استخرج من المستندات األفكار التي ُتْظهر: .٢

م)(        )١(المستند غایة التمثیل الصحیح وكیفّیة تحقیقه. – أ لغةئ  عغإل

م)         )٢(المستند مقّومات الحوار الوطنّي اإلیجابّي. -ب لغةئ  (عغإل

م)         )٣(المستند دور الجیش في حمایة بنیة الدولة. -ج لغةئ  (عغإل

 

 ) إلى أهمّیة اإلعالم الحّر في المجتمع الدیمقراطّي.  ٢ُیشیر المستند رقم ( .٣

 منها لوبیِّن أثر ك لها وسائل اإلعالمأذكر أنواع الضغوطات التي تتعّرض   - أ

م)            في الحیاة الدیمقراطیة.  لغةئ  (عغإل

م)        السلطات. مراقبة أداء أوِضح من خالل فكرتْین دور اإلعالم في  -ب لغةئ  (عغإل

 .الحرّیة اإلعالمّیة ال تعني الفوضى واالنعتاق من المسؤولّیة -ج

م)           فهوم المسؤولّیة في ممارسة الحرّیة اإلعالمّیة.أفكار م ةَأْوِضح من خالل ثالث لغةئ  (عغإل

 

 في القوائم االنتخابّیة الصادرة عن وزارة الداخلّیة عدد الناخبین المسّجلین بلغ .٤

 .ع/ مقتر ٥٠٠,٠٠٠/ ناخب؛ في حین لم یتعدَّ عدد المقترعین /٢,٥٠٠,٠٠٠/ 

ة(      وبیِّن دالالتها. النیابّیة نسبة المشاركة في هذه االنتخاباتاحتِسْب  – أ لئ   )تإلت عإل

ل       َأْوِضح من خالل فكرتْین أهمّیة المشاركة في االنتخابات النیابّیة. -ب  )ب هئحخب(عإل

م)       َقدِّم ثالثة اقتراحات ُتْسِهم في تفعیل المشاركة الحّرة في االنتخابات النیابّیة.  -ج لغةئ  (عغإل

 
 



 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 وعلوم الحیاة العلوم العامة اعفر

 عادیةال ۲۰۰۷دورة سنة 

 التربیة الوطنیةمادة أسس تصحیح  
 والتنشئة المدنیة 

 

 
رقم 
 حظاتالمال العالمة اإلجــابـة المتوقعـة السؤال

۱ 

 )۱مستند رقم (
 نّص. النـوع :  -
 جوزف سماحة، مختارات من جریدتْي السفیر واألخبار. المصدر: -
أھمّیة القانون االنتخابي الدیمقراطّي في انتظام الحیاة  المسألة: -

 السیاسّیة.

 
٤/۱ 
٤/۱ 
۲/۱ 

 
 
 

 أو أّیة فكرة تعطي المعنى نفسھ.

 )۲مستند رقم (
 نّص. النـوع :  -
 .۲۰۰٤االت، دار النھار للنشر، طبعة أولى، حزیران جس المصدر: -
تشكیل النظام في أھمّیة المجتمع المدنّي والدولة  المسألة: -

 الدیمقراطّي.

 
٤/۱ 
٤/۱ 
۲/۱ 

 
 
 

 أو أّیة فكرة تعطي المعنى نفسھ.

 )۳مستند رقم (
 نّص. النـوع :  -
،  في الحوار والحیاة المشتركة بین الطوائف واألدیان المصدر: -

 "بتصّرف". ۱۹۹٦موذج اللبناني الن
 .دور الجیش في حمایة بنیة الدولة المسألة: -

 
٤/۱ 
٤/۱ 

 
۲/۱ 

 

۲ 

 استخرج من المستندات األفكار التي تبرز: –أ 
 :غایة التمثیل الصحیح وكیفیة تحقیقھ -
 الغایة: -

للحفاظ على حّق األقلّیات وفق مقاییس وطنّیة للعیش المشترك  -
دة االّتساع بین توّزع عدد النواب على تلغي الھّوة المتزای

 على الطوائف الطوائف، وبین توّزع الھیئة الناخبة
 كیفیة تحقیقھ: -

 تقسیم الدوائر بشكٍل عادٍل. -
إقرار قانون انتخاب تشعر فیھ كل الطوائف وكل التّیارات  -

 السیاسّیة بأّن أمامھا فرصة تمثیل حقیقي وفعلي.

 
 
۱ 
 
 
 
۲ 

 
 
 
 
 
 

 فكرتان،
 مة واحدة لكل فكرة.عال

 مقّومات الحوار الوطنّي اإلیجابي: -ب
 .ینطلق من المشترك إلى الخیر العام حوار وطني شاملإطالق  -
ر حرّیة الرأي والتعبیر والنقابات الحّرة واإلعالم الحّر توفّ  -

 .و مؤّسسة تشریعّیة تمثل الشعب حّقا وفعال واألحزاب الوطنّیة
وأي  ةالوطنیّ احتكار (احتكار الحقیقة وإبعاد منطق االحتكار  -

 احتكار آخر).
 .في حّل الخالفات اعتماد التفاھم والنقد اإلیجابي -

 
 
۳ 

 
 المطلوب ثالثة أفكار،

 عالمة واحدة لكل فكرة.

 دور الجیش في حمایة بنیة الدولة: -ج
 .ال حرفّیة النظام حارس االنتظام العام -
المھّددة الخارجّیة والداخلّیة حارس الدستور في وجھ كل القوى  -

 على السواء.
 .ومتانة األمن واالطمئنان النفسي العام حمایة السلم األھليّ  -

 
 
۳ 

 
 

 عالمة واحدة لكل فكرة.

 
 
 
 

 المالحظات العالمة اإلجــابـة المتوقعـةرقم 



 السؤال

۳ 

 العقبات التي تعیق دیمقراطّیة اإلعالم: –أ 
 :لمستبّدةعقبة السلطة السیاسّیة ا -۱

 یم لمنع الناس من االطالع على حقیقة الخبر.عتممارسة الت -
حصر النشاط اإلعالمي باألجھزة الرسمّیة التي ال تكشف إال ما  -

 یصّب في مصلحة الحاكم.
سیاسّي بحجة دواعي األمن القومي ومصلحة لتعتمد القمع ا -

 البالد العلیا.
 عقبة سلطة رجال المال واألعمال: -۲

  یل اإلعالم عن رسالتھ عبر :تحو
نتزاع مواقف تمتدحھم أو تقدیم إغراءات مادّیة ومعنوّیة ال -

 تساندھم؛ أو تحسین صورة متمول لغایات سیاسّیة.
 تمریر صفقات تجارّیة وإخفاؤھا عن الرأي العام-

 
 
۲/۱ 
۲/۱ 

 
۲/۱ 

 
۲/۱ 
۲/۱ 

 
۲/۱ 

 

 عالمة لذكر كل نوع. ۲/۱
 عالمة لشرح كل فكرة. ۲/۱

 لوب فكرتْین لكل نوع.المط

 دور اإلعالم في مراقبة أداء السلطات: -ب
مراقبة كل ما یتھّدد المصلحة العامة سواء في تصّرف حكومي  -

خاطئ أو تقصیر نیابي في مراقبة أعمال الحكومة أو الموظفین 
 في القطاعْین العام والخاص.

حیاة یقوم اإلعالمیون باطالع الرأي العام على ما یحصل في ال -
السیاسّیة عن طریق عرض الوقائع وتحلیلھا وإبداء الرأي فیھا 

 وبالتالي التأثیر في سلوك الرأي العام تجاه السلطات.
 

 
۲/۱ ۱ 

 
 
 

۲/۱ ۱ 
 

 

 ّیة اإلعالمّیة:رمفھوم المسؤولّیة في ممارسة الح  -ج
االلتزام بمصلحة الفرد والمجتمع والدفاع عن وجوده وقضّیتھ  -

 سابات الضّیقة.بعیًدا عن الح
 .و مصلحة األفراد الدولة مصلحة توازن بینی -
ا یعي حقوقھ وواجباتھ. -  یخلق رأًیا عاّمً
 االلتزام بحدود القوانین الراعیة لحرّیة اإلعالم. -
 االلتزام بالبحث عن الحقیقة والمعرفة وتعمیمھا. -

 
 
۳ 

 
 عالمة واحدة لكل فكرة،

 المطلوب ثالثة أفكار.

٤ 

د –أ   :نسبة المشاركة في االنتخابات حدِّ
 عدد المقترعین                  

 ۱۰۰  ×نسبة المشاركة:                  
 عدد الناخبین                  

 
   ٥۰۰٫۰۰۰ 

                  ×  ۱۰۰ =۲۰ % 
   ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ 

 
 :المدلوالت -

 :مؤشِّر انخفاض ویدل ذلك على % ۲۰تعتبر نسبة 
الة الناخبین وعدم إدراكھم ألھمّیة االنتخابات كوسیلة ال مبا -

 .للمشاركة في صنع القرار
 عدم رضى الناخبین عن الظروف المحیطة بالعملّیة االنتخابّیة. -
 ضعف شرعّیة السلطة التشریعّیة لعدم تجسیدھا لإلرادة الشعبّیة.  -

 
 

۲/۱ ۱ 
 
 
 
 
 
۳ 

 
 عالمة على الصیغة. ۲/۱
یق عالمة على التطب ۲/۱

 .يالرقم
 عالمة على النتیجة. ۲/۱
 
 
 

 عالمة واحدة لكل فكرة.

 
 
 
 
 

رقم 
 السؤال

 المالحظات العالمة اإلجــابـة المتوقعـة

   :أھمّیة المشاركة -ب تابع



من خالل اختیار الشعب لمن ینوب  مشاركة في صنع القرار: - ٤
 عنھم في ممارسة السلطة.

الناخب لمن اقتنع برؤیتھ اقتراع المساءلة والمحاسبة من خالل: -
وخّطھ السیاسّي وتوّجھاتھ وأدائھ ومواقفھ وحجب الصوت عّمن 

 .قّصر في أدائھ

٤/۳ 
 
٤/۳ 

 :المقترحات  -ج
اعتماد قانون انتخابي یقّسم الدوائر االنتخابّیة بصورة عادلة في  -

 .سائر المناطق
 .اعتماد نظام اقتراع یؤّمن التمثیل الصحیح -
 .ة االنتخابّیة وفق ما نّص علیھا القانونضبط العملیّ  -
 .تخفیض سن االقتراع -
تعزیز الشعور بالمواطنة لدى الفرد من خالل اإلعالم  -

 .ومؤّسسات المجتمع المدنيّ 

 
 
۳ 

 
 عالمة واحدة لكل فكرة،

 المطلوب ثالثة أفكار.
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