
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 ة للتربیةالعامّ  ةالمدیریّ 

 االمتحانات دائرة

 ةة العامّ ھادة الثانویّ امتحانات الشّ 
 ة عامّ العلوم الفرع 

 العادیة ۲۰۱۲دورة العام 

 مسابقة في مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة 
 واحدة ساعة :ةالمدّ 

 :االسم
 :الرقم

 سئلةمجموعات من األ وأربع ینندتتضّمن المسابقة مست
 )١مستند رقم (

 ذلكلمعاییر التي تنّظم هذه العملّیة، بل یستتبع اغیاب اإلجراءات و  ال یعني فتح المجال أمام الوصول إلى المعلوماتإّن     
حقوق اآلخرین  ، باحترامقانونيّ القیود شریطة أن تكون محّددة بنّص الضوابط و  لبعض خاضعةً  ،واجبات ومسؤولّیات خاّصة

 ... وسمعتهم وحمایة األمن القومّي والنظام العامّ 
یح تحّریة الوصول إلى المعلومات ونشرها، ألّن هذا الحّق یُ  بینیة الرأي والتعبیر و حرّ  الحّق في هناك عالقة متالزمة بین   

رائهم في القضایا آیساعد األفراد على بلورة  مّمالألفراد الحصول على المعلومات من مصادرها المتعّددة وأبرزها وسائل اإلعالم، 
 العاّمة والتعبیر عنها بالطرائق المالئمة.

في التوقیت  للمواطنین المعلومات الدقیقة والموثّقة هذا یستتبع توفیرشرًطا أساسی�ا لتوافر الدیمقراطّیة، و  الحّق في المعرفة ُیعدّ     
یمنح القّوة للمواطنین لمساءلة السلطة الحاكمة ویزید من ثقتهم في وجهات أن هذا الحّق من شأن و  .بأدنى قیودو  المناسب

 یجعل من هذه المشاركة ذات مغزى أعمق وفاعلّیة أكبر.ف ،وُیعّزز مشاركتهم في العملّیة السیاسّیة ،نظرهم
ال یمكن وصف مجتمع  إذالفساد، الشرط األساسّي لمكافحة  ُیعتبر إّن إطالق حّریة تداول المعلومات بكّل الطرائق والوسائل،    

 ما دامت حّریة التعبیر وتداول المعلومات فیه مطاردة ومهزومة  بفعل قوانین جائرة. ،بأّنه مجتمع دیمقراطيّ 
 ،الحّق في االطالع، الواقع العربي في ضوء التجارب العالمّیة       
 (بتصّرف) .٢٠٠٤ال فساد  ،الجمعّیة اللبنانّیة لتعزیز الشفافّیة            
 

 )٢مستند رقم (
إلى االنخراط في عملّیة  هز الجمهور للمشاركة الفّعالة في رعایة البیئة، فهو یدفعیحفتإلى  ایهدف اإلعالم البیئّي أساسً     

، طبیعةمشاركة الجمهور في الحوار البیئّي إلى تعمیم الوعي البیئّي للحفاظ على موارد ال تؤّدي كما التخطیط واّتخاذ القرار.
 عطي المسؤولین صورة واضحة عن اهتمامات الرأي العام.تُ و 

اإلعالم كوسیلة إلیصال الحقائق هي:  تتعاطى السیاسة الوطنّیة لإلعالم البیئّي مع الموضوع من أربعة منطلقات   
سؤولین ویتحاور معهم، فضًال آراءه إلى الم أیًضا والمعلومات البیئّیة الموثوقة إلى الجمهور، ووسیلة ینقل من خاللها الجمهور

وكأداة إلحداث تغییر ، وشرح المخّططات والتدابیر المتعّلقة بالبیئة ،عن كونه وسیلة إلبالغ الجمهور عن السیاسات الحكومّیة
: مرحلة تعیین باآلتيفي سلوك الناس وتفاعلهم مع البیئة. ویتحّدد دور اإلعالم البیئّي من خالل مراحل السیاسة البیئّیة 

ثّم مرحلة  ،وٕاقامة حوار مع المسؤولین وقادة الرأي ،المشكالت البیئّیة والمساعدة في استقطاب االنتباه والدعم لقضایا محّددة
 ل إقرارهاحیث یساعد اإلعالم على فهٍم أفضل ِلدوافع السیاسات البیئّیة وخلفّیاتها ویسهّ  ،وتنفیذها فاق على السیاسات البیئّیةاالتّ 

لتزام الناس اعلى استمرار  یعمل ، كمامواقف شخصّیة ومجتمعّیة مالئمة للتعامل مع التدابیر البیئّیة ، ویطّوررسمّیًا وقبولها شعبّیاً 
 بهذه المواقف الجدیدة.

 (بتصّرف) قضایا بیئّیة، أفكار في البیئة والتنمیة. ،نجیب صعب      

 



 : األســئـلـة
 
 (ثالث عالمـات)      تناولها. یالتي  ألة: نوعه ، مصدره وحّدد المسین المستند كال� من قدِّم -١

 
 : یناستخرج من المستند -٢

 )ــان(عالمـت   الضوابط القانونّیة التي تنّظم حّق اإلنسان في الوصول إلى المعلومات. (المستند األّول) – أ

  (ثالث عالمـات)       مستند األّول) (ال .الحّق في المعرفة على الممارسة الدیمقراطّیة إنعكاسات -ب

 )عالمـات أربع(      (المستند الثاني) .وتنفیذها على السیاسات البیئّیة مرحلة اإلتّفاقفي  دور اإلعالم البیئيّ  -ج
 

 .ضرورة اعتماد تدابیر بیئّیة فّعالةُیشیر المستند الثاني إلى  -٣

 )ثالث عالمـات(            لبیئّیة اآلتیة :أذكر تدبیًرا واحًدا تتضّمنه التشریعات ا – أ  
 قانون الغابات - 
 قانون الصید البحري - 
 المقالع والكّساراتب المتعّلقة تشریعاتال - 

 (ثالث عالمـات)    .في لبنان أوضح من خالل ثالث أفكار سبل تفعیل التشریعات البیئّیة -ب

 )عالمـاتثالث (         .هذا التلّوث ین من نتائجتاثنثنین من مصادر التلّوث بالضجیج و احّدد مصدرین  -ج
 

 

  ادیة والعشرین من عمره.ـالجنسّیة اللبنانّیة، وهو في الح ٢٠٠٨في العام  " باسم "اكتسب   -٤
 صادقلدى القائمقام مُ  هبطلب ترّشح قّرر الترّشح لالنتخابات النیابّیة فتقّدم ٢٠٠٩ وفي العام
 دع صندوق الحكومة مبلغ خمسمایة ألف لیرة لبنانّیة.أو  دق، و الكاتب العدل علیه من

 عالمـات) أربع( المغالطات الواردة في المسألة أعاله.المرعّي اإلجراء،  لقانون االنتخابات النیابّیة، وفًقا صّحح –أ 

 )انمـتالــ(ع         .في االنتخابات النیابّیة المجلس الدستوريو مجلس شورى الدولةكّل من  حّدد دور -ب

 عالمـات) ثالث(    ُتسهم في زیادة نسبة المشاركة في االنتخابات.  اقتراحاتقّدم ثالثة  -ج
 

 
 



 
 التربیة والتعلیم العالي وزارة

 العامة للتربیة المدیریة
 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشھادة الثانویة العامة
 ة عامّ العلوم الفرع : 

 معیار التصحیح

 
 رقم السؤال اإلجابة العالمة / مالحظات

 
 

عالمة ۱/٤  
عالمة ۱/٤  

 
 

 عالمة
 
 

عالمة ۱/٤  
 

عالمة ۱/٤  
 عالمة

 ): ١مستند رقم (
 : نّص. نوعه  -
الحّق في االطالع، الواقع العربي في ضوء التجارب العالمّیة،الجمعّیة اللبنانّیة : مصدره  -

 . (بتصّرف)٢٠٠٤لتعزیز الشفافّیة،ال فساد

 توفیر الحّق في المعرفة. أهمّیةو  الوصول إلى مصدر المعلومات ضوابط: المسألة -

 ) : ٢مستند رقم ( •
 : نّص النوع - 
 نجیب صعب، قضایا بیئّیة، أفكار في البیئة والتنمیة.(بتصّرف): درالمص -

 : دور اإلعالم  في تنفیذ السیاسات البیئّیة.المسألة -
 

 
 
 
 
 
 
 

۱ 

عالمتان    
 ( عالمة لكّل فكرة )

 
 
 

 ثالث عالمات
 ( عالمة لكّل فكرة )

 
 
 
 

 أربع عالمات
 ( عالمة لكّل فكرة )

ّظم حّق اإلنسان في الوصول إلى المعلومات :الضوابط القانونّیة التي تن -أ   
 احترام حقوق اآلخرین وسمعتهم -
 حمایة األمن القومّي والنظام العاّم  -

 : إنعكاسات الحّق في المعرفة على الممارسة الدیمقراطّیة -ب 
 یمنح القّوة للمواطنین لمساءلة السلطة الحاكمة -
 یزید من ثقتهم في وجهات نظرهم -
 شاركتهم في العملّیة السیاسّیةُیعّزز م -
 دور اإلعالم البیئّي في مرحلة اإلّتفاق على السیاسات البیئّیة وتنفیذها : - ج

 یساعد اإلعالم على فهٍم أفضل ِلدوافع السیاسات البیئّیة وخلفّیاتها  -
 یسّهل إقرارها رسمّیًا وقبولها شعبّیاً  -
 مل مع التدابیر البیئّیةیطّور مواقف شخصّیة ومجتمعّیة مالئمة للتعا -
 یعمل على استمرار التزام الناس بهذه المواقف الجدیدة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲ 

 
 ثالث عالمات

  
لكّل  اواحدً  االمطلوب تدبیرً  

 تشریع
 
 
 
 
 
 
 
 

: ًدا تتضّمنه التشریعات البیئّیة اآلتیةتدبیًرا واح -أ   
 قانون الغابات :

یتهار ینّظم استغالل األحراج بشكل یحافظ على استمرا -  
ُیخضع قطع األشجار الحرجّیة إلجازة مسبقة -  
یمنع قطع األشجار الصمغّیة -  

 قانون الصید البحرّي :
یمنع استعمال السموم والمتفّجرات -  
یحّدد طرق الصید ووسائله -  
یحّدد حجم األسماك المسموح بصیدها -  

 
 
 
 
 
 

 
۳ 



 
 
 
 
 
 

 ثالث عالمات 
  المطلوب ثالث أفكار

 
 
 
 
 
 

 ثالث عالمات 
عالمة لكّل مصدر ۳/٤  
لكّل نتیجة ۳/٤  

 التشریعات المتعلّقة بالمقالع والكّسارات :
االبتعاد ألف متر على األقّل عن مصادر المیاه -  
یّةبیوت سكن ةاالبتعاد ألف متر على األقّل عن تجّمع خمس -  
تحدید االرتفاع وكیفیّة استعمال المتفّجرات ونوعیّتھا -  
إعادة تأھیل األرض -  

سبل تفعیل التشریعات البیئّیة في لبنان : -ب   

اقرار قانون عام للبیئة بدال عن التشریعات المجتزأة -  
االلتزام بتطبیق التشریعات البیئّیة -  
تأهیل العنصر البشرّي المسؤول عن تنفیذ مضمون التشریعات البیئّیة -  
في الجرائم البیئّیة ءعطاء الجمعّیات البیئّیة حّق اإلدعاإ -  

مصدرین اثنین من مصادر التلّوث بالضجیج واثنتین من نتائج هذا التلّوث : -ج   
 مصادر التلّوث بالضجیج : 

قطاع النقل -  
الكّسارات ومعّدات البناء -  
المصانع .... -  

 نتائجھ : 
الدمویّة یوثّر سلبًا على الجھاز الھضمي / الجھاز العصبّي / حاّسة السمع / الدورة -  
القضاء على التنّوع البیولوجي -  
األبنیة تصّدع -  
 

أربع عالمات   
 عالمة لكّل اجابة صحیحة

 
 
 
 
 
 
 

 عالمتان
 عالمة لكّل دور

 
 
 
 
 

 ثالث عالمات
 عالمة لكّل فكرة واردة 

 وألیّة فكرة أخرى مناسبة
 
 
 
 
 
 

 التصحیح وفًقا لقانون االنتخابات النیابّیة المرعيّ  اإلجراء :أ - 
سنة من عمره ٢٥أتّم  -  
عشر سنوات على األقّل من موعد صدور القوائم  منذ أكثر منأن یكون لبنانی�ا   -

  .االنتخابّیة
طلب الترّشح إلى وزارة الداخلّیة تقدیم -  
مالیین لیرة لبنانّیة ٨صندوق الحكومة مبلغ  ایداع -  

 :ب – دور كّل من 
 مجلش شورى الدولة :

بمراجعات رّد طلبات الترّشح لالنتخابات النیابّیة النظر -  
 المجلس الدستوري :

النظر في الطعون المقّدمة بنتائج االنتخابات النیابّیة -  
 اقتراحات تسهم في زیادة نسبة المشاركة في االنتخابات :ج – 

تطویر قانون االنتخاب -  
ةتنظیم العملّیة االنتخابّیة بشكل یضمن الحّریات العامّ  -  
تخفیض سّن االقتراع -  
( المشاركة في القرار والمحاسبة ) نشر الوعي ألهمّیة المشاركة في العملّیة االنتخابّیة -  
اللبنانّیة في الخارج السماح للبنانّیین المنتشرین باالقتراع في السفارات  -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤ 
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