
 

 االستثنائيّـة 5102دورة العام 

 5102آب  01الثالثاء 

 ةة العامّ امتحانات شهادة الثانويّ 

 الفروعجميع 

 وزارة التربية والتعليم العالي

 ة للتربيةة العامّ المديريّ 

 رة االمتحاناتئدا

 اإلسم:

 الرقم:

 ةالمدنيّ ة والتنشئة التربية الوطنيّ مسابقة في 

 :ّساعةّواحدةةالمدّ 

 

 

 تتضمن المسابقة ثالثة مستندات وأربعة أسئلة
 

 (1مستند رقم )
ّعمليّ ةّمتزايدةّعندّإأهميّ األحزابّالسياسي ةّلتجدّفيّوسائلّاإلعالمّّتميلّّّّ عالمّةّانتخابي ةّ،ّحيثّتتول ىّوسائلّاإلجراءّكل 

ّاألحزابّالسي ّبشأن ّالناخبين ّدورّإعالم ّوبرامجها ّالمتنافسة ّاسي ة ّالاإلوومرش حيها ّفيّتشكيل ّالناخبين.سهام ّبين ّرأيّالعام

بصورةّّاريرّونشـرهاالتقإعدادّيتمث لّفيّ،ّفيّاألنظمةّالديمقراطي ةّّ،ّالهدفّمنّالتغطيةّاالعالمي ةّخاللّالحمالتّاالنتخابي ةو

ّأن هّفيّبعضّاألحيانحانزيهةّومّ  ّ.طرقّمختلفةّعبروّةّعالمّمنّجهاتّعدّ بوسائلّاإلّقدّيحصلّالتالعبّيدة،ّإال 

دّالمسموحّوالممنوعّلوسائلّاإلّّّّ دّكتحديّ،ترةّاالنتخاباتأنّتفعلهّخاللّففيّعالمّمنّهناّتبرزّضرورةّوجودّتشريعاتّتحد 

متّاإل ّاإلعالميّ "ّ،ّوّتخصيميّ عالفترةّمخص صةّ"للص  فيماّبينّجميعّاألحزابّوالمرش حينّالمتنافسينّمنّّصّأوقاتاًّللبث 

ّحزبّتبقىّالغايةّموةّمباشرة.ّخاللّمناظراتّتلفزيونيّ  ّكل  أوّمرش حّلالتصالّمعّالقواعدّاالنتخابي ةّنّذلكّكل ه،ّضمانّحق 

ّةّعليها.ةّوالمشاريعّالمستقبليّ علىّأسسّمتساوية،ّلعرضّالبرامجّاالنتخابيّ 

 (فبتصر  )ACE Electoral Knowledge Network –ت انانتاابية وسائل اإلعالم في الحمال
ّ

 (2مستند رقم )
ّاإلنتاجّالمت بعّفيّالبلدانّالعربيةّواالستهالكّفيهاّيستغالنّالمواردّالطبيعيةّبطريقةّغيرّمستدامة،ّويسبِّبانّمشكالتّّّّّّ إن 

دّالتنوعّالبيولوجيّواألمنّالغذائي.ّّخطيرة،ّكالتغيُّرّالمناخيّوتدهورّالتربةّون درةّالمياهّةبيئي علىّالدولّلذلكّومخاطرّتهدَّ

ثةّعادةّتقويمّسياساتّالطاقةإالناميةّ ،ّوتبن يّتقنيَّاتّأخرىّتتميَّزّباالستدامةّوبصداقتهاّللبيئة،ّالقائمةّعلىّمواردّم سَتنَزفةّوملوِّ

ّ.بهدفّتحقيقّتنميةّمستدامةّةراتّاإلنتاجيّ إنعاشّالقطاعاتّوالقدو

للتركيزّعلىّّةاقتصادّأخضرّيفترضّضرورةّإعادةّتوجيهّاالستثماراتّوالتجارةّوالسياساتّاالقتصاديّ لّإلىّ...ّإنّالتحوّ ّّ

يّإلىّزيادةّالطلبّواإلنتاجّوالتنافسّماّيؤدّ مت،ّعلىّهذهّالمستويا،ّبماّفيّذلكّتحفيزّالتعاونّاإلقليميّوالدوليّالهدفّاهذ

ةّبدورهاّفيّالشؤونّاالقتصاديّ ّّاالضطالعّمنّالحكوماتّبتطل ّي.ّوهذاّةّوتعريضهاّللنضوبدونّاستنزافّالمواردّالطبيعيّ 

ةّةّوالحاجاتّالبيئيّ قتصاديّ باتّاإلإلعادةّالتوازنّبينّالمتطل ّ ةّةّوتطويرّالتشريعاتّالوطنيّ عبرّمراجعةّاالتفاقاتّالتجاريّ ةّالملح 

ّ.مّعلىّطريقّتصحيحّالوضعّالبيئيّ بغيةّالتقدّ 

 ف()بتصر   12111العدد  11/11/2111جريدة السفير ، ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

 (3مستند رقم )
ّالعربيّ ّّّّّ ّالمجتمعات ّكثيراًّتواجه ّواألزماتّالّة ّالمشاكل ّمتعدّ من ّالتي ّالحلولّدة ّإيجاد عجزتّالحكوماتّوالسلطاتّعن

قّلكونهاّلمّتحقّ ّلثّأوّمنّالدولّالسائرةّفيّالنموهاّضمنّالعالمّالثاحدةّتعدّ ،ّماّجعلّاألممّالمتّ منهاّوالحدّ الناجعةّلتطويقهاّ

ّالبشريّ  ّالتنمية ّتتحدّ مؤشرات ّالتي ّالمطلوبة ّأساسيّ ة ّمعايير ّثالثة ّفي ّالفرديّد ّالدخل ّوهي: ّبينها ّفيما ّومترابطة ّمتكاملة ة

ّلةّإلىّهذهّالمعاييرّكالحفاظّعلىةّم كمّ رّالمنتج.ّوهناكّمنّيضيفّمعاييرّإنسانيّ لمتطوّ ة،ّوالتعليمّاالسنوي،ّوالرعايةّالصحيّ 

ّوالقانونة،ّاتّالعامّ ،ّواحترامّالحريّ حقوقّاإلنسان ّوتكريسّثقافةّالمواطنةّالصالحة.،ّوإرساءّدولةّالحق 

ّالحكوماتّالعربيّ ّّّّّ ّأن ّالمشاكلبيد ّجميع ّتحل  ّأن ّأبداً ّتستطيع ّلن ّبمفردها ّنهضتهاّّة ّتحقيق ّدون ّتحول واألزماتّالتي

ّمنّمساعدةّالمجتمعّالمدمهاّالفعّ ةّوتقدّ الحقيقيّ  ّفيّتحم لّمسؤوليةّالمشاركةّوالمساهمةّفيّبناءّالمجتمعّالبشريّ ّنيّال،ّفالّبد 

لّمدىّأهميّ  طريقّاقتراحّّ،ّعنالمّالعربيّإلىّجانبّعملّالحكومةةّحضورّدورهذاّالمجتمعّفيّالعواإلنساني.ّمنّهنا،ّنسج 

ّللخروجّم ّوالمشاريعّوالحلولّالصائبةّوالخططّالناجعة ّالحكوماتّخططّإصالحيّ نّاألزمات، ّحاضراًّةّجادّ ةّوتغييريّ رفد ة

ّومستقبالً.

ّفيّمجتمعّديمقراطيّ قّهذاّالدورّفيّأرضّالواقعّبهذهّالمواصفاتّاإليجابيّ ولكن،ّالّيمكنّأنّيتحقّ ّّّّ الفّتخي ؤمنّباالّة،ّإال 

ديّ والت الغيرّبدونّإقصاءّأوّتغريبّأوّممارسةّالعدوانّّوحبّ ّوالتسامحّاإلنسانيّ ّويستندّإلىّخطابّالتواصلّةّوالحوار،عد 

ّضدّاآلخرين.

ّف()بتصر  عن موقع الكتروني -المجتمع المدني أساس التنمية البشرية في المجتمع العربي                              



 

 

 : األســـــئـلـة

 

 

 

 )ثالث عالمات( ( : نوعه ، مصدره وحّدد المسألة التي يتناولها.                      3-2-1م كاًل من المستندات )قد   - 1
   
  إستخرج من المستندات : - 2
 ــان(ـــــــــ)عالمتــــــ )المستند األول( حين.ر المساواة بين المرش  يتوف مضامين التشريعات الهادفة إلى -أ 
 )ثالث عالمات( )المستند الثاني(                                 اإلجراءات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية. -ب 
 ــان(ـــــــــ)عالمتــــــ )المستند الثالث(                                                                                  ة للتنمية البشري ة.اإلنساني   المعايير -ج 
 ــان(ـــــــــ)عالمتــــــ )المستند الثالث(   ة .األزمات المجتمعي   ة مساهمة المجتمع المدني  في حل  كيفي   -د 
   
 ة نزيهة ومحايدة.ة إنتخابيّ األول إلى ضرورة تأمين عمليّ  يشير المستند - 3
 )ثالث عالمات( نزيهة. ةة إنتخابي  عملي  أذكر ثالثة إجراءات تسهم في تأمين  -أ 
 ــان(ـــــــــ)عالمتــــــ ة المعتمدة في توزيعها.                          األسس القانوني   بي ن ثم   ،حد د عدد مقاعد المجلس النيابي   -ب 
 ح الفارق بين االنتخابات النيابي ة واالنتخابات البلدي ة من حيث :أوض   -ج 
  ح                                                                                                  نطاق الترش    - 
  حمهلة تقديم طلب الترش    - 
  حم إليها طلب الترش  قد  ة التي ي  الجهة الرسمي    - 
 )أربع عالمات( بالطعون بنتائج اإلنتخابات المرجع القضائي للبت    - 
   
سة التي يعملون فيها، مع صاحب المؤسّ  عمل جماعيّ  د  ق  ين ع  ال اللبنانيّ مجموعة من العمّ  تأبرم - 4

 .بنود هذا العقدوأودعوا نسخة منه لدى وزارة اإلقتصاد، بعد أن وافق نصف األعضاء على 
 

 )ثالث عالمات( .             المسألة أعاله ح المغالطات الواردة فيصح   ،ة لعقد العمل الجماعياستنادًا للشروط القانوني   -أ 
 )ثالث عالمات( ة.أذكر ثالثًا من خصائص نقابات المهن الحر   -ب 
 )ثالث عالمات( .                                    ة األجيرلتفعيل إنتاجي  قد م ثالثة اقتراحات هدفها توفير بيئة عمل مالئمة  -ج 
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1 

 (52,0)نص . النــــوع :  -( :  1مستند رقم ) -
 –وسائل اإلعالم في الحمالت االنتخابية المصدر :  -                     

                                         ACE Electoral Knowledge Network.)(52,0) )بتصرف 
 (520)االجراءات التي تضبط أداء وسائل اإلعالم خالل العملية االنتخابية .المسألة :  -                     

 
 (52,0)مقالة . النــــوع :  -( :   ,مستند رقم) -

 (52,0) .)بتصرف( 91191العدد  91/91/1199جريدة السفير ، المصدر :  -                     
 (520). االجراءات المطلوبة للحفاظ على سالمة البيئةالمسألة :  -                     

 
 (52,0)نص . النــــوع :  -( :3مستند رقم) -

 (52,0) عن موقع الكتروني)بتصرف( -المجتمع المدني أساس التنمية البشرية في المجتمع العربي المصدر :  -                  
 (520): دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية  .المسألة  -                 

 

 
 
 

(3) 

 
, 

 مضامين التشريعات الهادفة إلى توفير المساواة بين المرّشحين : -أ 
 تحّديد فترة مخّصصة "للّصمت االعالمي". -  
 .خالل مناظرات تلفزيونية مباشرةن تخّصيص أوقاتًا للبّث اإلعالمي فيما بين جميع األحزاب والمرّشحين المتنافسين م -  
 

(,) 
عالمة لكل 

 فكرة

 
, 

 

 اإلجراءات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية: -ب 
 اعادة تقويم سياسات الطاقة القائمة على موارد مستنزفة وملوثة . -
 تبني تقنيات تتميز باالستدامة وبصداقتها للبيئة. -
 والقدرات االنتاجية.انعاش القطاعات  -
 

 
(3) 

عالمة لكل 
 فكرة

 
, 

 المعايير اإلنسانّية للتنمية البشرّية: -ج 
 الحفاظ على حقوق اإلنسان -
 احترام الحرّيات العاّمة  -
 إرساء دولة الحّق والقانون -
 تكريس ثقافة المواطنة الصالحة.  -
 

 
(,) 

5.0 
 عالمة

 لكل فكرة

 
, 

 المدنّي في حلِّ األزمات المجتمعّية:كيفّية مساهمة المجتمع  -د 
 اقتراح المشاريع والحلول الصائبة والخطط الناجعة للخروج من األزمات. -
 رفد الحكومات خطط إصالحية وتغييرية جادة حاضرا ومستقبال . -

(,) 
عالمة لكل 

 فكرة



 
 
3 

 ثالثة اجراءات  تسهم في تأمين عملية انتخابية نزيهة : -أ 
 تأمين أجواء من الحرية والنزاهة .  -
 توفير األمن والطمأنينة للمقترعين.  -
جرائها وفق األحوال التي نّص عليها قانون اإلنتخاب. -  ضبط عملية اإلقتراع وا 
 

 
(3) 

عالمة لكل 
 فكرة

 
 
3 

 

 مقعدًا. 1,1    عدد مقاعد المجلس النيابيّ  -ب 
 األسس القانونّية المعتمدة في توزيعها 
 بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. -
 نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين. -
 نسبيًا بين المناطق. -
 

 
(,) 

5.0 
 عالمة

 لكل فكرة

 
 
 
3 
 
 

 أوِضح الفارق بين االنتخابات النيابّية واالنتخابات البلدّية من حيث: -ج 
 االنتخابات البلدية االنتخابات النيابية 

الترشح عن البلدة التي ورد اسمه في قوائمها   الترشح عن أية دائرة انتخابيةيستطيع  نطاق الترشح
 االنتخابية

يوم على األقل من موعد   11قبل  مهلة تقديم طلب الترشح
 االنتخابات

 قبل عشرة أيام على األقل من موعد االنتخابات

 مركز المحافظة أو مركز القائمقامية وزارة الداخلية الجهة الرسمية
  مجلس شورى الدولة المجلس الدستوري لمرجع القضائي الصالحا

 
 
 
 

(4) 
5.0 
 عالمة

 لكل فكرة
 
4 

 

 التصحيح                                                                      لمغالطاتا        -أ 
 نقابة عمالية أو اتحاد نقابي  -                    مجموعة من العمال                                 -      
 وزارة العمل -         وزارة اإلقتصاد                                                 -      
 وافق ثلثي أعضاء النقابة                        -       وافق نصف األعضاء                                            -      

 
(3) 

عالمة لكل 
 تصحيح

 
 
4 

 أذكر ثالثًا من خصائص نقابات المهن الحّرة: -ب
 تنشأ بموجب قانون. -
 ترعاها القوانين التي تنظم المهنة. -
 االنتساب اليها الزامي لممارسة المهنة. -
 ال تخضع ألية رقابة مباشرة. -
 بصالحيات تنظيمية وتأديبية تضفي عليها الطابع المؤسسي.تتمتع  -
 

 
(3) 

عالمة لكل 
 خاصية

 

 قّدم ثالثة اقتراحات هدفها توفير بيئة عمل مالئمة لتفعيل إنتاجّية األجير: -ج  4
 منح العمال األجر العادل والمناسب. -
 تأمين الضمانات القانونية لحماية حقوقهم. -
 وسليمة.توفير ظروف عمل آمنة  -
 توعية وتثقيف االجراء حول حقوقهم . -
 نشر التوعية الصحية التي تحفظ سالمتهم الجسدية. -
 توفير المناخ الديمقراطي الذي يشجع على الحوار . -
 اخضاع األجارء لدورات تدريبية لتطوير قدراته المهنية. -
 احترام كرامة األجير . -

 
(3) 

عالمة لكل 
 اقتراح

أوي أية 
فكرة 

 صحيحة
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