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 التربية والتعليم العالي وزارة

 ة للتربيةالعام   المديرية

 ةالرسمي   االمتحانات دائرة

 ةة العام  امتحانات الشهادة الثانوي  

 علوم الحياةة والفروع : علوم عام  

 اتاقتصاد وإنساني  واجتماع 

 العادي ة 6102ام ـدورة الع

 6102حزيـران  00السبت 

 ةة والتنشئة المدني  ة التربية الوطني  مسابقة في ماد   

 واحدة ساعة :ةالمد  

 :االسم

 :الرقم
 

 وأربعة أسئلة ين اثنينتتضّمن المسابقة مستند
 (1مستند رقم )

والعادات واألعراف الّسائدة،  تمعات المحلّية، ومنظومة الِقَيمّن خصائص الّتركيب االجتماعّي والعائلّي واالقتصادّي للمجإ
مترافقة مع آثار التدّخالت السياسّية والوالءات الّشائعة في المناطق اللبنانّية كاّفة،  ،نتخابّيةحكمت بمفاعيلها العملّيات اال

بدأت موضوعات البرامج والمشاريع ذات الّطابع اإلنمائّي واالقتصادّي والبيئّي تحتّل موقًعا متقّدًما في عملّية الّتنافس بالمقابل 
والّسعي للّتعبير  ،جوهر الّطابع الديمقراطّي في الّتمثيل المباشر لم يلغِ  ةكافّ العوامل  هذهغير أّن الّتقاطعات بين  .االنتخابيّ 

 ه بشكل شرعيّ ت  بة تستند إلى تفويض نالَ عن المصالح والتطّلعات والهموم والتوّقعات لدى األهالي. فالمجالس البلدّية المنتخَ 
ات المركزّية الّرسمّية، كما لدى الهيئات والمنّظمات الحكومّية وغير يمّكنها من الّنطق باسم الّناخبين أمام المراجع واإلدار 

  .الحكومّية
إّن التمثيل المستند إلى تفويض األهالي يمّكن المجالس البلدّية من طرح القضايا الخاّصة بالبلدات والمدن على أّنها قضايا 

رتباط الحاجات اكما أّن  .نة داخل المجتمع المحّليأفراد أو أعضاء في المجلس أو فئات معيّ قضايا  تالجماعة ككّل وليس
لرأي قع المراقبة والمساءلة الدورّية من ِقَبل اأداء وأعمال المجالس البلدّية يجعل هذه األخيرة في مو بلألهالي  ةة اليوميّ الخدماتيّ 

 يسمح بتصويب متواصل لألخطاء والّثغرات. ما ،المحّلي العامّ 
« Municipalities economic report 2006 »                                                                )بتصرُّف( 

 

 (2مستند رقم )
في رسم الخطوط كما  ،السياسّيةالقوى  ، وفي تحديد حجم كلّ السلطات العاّمة شكيلا في تنظام االنتخاب دوًرا أساسي  يلعب 

، ةة واالجرائيّ بين السلطتين االشتراعيّ  ماال سيّ  ،ةسات الدستوريّ والتوازنات بين المؤسّ ة، وفي العالقات عبة السياسيّ العريضة للّ 
ة وحجمها. ما أيًضا لموازين القوى ولطبيعة الكتل البرلمانيّ ة، إنّ العالقات والتوازنات هذه ال تخضع فقط للنصوص الدستوريّ  ألن  

هاتها والتحالفات القائمة بينها. وهذا يعني أن  لنظام ة وتوجّ ألحزاب السياسيّ ر أيًضا في نمط التنظيمات واكما أن  هذا النظام يؤثّ 
ة ة أو على مستوى العالقات السياسيّ سات الدستوريّ ة، سواء على مستوى المؤسّ االنتخاب انعكاسات على مجمل الحياة السياسيّ 

 النظام االنتخابيّ  دَ مِ اعت   إذا ما ا في الواقع السياسيّ اًل سريًعا وجذري  ع تحوّ نية المجتمع. غير أن ه ال يمكن أن نتوقّ القائمة في ب  
ر بين غيّ ته أن ي  مهما بلغت فاعليّ  ف على الناخبين، وال يستطيع أّي نظام انتخابيّ ة يتوقّ ية االنتخابيّ مضمون العملّ  المالئم، ألن  

 هاتهم وميولهم وارتباطاتهم. ة هؤالء وتوجّ ليلة وضحاها ذهنيّ 
ة القادمة،  من خالل االنتخابات النيابيّ ، وال يمكن تحقيق ذلك إالّ ةب إحياء الحياة السياسيّ بها تتطلّ  ر  م  إن  المرحلة التي نَ 

ة والنزاهة تضمن سالمتها، فالتجربة سليم، وفي أجواء من الحريّ  شرط أن تجري هذه االنتخابات على أساس نظام انتخابيّ 
ة، ، وال بد  من إنقاذها من خالل االنتخابات. فاالنتخابات وسيلة لتحقيق الديمقراطيّ تراجعيّ  في خطّ ير ة في لبنان تسالديمقراطيّ 
 إذا أسيء استخدامها. عليهال إلى أداة لإلجهاز وقد تتحوّ 

 )بتصرُّف(، 1991 "ة الثانية بين النصوص والممارسةالجمهوريّ " ،د. عصام سليمان                                        
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 : األســئـلـة

 
 )عالمتــان( مصدره وحّدد المسألة التي يتناولها. و  : نوعه( 2 – 1قدِّم كالًّ من المستندين ) -1
    

  استخرج من المستندين: - 2
 )عالمتــان(  )المستند األّول(العوامل المؤّئرة في االنتخابات البلدّية.  -أ  
 )عالمة واحدة(   )المستند األّول(لرأي العاّم المحلّي إلى المراقبة والمساءلة. الواقع الذي يدفع ا -ب 
 )عالمة ونصف( )المستند الثاني(اثنين من المؤّثرات التي تحّدد العالقات والتوازنات بين المؤّسسات الدستورّية.  -ج 
 مة ونصف()عال    )المستند الثاني( اثنين من شروط االنتخابات الديمقراطّية. -د 
    

  ُيشير المستند الثاني إلى أهمّية االنتخابات في األنظمة الديمقراطّية.  -3
 )عالمتــان(   بيِّن بفكرتين، أهمّية المشاركة في االنتخابات. -أ  
 )عالمتــان(           حدِّد دوًرا واحًدا لكلٍّ من الجهات اآلتية: -ب 

  المجلس النيابيّ   _  _  _
  رى الدولةمجلس شو   _  _  _
  الجيش اللبنانيّ   _  _  _
 (   وسائل اإلعالم  _  _  _

 )عالمتــان(  اثنين من الضغوطات التي تمارسها. مبّيناً العقبتين اللتين تعترضان حرية االعالم،  اذكر -ج 
    

متٍر عن مصدر أحد الينابيع. وبهدف استثمارها  188تملك "رنا" قطعة أرض جبلّية تبعد  -4
ى قطع بعض أشجارها الحرجّية، كما حفرت بئرًا ذا غور مفقود لتصريف كسارة عمدت إل

 المياه المبتذلة من دون تكريرها، تاركًة األرض على تشّوهها بعد انتهاء فترة االستثمار .

 

 )عـالمتـان( حدِّد المخالفات التي ارتكبتها "رنا"، ثم صّححها وفًقا للتشريعات البيئية المرعّية اإلجراء.  -أ  
 )عـالمتـان(   اذكر سببين من أسباب التلوث بالضجيج مبيًنا اثنين من تأثيراته.  -ب 
 )عـالمتـان( قدِّم اقتراحين يمكن للمجالس البلدّية اعتمادهما لمعالجة مشكلة النفايات.  -ج 
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 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 الفروع : علوم عامة وعلوم الحياة

 اجتماع واقتصاد وإنسانيات

 العاديّة 6102ام ـدورة الع

 6102حزيـران  00السبت 

 طنية والتنشئة المدنيةمسابقة في مادة التربية الو مشروع معيار التصحيح

 المدة ساعة

 

  
جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

1 

 (1مستند رقم ) •
 (52.0): نّص. النوع -
 (52.0) .)بتصرُّف( « Municipalities economic report 2006 »: المصدر -

 (5205) .المجالس البلدية: العوامل المؤثرة في اختيارها والعالقة بينها وبين األهالي: المسألة -

 (.مستند رقم ) •
 (52.0): نّص. النوع -
 (52.0) ، )بتصرُّف(8991د. عصام سليمان، "الجمهورية الثانية بين النصوص والممارسة" : المصدر -

 (5205) أهمية نظام االنتخاب في تطوير الممارسة الديمقراطية.: المسألة -

. 

 أ -.

 العوامل المؤّثرة بالّتمثيل البلدي: •
 الّتركيب االجتماعّي والعائلّي واالقتصادّي للمجتمعات المحلّية. خصائص -
 منظومة الِقَيم والعادات واألعراف الّسائدة. -
 التدّخالت السياسّية والوالءات الّشائعة في المناطق اللبنانّية كاّفة. -
 البرامج والمشاريع ذات الّطابع اإلنمائّي واالقتصادّي والبيئّي. -

 ّل فكرة.لك عالمة نصف ⇐

. 

 :الواقع الذي يدفع الرأي العام المحلي إلى المراقبة والمساءلة  • ب -.

 1 ارتباط الحاجات الخدماتية اليومية لألهالي بأداء وأعمال المجالس البلدية. -

 ج -.

 :ات بين المؤّسسات الدستورّيةنالمؤثرات التي تحّدد العالقات والتواز  •
 .النصوص الدستورية -

 .القوى وطبيعة الكتل البرلمانية وحجمهاموازين  -
 العالمة لكّل فكرة. 4/3، تينر فكل ة ونصفعالم ⇐

120 

 د -.

 :شروط االنتخابات الديمقراطية •

 نظام انتخابي سليم. -
 اجواء من الحرية والنزاهة. -

 العالمة لكّل فكرة. 4/3عالمة ونصف لفكرتين،  ⇐

120 

 أ -3

 :أهمّية المشاركة في االنتخابات •
 .اختار من ينوب عنه في ممارسة السلطة _
 المشاركة في اتخاذ القرار. _
 المساءلة والمحاسبة. _

 .كل فكرةعالمتان، عالمة واحدة ل ⇐

. 

 ب -3
 دوًرا واحًدا لكلٍّ من الجهات اآلتية: •

 .ب رئيس للجمهوريةانتخا -إقرار الموازنة –مراقبة عمل الحكومة –منح الحكومة الثقة  -سّن القوانين   :المجلس النيابي
2 
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 على رفض الترشحالبت في االعتراضات  –البت بالطعون المقدمة في االنتخابات البلدية  - :مجلس شورى الدولة
 في االنتخابات النيابية والبلدية.                      

 مقاومة أي عدوان خارجي. و لدفاع عن االرض والشعب ا :اللبنانيّ  الجيش

تبصير الرأي العام لممارسة حقه في  – سلطةمراقبة اعمال ال –عام الي تكوين الرأ -نقل االفكار والوقائع :عالماإلوسائل 
                                                                          ...التوعية  -الترفيه -التثقيف  –الحقيقة وتعميمها كشف  –المعرفة 

 دور.لكّل  احدة عالمة و نصف ، عالمتان ⇐

 ج -3

 :ن تعيقان قيام اإلعالم بدورهان اللتاالعقبت •
 .عقبة السلطة السياسية االستبدادية
 عقبة سلطة رجال المال واألعمال.

 نصف عالمة لكل عقبة ⇐
 الضغوطات :

 .فقط ما يصب في مصلحة الحاكمكشف  -التسويق السياسي -التضليل -التعتيم على ما يجري -
 .شراء المتمولين المؤسسات االعالمية –عالم تحت رحمة كبار المتمولين وقوع اال -
 نصف عالمة لكل ضغط ⇐

2 

 أ -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصحيح  المغالطات
 متر على االقل  8888االبتعاد  متر عن مصدر المياه 188االبتعاد 

 االشجارهذه الحصول على اجازة مسبقة لقطع  بعض االشجار الحرجية قطع
بئرًا ذا غور مفقود لتصريف المياه المبتذلة دون حفر 
 تكريرها

 معالجة  المياه )تكريرها( قبل تصريفها
 

 اعادة تأهيل االرض ترك االرض على تشوهها
 ربع عالمة على تحديد كّل مغالطة ، و ربع عالمة للتصحيح ⇐

2 

 ب -4
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 االثار اسباب التلوث بالضجيج
 -اعمال البناء -لمعّدات المزعجةآلالت واا -قطاع النقل

 المفرقعات... -الكسارات والمقالع -الصاخبة موسيقىال
الدورة  -الجهاز العصبي -يؤثر في الجهاز الهضمي

 -تصدع االبنية -ضعف التركيز -حاسة السمع -الدموية
 القضاء على التنوع البيولوجي

 ثر )المطلوب أثران(ربع عالمة لكل سبب )المطلوب سببان( ، و ربع عالمة لكل أ

2 

 ج -4

 اإلقتراحات : 
 لفرز النفايات عند المصدر ذات االلوان المختلفة توفير المستوعبات -

 إنشاء معامل إلعادة التدوير -

 تأمين مطامر صحية -

 تسبيخ النفايات وتحويلها إلى أسمدة عضوية -

 توليد الطاقة الكهربائية -

 تشجيع الجمعيات البيئية والتنسيق معها -

  لمجتمع المحلي لاللتزام بمسلكيات محترمة للبيئة.  توجيه ا -
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