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 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 الرسميّة االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 علوم الحياة: علوم عامة والفروع

 اجتماع واقتصاد

 نائيةـاإلستث 6102لعام ادورة 

  6102آب  5الجمعة 

 

 مسابقة في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

 ساعة :المدة

 :االسم

 :الرقم
 

 (1مستند رقم )
التمثيل الصحيح  وّفرّن النظام االنتخابّي األفضل هو النظام الذي يؤمِّن صّحة التمثيل، ذلك أّنه عندما يتنعتقد أ

د الل يفتقد إلى التمثيل المتوازن تتأّمن الوحدة الوطنّية وليس العكس، أي أّن النظام االنتخابّي الذي بنانّيين بل ال يوحِّ
 يؤسِّس لنزاعات مستقبلّية ويزيد من التشرذمات الداخلّية.

حمِّل قانون االنتخاب أوزاًرا ال يقدر على حملها، وال هي أصاًل من وظائفه، ألّن مصدر الخلل من الُمجدي أاّل نُ  لكن
 تخاب الحّر والنزيه.غياب االنبل  لم، ليس شكل النظام االنتخابيّ أي بلد في العافي األكبر في لبنان، أو 

عاًشا، بدل أْن تكون وحدة وطنّية مصطنعة أو مضغوطة، وهذا الهدف ًا مُ أْن تصبح الوحدة الوطنّية واقع المطلوب
 المؤّسسات والقدرة على اّتخاذ القرار الحّر.القانون و  ووجود دولة ّقق من خالل ممارسات الحكم وأهلهيتح

 
 )بتصرُّف( المؤّسسة الحديثة للكتاب. -في وظائفه ومفاعيله السياسّيةالنظام االنتخابّي  -فريد الخازند. 

 
 (2مستند رقم )

في مجموعة منّوعة من المؤّسسات واآللّيات، مبدأ السلطة السياسّية التي تستند  حكم يجسِّدديمقراطّية هي نظام ال
 إلى إرادة الشعب.

أّن هناك عدًدا من المنطلقات التي يجب أن تبقى ماثلة في وفي سعينا إلرساء الديمقراطّية ال بّد من اإلشارة إلى 
بتغى ليس حّث الدول على التقليد األعمى، وال الطلب إليها استعارة قوالب في طليعتها ضرورة اإلقرار بأّن المُ و  ،أذهاننا

مختلفة لتعّبر عن واقع هي قابلة للتبلور بأشكال ، فجهٍة ماذلك أّن الديمقراطّية  ليست حكًرا على  ،سياسّية مستوَردة
 .الشعوب الفعليّ 

ز فيها السلطة، إمكانّية ممارستها في كّل المواقع التي تتركّ  تفعيل ولكي تكتسب الديمقراطّية معنى حقيقيًّا ال بّد من
في  ةالناشطين في الحياة االجتماعّية والثقافيّ لنقابات ووسائل اإلعالم و اكالحكومّية عبر إشراك الهيئات الفاعلة غير و 

 .ي عالمنا المعاصرذلك أّن المنّظمات غير الحكومّية ُتعتبر عنصًرا أساسيًّا نظًرا لصفتها التمثيلّية ف .اتخاذ القرار
 

 ف()بتصرُّ  .دار النهار للنشر -كتاب خطط للسالم والتنمية والديمقراطّية -بطرس بطرس غاليد.
 

 (3مستند رقم )
ينتعش في إطاار الديمقراطّياة، كماا أّناه  هذا المجتمع. فراطّية عالقة تداخل وترابطالديمقالعالقة بين المجتمع المدنّي و 

 ّساط العالقاة باين الماواطن والسالطةتنظيماات المجتماع المادنّي تتو ف واساتقرارها. هايشكِّل، فاي الوقات نفساه، ركيازة لترسايخ
دارتهااا بطريقااة سااليموتقااوم باادور فااي تنظاايم هاا لي فهااي تحمااي المااواطن ماان تعّسااف الدولااة، ة ومنّظمااة، وبالتاااذه العالقااة واا

 وتحمي الدولة من أعمال العنف السياسّي التي قد تلجأ إليها بعض القوى والجماعات عندما تعجز عن توصيل مطالبها
 ة.يّ مسل عبر قنوات مؤسَّسّية وبطرق

فااي تاادعيم عملّيااة التطااّور الااديمقراطّي علااى المسااتويين الااداخلي والااوطنّي تنظيمااات المجتمااع الماادني باادور مهااّم  تقااوم
فااي  امهًماا ادورً امااة، وتلعااب فهااي تاازّود أعضاااءها بخباارات ومهااارات حياتّيااة تعااّزز قاادرتهم علااى المشاااركة فااي الحياااة الع

وام بعناصار جديادة ودمااء شااّبة. خب الحاكماة ورفادها علاى الادسِهم في تجديد النُ تُ كما ، وتربيتها إعداد الكوادر السياسّية
فتقاار إلااى الديمقراطّيااة، سااواء علااى صااعيد شااغل المناصااب المهّمااة أو علااى صااعيد إدارة الخالفااات إاّل أّن الكثياار منهااا ي

الداخلّيااة أو علااى صااعيد اّتخاااذ القاارارات، فضاااًل عاان ضااعف التنساايق فااي مااا بينهااا للقيااام بأعمااال وأنشااطة مشااتركة قااادرة 
 السلطة الحاكمة والتأثير في القرارات السياسّية. على التعامل مع

 
 ف()بتصرُّ .مركز دراسات الوحدة العربّيةالُنُظم السياسّية العربّية،   -يمبراهإحسنين توفيق 
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 :األســئـلـة

 

 )عالمتــان( ، مصدره وحّدد المسألة التي يتناولها. : نوعه(3 - 2 – 1قدِّم كالًّ من المستندات ) -1
    

  استخرج من المستندات: -2
 )عالمة واحدة(  األّول()المستند مقّومات الوحدة الوطنّية الصحيحة.  – أ 
 )عالمتــان(  )المستند الثاني(سبيلين إلكتساب الديمقراطّية معناها الحقيقّي.  -ب 
 ة ونصف()عالم  )المستند الثالث(اثنتين من نتائج تنظيم العالقة بين المواطن والسلطة.  -ج 
 )عالمة ونصف(  )المستند الثالث(دور تنظيمات المجتمع المدنّي في تدعيم عملّية التطور الديمقراطّي.  -د 
    
  ُيشير المستند األول إلى أهّمّية ترسيخ دولة القانون والمؤّسسات.   -3
   )عالمتــان( ه.     يدبع االحتفالاريخ حدًِّدا تأوضح المهّمة األساسّية للجيش اللبنانّي، مُ  – أ 
   )عالمتــان(      ثنتين من مهام قوى األمن الداخلّي كضابطة إدارّية واثنتين كضابطة عدلّية.ذكر اأ -ب 
   )عالمتــان(   بيِّن دوًرا واحًدا للدفاع المدنّي في كلٍّ من حالتّي السلم والحرب. -ج 
    
عقد عمل فردّي، بعد فترة نشأ نزاع مهنّي بينها  تعمل "ندى" في مؤّسسة تجارّية، بموجب -4

وصاحب العمل، فلجأت إلى إحدى المحاكم المدنّية للّبت بالنزاع. ونظرًا لغموض النّص 
 القانونّي أصدر القاضي ُحكًما لصالح صاحب العمل. 

 

ح المغالطتين الواردتين في المسألة أعاله.  – أ   )عالمة واحدة( صحِّ
 )عالمة واحدة(    من مّيزات التقاضي أمام المحكمة المختّصة بالنزاع أعاله.   أذكر اثنتين -ب 
 )عـالمتـان( أوضح الفارق بين عقود العمل الفردّية وعقود العمل الجماعّية من حيث: -ج 

  الشكل -  -  -
  فريقّي العقد  -  -  -

 متـان()عـال   اقترح دورين للنقابات ُيسِهمان في تخفيف حّدة نزاعات العمل. -د 
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 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 الفروع : علوم عامة و علوم الحياة

 6102الدورة اإلستثنائية للعام  

 مسابقة في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية مشروع معيار التصحيح

 المدة ساعة

 

 

 
جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

1 

 (1مستند رقم ) •
 : نّص. النوع

  (52.0) )بتصرُّف(المؤّسسة الحديثة للكتاب.-في وظائفه ومفاعيله السياسّية النظام االنتخابيّ -فريد الخازن د. :المصدر

 (52.0): أهمّية التمثيل الصحيح في تحقيق الوحدة الوطنّية. المسألة
 

 (.مستند رقم ) •
 ّص. : نالنوع

 (52.0) دار النهار للنشر. )بتصرُّف( -كتاب خطط للسالم والتنمية والديمقراطّية -د.بطرس بطرس غالي: المصدر

 (52.0): مفهوم الديمقراطّية ومرتكزات تحقيقها. المسألة
 

 (3مستند رقم ) •
 : نّص. النوع

 (52.0) ات الوحدة العربّية.)بتصرُّف(الُنُظم السياسّية العربّية، مركز دراس  -حسنين توفيق إبراهيم: المصدر

 (52.0): دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطّية. المسألة
  تعطى نصف عالمة لتحديد نوع كل المستندات على أنَّها نصوص. *

. 

 أ -.

 :مقّومات الوحدة الوطنّية الصحيحة •
 (52.0) .ممارسات الحكم وأهله -
 (52.0) .وجود دولة القانون والمؤّسسات -
 (5205) .القدرة على اّتخاذ القرار الحرّ  -

1 

 ب -.

 :ن إلكتساب الديمقراطّية معناها الحقيقيّ سبيل  •

 (1055) .تفعيل إمكانّية ممارستها في كّل المواقع التي تترّكز فيها السلطة -
حياة االجتماعّية والثقافّية في إشراك الهيئات الفاعلة غير الحكومّية كالنقابات ووسائل اإلعالم والناشطين في ال -

 (1055) اتخاذ القرار.

. 

 ج -.

 :ن من نتائج تنظيم العلقة بين المواطن والسلطةااثنت •
 (50،0) حماية المواطن من تعّسف الدولة. -

حماية الدولة من أعمال العنف السياسي التي قد تلجأ إليها بعض القوى والجماعات عندما تعجز عن توصيل  -
 (50،0) ا بالطرق السلمّية.مطالبه

./1 1 

 د -.

 :دور تنظيمات المجتمع المدنّي في تدعيم عملّية التطور الديمقراطي •
 (5205) .تزّود أعضاءها بخبرات ومهارات حياتّية تعّزز قدرتهم على المشاركة في الحياة العامة -
 (5205) .تلعب دوًرا مهًما في إعداد الكوادر السياسّية وتربيتها -
 (5205) ُتسِهم في تجديد الُنخب الحاكمة ورفدها على الدوام بعناصر جديدة ودماء شاّبة. -
 

./1 1 
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 أ -3
  :المهمة األساسية للجيش اللبناني •

 (1055) .جير الدفاع عن االرض والشعب ومقاومة أي عدوان خا -
 (1055). األول من آب :هتاريخ اإلحتفال بعيد •

. 

 ب -3

 

 من مهام قوى األمن الداخلّي كضابطة عدلّية اثنتان ن من مهام قوى األمن الداخلّي كضابطة إدارّيةاإثنت

  ضبط الجرائم وجمع االدلة والتحقيق فيها  المحافظة على السالمة العامة
 مساعدة المحاكم في إجراء التبليغات   حماية االشخاص والممتلكات

 قيف المتهمين وسوقهم إلى المحاكمتو  حماية الحريات في إطار القانون
 تنفيذ االنابات القضائية والمذكرات العدلية السهر على تطبيق القوانين واألنظمة

 

2 

 ج -3

  :دوًرا واحًدا للدفاع المدنّي في كلٍّ من حالتيّ  •
  لحرب.إعداد الوسائل الكفيلة بتدارك الخسائر في االشخاص والممتلكات والحد منها في حالة ا -:لحربا

 ضمان استمرار الحياة العامة بصورة طبيعية.  -
  عمله.توفير الوسائل الالزمة ل -: سلمال

 .إعالم االهلين وتوجيههم وارشادهم  -

 إجراء التدريب والتمارين الالزمة للقيام بأعمال الدفاع المدني.  -

2 

 أ -4

 :ح المغالطتين الواردتينيصح  ت •
 (5205) التحكيمية مجالس العمل ⇐  المحاكم المدنية   -

 (.5205) أصدر حكًما لصالح االجير ⇐أصدر حكًما لصالح صاحب العمل    -
1 

 ب -4

 مّيزات التقاضي أمامها:   ان منتاثن •
 البّت السريع في القضّية.  -
 . القضائية اإلعفاء من الرسوم -
 االستعانة بمحاٍم ليس إلزاميًّا.  -

1 

 ج -4

  

 العمل الجماعّية عقود عقود العمل الفردّية 

 الشكل

 

 يشترط أن يكون خطًيا يمكن أن يكون شفهًيا أو خطًيا

  فريقا العقد

 

صاحب عمل واحد أو مجموعة أصحاب عمل من  صاحب عمل مع أجير أو مجموعة أجراء
جهة، مع نقابة أجراء أو أكثر من نقابة أو إتحاد من 

 جهة أخرى 
 .لكل فكرةعلمة نصف علمتان0  ⇐

2 

 د -4

 مقترحات ُتسِهم في تخفيف حّدة نزاعات العمل: •

  تعميم الثقافة القانونية والحقوقية لدى العمال. -
  إنشاء لجان قانونية ضمن كل نقابة لإلطالع على عقود العمل وتفسيرها. -
 تنظيم حوارات دورية مع العمال لإلطالع على مشاكلهم. -
 طية.الضغط على المعنيين لفرض عقود العمل الخ -

2 
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