
 

 

 
 المادة: التربية الوطنية والتنشئة المدنية  
                    ( )جميع الفروعالثالث ثانوي الصف:    

 
  

 تتضمن المسابقة ثالث مستندات وأربعة أسئلة 
 (1)رقم  مستند 

 
منها  رفع مستوى الوعي البيئي لدى  تستلزم حماية البيئة في أي مكان القيام بعدة مهام أساسية ال غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود  

السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية  الحفاظ على البيئة ومواجهة حاالت التلوث ،ويتم ذلك عن طريق إدخال حماية البيئة ضمن برامج 
نين الالزمة لحماية البيئة من سن القوا اهمية  ىر.وال ننسواسعة االنتشاال  التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة اإلعالم العصرية

االعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانين األكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، 
على البيئة خشية  فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منع اآلخرين من االعتداء

يمكن االستفادة من طموحات اإلنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديم القروض وربما العقاب . 
ة في تصاريح ل إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنية المؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرلتحو  لالميسرة 

 ,فضاًل عنالتلوث، بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها 
ات ولة عن الكشف عن المخالفؤخوف اإلنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المس أن

 البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة . 
 .حماية البيئة الدولية من التلوث, طالل بن سيف بن عبد هللا الحوسني"

 , بتصرف 5002أيار                                                                                                    
 (5مستند رقم )

 
 لم تكن الهجرة، والغربة، واالغتراب، والسفر، والترحال، أبدا في يد أي مواطن كان، مهما اختلفت الدول أو البلدان، فأسبابها العالمية    

ضطردًا، خالل السنوات معروفة، مع ما يؤثر عليها من أوضاع داخلية، إال أن أعداد المغتربين اللبنانيين، إلى الخارج، سجلت نموًا م
، 5002شباط  41األخيرة، بفعل األوضاع السياسية واألمنية، التي تصاعدت وتيرتها سلبيًا، اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 

سترزاق وما رافقها من تداعيات خطيرة، خالل المرحلة األخيرة، فأجبرت الصغير والكبير، على حماية ظهره بالسفر إلى الخارج، لال
 بغض النظر عن تلك األسباب المترددة دائمًا. 

ة ان المغتربين اللبنانيين، هم ليسوا فقط بترول هذا الوطن، بل هم ملح لبنان، وهم جزء من لبنان، ومع مجيئهم تتحقق الوحدة، ألنهم اراد  
والمطالب نفسها من الرعاية واالستقرار واألمان، وهذا  الوحدة للبنان، والمجتمع المغترب هو تمامًا مثل المجتمع المقيم، الذي له الحاجات

 لن يتحقق دون بلورة سياسة اغترابية واضحة المعالم، تعتمد من قبل الدولة اللبنانية، والعمل على اجراء التغييرات االقتصادية الالزمة
دي واالجتماعي، واالبتعاد عن األفكار التقسيمية والضرورية، والتي تساعد الى نقل لبنان الى عصر جديد، من االزدهار المالي واالقتصا

والطروحات الفئوية والمذهبية واالنقسامات الحادة، التي تؤثر في نفوس وعقول المغتربين، فيبتعدون عن خيار ليس العودة الى وطنهم، بل 
 زيارته لو لمرة واحدة في السنة

 ", بتصرف 5002جريدة األنوار ,دراسة حول االغتراب اللبناني,

 (3مستند رقم )

 
وليست عالقة تناقض أو خصومة، فالمجتمع  ،إن العالقة بين الدولة والمجتمع المدني هي عالقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع لألدوار   

ف والجماعات للحقوق ينظم ممارسات كافة األطرا هو إال أحد تجليات الدولة الحديثة التي توفر شرط قيامه عن طريق تقنين نظام   المدني ما
 .  داخل المجتمع

بناء تكتالت وعملية صنع السياسة من خالل عدة وسائل وآليات مثل تقديم المشورة والخبرة الفنية،  دور في  غير الحكومية فللمنظمات    
عن طرح المطالب  الجماهير بقضية ما. فضالً  يحمالت إثارة لوع تنظيم حمالت دعوى، وأيضاً  واع السياسة، وتحالفات للضغط على صن  

كما برزت في اآلونة األخيرة فكرة الشراكة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، هذه الشراكة التي . مباشرة وكذلك مراقبة الحكومات
يحدد أسس  يالشراكة تتطلب توفير إطار مؤسس هذهتبدأ من مراحل مبكرة في صنع السياسة وقبل أن تلتزم الحكومة بأي التزامات. و

التعاون بين الدولة والمنظمات غير الحكومية مع مراعاة مراجعة هذا اإلطار باستمرار في ضوء التغيرات التي تطرأ على المجتمع.  قد 
 أو أي شكل أخر , يأخذ هذا اإلطار شكل اتفاق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية أو استراتيجية قومية للتنمية يشارك فيها الطرفان

 الدكتورة هويدا عدلي سات المجتمع المدني ,فعالية مؤس



 

 

 , بتصرف 5002مركز دراسات الوحدة العربية, 

 
 

 األسئلة :
م كاًل  من المستندات )  -1   المسألة التي يتناولها .            )ثالث عالمات(   -مصدره –(: نوعه 3-5-4قد 
 
 استخرج من خالل المستندات األفكار التي تظهر :  -5 
 ائل حماية البيئة من التلوث                                                                 ) ثالث عالمات(وس -أ  
 طرق او وسائل المساعدة في التواصل مع المغترب اللبناني .                           ) ثالث عالمات ( -ب 
 ) ثالث عالمات(                                      دور المنظمات غير الحكومية في عملية صنع القرار -ج 

 
 (الى  اهمية المحافظة على البيئة4المستند رقم )يشير  -3
  حدد ابرز اسباب التدهور البيئي في لبنان                                                   ) ثالث عالمات ( -أ 
 ) ثالث عالمات (                                    لبيئة في لبنان بين الخسائر الناجمة عن سوء ادارة ا  -ب
 حدد مفهوم السياحة البيئية وبي ن اسباب نموها في عصرنا الراهن .                   ) ثالث عالمات( -ج 
  

 
ئ في البالد حالة الطوار على أثر اندالع المشاكل األمنية في الشمال في نهر البارد , اعلن الجيش -4     

مجموعة تدابير منها اقفال قاعات السينما والمسارح والمالهي وكذلك مراقبة نشرات  واتخذ
 .االخبار 

 ) عالمة ونصف(               هل يعتبر اعالن حالة الطوارئ من قبل الجيش مشروعًا ؟ علل اجابتك  -أ     
 ) عالمتان(                               حدد الجهات التي ترسم السياسة  الدفاعية والتي  تنفذها    -ب    
 ) عالمتان ونصف(                            حدد مفهوم الخدمة المدنية و الجهات التي تقوم بها .            -ج    
 ) ثالث عالمات(                       لمجتمع ودمجهم فيهمقترحات لتفعيل  دور الشباب في اقدم ثالث   -د    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 المادة: التربية الوطنية والتنشئة المدنية  
                    الثالث ثانوي )جميع الفروع (الصف:    

 االجابة
 

 رقم السؤال
 

 االجابة المتوقعة 
 

 مالحظات       
 
   4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      5  

 
 تقديم المستندات

 (4المستند )
 نوع: نص 
 .حماية البيئة الدولية من التلوث, طالل بن سيف بن عبد هللا الحوسني" المصدر:

 بتصرف " -5002ايار                    
 مسألة  : وسائل حماية البيئة من التلوث

 ( 5المستند )
 النوع : نص, مقالة

 , بتصرف5002غتراب اللبناني,جريدة األنوار ,دراسة حول االالمصدر: 
 اللبنانيين اسبب الهجرة, ووسائل التواصل مع المغتربين المسألة :
 (3المستند )

 النوع: نص 
مركز دراسات الوحدة , فعالية مؤسسات المجتمع المدني , الدكتورة هويدا عدلي المصدر:
 , بتصرف5002العربية, 
  ودوره في المشاركة في صنع القرار  العالقة بين المجتمع المدني والدولة  المسألة:

 استخراج:
 وسائل حماية البيئة من التلوث  : -أ   
     رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية  الحفاظ على -   

 البيئة ومواجهة حاالت التلوث            
 ت التي يمكن أن تقع على أي سن القوانين الالزمة لحماية البيئة من االعتداءا  -    

 عنصر من عناصرها     
 العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما  -

 هو بهدف منع اآلخرين من االعتداء على البيئة     
 ولة عن الكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي ؤتنمية قدرات المؤسسات المس  -
 في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة .        
 ل إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنيةتقديم القروض الميسرة لتحو   -

 ةالمؤدية إلى حماية البيئ        

    
 طرق او وسائل المساعدة في التواصل مع المغترب اللبناني: -ب  

 غترابية واضحة المعالم، تعتمد من قبل الدولة اللبنانيةبلورة سياسة ا -      
 والعمل على اجراء التغييرات االقتصادية الالزمة والضرورية، -      
 االبتعاد عن األفكار التقسيمية والطروحات الفئوية والمذهبية واالنقسامات الحادة -      

 

 
 ل مستند عالمة لك 

 عالمة للنوع   1| 4) 
 للمصدر  1|  4 
 للمسألة ( 1| 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أفكار  اربع ) المطلوب  
 عالمة لكل فكرة 3\4 
 
 
 
 
 
 
 ثالث افكار   ) المطلوب 

  عالمة لكل فكرة (

 
 
 



 

 

 دور المنظمات غير الحكومية في عملية صنع القرار -ج   
 تقديم المشورة والخبرة الفنية، -        
 .اع السياسة بناء تكتالت وتحالفات للضغط على صن   -        

 تنظيم حمالت دعوى -         
 الجماهير بقضية ما. يحمالت إثارة لوع  -         
 طرح المطالب مباشرة  -         
 ت مراقبة الحكوما   -         

        
   

 
 ,  افكار 6) المطلوب   

 عالمة لكل فكرة (  1|5 

 

 االجابة
 

 رقم السؤال
 

  االجابة المتوقعة
 

 مالحظات       
 
   3-  
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 اسباب التدهور البيئي في لبنان: -أ
 عدم تطبيق التشريعات والقوانين واألنظمة المتعلقة بالبيئة -  
 غياب الرقابة والوعي البيئي وعدم ادراك اهمية الوسيلة االعالمية والتعاطي -  

 معها بشكل ثانوي        
 ب حمالت التوعية واإلرشاد عند المواطنينغيا -
 (4770 -4792فترة الحرب التي عاشها لبنان )   -
 

 الخسائر الناجمة عن سوء ادارة البيئة في لبنان -ب 
 * المجال الصحي: موت , امراض مزمنة , اعاقة.   
 الموارد الطبيعية بشكل عشوائي * على صعيد الموارد : استنزاف    
 سياحي : تراجع عائدات السياحة * المجال ال   

 . مفهوم السياحة البيئية وبيّن اسباب نموها في عصرنا الراهن -ج  
السياحة البيئية تعني زيارة المواقع الطبيعية  كالمغاور واألودية ومجاري األنهار 

 والشواطئ  النشاطات  توالغابا
 أسباب نموها :

ة، بعد أن تنامت بسرعة الحضارة الشعور المتزايد بضرورة العودة إلى الطبيع -
الصناعية، ومعها األضرار الالحقة بالبيئة التي نعيش فيها من تهديم وتشويه وتلوث، 
 والتي سلخت اإلنسان عن محيطه الطبيعي، وأثرت سلبًا في وضعه النفسي واالجتماعي.

 
 طبيعي والثقافي وتشكل السياحة البيئية دخاًل وطنيًا هامًا في الدول الغنية بالتراثين ال -
 

كال يعتبر اعالن حالة الطوارئ من قبل الجيش غير مشروع , ألنت مثل هذا  -أ 
 االعالن يجب ان يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 

 

 أو السلطة التنفيذية ء: مجلس الوزراالجهة التي ترسم السياسة الدفاعية -ب 

 : المجلس األعلى للدفاع الجهة التي تنفذها       
   

 الخدمة المدنية  مفهوم -ج    
 البشرية تطوعاً   اتمي إلى تلبية حاجة أو أكثر من الحاجرالخدمة المدنية هي نشاط ي

 أو بأجر.                      

 الجهات التي تقوم بها:      
 الدولة  بأجهزتها  -الجمعيات والمؤسسات االجتماعية والخيرية   -االفراد    -     

 
 ) المطلوب ثالث أفكار 

 عالمة لكل فكرة(
 
 
 
 

المطلوب ثالث مجاالت 
 كل مجال(مختلفة, عالمة ل

 
 
 عالمة لتحديد المفهوم  

وعالمة لكل سبب    
 "المطلوب سببين"

 
 
 
 
 
عالمة على االجابة ,  1| 5) 

 عالمة على التبرير 
  

 
 

 
 عالمة لكل جهة  

 
 
 
 
 ) عالمة لتحديد المفهوم 
 (عالمة لكل جهة  1|5  
 



 

 

 وإدارتها كلها        

 مقترحات لتفعيل  دور الشباب في المجتمع ودمجهم فيه-د  
  المناخ الديمقراطي الذي يشجع الشباب على المشاركة في هموم الشأن العام   توفير - 

 والتعبير عن مواقفهم       

ف على تطلعاتهم المستقبلية ومطالبهم وهواجسهم لتوفير -  االنفتاح على الشباب للتعر 

 الطمأنينة النفسية لهم      

 اإلعداد والتربية على المشاركة لتشمل أعداداً واسعة من الشباب   - 

 توفير فرص التالقي الشبابي والتعارف المتبادل" مخيمات العمل التطوعية"  - 

فير االستقرار االقتصادي واألمني  ليتفرغ الشباب نحو التوجه إلى القضايا العامة تو  - 

 والمدنية.

وتفعيل  السعي إلى تأسيس مؤسسات وجمعيات وأحزاب غير طائفية  غير مناطقي -    

 عمل المنظمات واألندية الشبابية 

 قرارات في مؤسسات المجتمعتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في عمليات اتخاذ ال  -

 
 
 
 )المطلوب ثالث اقتراحات   

 عالمة لكل فكرة(     

 


