
االستثنائّية ٢٠١٧عام ـدورة ال  
٢٠١٧ آب ٩األربعاء فـي   

 

  امتحانات الشھادة الثانويّة العاّمة
 جميع الفروع

اليوزارة التربية والتعليم الع
المديرية العامة للتربية

دائرة االمتحانات الرسمّية
 اإلسم:
 الرقم:

  مسابقة في ماّدة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة
ساعة واحدة المّدة :  

 

  
  عالمات) ثماني(   : على مستوى المعارفل لمجال األوّ ا

 (عالمتان)   :الخطأ اصّححً م" أو "خطأ"  العبارات التالية  بـ "صّح نأجب ع - ١
  .في ترسيخ الوحدة الوطنيّةعتماد مبدأ الھيئة الناخبة الواحدة ا يُسھم أ.  
النواب في مھلة أقصاھا عشرة أيام، نعقاد مجلس القانون على ضرورة ا ينصّ  ب.  

 .للنظر في إعالن حالة الطوارئ
 

  .يترأس قائد الجيش المجلس األعلى للدفاع ج.  
لى اإلضرار باإلنسان إي ؤّد، تةيّ البيئ مخالفة للتشريعات كلّ  وھ الجرم البيئيّ  د.  

  والحيوان والنبات.
 

      

 )نات(عالم       :في ما يلي ت الصحيحةعباراأو ال العبارةختر ا - ٢
      

I.    َّة ماد مبدأ دوريّ عتاالھدف من  إن
 : نتخاب يكمن فياال

 .تفعيل المساءلة والمحاسبة  .أ
 .تجاوز إرادة الناخبين  .ب
  . ةالعودة الى الشعب كونه مصدر السلط  .ج
  .تمديد والية المجلس النيابي  .د
  

II.    َّالحق في المعرفة يستوجب: إن 
  .والواسع لألنباء والمعلومات حرّ ق الالسماح بالتدفّ   .أ
ة على ترخيص من حصول الوسيلة اإلعالميّ   .ب

  .عالموزارة اإل
 .السيطرة على مصادر المعلومات وحجبھا  .ج
ن من الحصول على المعلومات يتمكين الصحافيّ   .د

  من مصادرھا. 

III.    ستثمار جزء من اليشترط القانون
  :الشاطىء اللبنانيّ 

   .ةأن يكون للمشروع صفة تجاريّ   .أ
   .ةة أو صناعيّ رات سياحيّ أن يكون للمشروع مبرّ   .ب
 .ةأن يكون له صفة عامّ   .ج
   .يكون المشروع ذا منفعة خاّصةأن   .د

IV.   يقوم الدفاع المدني بالمھاّم التالية: 
 .صّد العدوان الخارجيّ   .أ
 . إطفاء الحرائق  .ب
 .إخالء األماكن الخطرة  .ج
 .حماية الحريّات العاّمة  .د
   

      

 (عالمتان)  الھدم والتشويه التي تطال البيئة في لبنان. تتعدَّد أوجه - ٣
د                              منھما. لكلٍّ واحدة ا نتيجةمبينً  ،ين من أوجه الھدم والتّشويهاثن حدِّ
      

 (عالمتان)  صنِّف العبارات التالية ضمن مجموعتين، وضع عنوانًا مالئًما لكلٍّ منھما: - ٤
دعم وسائل  –إشراك المنتشرين في االنتخابات   –استرداد الجنسيّة  إجراءات تبسيط  

للمسؤولين السياسيّين إلى تنظيم جوالت  –غترابيّة الناطقة باللغة العربيّة اإلعالم اال
تقوية  –عبر القنوات الفضائيّة  إعداد برامج  خاّصة للمنتشرين تبثّ  –غتراب دول اال

  غتراب.لتصل إلى بلدان االعالم الرسمّيوسائل اإل

 
 
 
 

        

   عالمات) ستّ مستندات  (ال: على مستوى تحليل المجال الثاني

   )١مستند رقم (
 يكون خاصة نقابة منھم كل يؤلف أن ولألجراء العمل ألرباب يحق المھن فئات من فئة كل في - ٨٣ المادة

  . التقاضي وحق المعنوية الشخصية لھا
 والدفاع مستواھا ورفع وتشجعيھا المھنة حماية شأنھا من التي األمور في النقابة تنحصرغاية - ٨٤ المادة

 النقابات على ويحظر والتجارية، والصناعية اإلقتصادية الوجوه جميع من تقدمھا على والعمل مصالحھا عن
  . سياسية صبغة لھا وتظاھرات إجتماعات في واإلشتراك بالسياسة اإلشتغال

 ٢٣/٩/١٩٤٦ تاريخ اللبناني العمل قانون
  
  



  
  )٢مستند رقم (

 

 إحدى إلى اإلنضمام في قطّ  يفّكروا لم النقابيّين، غير العّمال من %٢٦،١ أّن حديثة ميدانيّة دراسة كشفت
 أفراد من األعظم السواد أنَّ  والواقع. إليھا لينضّموا نقابة بأيّ  علم لديھم ليس أنَّه منھم %٢٢،٢ أشار فيما النقابات،
 العمل، في للعّمال الجماعيّة الحركات من نوع أيّ  في مطلقًا يشاركوا لم ،)أسرة ٦١٩( الدراسة شملتھا التي العيّنة

 الغالبيّة إلى وبالنسبة. المھنيّة/العّماليّة النقابات إحدى إلى نضماملال زمالئھم مع التنسيق يحاولوا لم %٩٢،٥ وأنَّ 
 القانونيّة والقيود العمل، صاحب من كالتھديد لضغوطات كثيرون تعّرض ما، نقابة إلى نضماماال إلى سعوا الذين

 الصغيرة المنشآت سيطرة بسبب اللبنانيّ  قتصاداال تشّوه أنّ  الحقيقة" الدراسة في وورد. العمل زمالء من والخوف
 ھناك أنّ  الحسبان في يضع أن للمرء ينبغي ذلك ومع. العّماليّة الحركة ھيكل على سلبًا يؤثّر الصغر والمتناھية
 للحركة البنيويّة الجوانب ذلك في بما الكبيرة المنشآت في حتّى النقابات في العمل تنظيم تعرقل أخرى عقبات
  ".النقابيّ  والعمل العاملة القوى تنظيم ترعى التي القانونيّة واألحكام النقابيّة

 وشّددوا الفرديّة، الجھود خالل من إال المعيشيّة ظروفھم تحسين يمكن ال أنّه) %٥٥( المجيبين معظم وأّكد
  .المجتمع في التغيير فرض على قدرتھم وفي العّماليّة، الحركة في ثقتھم عدم على
 الدوليّة العمل منظّمة من بتمويل ستشاراتواال البحوث مؤّسسة  

 )بتصرُّف( ٢٠١٦ إيبرت، فريدريتش ومؤسسة 
     
)احدة(عالمة و      .)٢- ١كلٍّ من المستندين (في الفكرة الرئيسة  استنتج   -١
     
  : )٢-١( ستخرج من المستندينا  -٢
(عالمة واحدة)         )األولمستند ال( .من إنشاء  النقابة الھدف أ.  
 )ة ونصف(عالم     )الثاني مستندال( نضمام إلى النقابات.طات التي يتعّرض لھا الساعون لالالضغو ب.  
 )نصف(عالمة و     )الثاني مستندال( العقبات التي تعيق تنظيم النقابات في لبنان. ج.  
       
 )احدة(عالمة و .لى الغاية من إنشاء النقابةإل يشير المستند األوّ   -٣
 .ة التشريعيّةعالقتھا مع السلط لناحية  الدور الذي تقوم به النقابة أوضح  
   

   عالمات) ستّ ة مشكلة  (: دراسة وضعيّ المجال الثالث
   

ر رئيس بلديّة  في "مركز محافظة"  الترّشح  بعد تحديد موعد إجراء اإلنتخابات النيابيّة، قرَّ
 إلى  وزارة الداخليّة والبلديّات قبل  ثالثة أشھر منإلى ھذه االنتخابات، فتقدَّم بطلب ترّشحه 

  .لقضاء المختصّ ل تهموعد إجراء االنتخابات. ُردَّ طلبه مّما استدعى مراجع

 

     
 واحدة) (عالمة   . أوضح السبب القانونّي لرفض طلب ترّشح رئيس البلديّة المذكور أعاله  - ١
     
د:  - ٢   حدِّ
 عالمة)نصف (        .للبّت في طلب المراجعة المختصّ  المرجع القضائيّ  أ.  
 عالمة)نصف (                   المھلة القانونيّة للبّت في ھذه المراجعة. ب.  
     
 عالمتان)( .   رھا في المرّشح لالنتخابات النيابيّةفّ المطلوب تواذكر أربعة من الشروط القانونيّة   - ٣
     
القانون ا وسائل اإلعالم في توعية المواطنين على متساھم من خاللھ ينقتراحاقّدم  - ٤

           .  نتخابيّ اال
 )تان(عالم

  



االستثنائّية ٢٠١٧عام ـدورة ال  
٢٠١٧ آب ٩األربعاء فـي   

 

  امتحانات الشھادة الثانويّة العاّمة
 جميع الفروع

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتربية

دائرة االمتحانات الرسمّية
    في ماّدة  أسس التصحيح

  التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة
 

 

  
  رقم

  السؤال
  العالمة   اإلجابة المتوقعة

  المجال األول
 )٠،٥٠( صح. - أ  ١

 )٠،٢٥(أيام.   ٨في مھلة أقصاھا  - أيام   ١٠في مھلة أقصاھا / ) ٠،٢٥( خطأ  - ب
 )٠،٢٥( رئيس الجمھورية. –قائد الجيش  / )٠،٢٥( خطأ  - ج
 )٠،٥٠( .صح  -د

  

  
  

  عالمتان

٢  I         ٠،٢٥(   ج        )٠،٢٥(أ(         
II     ٠،٢٥(    د        )٠،٢٥(  أ(                          

III   ٠،٢٥(   ج        )٠،٢٥( ب(                    
IV   ٠،٢٥(     د       )٠،٢٥( ب(      

  

  
  

  عالمتان

  أوجه الھدم والتشويه:  3
   :المقالع والمرامل والكسارات

 ...تصدع االبنية –التنوع البيولوجي القضاء على  –تلوث الھواء بالغبار 
      :قطع األشجار

 –تناقص المياه الجوفية  –إنجراف التربة  –القضاء على التنوع البيولوجي  –تشويه المنظر العام 
 ...التصحر

    ل:ردم البحر وسحب الرم
  ...إلحاق الضرر بالثروة السمكية -تشويه المنظر العام -ضيق الرصيف القاري  

     :البناء العشوائي
  ..القضاء على المساحات الخضراء. –المنظر العام تشويه 

  الحرائق:
 –تناقص المياه الجوفية  –إنجراف التربة  –القضاء على التنوع البيولوجي  –تشويه المنظر العام 

 ...التصحر
  

  
  
  
  
  عالمتان

  

٤    

  وسائل تواصل إعالمية  سياسيةوسائل تواصل 
  دعم وسائل اإلعالم اإلغترابيّة الناطقة باللغة العربيّة   استرداد الجنسيّةتبسيط إجراءات 

  القنوات  برامج  خاّصة للمنتشرين تبّث عبر إعداد   إشراك المنتشرين في االنتخابات
  الفضائيّة 

  تنظيم جوالت للمسؤولين السياسيّين إلى دول 
  اإلغتراب

  تقوية وسائل اإلعالم الرسمّي لتصل إلى بلدان 
    اإلغتراب

  
  

  
  عالمتان

  

  المجال الثاني
 )١المستند (  ١

  )٠،٥٠( .الغاية منھاو النقابة، ليفتأالحق في  ة:الفكرة الرئيس
 )٢المستند (

 الى النقابات، العمال نضمام تحول دون ا التيوالعقبات دراسة تبين الضغوطات  الفكرة الرئيسة:
 )٠،٥٠(. العمل النقابيتنظيم و                   

  

  
  

  عالمة 
  احدةو



   النقابة: إنشاءالھدف من   أ – ٢
   على والعمل مصالحھا عن والدفاع مستواھا ورفع وتشجعيھا المھنة حماية شأنھا من التي األمور
  .والتجارية والصناعية اإلقتصادية الوجوه جميع من تقدمھا

  

  
  عالمة 
  واحدة

   الضغوطات التي يتعّرض لھا الساعون لإلنضمام إلى النقابات:  ب – ٢
  )٠،٥٠(  .التھديد من صاحب العمل -
   )٠،٥٠( .القانونيّة  القيود -
 )٠،٥٠( الخوف من زمالء العمل. -

  

  
عالمة 
  ونصف

  

  :لبنان في النقابات تنظيم تعيق التي العقبات  ج – ٢
 )٠،٥٠( النقابيّة. للحركة البنيويّة الجوانب -
 )٠،٥٠( النقابي. والعمل العاملة القوى تنظيم ترعى التي القانونيّة األحكام -
 )٠،٥٠( .الصغر والمتناھية الصغيرة المنشآت سيطرة -

  

  
  عالمة 
  ونصف

  التشريعية: ةعالقتھا مع السلط لناحيةالدور الذي تقوم به النقابة   ٣
  مجلس النواب في ھذا اإلتجاه.من خالل مواكبتھا للقوانين التي تنظم المھنة وتواصلھا مع 

  

  عالمة
  احدةو

  المجال الثالث
   :السبب القانوني  ١

من إنتھاء والية المجلس النيابي وينقطع فعليا عن  على االقل كان عليه ان يتقدم بإستقالته قبل سنتين
  .مھامه كونه رئيسا لبلدية معتمدة كمركز للمحافظة

  

  
  عالمة 
  واحدة

  نصف  )٠،٥٠( الدولة. مجلس شورى    :المراجعة طلب في للبتّ  المختص القضائي المرجع  أ – ٢
  ةعالم

  نصف  )٠،٥٠( أيام من تقديم الطلب ٣ضمن مھلة أقصاھا : المراجعة في للبتّ  القانونية المھلة  ب – ٢
  ةعالم

  :النيابيّة لالنتخابات المرّشح في فرھاتو المطلوب القانونيّة الشروط من أربعة  ٣
  اكثر من عشر سنوات.لبناني منذ  -
  من عمره. ٢٥أتّم ال  -
 متمتًعا بحقوقه المدنية والسياسية. -
 غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. -
  غير مفلس. -
  متعلم. -
  اسمه وارد في قائمة الناخبين. -
  

  
  
  

  تانعالم

   :اإلنتخابي القانون على المواطنين توعية في اإلعالم وسائل خاللھما من تساھم ناإقتراح  ٤
 عقد الندوات السياسية التي توضح مضمون القانون االنتخابي. -
 تخصيص مساحات في الصحف والمجالت لتوضيح مضمون القانون االنتخابي. -
 تخصيص برامج تستمع الى تساؤالت الناس واستفساراتھم في حوارات مباشرة أو عبر الھاتف. -
 نتخابي.االستفادة من الروائز االعالمية في توضيح مضمون القانون اال -
 عبر تمثيل عملية االقتراع وفقا لھذا النظام ).( تجسيد العملية االنتخابية فعالً  -
  ...القانون االنتخابيتنشر مقاطع قصيرة توضح الكترونية إنشاء مواقع  -

  

  
  
  
  

  عالمتان
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