الصف:التاسع أساسي

التربية الوطنية والتنشئة المدنية

المجال األول :على مستوى المعارف ( 7عالمات )
أوالً :إختر اإلجابة او اإلجابات الصحيحة في كل من األسئلة التالية (:عالمتان)
 -1المجتمع المدني هو:
أ -الروابط العائلية وروابط التعاون التقليدي
ب -الروابط والمنظمات التي تنشأ بشكل حر في المجتمع
ت -ما يهم جميع المواطنين دون اسنتثناء
 -2الوظيفة العامة هو:
أ -العمل الذي يشغله الموظف في إدارة أو مؤسسة تابعة للدولة
ب -إنخراط الفرد في نشاط يهدف إلى خدمة اإلنسان أو مجموعة من الناس بدون مقابل
ت -خدمة الجميع وليست في خدمة النافذين او المقربين
 -3معاملة رسمية:
أ -إجراء إداري يحفظ حقوق المواطنين
ب -وثيقة رسمية تبين اذا ما كان صاحبها محكوما ً أو غير محكوم
ت -تثبيت صالحية معاملة لتصبح نافذة .
 -4المنشآت العامة :
أ -أبنية لعائلة معروفة
ب -األبنية والتجهيزات التي تشيدها الدولة
ت -األبنية التابعة لألشخاص ذات نفوذ .
ثانياً:أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ(:عالمتان )
-1
-2
-3
-4

التفتيش المركزي هو محكمة عليا تتولى القضاء اإلداري .
يحق للموظف في اإلدارة العامة البوح بالمعلومات التي تختص بالوظيفة
النظام التوتاليتاري هو النظام الذي يعترف بحق المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني
الطعن هو المراجعة بهدف إلغاء مفعول قرار .

ثالثاً:إنسخ الجدول الجدول واربط بخط ما يتناسب في العمود األول مع مفهومها او احد اهدافها
في العمود الثاني 3(:عالمات)
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المراجعة اإلدارية
الطابع المالي
الشكوى
مجلس شورى الدولة
إنتهاكات
المساءلة

أ -اعترض على اجراء اداري او قرار
ب  -تثبيت ملكية
ج -مخالفات تمس حقوق المواطنين
د -سؤال المسؤول عما قام به وانجزه
ه -إعداد مشاريع القوانين
و -تغذية خزينة الدولة .

المجال الثاني :على مستوى تحليل مستندات7(:عالمات )

مستند-1-
لعل الوظيفة العامة في لبنان وما تمثله من أبعاد إنمائية وحياتية وإجتماعية وإنسانية ومن تحريك عجلة الدولة
والدورة اإلقتصادية ال يزال بعيدا ً عن اإلدراك العام وتم التعامل معها وكأنها وسيلة للسلطة والنفوذ.فالوظيفة
العامة تعني الخدمة العامة ,الخدمة المنزهة عن األطماع ,خدمة الناس والمواطنين والسهر على حاجاتهم
ومصالحهم وتوفير األمن والسالمة والسكينة لهم.ليست الوظيفة العامة سلما ً لإلرتقاء اإلجتماعي او التسلط
والنفوذ لذلك على الموظف في الدولة أن يكون أمينا ً على الخدمة العامة ,أن يعامل جميع المواطنين بالمساواة
ال في خدمة طائفة أو حزب أو فئة ويحترم القانون ويخضع له .
كلمة رئيس مجلس الخدمة المدنية د.خالد قباني ( 2212بتصرف)

مستند-2-
تواجه اإلدارة العامة في لبنان العديد من المشاكل وبخاصة في ما يتعلق بالفساد المنتشر بين الموظفين
الحكوميين ,التي تعد من أخطر المشاكل التي تواجهها اإلدارة وذلك يعود إلى غياب أي تحرك إصالحي مما
أدى إلى ترسخ البيروقراطية ,غياب أنظمة الضبط والمحاسبة في اإلدارة ,العالقات بين الموظفين
الحكوميين مع األطراف السياسية قوية إلى حد تجاوز سلطة القانون بما يخدم تلك العالقات.لذلك توصي
دراسات معمقة عديدة اإلدارة العامة اللبنانية بأهمية تطبيق عملية اإلصالح.
جريدة األخبار 9ك2217 2
.

أوالً:قدم كل من المستندين ( )2-1نوعه,مصدره ,والفكرة الرئيسية التي يتناولها(.عالمتان )
ثانيا ً  :إستخرج من المستندين :
أ -مفهوم الوظيفة العامة (.م( )-1 -عالمة )
ب -إثنان من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الموظف في اإلدارة العامة(.م()-1-عالمة)
ت -ثالثة أسباب النتشار الفساد في اإلدارة العامة (.م ()2عالمة ونصف)
ثالثا ً :استنادا ً لما ورد في المستندين اعاله  ,أذكر ثالثة اقتراحات لتطوير العمل
اإلداري(.عالمة ونصف)
المجال الثالث :دراسة وضعية مشكلة 6( :عالمات )
يرتبط تطور المجتمع المدني بإلتزام المواطن القيم المدنية:
أكتب نصا ً ال يتجاوز العشرة أسطر تبين فيه:
(عالمة )
 مفهوم القيمة المدنية اثنان من فوائد اإللتزام بالقيم المدنية (عالمتان) اثنان من ركائز الحياة المشتركة ( .عالمتان ) -قيمة مدنية مهمة برأيك ,مبررا ً سبب اختيارك (عالمة)

أسس تصحيح امتحان التاسع اساسي
المجال األول:
السؤال
أوالً

ثانيا ً

ثالثا ً

اإلجابات المقترحة
 -1المجتمع المدني  :ب
 -2الوظيفة العامة  :أ -ت
 -3معاملة رسمية  :أ
 -4المنشآت العامة  :ب
 -1خطأ – مجلس شورى الدولة هو محكمة عليا
تتولى القضاء اإلداري .
 -2خطأ –ال يحق ....
 -3خطأ -النظام الديمقراطي
 -4صح
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المراجعة اإلدارية  :ب -تثبيت ملكية
الطابع المالي :و – تغذية خزينة الدولة
الشكوى  :أ -اعتراض على اجراء اداري او قرار
مجلس شورى الدولة  :ه-إعداد مشاريع القوانين
انتهاكات :ج -مخالفات تمس حقوق المواطنين
المساءلة :د – سؤال المسؤول عما قام به وانجزه

العالمة
(عالمتان)
نصف عالمة
لكل سؤال
نصف عالمة
لكل سؤال.ا ذا
كانت اإلجابة
خطأ ربع
عالمة للخطأ
وربع عالمة
للتصحيح
(عالمتان
)نصف عالمة
لكل اجابة
صحيحية

المجال الثاني :على مستوى تحليل المستندات :
أوالً

المستند األول :
نوعه:نص
مصدره:من كلمة رئيس مجلس الخدمة المدنية د خالد قباني
بتصرف .
الفكرة الرئيسية :مفهوم الوظيفة العامة وصفات الموظف
في اإلدارة العامة .
المستند الثاني :
نوعه :مقالة
مصدره :جريدة األخبار 2217-12-9
الفكرة الرئسية:اسباب انتشار الفساد في اإلدارة العامة

ثانيا ً

أ -الوظيفة العامة هي الخدمة العامة ,الخدمة المنزهة
عن األطماع ,خدمة الناس والمواطنين والسهر
على حاجاتهم ومصالحهم وتوفير األمن والسالمة
والسكينة لهم .
ب -الصفات التي يجب ان يتحلى بها الموظف  :ان
يكون امينا ً -ان يعامل جميع الناس بالمساواة-
يحترم القانون ويخضع له .

عالمتان
ربع عالمة
لنوع المستند
وربع عالمة
للمصدر
ونصف عالمة
للفكرة الرئيسية

عالمة واحدة

نصف عالمة
لكل واحدة

ثالثا ً

نصف عالمة
ت -ترسخ البيروقراطية – غياب انظمة الضبط
والمحاسبة – العالقات بين الموظفين الحكوميين مع لكل سبب
األطراف السياسية قوية الى حد تجاوز سلطة
القانون .
اعتماد معايير الكفاءة – التدريب المستمر للموظف -تطبيق نصف عالمة
لكل اقتراح
مبدأ الثواب والعقاب

المجال الثالث:
مفهوم القيمة المدنية :هي القيم التي يعتمدها المواطن في
عالقاته مع الناس والدولة
 تنطيم العالقات بين الناس وبينهم وبين السلطة حفظ حقوق المواطنين احترام القيم اإلجتماعية والمدنية رفض النظريات المبنية على التمييز العنصري اوالعرقي او الديني
احترام القانون :سبب اإلختيار
 تصون حقوق المواطنين -تنظم العالات بين الناس وبينهم وبين السلطة

عالمة
عالمة لكل
فائدة
عالمة لكل
ركيزة
نصف عالمة
لذكر القيمة
ونصف عالمة
لسبب اإلختيار

