باسمه تعالى
الصف التاسع
مسابقة في التربية الوطنية
 .1الملكية نوعان عامة و خاصة .
أ .أوضح المقصود بتعبير األمالك العامة.
ب .بيّن أثرا إيجابيا واحدا ينتج عن الحفاظ على األمالك العامّة.

(عالمة)
(نصف عالمة)

 .2تقسم األنظمة السياسية في العالم إلى نوعين :األول يقرّ بالحرية والثاني ال يعترف بها.
أ .ح ّدد التسمية التي تطلق على كل واحد من هذين النوعين.
ب .أشر إلى نوع النظام السياسي اللبناني وإلى إحدى ميزاته .

(نصف عالمة)
(عالمة واحدة)

 .3تتعدد مؤسسات المجتمع المدني وتتنوع ،بيّن هدفا لعمل ك ّل من مؤسسات المجتمع المدني التالية :
ج – األحزاب
ب – الجمعيات األهلية
أ – النقابات
ونصف)
 .4ح ّدد القيمة التي تعبر عنها األعمال التالية:
ونصف)
أ -تنادى سكان القرية إلعادة بناء سقف ته ّدم.
ب -ال أعبث بمحفظة رفيقي وال أستعمل أقالمه دون موافقته.
ج  -ال أركن سيارتي على الرصيف المخصّص للمشاة .

(عالمة
(عالمة

المستند -1 -
أعلنت لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني في لبنان في بيان أصدرته اثر اجتماع تشاوري وتاله منسققها
الدكتور كامل مهنا أنها وضعت خارطة طريق لمتابعة حملتها الهادفة إلى مقاضاة إسرائيل.
وتقوم الخارطة على التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية بإعداد ملفات لحاالت جقرائ حقر
ارتكبتهققا اسققرائيل فققي غقق؛ةا التوجققه الققى مجلققس االمققن نشققا لجنققة تقائ ققي حقققائق للجققرائ التققي ارتكبققتا إجققرا
االتااالت الالزمة مع الحكومات العربية لرفع دعاوى على الاعيد الوطني والدوليا االتاقال برسسقا البرلمانقات
العربيئة للغاية نفسهاا التعاون مقع اتحقاد المحقامين العقر ونقابقة المحقامين فقي لبنقان والهيئقات الحقوييقة لمتابعقة ق ا
الملف .وك لك رفع دعاوى من خالل حاملي الجنسيات الم؛دوجة في البلدان الغربيقة والتعقاون مقع الجمعيئقات الدوليئقة
الاديقة لرفع دعاوى ضقد المسقؤولين االسقرائيليينا والتواصقل مقع منظمقات المجتمقع المقدني والققوى السياسقيئة فقي
الغر والدول العربيئة لتشكيل حاضنة له ه الخطئة ا إضافة الى إعادة فتح ملفات الجقرائ التقي ارتكبقت فقي لبنقان فقي
العام  2006والجرائ التي سبقتها.
وأشارت اللجنة إلى أنها تابعت الدعوى التي رفعتها  320جمعيئة فرنسيئة في بقاريس لمحكمقة العقدل الدوليئقة
عبر المحامي جيل دوفار مقع مجموعقة مقن الحققوييين والمحقامين العقر كمقا تتقابع عمقل محكمقة الةقمير ومحكمقة
الشعو .
المجموعة اللبنانية لإلعالم  -قناة المنار19/02/2009

 .5قدَ م المستند رقم (: )1نوعه  ،مصدره  ،وحدَد المسألة التي يتناولها.

(عالمتان)

 .6استخرج من المستند (: )1
أ .الهدف من إجتماع لجنة المتابعة لمنظمات العمل المدني في لبنان .
ب .خمس نقاط وضعتها اللجنة.
ج .األعمال التي تابعتها اللجنة.

(عــالمة)
(عالمتان ونصف)
(عالمة)

 .7ورد في المستند  -1-ماطلح "منظمات المجتمع المدني":
أ .أوضح مفهوم المجتمع المدني .
ب .بين دورالمجتمع المدني خالل سنوات الحرب في لبنان .

(عالمة)
(نصف عالمة)

مدني بالتزام المواطن القيم المدن ّية:
تطور المجتمع ال ّ
 .8يرتبط ّ
أكتب نصّا ال يزيد على ثمانية أسطر توضح فيه:
 مفهوم القيمة المدنية موضحا اثنتين منها. أهميتها في تطوّ ر المجتمع المدنيّ .(عالمتان)
 -ق ّدم ثالثة اقتراحات من شأنها تعزيز القيم المدنيّة في المجتمع .

(عالمتان ونصف)
(عـالمة ونصف)

عمال موفقا

أسس التصحيح

مسابقة في التربية الوطنية
رقم السؤال
1

اإلجابة المتوقعة
األمالك العامة :
أ .هي أمالك لجميع الناس -.أنشئت باألموال العامة -.هي لمصلحة جميع المواطنين.
ب .أثرا إيجابيا واحدا :
 تؤمن حقوق جميع المواطنين  -تؤمن المصلحة العامة لجميع األفراد  -تحافظ علىالمال العام  -تعزز دولة القانون.
أ -توتاليتاري – ليبرالي
 النظام اللبناني ديمقراطي .يتميز النظام السياسي اللبناني بضمانه الحريات العامة التي يكفلها الدستور وتنظمها
القوانين  ،وباعتماد النظام اإلقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية
الخاصة .
هدف عمل:
 الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها.النقابات:
 التفاوض مع أصحاب العمل أو الدولة لتحسين الظروف االقتصاديّةوالمعيشيّة للعمال .
 السعي لتحسين التقديمات االجتماعية للفئات التي تمثلها.الجمعيات األهلية - :المساهمة في توعية الرأي العام على أمور تفيدهم (بيئيّة ،اجتماعيّة.)...
 الضغط على المعنيين لتطوير الواقع االجتماعي واألداء العام  -تقديمالخدمات العينيّة.
األحزاب - :المشاركة في صنع القرار في القضايا العامة المطروحة على الساحة الوطنيّة.
 الوصول إلى السلطة  -تفعيل المساءلة والمحاسبة في المجتمع .أ – إغاثة المحتاج(الملهوف) ب –إحترام الملكية ج  -إحترام القانون

عالمة ونصف
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أ-وضع خارطة طريق متابعة لمقاضاة اسرائيل.
ب-التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية بإعداد ملفات لحاالت جرائم حرب
ارتكبتها اسرائيل في غزة.
 التوجه الى مجلس االمن إلنشاء لجنة تقصي حقائق للجرائم التي ارتكبت .إجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات العربية لرفع دعاوى على الصعيد الوطنيوالدولي
 االتصال برؤساء البرلمانات العربية ...؛ التعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابةالمحامين في لبنان والهيئات الحقوقية لمتابعة هذا الملف
 رفع دعاوى من خالل حاملي الجنسيات المزدوجة في البلدان الغربية والتعاون معالجمعيات الدولية الصديقة لرفع دعاوى ضد المسؤولين االسرائيليين
التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الغرب والدول العربية لتشكيلحاضنة لهذه الخطة..............
ج -متابعة الدعوى التي رفعتها  320جمعية فرنسية في باريس لمحكمة العدل الدولية
 -تتابع عمل محكمة الضمير ومحكمة الشعوب

عالمة واحدة
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أ-المجتمع المدني هو مجموع الروابط والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تنشأ بشكل
حر في المجتمع,وبدون إرتباط مباشر بالسلطة أو تدخل منها.
ب-تخفيف األعباء عن المواطنين ومساندتهم –المطالبة بوقف العنف وعودة سيادة
القانون(نكتفي بواحدة)

2

3

-4

العالمة
عالمة لفكرتين
نصف عالمة ألثر واحد
نصف عالمة
نصف عالمة لنوع النظام
نصف عالمة لميزة واحدة

نصف عالمة لهدف
نصف عالمة لهدف
نصف عالمة لهدف

عالمتان ونصف
نصف عالمة لكل نقطة

عالمة

عالمة
نصف عالمة لفكرة
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أ-القيمة المدنية هي التي يعتمدها المواطن في عالقاته مع المواطنين والدولة
يختار أثنين من القيم ويوضحهما
ب-أهمية القيم في تطوير المجتمع المدني:
تحكم عالقة الناس بعضهم ببعض.تحافظ على الوطنترسخ العدالة اإلجتماعية
تعزز المساواة
ج-إجابة حرة

نصف عالمة على المفهوم
عالمتان لقيمتين مدنيتين
واضحتين .
عالمتان ألربع أفكار

عالمة ونصف
نصف عالمة لكل اقتراح
مناسب

