باسمه تعالى

الصف التاسع
مسابقة في التّربية الوطنيّة

األول  :إستخدام تعابير ومصطلحات (6عالمات)
المجال ّ
 -1اذكر مشكلة من المشكالت الّتي يعاني منها المجتمع بسبب ال ّتع ّديات على :
شبكات المياه – ا ّ
لطرقات العامّة – شبكات الكهرباء .

(عالمة ونصف)

 -2ص ّنف المصالح ال ّتالية في مجموعتين وح ّدد نوع المصلحة في ك ّل منهما :
إشارات السّير – المنزل – حديقة عامّة – سيّارة – ال ّ
شاطئ – بستان – مستشفى حكوميّ –
(عالمتان)
مستوصف بلديّة.
 -3ح ّدد الفرق بين ال ّنظام التوتاليتاريّ وال ّنظام الليبراليّ من خالل فكرتين .

(عالمة واحدة)

 -4تتنوّ ع مجاالت المشاركة في مؤسّسات المجتمع المدنيّ أمام المواطنين  ،بيّن الفرق بين المشاركة
(عالمة ونصف(
السّياسيّة والمشاركة األهليّة في المجتمع المدنيّ .
المجال ال ّثاني  :تحليل مستندات (8عالمات )
في حفل تدشين مركز دائرة أمن عام البقاع في زحلة ،ألقى مدير عام األمن العام كلمة قال فيها
" :أسئلة كثيرة يطرحها المواطن على نفسه عند ال ّدخول إلى اإلدارة ال ّرسميّة ،وهي اسئلة تعبّر عن
الهوّ ة العميقة ،من انعدام ّ
الثقة الّتي تفصل بين المواطن واإلدارة.وهي هوّ ة ال يردمها،في معظم األحيان
إال الرشوة والوساطة وهما اآلفتان األساسيتان اللتان تعصفان عادة باإلدارة الرسمية.
وتابع  :إنّ اإلدارة الرسمية هي الباب اليومي الذي يلج منه المواطن إلى الدولة وهي الرابط بينه
وبينها وهي صورة الدولة في ذهنه،إن أحبّ اإلدارة أحبّ الدولة وإن نفر منها نفر من الدولة.
وأضاف  :إن اإلدارة الرسمية ليست حالة ميؤوسا ً منها وهي قابلة لإلصالح بمجرّد تحريرها من
الحمايات وبمج ّرد التحريك الج ّدي والمستديم لمؤسسات الرقابة والمحاسبة فيها.والموظف حين يلمس
ذلك ،هو اسرع من نقل البندقيّة من كتف الفساد إلى كتف االستقامة".
المستند رقم ( - )1جريدة ال ّديار ،السّبت  9آب ، 2003عدد  1311،ص 4

 -1ح ّدد طبيعة المستند ( )1ومصدره وموضوعه .

(عالمتان)

 -6بيّن من خالل المستند ( )1ما يد ّل على :
أ -انعدام ّ
الثقة بين المواطن واإلدارة .
ب -قابليّة اإلدارة الرسميّة لإلصالح .

(عالمتان)
(عالمتان)

ّ
الموظف في اإلدارة العامّة لتتم ّكن من تقديم أفضل
 -7اذكر أربعا ً من الصّفات الّتي يجب أن يتميّز بها
(عالمتان)
الخدمات للمواطنين .
نص (6عالمات )
المجال ال ّثالث  :كتابة ّ
"المصلحة العامّة تربط بين أفراد المجتمع وجماعاته".
صا ً ال يتجاوز السّبعة أسطر توضح فيه :
اكتب ن ّ
-

مفهوم المصلحة العامّة .
الفرق بين الملكيّة العامّة والملكيّة الخاصّة .
دور القانون في الحفاظ على المصلحة العامّة .
مبادرة تقوم بها دفاعا ً عن المصلحة العامّة .

(عالمة واحدة)
(عالمتان)
(عالمتان )
(عالمة واحدة)

عم ًال مو ّفقاً للجميع

نموذج مص ّحح  +باريم ال ّتصحيح
اإلجابة المتو ّقعة

-1شبكة المياه – إنقطاع المياه  -ال ّتقنين
-2المصلحة العامّة :إشارات السّير-حديقة عامّة -الشذاطئ-مستشفى حكوميّ -مستوصف بلديّة بيروت
المصلحة الخاصّة :المنزل – سيّارة – بستان
 -3ال ّنظام الليبرالي  :يق ّر بالحرّيات العامة – يقبل بوجود التنوّ ع واالختالف باآلراء
 -ال ّنظام التوتاليتاري  :ال يؤمن بالحريات العامة وال يقبل بوجود التنوّ ع

العالمة
½1
2

المالحظات
½عالمة لك ّل مشكلة
¼عالمة لك ّل مصلحة

1

¼عالمة لك ّل ميزة

½1

¼عالمة لك ّل ميزة
¾عالمة لكل مشاركة

2

½عالمة للطبيعة
½عالمة للمصدر
1عالمة للموضوع
عالمة لكل تسمية

-4المشاركة السياسية  :االنتساب إلى حزب أو تنظيم – المشاركة في االنتخابات اقتراعا ً أو ترشيحاً.
 المشاركة األهليّة  :وهي مشاركة بشكل طوعيّ في هيئات وجمعيّات أهليّة تعرفّ
بالمنظمات غير الحكوميّة.
2
-1نصّ من جريدة الدّيار السّبت  9آب  2003عدد  1311ص 4
الموضوع  :واقع اإلدارة الرّسميّة
-6أ -مايد ّل على انعدام ّ
الثقة  :الرشوة – الوساطة
ب-تحريرها من الحمايات
التحريك الجدي المستديم لمؤسسات الرقابة والمحاسبةّ
-7الصّفات  :الكفاءة – الخبرة – حيازات ال ّ
شهادات المطلوبة – الثقافة – النزاهة – نظافة الكفّ
ال ّنصّ  :مصلحة الجميع دون تمييز – أنشئت باألموال العامة وبجهود الجميع
الملكية العامة  :ملك الجميع  ،تتكوّ ن من جباية الضرائب والرسوم وتكون لخدمة الجميع
الملكية الخاصة  :ملك فرد أو جماعة تنشأ باألموال الخاصة ولصاحبها حق التصرف بها .
دور القانون  -:يضع ضوابط وقيوداً لمختلف المواطنين.
 يقيم توازنا ً بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة.ال ّ
شكوى إلى المسؤولين لمنع التعدي على شبكة الكهرباء أو المياه أو الطرقات العامّة .
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عالمة لكل تسمية
½عالمة لكل صفة
½عالمة لكل فكرة

1

½عالمة لكل فكرة

1

½عالمة لكل فكرة

2

عالمة لكل فكرة

1

مبادرة واحدة

