
 باسمه تعالى

 اسعالتّ ّفّ الصّ 

          مسابقةّفيّالت ربيةّالوطني ة                                                              
 

 أسئلة: وتسعة ا  واحد ا  مستندن المسابقة تتضم  
ّ:األسئلة

 ةّدورّمهمّفيّتنظيمّالمجتمع.للقيمّاالجتماعيّ ّ -1

مبي نا و هذا القول بما ال يزيد عن السطرين، قيل "يٌد واحدة ال تصف ق"، أوضح  . أ
 عب ر عنها.  القيمة االجتماعية التي ي  

اختر موقفا  من حياتك اليومية تتجل ى فيه قيمة التسامح، مبي نا بفكرة واحدة أهمي ة    . ب
 التسامح في بناء مجتمع آمن ومستقر.

ّ

 
 )عالمة واحدة(

 
 )عالمة واحدة(

 حد دّالتسميةّالتيُّتطلقّعلى: -2

 رقم عائلة المواطن في سجالت النفوس. . أ
 وثيقة ت ثبت أن  صاحبها محكوم عليه أو غير محكوم. . ب
 

 
 )نصف عالمة(
 )نصف عالمة(

 انتسبّسميرّإلىّالمدرسةّالفندقي ةّبعدّنيلهّالشهادةّالرسمي ة. -3

 حد د نوع التعليم الذي اختاره لنفسه. . أ
 ختياره.سم  نوعا  آخر يمكن ا . ب

 

 )عالمة واحدة(

ويحافظّعلىّالمصلحةّّ،عّالقانونّكيُّينظ مّالعالقاتّبينّالناسّوالسلطةُوضّّ -4
 العامة.

 بي ن دورا  للقانون ودورا  للمواطن في الحفاظ على المصلحة العامة. -

 )عالمة واحدة( 
 
 
 

ّاآلتية:ّ -5 ّمنّمؤس ساتّالمجتمعّالمدني  ّحد دّنوعّالمشاركةّفيّكلٍّ
 ة.التطو ع في إحدى الجمعي ات الخيري   -أ 
ّ                               االنتساب إلى جمعيّة مهنيّة.          -ب

  

 )عالمة واحدة(

ّ



ّ(1مستندّرقمّ)
ن  الطريق الوحيد المتوف ر حاليا  هو طريق  إن  اإلصالح اإلداري  ليس مطلوبا  وواجبا  فقط، بل هو ممكن أيضا . وا 

ي  الذي يراكم الخطوات اإليجابي ة في ات جاه النقالت النوعي ة، ويبني اإلصالح التدريجي  والجزئي ، اإلصالح القطاع
التحالفات الضاغطة بين المصلحين في داخل اإلدارة وخارجها، ويتسل ح بالنفس الطويل، فيرى العملي ة اإلصالحي ة 

 تها بالمواطنين. وسعي مستمر  إلعادة بناء الدولة اللبناني ة ومؤس ساتها وعالق ةعلى أن ها عمليَّة تاريخي  

وال يجوز أن ي كثر المواطنون والمجتمع األهلي  من التذم ر، ومن المطالبة بدولة صالحة ومنتجة، دون أن يكف وا 
في المقابل عن التهر ب من الضرائب، واالمتناع عن إعطاء المعلومات الضروري ة  لإلدارات، وعن المشاركة والتواطؤ 

على القوانين، وبخاصة عن التجديد المستمر  للطبقة السياسي ة التي يعرفون جيدا  أن   في الفساد، وعن محاولة التحايل
 قسما  منها يتحم ل مسؤولي ة أساسي ة في الهدر وتدن ي مستوى األداء وتعث ر اإلدارة العام ة في لبنان.

ّكتاب:ّ"الدولةّوالتنميةّواإلصالحّاإلداريّفيّلبنان"،ّسليمّنصر.ّ)بتصر ف(
ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنوعه، مصدره، وحدِّد المسألة التي يتناولها.:ّ(1مّالمستندّرقمّ)قدّ ّ -6
ّ

 

 )عـالمتـان(

ّ(:1استخرجّمنّالمستندّرقمّ)ّ -7
. ّّ-أّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأربعة أساليب تؤد ي إلى اإلصالح القطاعي 
ّّّّّّّّّّّّ.ولة صالحة ومنتجةخمسة تصر فات على المواطنين تجن بها، لقيام د ّ-ب

ّ

 
 )عـالمتـان( 
 )عالمتان ونصف(

ّ.(ّإلىّمساهمةّالمواطنّفيّبناءّاإلدارةّالصالحة1يشيرّالمستندّرقمّ)ّ -8
 حدِّد ثالثا  من الصفات المشتركة ما بين المواطن والموظف، ت ساهم في انتظام 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّالعمل في اإلدارة العام ة
ّ

 
 )عالمة ونصف(

ّالتعليمّضرورةّلتنميةّالفردّوالمجتمع.ّ -9
ا  ال يزيد على       ّثمانية أسطر تبي ن فيه:اكتب نص 

 لتعليم في توطيد الحياة الديمقراطية.ل يندور أ. 
 ؟ كيف يؤسس التعليم للعدالة االجتماعية . ب

 لعمل وكسب الرزق.با التعليم عالقة . ج

 قتصاديا .التعليم عليك ثقافيا  ونفسيا  واجتماعيا  وا أثر . د

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

 
 عماًل موّفقاً للجميع

 



 9002/9000االختبار الثاني  –الصف التاسع     نموذج مصّحح + باريم الّتصحيح

جزء 
 السؤال

 العالمة التصحيح

1ّ ½إيضاح مناسب للقول ½ّ+ّالقيمةّالتعاونّّّ-ّأ-1

ّب-1

ّ½إختيارّموقفّحوّلّالتسامحّّّ-

  -يبعــد عــن قلــوبهم الحقــد والب ضــاء -يعمــل علــى تعزيــز التواصــل واأللفــة بــين النــاسالتسةةامح:ّّأهمي ةةةّ-
 يعمل على تعزيز روح المحبة بين أفراد المجتمع.

ّعالمة. ½ * نكتفي بفكرة واحدة 

1ّ

2ّّ
 السجلرقم  –أ 

 دليالسجل الع -ب

 عالمة. ½  * لكل تسمية
1ّ

 عالمة½   التعليم المهني.أ.3ّّ

 عالمة½ ب. التعليم العام.    

1ّ

4ّ

-ّّ ّالعامة: ّعلىّالمصلحة ّالحفاظ ّالقانونّفي إن احترام القانون يؤدي إلى وضع ضوابط وقيود دور
القات بين ينظم الع -يقيم التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة -لتصرفات المواطنين

 ينظم العالقة بين المواطنين والمسؤولين. -المواطنين

 االلتزام بالقوانين ... –المسؤولية تحمل  –دور للمواطن: الترفع عن األنانية  -

 عالمة. 2/1 لدور القانون وفكرة لدور المواطن. لكل فكرة فكرة * المطلوب 

1ّ

 عالمة½ المشاركة األهلية   -أ 5ّ
ّعالمة½ّقابيةّّالنّالمشاركة -ب 

2ّ

6ّ

 نص. (:ّالنوع:1مستندّرقمّ)

 كتاب: "الدولة والتنمية واإلصالح اإلداري في لبنان"، سليم نصر. )بتصر ف( المصدر:ّّّ

)أو أية فكرة أخرى لها السبل المؤدية إلى اإلصالح اإلداري، وواجبات المواطنين في اإلصالح  المسألة:
 نفس المعنى(.

 عالمة للمصدر، عالمة واحدة للمسألة.  2/1عالمة للنوع،  2/1(، 1) * عالمتان للمستند رقم

2ّ

يبني  -في اتجاه النقالت النوعية يراكم الخطوات االيجابيةاألساليبّالمؤديةّإلىّاإلصالحّالقطاعي:ّّ-ّأّ-7
يرى العملية  -يتسلح بالنفس الطويل -التحالفات الضاغطة بين المصلحين داخل اإلدارة وخارجها

2ّ



 الحية عملية تاريخية وسعي مستمر إلعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها.اإلص

 عالمة لكل  أسلوب. 2/1عالمتان ألربعة أساليب،*ّ

ّبّ-7

االمتناع عن إعطاء المعلومات الضرورية  -التهرب من الضرائب: تصرفاتّعلىّالمواطنينّتجنبهاّ-
التجديد المستمر لقسم من  -ايل على القوانينالتح -المشاركة و التواطؤ في الفساد -لإلدارات

الطبقة السياسية التي يعرفون جيدا  أنه يتحمل مسؤولية أساسية في الهدر وتدني مستوى األداء 
 وتعثر اإلدارة العامة.

ّ.عالمة لكلٍّ منها 2/1أفكار، ّعالمة لخمس 25.2*ّ

2552ّ

8ّ
ّوالموظفّ- ّالمواطن ّبين ّصفاتّمشتركه حسن  -التهذيب -االستقامة -النزاهة – ةالثق - االحترام:

 احترام القوانين... -المعاملة

ّ.عالمة لكلٍّ منها 2/1عالمة لثالث صفات، 15.2ّ*ّ
1552ّ

ّأّ-9

ّكتابةّنصّمترابطّمنّسبعةّأسطرّيبينّفيهّ:ّ-

ـــاتهم:ّلتعلةةةيمّفةةةيّتوطيةةةدّالحيةةةاةّالديمقراطيةةةةلدوريةةةنّّ- ـــيم ي عـــر ف المتعلمـــين إلـــى حقـــوقهم وواجب   - التعل
 يساهم في توطيد الحياة الديمقراطية وترسيخ مبادئها.  -ويحضهم على إحترامها 

 لكل فكرة. عالمة½ فكرتان، *ّ

1ّ

ّبّ-9
يؤســس التعلــيم للعدالــة بــين أبنــاء الــوطن،  ألنــه يــوفر تكــافؤ :ّكيةةفّيؤسةةسّالتعلةةيمّللعدالةةةّاالجتماعيةةة -

 مل على أسس متساوية االنخراط في عالم الع -الفرص أمامهم لمتابعة تعلميم

 * المطلوب فكرة واضحة .
1ّ

ّجّ-9

يكســب الفــرد مهــارات ومعلومــات تســاعده علــى أن يكــون فــردا  :ّ:ّلعمةةلّوكسةةبّالةةر ق.االتعلةةيمّبّعالقةةةّ-
د الفـــرد مبـــادح إداريـــة حديثـــه تمك نـــه مـــن تســـيير أعمالـــه  -يكســـب رزقـــه بواســـطته -منتجـــا   يـــزو 

ّلى العمل بحال إنفاق الثروة.يضمن الحصول ع -بأساليب عصرية حديثة

ّ* فكرتان لكل فكرة عالمة.

2ّ

ّدّ-9

قتصاديًا.ّ- وا  جتماعياًّ وا   أثرّالتعليمّعليكّثقافيًاّونفسياًّ

 كتبة حّرة شرط أن ُتبّين األثر  

 عالمة. 2/1لكل فكرة  أربعة أفكار عنكل أثر فكرة واحدة. * 

2ّ

    

 


