باسمه تعالى

الصف التاسع

مسابقة في التربية الوطنية
تتضمن المسابقة مستنداً واحداً وتسعة أسئلة

 .0أذكر واجبين على الموظف المدني واثنين من األمور المحظرة عليه .

()0

 .2س ّم الجهة التي تصدر عنها الوثائق الرسمية التالية :

() 0

أ.

اقامة األجانب

ب .السّجل العدلي
ج .اخراج القيد
د .افادة السكن
 .3عرّف مجلس شورى ال ّدولة ,وتح ّدث عن إثنتين من اختصاصاته .

(½)0

 .4أوضح ثالثة أسباب لظهور مفهوم التنمية البشرية المستدامة.

( ½) 0

 .5بيّن بفكرتين أهمية المهنة من الناحية االجتماعية .

() 0

ينتشر الفقر في جميع البلدان ,لكنّ هذه الظاهرة تأخذ شكل فقر جماعي في العديد من البلدان النامية أو ما
يعرف بدول الجنوب وشكل جيوب من الفقر وسط ّ
الثروة في البلدان الصناعية المتق ّدمة أو ما يعرف بدول
ال ّشمال.
وقد أ ّدى ال ّتق ّدم غير المتكافئ بين دول ال ّشمال والجنوب  ،وبين الشرائح االجتماعية في معظم البلدان الى
تزايد ظاهرة التفاوت االقتصادي واالجتماعي بين البلدان والفئات االجتماعية وبين المناطق الرّ يفيّة والمدنيّة
داخل البلد الواحد.
يتسبّب الفقر بالكثير من من المشاكل االجتماعيّة والصحيّة .فهو يؤ ّدي الى الجوع وسوء التغذية والجهل
واعتالل الصحة وانتشار األمراض كالسّل والمالريا وال ّتيفوئيد ونقص المناعة وتناقص مع ّدل عمر االنسان  .كما
يؤ ّدي الى عدم السالمة البيئيّة والرّ ضوخ االجتماعي والسياسي وضعف فعاليّة خطط ال ّتنمية بسبب األميّة
والمرض وسوء التغذية والفساد االجتماعي .
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()2

 .6ما هونوع المستند  ,موضوعه ,مصدره ؟
 .7استخرج من المستند :
أ .شكل الفقر في دول ال ّ
شمال ودول الجنوب؟

()0

ب .نتيجة التق ّدم غير المتكافىء بين دول الشمال والجنوب ؟

() 0

ج .مشكلة سياسية وأخرى صحيّة وثالثة اجتماعية تنتج عن الفقر.

(½)0
( ½) 2

 .8أذكر خمس أهداف للتنمية ؟
 .9أكتب نصا" ال يتجاوز عشرة أسطر تعالج فيه ال ّنقاط ال ّتالية :
أ .ماه ّية ال ّتعلم وأنواعه في لبنان .

() 2

ب .كيف يكون ال ّتعليم أساسا" للديمقراطية والعدالة االجتماعية؟ .

()2

ج .كيف تقنع أهلك بأن ال ّتعليم المهني له أهميته المميزة كبقية أنواع ال ّتعليم؟
() 2

أوضح ذلك بفكرتين.
عمالً موفقا ً للجميع

-2-

