باسمه تعالى

الصف التاسع

مسابقة في التربية الوطنية
تتضمن المسابقة مستنداً واحداً وثمانية أسئلة

 .1إستعمل التعابير التالية :النظام الليبرالي والنظام التوتاليتاري في جملتين تبين من
خاللهما أثر النظام على حرية المجتمع المدني.

(عالمة واحدة)

 .2أوضح الفرق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ،مع ذكر مثال عن ك ّل واحدة.

(عالمة ونصف)

 .3ص ّنف ما يلي ضمن ثالث مجموعات وح ّدد نوع المشاركة المدنية في كل منها .
األحزاب ـ تنظيم مهني ـ ناد ثقافي ـ اإلنتخابات النيابية ـ جمعية حماية البيئة ـ
اإلتحاد العمالي العام .

(عالمة ونصف)

 .4ح ّدد القيمة االجتماعية أو المدنية المنتهكة من خالل األعمال التالية:
أ – إيقاف السيارات على الرصيف مما يمنع المشاة من سلوكه.
ب – الدخول إلى أحد البساتين دون إذن صاحبه.
ج – استقبالك لجارك بوجه عبوس والتعامل معه بجفاء.
د – عدم االكتراث لجريح صدمته إحدى السيارات المسرعة.

(عالمة واحدة)

 .5البيروقراطية مصطلح ينطوي على الموظف الذي ال يبالي بمصالح المواطنين،
أذكر أربع معاني سلبية ينطوي عليها هذا المصطلح.

(عالمة واحدة)

صحوة المجتمع المدني عاصفة ايجابية تضرب لبنان لقاء في " سان كلو" ومبادرة نخبوية في بيروت.
استضافت فرنسا اخيرا " منتدد تاداوريا فدي يدا ية " سدان كلدو" البارسديةم يدص اخ ديات سياسدية لبنانيدةم ايدافة الد
خمسة ممثلين عما يسم بـ " المجتمع المدني "م وذلك في اطار محاور لفتح باب الحوار بين االفرقاء اللبندانيين المتدويلين
في نزاع تاريخي.
ليست المرة االول التي يجد اللبنانيون انفسدمص فيمدا مضدنرين للجدوء الد الحدوارم سدواء داخدل لبندانم او خار د
لكن الجديد هذه المرة هدو ماداركة فريدن مدن خدارا االطدار السياسديم ا مدن قدو المجتمدع المددنيم الدذ كدان تيييبد فدي
المرات المايية يعكس الة من عدم االعتراف بفكرة المواطنة.
إن المجتمع المدني دخل ال الخناب السياسي والفكدر العربدي مدن بداب الحا دة الد الديمقراطيدة و مايدة قدو
االنسانم ا من مدخل ويدع المجتمدع المددني فدي موا مدة الدولدةم ولديس مدن مددخل اعدادة تناديص الدولدة والمجتمدع المددني
باعتبارهما ركيزتين اساسيتين للمواطنةم والرساء أسس الديمقراطية السياسية واال تماعية .فإعادة تنايص الدولدة علد أسدس
ف ل السلنات م وتادريع ريدة الدرأ والتناديص والتاداهر علد أسداي دسدتور يضدمن الحريدات المدنيدة أمدور يدرورية
لترسيخ المواطنة بما هي قو ووا بات .كما أن توسيع دور المجتمع المدني بما هوم باألسايم أ زاب ونقابدات و ركدات
ا تماعية تستند الد ريدة المدواطن فدي التناديص والددفاع عدن م دالح ورو وانتمداءاتم هدو المددخل لتكدريس الديمقراطيدة
كتجسيد لتعددية الم الح والرو في المجتمعم و ن اال زاب والقو المختلفة في التنافس السلمي عل السدلنة سدعيا وراء
التييير السياسي واال تماعي واالقت اد والثقافي .
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المستند رقم ()1

 .6ق ّدم المستند (: )1نوعه ،مصدره ،والمسألة التي يتناولها.

(عالمتان)

 .7من خالل المستند (:)1
أ -ما الهدف من اجتماع سان كلو ؟
ب -ما هي أسباب دخول المجتمع المدني الى الخطاب السياسي.
ج -ع ّدد مؤسسات المجتمع المدني
د -اذكر أسباب توسيع دور المجتمع المدني .

(ثالث أرباع العالمة)
(عالمة)
(ثالث أرباع العالمة)
(عالمة ونصف)

 .8من خالل معلوماتك :
أ -ح ّدد مفهوم المجتمع المدني ؟
ب -اذكر عاملين يؤثران في نشاطه ؟

(عالمة)
(عالمة)

 .9الموظف مسؤول عن خدمة الناس وقيّم على المصلحة العامة.
أكتب نصا ً من ثمانية أسطر ُتبين فيه:
 مفهوم الوظيفة العامة. ثالثا ً من الواجبات المفروضة عليه بموجب القوانين.ّ
المحظرة على الموظف.
 إثنين من األعمال لو صرت موظفا في االدارة العامة ،كيف تعامل المواطنين الذينيريدون الحصول على خدمة ،ولماذا؟

(عالمة)
(ثالث عالمات)
(عالمة)
(عالمة)

عمالً موفقا ً للجميع

أسس التصحيح لمادة التربية الوطنية –

.8
.4

½ عالمة لكل ناام

ـ الناام الليبرالي يحمي الحرية ويحترمما فيقبل بتنوع اآلراء والمواقف ويعزز نمو المجتمع
ـ الناام التوتاليتار يفرض رأي عل اآلخرين وال يسمح بتنوع المجتمع وبتجدده ويقيد الحريات .
الملكية العامة :هي ملك الجميع ،تنشأ باألموال العامة التي تتكون من جباية الضرائب والرسوم من

½ للكل تعريف

المكلفين ،وتكون لخدمة المواطنين دون استثناء .مثال :الطرقات ،الساحات العامةن المدارس الرسمية

¼ لكل مثل

...
الملكية الخاصة :هي ملك فرد واحد أو مجموعة أفراد ،تنشأ باألموال الخاصة ،ألصحابها الحق

.1
.2
.5
.6

.2

بالتصرف بها .مثال :منزل ،سيارة ،شركة ...
ـ المااركة السياسية  :األ زاب ـ اإلنتخابات النيابية .
النقابية  :تنايص ممني ـ اإلتحاد العمالي العام .
ـ "
األهلية  :ناد ثقافي ـ معية ماية البيئة .
ـ "
أ – إحترام القانون  .ب – إحترام الملكية الخاصة .ج – الود واللطف .ج – إغاثة المحتاجين.
ـ المعاني السلبية هي  :الروتين اإلدار ـ التسلسل المعقد ـ المبالية في التواقيع ـ التقيد بحرفية النص ـ
التمرب من المسوولية .
طبيعة المستند  :مقال صحفي أو نص .
 م دره  :ريدة الار األوسط األربعاء 81ر ب /8241( 8ايسنس ) آب  – 4002العدد 80221
 -مويوع  :دور المجتمع المدني في الحوار السياسي اللبّناني في سان كلو

¼ عالمة لكل عبارة
¼ عالمة لكل قيمة
¼ لكل معنى
½ عالمة
½ عالمة
عالمة للمويوع

أ -فتح باب الحوار بين الفرقاء اللبنانيين المتويلين في نزاع تاريخي.

¾

ب -الحا ة إل الديمقراطية و ماية قو اإلنسان إلرساء الديمقراطية السياسية واال تماعية

) ½ ½( 8

ا -أ زاب – نقابات – ركات إ تماعية

¾

د -تكريس الديمقراطية كتجسيد لتعدديّة الم الح – تكريس ن األ زاب والقو المختلفة في

½)¾ ¾( 8

التنافس السلمي عل السلنة .
.1
.9

أ -مجموع الروابط والميئات واأل زاب والمنامات الّتي تنا باكل ر دون اإلرتباط بالسلنة .

عالمة

ب -مسا ة الحريات العامة والاخ ية ثقافة المااركة والوعي

(عالمة)  8/4لكلّ عامل

مفهوم الوظيفة  :الكتاب ص  :51هي العمل الذي يشغله المواطن في إدارة أومؤسسة عامة تابعة

عالمة

للدولة ،وهي في خدمة الجميع.

الواجبات المفروضة على الموظف:
-

أن يستوحي (يفضل) في عمله المصلحة العامة دون سواها.

-

أن يسهر على تطبيق القوانين واألنظمة النافذة.

-

أن ينجز معامالت أصحاب المصالح بسرعة ودقة.

األعمال المحظّرة:
-

البوح بالمعلومات التي تختص بالوظيفة.

-

قبول الرشاوى واالكراميات.

-

القاء خطب أو نشر مقاالت أو تصريحات أو مؤلفات دون إذن خطي من رئيس إدارته.

أي رأي مناسب ( .أعاملهم بروح المسؤولية والتفاني ،ألنني أعمل في مرفق عام وأتقاضى راتبي

من األموال العامة ) )..

ثالث عالمات

عالمة

عالمة

