المادة :التربية الوطنية والتنشئة المدنية
الصف الثالث ثانوي جميع فروعه
تتضمن المسابقة ثالث مستندات وأربعة أسئلة
مستند رقم ()1
إن الهجرة ظاهرة خطيرة بشكل عام وهجرة الكفاءات بشكل خاص تعتبر أخطر على التطور االقتصادي واالجتماعي
وتكمن الخطورة في تناقص القدرة على إعداد المؤهلين الالزمين لعمليات التنمية محليًا حيث إن هجرة الكوادر العلمية
تحرم الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتأهيلية من األجهزة والكوادر التي يكون بإمكانها ان تعمل على إعداد
المؤهلين محليًا .وفي انخفاض المستويات التعليمية في البلد نتيجة تناقص عدد المؤهلين من أعضاء الهيئة التدريسية
بالنسبة لعدد الطالب في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية مما يؤدي إلى تخرج دفعات ذات كفاءة محدودة.
وكذلك في ضعف القدرة على إنشاء مراكز لألبحاث العلمية أو التوسع القائم فيها ،مما يؤدي بالتالي إلى عرقلة التطور
والتقدم الفكري والعلمي لهؤالء االختصاصيين وتناقص وانخفاض قدراتهم األساسية بحكم عدم اتاحة الفرصة لها
للممارسة والتطبيق هذا فض ً
ال عن تناقص القدرة على الربط بين التطورات الثقافية والتعليمية في البلد وبين متطلبات
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .وربما ايض ًا اضطرار الدولة إلى استيراد الخبرات العلمية األجنبية من الخارج
لتالفي النقص الحاصل من جراء الهجرة وبالتالي الوقوع في دائرة التبعية.

ريما زهار" لبنان يواجه ظاهرة هجرة ال مثيل لها "مجلة ايالف  ,االربعاء 7002-7-72

مستند رقم ()7
يمكن اعتبار ان الحالة اللبنانية نموذج ًا ألثر االنهيار البنــيوي للمجتمع على حرية الرأي واإلعالم وال سيما.في أعقاب
األزمة السياسية المندلعة منذ سنوات حيث يمارس اإلعالم دور ًا خطير ًا في سلبيات وححن المجتمع بكل وسائل التضليل
والعنف .وهذا ناجم عن االنهيار البنيوي وتراجع دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها بما فيها مؤسسات المجتمع المدني
,فض ً
ال على ان كل طائفة تمتلك مؤسساتها االعالمية المرئية ،المسموعة والمقروءة ،كما تمتلك نخبها الالزمة للتعبير
عن أفكارها وآرائها .وبالنظر إلى استعصاء األزمة السياسية ،تحول اإلعالم الطائفي إلى وسيلة تشهير وححن للنفوس
وتحريض ٍ على أبناء المجتمع بعضهم بعض ًا ،ومادة للتعبير يحمل جمهور مملوء حقد ًا على طوائف أخرى .تمارس معظم
وسائل اإلعالم اللبنانية دور ًا خطر ًا من خالل بث ثقافة الكره والكراهية وإثارة الغرائز المذهبية وتجييش المواطنين ضد
بعضهم بعض ًا ،اي بناء ثقافة ال تنتج سوى العنف االهلي الذي تماثل الكلمة في الرصاصة ،بل ان الرصاصة ال تعدو
كونها سوى الكلمة في اعلى مراحل توترها .بات دور اإلعالم اللبناني خطر ًا ،كما صار االستماع إلي ومشاهدة برامج
مصدر توتر عصبي ورعب مما ستحمل الكلمات من تفجير امني
حالد غزال" حرية الرأ والتعبير وانفالت الغرائز" ,مجلة دار الحياة -72,كانول األول (,7010 ,بتصرف)

مستند رقم ()3
تقع الخطوة االولى في جهد تقييم تأثيرات التنمية المستدامة على عاتق الدولة كي تحدد وتميز توجهات معينة لمستقبلها .
.لذلك يتطلب نجاح التنمية المستدامة بيئيا حسن االدارة البيئية للمشاريع االنمائية بحيث يدمج محور الحفاظ على البيئة في
هذه المشاريع واجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية ووجود قانون بيئي رادع والعمل على انشاء مؤسسات
معنية بشؤون البيئة فض ً
ال عن نشر الوعي البيئي والتربية والتدريب وضرورة ادماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن المناهج
الدراسية .ويحتاج تحقيق هدف التنمية المستدامة إلى احراز تقدم متزامن في اربعة ابعاد هي االقتصادية و البشرية و
البيئية و التكنولوجية  ,وهناك ارتباط وثيق بين هذه االبعاد المختلفة  .واالجراءات التي تتخذ من احداها من حأنها تعزيز
االهداف في بعضها اآلخر .واالستدامة تتطلب تغييرا تكنولوجيا مستمرا في البلدان الصناعية للحد من انبعاث الغازات
ومن استخدام الموارد من حيث الوحدة من الناتج والتحسين التكنولوجي امر هام في التوفيق بين اهداف التنمية وقيود
البيئة
جريدة الوحدة  ,1002 / 21 / 7سميرة احمد "كيف نواحه التحديات اليومية للبيئة "

االسئلة:
 -1ق ّدم ك ّ
ال من المستندات ( )3 -2- 1من حيث النوع  ،المصدر والمسالة التي يتناولها (ثالث عالمات)
 -2استخرج من خالل المستند األفكار التي تظهر:
أ – نتائج الهجرة على التطور االقتصادي واالجتماعي
ب -االدوار السلبية لوسائل االعالم في لبنان
ج -وسائل نجاح التنمية البشرية المستدامة

( ثالث عالمات)
( ثالث عالمات)
( ثالث عالمات )

 -3يشير المستند رقم(  )2إلى دور االعالم في لبنان
( ثالث عالمات)
أ -أذكر ثالث سمات للحرية اإلعالمية المسؤولة
( ثالث عالمات)
ب -بين دور وسائل االعالم في تعزيز التواصل مع المغتربين
ج -ان الثورة التكنولوجية لوسائل االعالم ساعد في تكوين رأي عام عالمي  ,قد يساهم
في ايجاد غ ٍد افضل للبشرية ولمستقبل االنسان
( عالمة ونصف)
 بيّن فائدتين من وجود رأي عام عالميد -إن حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل اإلعالمي
( عالمة ونصف)
 حدد حروط تحقيق ذلك -4بعد حصول على ترخيص الستثمار مساحة  066متر مربع في حاطئ جبيل  ,مبرر ًا طلب
الترخيص بالدافع السياحي  ,غير المواطن ت .ك .وجهة عمل فقام بتصميم خريطة لبناء حالي
خاص ل على مساحة  066متر
( عالمة ونصف)
أ -حدد التجاوزات الواردة في المسألة اعاله.
( عالمة ونصف)
ب -حدد ثالث انواع من النفايات الصلبة
( ثالث عالمات)
ج -حدد مفهوم السياحة البيئية وبيّن اسباب نموها في عصرنا الراهن .

د -قدم ثالث مقترحات لتفعيل التشريعات البيئية في لبنان
المادة :التربية الوطنية والتنشئة المدنية
الصف الثالث ثانوي جميع فروعه

( ثالث عالمات)
ال موفقاً
عم ً

االجابة

رقم
السؤال

االجابة المتوقعة

1

تقديم المستندات
المستند ()1
النوع :نص ,مقالة
المصدر :ريما زهار" لبنان يواجه ظاهرة هجرة ال مثيل لها "مجلة ايالف  ,االربعاء -7-72
المسألة  :نتائج هجرة الكفاءات في لبنان

مالحظات
عالمة لكل مستند
(  2| 4عالمة للنوع
 2 | 4للمصدر
 2| 1للمسألة )

المستند ()2
النوع  :نص ,مقالة
المصدر :حالد غزال" حرية الرأ والتعبير وانفالت الغرائز" ,مجلة دار الحياة -72,كانول
األول (,7010 ,بتصرف)

المسألة  :دور وسائل االعالم في لبنان
المستند ()3
النوع :نص  ,مقالة
المصدر :جريدة الوحدة  ,2662 / 12 / 7سميرة احمد "كيف نواح التحديات
اليومية للبيئة
المسألة :سبل نجاح التمية البشرية المستدامة مع البيئة
استخراج:
2

أ – نتائج الهجرة على التطور االقتصادي واالجتماعي :
 تناقص القدرة على إعداد المؤهلين الالزمين لعمليات التنمية محليًاً انخفاض المستويات التعليمية في البلد نتيجة تناقص عدد المؤهلين من أعضاءالهيئة التدريسية بالنسبة لعدد الطالب
 ضعف القدرة على إنشاء مراكز لألبحاث العلمية أو التوسع القائم فيها عرقلة التطور والتقدم الفكري والعلمي تناقص القدرة على الربط بين التطورات الثقافية والتعليمية في البلد وبينمتطلبات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 اضطرار الدولة إلى استيراد الخبرات العلمية األجنبية من الخارج لتالفي النقصالحاصل من جراء الهجرة وبالتالي الوقوع في دائرة التبعية

ب  -االدوار السلبية لوسائل االعالم في لبنان
 ححن المجتمع بكل وسائل التضليل والعنف -تشهير وححن للنفوس وتحريض ٍ على أبناء المجتمع بعضهم بعضاً

( المطلوب  6أفكار
 2 | 1عالمة لكل فكرة

(المطلوب 4افكار
 3\4عالمة لكل فكرة

 بث ثقافة الكره والكراهية وإثارة الغرائز المذهبية وتجييش المواطنين ضدبعضهم بعض ًا
 بناء ثقافة ال تنتج سوى العنف االهلي الذي تماثل الكلمة في الرصاصة، اصبح االستماع ومشاهدة برامج االعالم مصدر توتر عصبي ورعب مماستحمل الكلمات من تفجير امني

االجابة
رقم
السؤال
-2

-3

االجابة المتوقعة

مالحظات

ج  -وسائل نجاح التنمية البشرية المستدامة :
 حسن االدارة البيئية للمشاريع االنمائية بحيث يدمج محور الحفاظ على البيئة فيهذه المشاريع
( المطلوب  6افكار
 اجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية2\1عالمة لكل فكرة)
 وجود قانون بيئي رادع والعمل على انشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة نشر الوعي البيئي والتربية والتدريب وضرورة ادماج مفهوم التثقيف البيئيضمن المناهج الدراسية.
 احراز تقدم متزامن في اربعة ابعاد هي االقتصادية و البشرية و البيئية والتكنولوجية ,
 التغيير التكنولوجي المستمر في البلدان الصناعية للحد من انبعاث الغازات ومناستخدام الموارد
)

أ -مفهوم المسؤولية في حرية اإلعالم :
 االلتزام بمصلحة الفرد والمجتمع والدفاع عن وجوده وقضيته االلتزام بالمصلحة العامة بعيداً عن الحسابات الضيقة . االرتفاع إلى المستوى اإلعالم الوطني الذي يوازن بين الدولة والمواطن خلق رأي عام حر بعي حقوقه وواجباته -االلتزام بحدود القوانين الراعية لحرية اإلعالم

( المطلوب ثالث افكار  ,عالمة لكل
فكرة  ,عالمة لكل فكرة)

ب -دور وسائل االعالم في تعزيز التواصل مع المغتربين
 المحافظة على التواصل بين المغتربين والوطن األم من خالل نشر األخباروالبرامج الناطقة باللغة العربية.
 اطالع المنتشرين على حاجات لبنان وحثـّهم على توظيف طاقاتهم بما يخدم هذهالحاجات
ّ
 تغطية االنجازات التي يحققها المنتشرون في بلدان االغتراب وإبراز أهميتهاودورها في خدمة لبنان.

( المطلوب ثالث افكار
عالمة لكل فكرة)

 -تكريم المبدعين من أبناء االنتشار.

ج -فائدتين من وجود رأي عام عالمي :
 -تقليص الهوة التي تفصل الغرب عن الشرق  ,والشمال عن الجنوب والبيض

( المطلوب فكرتين ,
3\4

عن الملونين
 -الحد من المجازر الجماعية واالوبئة والجوع والفقر والتلوث والنعرات الطائفية

عالمة لكل فكرة)

االجابة
رقم
السؤال
-3

االجابة المتوقعة
د  -شروط تحقيق حق المعرفة:
 ضمان التدفق الحر للمعلومات تمكين الصحافيين في الحصول عليها من مصادرها إسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها.أ -التجاوزات الواردة في المسألة:
 غير المواطن وجهة عمله من ترخيص سياحي الى بناء شاليهخاص له
 -لم يلتزم بالمساحة المرخصة بل زاد عليها  100متر

-4

مالحظات

(المطلوب ثالث افكار ,
 2\1عالمة لكل فكرة)

(  3\4عالمة لكل تجاوز)

ب -انواع النفايات الصلبة :
 نفايات ناتجة عن الصناعة والزراعة نفايات منزلية  :زجاج بالستيك نايلون نفايات صادرة عن المستشفيات -نفايات خطرة وسامة تحتوي على مواد الكروم أو الفسفور أو الزئبق

( الطلوب ثالث انواع
 2\1عالمة لكل فكرة)

ج -مفهوم السياحة البيئية وبيّن اسباب نموها في عصرنا الراهن .
السياحة البيئية تعني زيارة المواقع الطبيعية كالمغاور واألودية ومجاري األنهاروالغابات والشواطئ النشاطات
أسباب نموها :
 الشعور المتزايد بضرورة العودة إلى الطبيعة ،بعد أن تنامت بسرعة الحضارةالصناعية ،ومعها األضرار الالحقة بالبيئة التي نعيش فيها من تهديم وتشوي
وتلوث ،والتي سلخت اإلنسان عن محيط الطبيعي ،وأثرت سلب ًا في وضع النفسي
واالجتماعي.
ً
ً
ً
 وتشكل السياحة البيئية دخال وطنيا هاما في الدول الغنية بالتراثين الطبيعيوالثقافي

( عالمة لكل فكرة
المطلوب فكرتين)

د -مقترحات لتفعيل التشريعات البيئية في لبنان
إقرار قانون عام للبيئة يكون بدي ًال عن التشريعات المجتزأة والمتفرقة التي تعنى

( المطلوب ثالث افكار

( عالمة)

بالشأن البيئي ،ويكون حام ً
ال كل المسائل البيئية.
 فرض ومتابعة االلتزام بهذه التشريعات ألن العبرة ليست في سن القوانين فحسبإنما في تطبيقها أيض ًا.
 تأهيل عناصر المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مضمون هذه التشريعات. -إعطاء الجمعيات األهلية حق اإلدعاء في الجرائم البيئية.

عالمة لكل فكرة)

