المادة :التربية الوطنية والتنشئة المدنية
الصف :الثالث ثانوي( كل الفروع
تتضمن المسابقة ثالث مستندات وأربعة أسئلة
مستند رقم ()1
إن مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين بفرض افساح المجال أمام جميع البنانيين في الظهور في وسائل اإلعالم للتعبير
عن أرائهم ووجهات نظرهم السياسية لتتأمن ديمقراطية االعالم االنتخابي في لبنان  .من هنا يجب تنظيم عمل وسائل
االعالم وعمل االعالميين قبل وخالل الحمالت االنتخابية من دون الحد من الحريات االعالمية.
فوضع حد ادنى من المساحات االعالمية التي يجب ان يحصل عليها كل مرشح أو الئحة  ,وتحديد حد أقصى من
المساحات االعالنية التي يمكن للمرشحين المتمولين أو للوائح أن يتخطوها وربما اعادة تنظيم عمل االعالم الرسمي في
لبنان وتحويله على اعالم حر ال يعبر فقط عن أراء السلطات الحاكمة بل عن وجهات النظر كافة .هذا فض ً
ال عن تحديد
فترة الصمت ب"  84ساعة " التي تسبق يوم االنتخاب والتي يمنع خاللها االعالم االنتخابي عبر وسائل االعالم المرئي
والمسموع والمكتوب وذلك لكي يتمكن الناخب من اتخاذ قراراته من دون أي نوع من الضغوط  .ويمكن كذلك انشاء
هيئة مستقلة لإلعالم واإلعالن االنتخابيين لمراقبة كافة وسائل االعالم ومدى التزامها بتطبيق القوانين .فهذه االجراءات
قد تكون أساسية لتنظيم االعالم واإلعالن االنتخابيين طبع ًا من دون المس بالحرية االعالمية
" مجلة حقوق المواطن  ,شباط  , 9002بتصرف "

مستند رقم ()9
تلعب النقابات والهيئات المهنية في لبنان دورا هام ًا فهي فض ً
ال عن تحقيق المكاسب المهنية تقوم بوضع القواعد الالزمة
لممارسة المهنة ومراقبة االنتساب إليها لتأمين االنضباط  ,وتدرس المشاريع المحالة اليها لتمحيصها واقتراح التعديالت
القانونية المناسبة  .وتتخطى النقابات االنغالق والتعصب وتقوم على التنوع المناطقي والطائفي لتمثل القضايا المطلبية
لفئات الشعب المتعددة  ,وتسعى الى تحقيق االنماء االجتماعي وتدافع عن الحريات العامة وحقوق االنسان في اطار
دفاعها عن الحريات النقابية وتلعب النقابات دور الوسيط بين الفرد والدولة بهدف احقاق العدالة وتطبيق
القانون على الجميع .

" النقابات والهيئات المهنية في لبنان  ,المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم "1222 ,

مستند رقم ( )3
إن للشباب دور في قمع الفساد في مجتمعنا وذلك ألنهم غالبية في المجتمع ويمثلون قطاع ًا كبيرا ومهم ًا في المجتمع
وهم أول المستفيدين من قمعه كونهم ورثة الحاضر بكل ما فيه من حسنات وسيئات ومؤتمنين على صناعة المستقبل
األفضل الذي يتطلع اليه وطنهم  .هذا فض ً
ال على انهم اول ضحاياه واألكثر تضرر ًا على المدى البعيد منه ومن نتائجه
الوخيمة ,فال مستقبل للشباب اذا انتشر بينهم الفساد أو إذا عم في مجتمعهم .
فالشباب بإمكانهم ال بل من واجبهم االلتزام بمكافحة الفساد على أساس أن االنسان معرض للسقوط في اغراءات الفساد
خاصة إذا كان المفسدون ال يحاسبون وال يعاقبون  .فالشباب بطموحاتهم االنسانية يتوقون على الترقي االجتماعي
والسلطة والمال وقد يجدون ان تحقيق هذه األهداف يكون أسرع من خالل طرق غير مشروعة  ,لذلك عليهم ان يدركوا
مساوئ الفساد ومخاطره على المجتمع والوطن .
فشباب ًا نظيف ًا من ملوثات الفساد مؤهل إذا ما أدرك خطورة هذه الظاهرة المدمرة أن يشكل قوة ردع تحول دون انتشارها
وتحد من استمرارها  .وتنبيه الشباب إلى مخاطر الفساد وأضراره على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والوطن
كفيل بإيقاظ مسؤوليتهم لعدم االنجراف وراء الفساد والتخاذ االجراءات الالزمة لمكافحته في مختلف المجاالت األساسية

كالعمل السياسي  ,العالقات االجتماعية  ,وفي الوظيفة العامة أو في مزاولة أي مهنة
" مجلة المواطن  ,تشرين األول  -9002بتصرف"

األسئلة
 -1ق ّدم ك ً
ال من المستندات (  :)3-2-1نوعه – مصدره -المسألة التي يتناولها .

(ثالث عالمات)

 -2استخرج من خالل المستندات األفكار التي تظهر :
( عالمتان ونصف )
أ -اجراءات ضبط االعالم واإلعالن االنتخابيين ( المستند األول)
ب -دور النقابات في المجتمع من الناحيتين االجتماعية والتنظيمية ( المستند الثاني )
( ثالث عالمات ونصف )
ج -االسباب الدافعة للشباب للعب دور ًا رئيس ًا في مكافحة الفساد ( المستند الثالث) ( ثالث عالمات )
 -3يشير المستند الثالث إلى دور الشباب في مكافحة الفساد في المجتمع
( ثالث عالمات)
أ -بين ثالث معوقات تحول دون مشاركة الشباب في المجتمع المدني .
( عالمتان )
ب -بين دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير المجتمع
ج -حدد دور كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عند إعالن حالة الطوارئ ( .عالمتان)
د -حدد التدابير التي يقوم بها الجيش عند إعالن حالة الطوارئ ( المطلوب اربع أفكار) ( عالمتان )
 -8على أثر حصول خالف بين األجير ز.ن الذي يخضع لعقد عمل فردي والسيد ع.ف .المدير التنفيذي
للشركة  ,تقدم ز.ن بطلب الوساطة والتحكيم على وزارة العمل فرد طلبه
( عالمة)
أ -بيّن السبب الرئيسي الذي أوجب رد الطلب
( عالمة)
ب -سم المحكمة الصالحة للنظر في هذه القضية
( عالمة)
ج  -بيّن أهمية قانون العمل من خالل فكرتين .
د -بين ثالث من مميزات عقد العمل الجماعـي وأهميـة كـل منها في حماية األجير  ( .ثالث عالمات)
( ثالث عالمات(
ه  -ق ّدم ثالثة مقترحات تسهم في التشجيع على االنتساب إلى النقابات المهنية

أسس التصحيح
رقم السؤال

اإلجابة المتوقعة

المستند األول
النوع  :نص ,مقالة
المصدر " :مجلة حقوق المواطن  ,شباط  , 2002بتصرف "
المسألة  :االجراءات المساعدة في ضبط االعالم واإلعالن االنتخابيين
المستند الثاني :
النوع  :نص
المصدر :النقابات والهيئات المهنية في لبنان  ,المؤسسة اللبنانية للسلم
األهلي الدائم 1222
المسألة :دور النقابات والهيئات المهنية في لبنان
المستند الثالث
النوع :نص ,مقالة
المصدر  :مجلة المواطن  ,تشرين األول  -2002بتصرف"
المسألة :دور الشباب في مكافحة الفساد
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أ  -اجراءات ضبط االعالم واإلعالن االنتخابيين :
 وضع حد ادنى من المساحات االعالمية التي يجب ان يحصل عليهاكل مرشح أو الئحة
 تحديد حد أقصى من المساحات االعالنية التي يمكن للمرشحينالمتمولين أو للوائح أن يتخطوها
 اعادة تنظيم عمل االعالم الرسمي في لبنان وتحويله على اعالم حرال يعير فقط عن أراء السلطات الحاكمة بل عم وجهات النظر كافة
 تحديد فترة الصمت ب"  84ساعة " التي تسبق يوم االنتخاب والتييمنع خاللها االعالم االنتخابي عبر وسائل االعالم المرئي والمسموع
والمكتوب
 انشاء هيئة مستقلة لإلعالم واإلعالن االنتخابيين لمراقبة كافة وسائلاالعالم ومدى التزامها بتطبيق القوانين

العالمة
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 2و1\2

المالحظات

أو أي فكرة تعطي
المعنى نفسه

أو أي فكرة تعطي
المعنى نفسه

أو أي فكرة تعطي
المعنى نفسه

المطلوب خمس
أفكار
 1\2عالمة لكل
فكرة

نصف عالمة على

ب -دور النقابات في المجتمع من الناحيتين االجتماعي والتنظيمية :
* الدور االجتماعي -:تحقيق االنماء االجتماعي
 تدافع عن الحريات العامة وحقوق االنسان تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة بهدفتحقيق العدالة
*الدور التنظيمي  - :تحقيق المكاسب المهنية
 وضع القواعد الالزمة لممارسة المهنة مراقبة االنتساب اليها لتأمين االنضباط تدرس المشاريع المحالة إليها واقتراحالتعديالت القانونية المناسبة

رقم السؤال
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اإلجابة المتوقعة

 3و1\2

العالمة

ج -االسباب الدافعة للشباب للعب دور ًا رئيساً في مكافحة الفساد:
 إنهم غالبية في المجتمع ويمثلون قطاع ًا كبيرا ومهم ًا في المجتمعات 3 أنهم أول المستفيدين منه كونهم ورثة الحاضر بكل ما فيه من حسناتوسيئات ومؤتمنين على صناعة المستقبل األفضل ..
 انهم اول ضحاياه واألكثر تضرر ًا على المدى البعيد منه ومن نتائجهالوخيمة .
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المالحظات

عالمة لكل فكرة,
مطلوب  3أفكار

أ -ثالث معوقات تحول دون مشاركة الشباب في المجتمع المدني :

 األنانية الفردية. عدم التوجه الصحيح لتفعيل ثقافة المشاركة. غياب التنسيق بين الحكومات والمؤسسات األهلية. ضعف ثقة الشباب بقدراتهم على التغيير. غياب القواعد الواضحة للعمل االجتماعي. الضغوط المعيشية التي تولد السلبية لدى الشباب. انغالق بعض مؤسسات المجتمع المدني على نفسهاطائفي ًا ومناطقي ًا
ب -بين دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير المجتمع :
 تعزيز المشاركة الديمقراطية الخروج من الدائرة الفئوية على أشكالها "التعصب  ,الطائفية ".. تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك نشر قيم والمبادئ االجتماعية واإلنسانية والمدنيةج -دور كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عند إعالن
حالة الطوارئ :

التصنيف  ,ونصف
عالمة لكل فكرة )

3

المطلوب أفكار
( عالمة لكل فكرة)

2

( المطلوب فكرتين
عالمة لكل فكرة)
( عالمة لدور
السلطة التشريعية

 السلطة التشريعية :عليه االنعقاد في مهلة أقصاها  4أيام للنظر فيهذه التدابير أما للموافقة عليه أو إللغائها
 السلطة التنفيذية :هي الجهة المخولة إعالن حالة الطوارئ من خاللمرسوم يتم فيه تكليف الجيش للقيام بالمحافظة على األمن

وعالمة لدور
السلطة التنفيذية
2

د -التدابير التي يقوم بها الجيش عند إعالن حالة الطوارئ:
 مصادرة األشخاص واألشياء والممتلكات تفتيش المنازل في الليل والنهار وإبعاد المشبوهين. إعطاء األوامر بتسليم األسلحة والذخائر أو التفتيش عنهاومصادرتها.
 إعطاء األوامر بإغفال قاعات السينما والمسارح والمالهي ومختلفأماكن التجمع بصورة مؤقتة
 منع تجول األشخاص والسيارات في األماكن العامة وفي األوقاتالتي تح ّدد بموجب قرار.
 منع المنشورات المخلة باألمن واتخاذ التدابير الالزمة لفرضالرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة في اإلذاعة
والتلفاز

اإلجابة المتوقعة

رقم السؤال

2
( المطلوب اربع
أفكار  1\2عالمة
لكل فكرة)

العالمة

المالحظات

أ-
-8

أ -السبب الرئيسي الذي أوجب رد الطلب :

( عالمة)

 ان النزاع بين األجير ومدير الشركة يعد نزاعا ً فرديا ً وبالتالي التطبق عليه أحكام العقد الجماعي بل أحكام عقد العمل القردي

1

ب  -المحكمة الصالحة للنظر في هذه القضية :مجلس العمل التحكيمي

1

ج -أهمية قانون العمل:
 يؤمن التوازن بين فريقي اإلنتاج ( أصحاب العمل والعامل) فيالقطاع الخاص تحديداً
 -يحمي العمل وينظمه .

د -مميزات عقد العمل الجماعـي وأهميـة كـل منها في حماية األجير

الميزة
 -1عقد خطي.

األهمية
 -1سهولة اإلثبات .

1

المطلوب فكرتين
( 1\2عالمة لكل
فكرة)

( المطلوب ثالثة
أفكار ,نصف عالمة
لألهمية ونصف

 -9إيداع نسخة لدى وزارة العمل  -2إعطاء العقد الصفة الرسمية.
3
.
 -3يخضع له حكما ً كل من ينضم  -حماية األجير من استفراده من
قبل رب العمل.
الحقا ً إلى المؤسسة
 -8التضامن فيما بين العمال
 -8أحد طرفي العقد نقابة
للدفاع عن حق كل واحد منهم أو
أجـراء أو اتحــاد نقابات
تأمين المساواة بين جميع العمال
أجراء
في عالقتهم مع رب العمل .

ه  -مقترحات تسهم في التشجيع على االنتساب إلى النقابات المهنية:
 تفعيل دور هذه النقابات على المستوى المطلبي والقضائي السعي إلى التثبت من عدم خضوع النقابة إلى التيارات السياسية واللتدخالت السلطة وال لالنحياز الطائفي أو المناطقي
 توسيع قاعدة مشاركة األعضاء في عمليات اتخاذ القرار نشر الوعي في صفوف العمال " دورات ومحاضرات وندواتتثقيفية".

للميزة )
3

3

( المطلوب ثالث
أفكار عالمة لكل
فكرة)

