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الثالث ثانوي_اجتماع واقتصاد

المفففففففففاد

اجتماع
(7عالمات)

المجال األول استعمال مفاهيم اجتماعية وتقنيات
السؤال األول أجب على األسئلة التالية

(عالمة واحدة)

وعدد خصائصها.
أ -عرَّف الطائفة ّ
ب -هناك إشكال للمجتمع اللبناني:

-ح ّدد هذه األشكال مقدما  0خصائص مختلفة.

وضح العالقة بينهم مقدما مثاال" توضيحيا"
يوجد تداخل بين هذه األشكالّ ،عرف مفهوم الثقافة وتحدث باختصار عن اتجاهاته الثالث.
جّ -
حدد األجزاء التي تساهم بتشكيل شخصية الفرد؟
 ّوبين مفهوم الثقافة؟
وضح العالقة بينهم ّ
 -انطالقا" من هذه األجزاءّ ،

(عالمة واحدة )

(عالمة ونصف )

السؤال الثاني أكمل الجدول التالي محددا المظاهر التي أصابها التغير في لبنان موضحا ذلك؟ (عالمة ونصف)
المجتمع اللبناني التقليدي
نمط العمار

بيت منفرد في القرية

الوالءات السياسية

للعائلة والطائفة

أنماط السكن

مظاهر التجديد

يسكن كل فرد متزوج في منزل منفصل عن االهل

الم أر
الزواج

السؤال الثالث

عالقات الزواج ما زالت محكومة بنمط تقليدي حيث تحصل في إطار العائلة.

استعمال تقنيات اجتماعية.

(عالمتان)

يتعرض المجتمع اللبناني لتغيرات على المستويات التالية  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ضع إستمارة مؤلفة من اربعة
اسئلة مغلقة للتعرف إلى هذه التغيرات مع  0احتماالت لكل سؤال.
المجموعة االختيارية االولى تحليل مستندات اجتماعية

(00عالمة)

المستند االول

البلدياة ،إذ يحصار اقتا ار الناخاب أو تر ّشاحه حياث ساج ّل قياده فاي حاين
إشكالية في قانون االنتخاب في لبناان وال سايما فاي انتخااب المجاالل
تبرز
ّ
ّ

أن مئات اآلالف من الناخبين يقطنون في أماكن هي خارج سج ّل قيدهم.

ادي علااى قاعاادة هااذا
إن حااؤول القااانون دون االقت ا ار فااي أماااكن السااكن الاادائم ،يساااهم فااي دفااع هااذه الفئااة ماان الناااخبين إلااى االنشااغال باالسااتحقا البلا ّ
البلدي ااة حي ااث يق اايم ال حي ااث س ااج ّل قي ااده ،م اان دون أن يتمتّااع بحا ا ّ التر ّش ااح أو
ال بش ااروط المحاس اابة إذ يل اازم الما اواطن ب اادفع الرس ااوم
ّ
الخل اال ،ال ااذي يم ا ّ

الخدماتياة المباشارة لجازء
العائلياة والحز ّبياة ماع انتقااء المصاالح
ابية
ّ
ّ
االنتخاب .ولع ّل هذا الخلل هو ما يع ّزز فاي خياارات هاذا الناخاب الستحضاار العص ّ
اؤدي إلاى انخفااض نسابة المشااركة فاي
ادي كماا ي ّ
كبير من هذه الفئة .وهذا ما يساهم في تغيياب المسااءلة الموض ّ
اوعية حياال تجرباة عمال أي مجلال بل ّ

االنتخابات .

ا لمرجع :جريدة صدى البلد0114/4/01 ،
المستند الثاني
االنتخابااات البلديااة ه ااي انتخابااات بدائي ااة بمعنااى أن كاال المع ااالم والرمااوز والش ااعارات والعقائااد الحزبيااة اض ااطرت أوال للماارور ف ااي مطحنااة العص اابيات
الطائفياة والمذهبيااة ،ثام بغربااال العصابية العائليااة ...نقااول هاذا الن مسااؤولية االرتقااء بمفهااوم التمثيال العااام فااي لبناان ال تقااع علاى السياساايين والحازبيين
وأصحاب العقائد وحدهم ،بل أيضا على المواطنين ،فكان من المنتظر أن يسقط مفهاوم العصابيات الطائفياة والمذهبياة والعائلياة ،فا ذا باه اشاد حضاو ار
وتأثي ار من ذي قبل .

المرجع :راجح ألخوري ،جريدة النهار ،بلدية وبدائية ،العدد  ،00942الثالثاء  4أيار 0110

101010

المستند الثالث
عالمية هدفها رعاية القيم وتلبية االحتياجات
األهلية ،إلى حركة
التطوعية وهيئاته
بجمعياته
المدني اليوم،
مؤسسات المجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
تتحول ّ
ّ
ّ
المتنوعة والمتزايدة فضال عن اإلسهام في التنمية البشرّية المستدامة.
ّ

التحوالت والتفكير في
المدني
المتغيرات في أدوار المجتمع
إن هذه
ومؤسساته كما في أدوار ّ
الدولة ،هي التي دفعتنا إلى مواكبة ّ
ّ
ّ
ّ
المدني ،ليل على سبيل المجابهة أو المعارضة بل
ومؤسسات المجتمع
الدولة
إمكانيات وقدرات مجتمع المشاركة :المشاركة بين ّ
ّ
ّ
ّ
أن هناك
وثقافية تستطيع الهيئات
اجتماعية
اقتصادية و
التفاعل والتكامل .هناك مجاالت
األهلية أن تنجح فيها أكثر من ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولة ،كما ّ
المؤسسات الدستورّية أن يقوم فيها بأدوار الرقابة والتصحيح والتطوير ،في الوقت
المدني إلى جانب
أعباء ومسؤولياّت يستطيع المجتمع
ّ
ّ
بالفعالية واإلنجاز والمتابعة .
الدولة تستطيع االستقالل بها وحسب بل يتعلّ األمر أيضاّ
إن المسألة ال تتعلّ باألعباء التي لم تعد ّ
ّ
نفسه ّ

التطوعية تملك من الحمال وااللتزام والكفاءة ما يكفل سير العمل واعادة تحديد
األهلية و
المؤسسات
أن
ّ
ّ
ومن هذه األمور كلّها نرى ّ
ّ
الدولة يمكن أن يش ّكل خطوة واسعة في أساليب استيعاب
إن المشاركة بين المجتمع و ّ
عالقة المجتمع ّ
بالدولة باتّجاه التواصل والتكاملّ ...
الدولي.
رد الفعل بل نصبح فاعلين
أساسيين في المجتمع ّ
تحديات الحاضر والمستقبل فال نظ ّل مقتصرين على ّ
ّ
ّ
المرجع :من خطاب الرئيل الشهيد رفي الحريري ،قصر األونيسكو 23 ،نيسان 2002

المستند الرابع
إختلف مسار االندماج االجتماعي والوطني في لبناان عان المساارات التاي شاهدتها بلادان الجاوار ،اذ سااهمت فاي تميياز مساار االنادماج

فيه عوامل كثيرة ومتداخلة ،بينها:

 -عامل التنو الطائفي الذي اساتقطب المعنياين بالمساألة الشارقية وبأساوا المشار وباالنهوض العرباي وأخيا ار بالشار أوساطية .وتاالزم

هذا االهتمام األجنبي والعربي بأهمية كيان لبنان وموقعه ماع األهتماام بتوجياه التارابط والتناافر باين الجماعاات التاي تكوناه ،وماورل هاذا

التااأثير عباار تعزيااز االناادماج الثقااافي -الااديني والسياسااي داخاال كاال طائفااة وماان خااالل مؤسسااات أهليااة طائفيااة سااب تأسيسااها التأساايل
الدسااتوري للكيااان اللبناااني عااام 0901كمؤسسااات االفتاااء والكنااائل واالوقاااف علااى اختالفهااا التااي اهتماات دائمااا باالناادماج الطااائفي علااى

الصعد الثقافية واالجتماعية والسياساية فركبات اطرهاا العائلياة المتكاملاة فاي مجااالت التعلايم والصاحة واياواء االيتاام و يرهاا لتلعاب دو ار

أساسيا في االكتفاء والتماسك الفئوي.

إن األندماجات العصبية الطائفية كانت تتهدد كلما سجل ترجيحا" للثقافة العلمانية .انها الخصوصية اللبنانية في ديناميكياة االنادماج

االجتماعي -الوطني الذي سيواصل االنغال على الخصوصية واالنفتاح على العالمية.

المرجع :د .أحمد بعلبكي – التنمية المحلية والقطاعية-مركز االبحاث في معهد العلوم االجتماعية-الجامعة اللبنانية-بيروت0111

اسئلة حول المستندات

(عالمة )

محددة استخرجيها ؟
 .0يظهر المستند االول مشكلة ّ
ّ .0بين انعكاساتها السياسية واالجتماعية في المجتمع اللبناني مقدما االدلة من المستندات (االول والثاني)؟

(عالمتان)

،محددا متى يظهرهذا الدور ؟
 .0من خالل المستند الثالث ّبين دور المجتمع المدني
ّ
 .4أ  -صنف المجتمعات الواردة في المستندات الى ثالثة اشكال مقدما األدلة من المستندات؟
بَّ -
حدد شكل التضامن بين هذه المجتمعات مقدما األدلة؟

وضح العالقة بين هذه المجتمعات ،مبينا انعكاساتها السياسية واالجتماعية ؟
جّ -
د َّ -
وضح العالقة بين الطائفية واالندماج في المستند الرابع ؟

(عالمة )
(عالمة)
(نصف عالمة )
(عالمة )

( نصف عالمة)

 -1يظهر في المستندات االربعاة واقاع المجتماع اللبنااني ،اكتاب نصاا" تب ّاين فياه مشااكل المجتماع اللبنااني لجهاة االنتخاباات
واتخاذ القرار وعالقة االنتخابات بالطائفية ،واذكر الخطوات التي تسمح للمجتمع المدني بتفعيال دوره فاي المجتماع

(1عالمات )

.

0

المجموعة االختيارية الثانية

( 21عالمة )

معالجة موضوع اجتماعي

مستند
يشكل الحوار بين األديان و الثقافات و الحضارات إحدى السمات المميزة للعصر الحالي  .إنه قفزة نوعية ,بل خطوة جبارة

خطاها الجنل البشري في خروجه ,بل من أجل خروجه من العالم القديم إلى العالم الجديد  .حتى يكاد الحوار يكون العالقة

عالمين  ,باعتباره الوسيلة األنجح لنشر ثقافة السالم و تحقيقها .وهي ثقافة
ومين و
الفارقة و الخط الفاصل بين ّ
ّ
زمنين و مفه ّ
حددتها منظمة االونيسكو في إعالمها عام  0991بأنها ثقافة التعايش والتقاسم بين الجماعات و الشعوب المبنية على مبادئ الحرية
و العدالة و الديمقراطية و التسامح و التضامن  .و هي ثقافة تناهض العنف و تحل المشاكل بالحوار.

على إن هدف السالم يفترض الجمع بين السالم واإلنماء والعدالة والديمقراطية وهي أمور لن تتحق إال بفضل التربية

و احترام حقو

اإلنسان و التعددية الثقافية و اعتماد الحوار بين سائر الجماعات داخل المجتمع  ,وبين الشعوب واألمم "

ألن الحرب تولد في نفول النال أوال  ...و الحوار يخمد " .

في ضوء هذا اإلعالن العالمي للثقافة ,نعود إلى العالم الجديد الجامع بين األصالة والحداثة ,القائم على التوازن الخال بين

ما نحن فيه ,في ذاتنا و هويتنا ,وما نود أن نشير إليه ,في انتماءاتنا الثقافية المنفتحة على العالم .ولعل ابرز تعبير عن هذه
الحال هو ذلك الذي قدمه إلينا المهاتما اندي  ,إذ قال " :ال أود أن يكون بيتي محاطا بأسوار من كل جانب ,وال نوافذي

مقفلة بالحواجز ,أو أن تتمكن جميع الثقافات من أن تعزف ,في حرية ,بمنزلي بقدر ما تستطيع ...

ولكني أرفض أن انقاد ألي منها  " .نحن نريد للجامعة أن تعصف بها رياح حرية الحوار والقلب والعقل وكرامة الشخص
البشري وحقه في االفت ار و االختالف  ,ونرفض أن ننقاد أو نسجن في فكر واحد مغل يلغينا و يلغي منا طاقة ونعمة

الحوار والمحبة .

المصدر :األب الدكتور يوسف مونل جريدة النهار 0110/1/9
يقول المهاتما غاندي " ال أود أن يكون بيتي محاطا بأسوار من كل جانب  ،وال نوافذي مقفلة بالحواجز  ،او ان تفتمكن
جميع الثقافات من أن تعز في حرية بمنزلي بقدر ما تستطيع  ...و لكني أرفض أن أنقاد ألي منها" .
عفال موضفوع العولمفة الثقافيفة  ،مبينفا ومناقشفا هفل مفن ضفرور ال نفتاحنفا علفى مختلف

الثقاففات والحضفارات ،مفع أهميفة

مركفز علفى العوامفل التفي مفن الواجفب اعتمادهفا
ا
االحتفاظ بخصوصيتنا في عصر العولمة هذه ,مبينا نتائ ذلك على هويتنا الثقافية
لتخفي

التاثيرات السلبية للعولمة الثقافية .

(عالمة على الخط والترتيب وتنظيم المسابقة )

بالتوفي والنجاح

0

ماد علم االجتماع (ص


المجال األول

 -السؤال األول

الثالث ثانوي)

باريم مسابقة

(عالمة)

أ.

عر الطائفة وعدد خصائصها؟

o

إن مصطلح طائفة شائع في لبنان ويشير إلى مجموعة عقائدية داخل دين من األديان وهي كلمة

حديثة اإلستخدام نسبيا ,وقد استخدمت لإلشارة إلى مجموعات مصنفة على أسال انتمائها العقائدي أي
مجموعات تتميز بانتمائها وخصائصها االجتماعية.

o
-

خصائصها:

نجد جذور النظام الطائفي في نظام الملل العثماني الذي كان يعترف بكل طائفة كوحدة قانونية

واجتماعية يمنحها حقو تنظيم شؤونها القانونية والتربوية وقد أدى النظام الطائفي الذي يعطي لكل طائفة

بحسب مجموعها العددي حقو التمثيل السياسي واإلداري إلى جعل كل طائفة وحدة قائمة بذاتها وكيان قائم

بذاته له مؤسساته التربوية والخيرية والصحية والسياسية والرياضية والكشفية.
 يوجد تضامن داخل كل طائفة-يمكن تشبيهها بالعصبيةتتباهى الطائفة بكثرتها العددية -لها تمثيل روحي وزمني

 -لكل طائفة تنظيماتها الحزبية العقائدية تنط باسمها وباسم مصالحها.

(عالمة)

ب-أشكال المجتمع اللبناني
 -المجتمع األهلي

 الوالء جبري\ انتماء موروث \.يتميز بعصبية تجاه زعيم أو رئيل\. -شكل التضامن بين أعضائه آلي\ -يشكل جماعة اإلنتماء .يتحدد انتساب الفرد إليه قبل والدته

 -المجتمع المدني

المجتمع السياسي

خصائص مشتركة. خيار الفرد حر\الوالء اختياري  \.انتماء مكتسب\.يتميز ب قنا الفرد وف خياراته. يقوم على تعاقد عقالني ومنطقي \ شكل التضامن بين اعضائه عضوي\ -يشكل جماعة المرجع.

 التداخل بين المجتمع األهلي – المدني – السياسينالحااظ فااي لبنااان التااداخل بااين المجتمعااات الثالثااة ,وخصوصااا بااين األهلااي والسياسااي ,ونجااد أن رؤساااء
الع ااائالت وممثل ااي الطوائ ااف ووجهائه ااا ال ااذين يتص اادون لتمثي اال المجتم ااع اللبن اااني سياس اايا م اان خ ااالل ت اارؤل
جماع اااتهم وخوض ااهم االنتخاب ااات النيابي ااة أو البلدي ااة وحص ااولهم عل ااى المناص ااب الت ااي ت ااؤهلهم للمش اااركة ف ااي

السلطة التشريعية والتنفيذية.

4

وهناااك تااداخل آخاار بعااض األح ازاب السياسااية فااي لبنااان هااي فااي األسااال تجمعااات مناطقيااة وطائفيااة ويتساام

خطابها السياسي وبرامجها الحزبية بالصبغة اللبنانية والوطنية العامة مثل تيار المردة.....

ب-تعري

(عالمة ونص )

الثقافة واتجاهاتها

يعرف تايلور الثقافة بأنها ّكل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات ,والفنون واألخال والقانون والعرف
و ير ذلك من اإلمكانيات أو العادات التي يكتسبها االنسان باعتباره عضوا في المجتمع.
 -اتجاهات الثقافة:

-0اإلتجاه األول :يعتبرالثقافة من زاوية التاريخ الثقافي الذي اهتم بخصوصية كل ثقافة وحاول ايجاد صالت
تاريخية جغرافية بين الثقافات ودرل عملية المثاقفة (هرسكوفيتش)

-0االتجاااه الثاااني :يعتباار الثقافااة فااي عالقتهااا بالشخصااية ,العالقااة العضااوية بااين الظاواهر الثقافيااة والظ اواهر
اللغوية ,ذلك ألن اللغة تعتبر اإلداة األولى في التعبير عن الثقافة (للتواصل)

-0االتجاه الثالث:يرجع الثقافة إلى نظريات اإلتصال الحديثة منطلقا أساسا من النموذج االلسني (ليفي شتراوس)



األجزاء التي تساهم بتشكيل شخصية الفرد

األول :ضي وهو في منزله ومحيطه االجتماعي.-الثاني :مجتمعه ككل.

الثالث :هو االنفتاح على ثقافات اآلخرين عبر وسائل اإلعالم واالنترنت ومفهوم العولمة الحديث.

العالقة بين األجزاء التي تشكل شخصية الفرد وبين مفهوم الثقافة

إن التفاعاال بااين الثقافااة والمجتمااع والفاارد أدى إلااى وجااود الشخصااية القاعديااة وهااذه الشخصااية األساسااية تعباار
عن أعضاء جماعة معينة يتعلمون ويتقاسمون مجموعة من القيم واألفكار والمشاعر واألخال .

إن كاال نظااام ثقااافي يتميااز بشخصااية أساسااية هااي ترسااب ثقااافي (األنااا) وهااذه األنااا الممثلااة للاانظم االجتماعيااة

تنتقل بواسطتها القيم األساسية لمجتمع ما من جيل إلى آخر.

 -السؤال الثاني أكمل الجدول

(عالمة ونص )

المجتمع اللبناني التقليدي

مظاهر التجديد

بيت منفرد في القرية

ابنية سكنية عامودية  /شق

للعائلة والطائفة

لألحزاب والمجتمع المدني

عائلة ممتدة يسكن المتزوج في منزل العائلة

يسكن كل فرد متزوج في منزل منفصل عن األهل

الم أر

اإلنجاب والخدمة وتأمين استم اررية العائلة  /تابعة للرجل

نالت حقوقها في العمل والتعليم واتخاذ القرار

الزواج

داخلي محكوم بنمط تقليدي -الزواج يفرض من األقرباء

عالقات الزواج مازالت محكومة بنمط تقليدي حيث

نمط العمار
الوالءات السياسية
أنماط السكن

تحصل في إطار العائلة.

(عالمتان)

 السؤال الثالث استمار -سؤال ذات  0خيارات حول التغيرات االقتصادية.

 سؤال ذات  0خيارات حول التغيرات االجتماعية. -سؤال ذات  0خيارات حول التغيرات الثقافية.
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 -سؤال ذات  0خيارات حول التغيرات السياسية.

 -يحظر استخدام احتماالت نعم أو كال في الخيارات الثالثية.

 يحظر تكرار نفل صيغة األسئلة؟ أو تكرار نفل االحتماالت.
-2

المجال الثاني تحليل مستندات اجتماعية

(عالمة)

المشكلة التي يظهرها المستند األول

الخلاال فااي قااانون االنتخابااات الخاااص فااي المجااالل البلديااة الااذي يحصاار اقت ا ار الناخااب أو ترشاايحه حيااثسجل قيده في حين أن مئات اآلالف من الناخبين يقطنون في أماكن هي خارج سجل قيدهم.

-1

انعكاسات هذه المشكلة على الصعيدين السياسي واالجتماعي:

-المستند األول

(عالمتان)

أ -االنعكاسات السياسية:
 الخلل في قانون االنتخابات الذي يمل بشروط المحاسبة إذ يلزم المواطن بدفع الرسوم البلدية حيث يقيمال حيث سجل قيده من دون أن يتمتع بح الترشح او االنتخاب.

 -هذا الخلل يساهم في تغييب المساءلة الموضوعية.

 -هذا الخلل يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في االنتخابات.

أ-االنعكاسات االجتماعية

 -لعل هذا الخلل هو ما يعزز في خيارات هذا الناخب في استحضار العصبية العائلية والحزبية مع انتقاء

المصالح الخدماتية المباشرة كجزء كبير من هذه الفئة.

اختيار اعضاء المجالل البلدية وف معايير ال تتناسب ومقتضيات العمل البلدي. -المستند الثاني

أ .االنعكاسات السياسية:
إن مسؤولية اإلرتقاء بمفهوم التمثيل العام في لبنان ال تقع على السياسيين والحزبيين واصحاب العقائد وحدهم

بل ايضا على المواطنين ,فكان من المنتظر أن يسقط مفهوم العصبيات الطائفية والمذهبية والعائلية ف ذا به
أشد حضو ار وتأثي ار من ذي قبل.

ب.االنعكاسات االجتماعية

االنتخابات البلدية هي انتخابات بدائية بمعنى أن كل المعالم والرموز والشعارات والعقائد اضطرت أوال
للمرور في مطحنة العصبيات الطائفية والمذهبية ثم بغربال العصبية العائلية.

 -3دور المجتمع المدني (عالمة)

 -تتحول مؤسسات المجتمع المدني اليوم بجمعياته التطوعية وهيئاته األهلية إلى حركاة عالمياة هادفها رعاياة

القيم وتلبية االحتياجات المتنوعة والمتزايدة فضال عن اإلسهام في التنمية البشرية المستدامة.

 هناك مجاالت اقتصادية واجتماعية وثقافية تستطيع الهيئات األهلية أن تنجح فيها أكثر من الدولة. -التفاعل والتكامل مع الدولة\ تلعب دور الرقابة والتصحيح والتطوير.
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 -دور المجتمع المدني يظهر عندما تفشل الدولة من جهة  ،أو يوازي دور الدولاة مان جهاة ثانياة :الادليل (

إن المشاركة بين المجتمع والدولة يمكن أن يشكل خطو واسعة في أساليب استيعاب تحديات الحاضر والمستقبل)
(عالمة)

 -4أ-المجتمعات الواردة في المستندات الثالثة:
*المجتمع السياسي:

-الدليل من المستند األول :تبرز إشكالية في قانون االنتخابات في لبنان ( يساهم في تغييب المساءلة

الموضوعية – يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في االنتخابات.

-الدليل من المستند الثاني :مسؤولية اإلرتقاء بمفهوم التمثيل العام في لبنان ال تقع على السياسيين والحزبيين

وحدهم بل أيضا على المواطنين.

*المجتمع األهلي:

-الدليل من المستند األول :إن الخلل فاي قاانون االنتخاباات يعازز فاي خياارات الناخاب الستحضاار العصابية

العائلية.

-الدليل من المستند الثاني :كان من المنتظر أن يسقط مفهوم العصبيات الطائفية والمذهبية والعائلية ف ذا باه

اشد حضو ار وتأثي ار من ذي قبل.

(نص

أ -شكل التضامن بين هذه المجتمعات:

عالمة)

 -المجتمع السياسي :شكل التضامن فيه عضوي.

 -المجتمع األهلي :شكل التضامن فيه آلي  /ميكانيكي.

ب-

(عالمة)

العالقة بين هذه المجتمعات مبينا انعكاساتها:

-يوجد تداخل بين المجتمع األهلي والمجتمع السياسي:

 الدليل من المستند األول :لعل هذا الخلل في قانون االنتخابات يعزز استحضار العصبية العائلية والحزبية ....كما يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في االنتخابات.

 -الدليل من المستند الثاني :االنتخابات البلدية هي انتخابات بدائية بمعنى أن كل المعالم والرموز والشعارت

والعقائد الحزبية تمر في مطحنة العصبيات الطائفية – المذهبية.

ت-
-

العالقة بين الطائفية واالندماج في المستند الرابع:

(نص

عالمة)

تعزي ااز االن اادماج الثق ااافي– ال ااديني والسياس ااي داخ اال ك اال طائف ااة وم اان خ ااالل مؤسس ااات أهلي ااة طائفي ااة

كمؤسسااات اإلفتاااء والكنااائل واألوقاااف علااى اختالفهااا التااي اهتماات باإلناادماج الطااائفي علااى الصااعد الثقافيااة
واالجتماعيااة والسياسااية فركباات أطرهااا العائليااة المتكاملااة فااي مجاااالت التعلاايم والصااحة واي اواء األيتااام و يرهااا

لتلعب دو ار أساسيا في اإلكتفاء والتماسك الفئوي.

(خمس عالمات)

 -5كتابة نص توليفي

إن تركيبااة المجتمااع اللبناااني هااي تركيبااة طائفيااة بكاال مسااتوياتها السياسااية واالجتماعيااة والثقافيااة  ...ويعاااني

المجتمع اللبناني من مشكالت متعاددة ومتنوعاة ال سايما قاانون االنتخااب للمجاالل البلدياة حياث يحصار هاذا

القانون اقتا ار الناخاب أو ترشاحه فاي مكاان ساجل قياده ولايل فاي مكاان ساكنه ولهاذا القاانون سالبيات متعاددة
منهااا:دفع فئااة ماان الناااخبين إلااى التعاااطي الالمبااالي مااع اسااتحقا االنتخابااات إضااافة إلااى تعزيااز العصاابية
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العائلية والحزبية والطائفية حيث تغيب المساءلة الموضوعية ويؤدي هكذا قانون إلى اختيار اعضاء المجالل

البلدية وف معايير ال تتناسب ومقتضيات العمل البلدي.

إن مسؤولية اإلرتقاء بمفهوم التمثيل العام في لبنان ال تقع على السياسيين والحزبيين وأصحاب العقائد وحدهم

باال أيضااا علااى الم اواطنين ,فباادل ماان أن يسااقط مفهااوم العصاابيات الطائفيااة والمذهبيااة والعائليااة ف ا ذا بااه يشااتد

حضو ار وتأثي ار من ذي قبل.

أما بخصوص المجتمع المدني بمختلف هيئاته التطوعية واألهلية والتاي تحولات إلاى حركاات وهيئاات عالمياة

ترعى القيم وتلبي االحتياجات المتنوعة والمتزايدة فضال عن اإلسهام في التنمية البشرية المساتدامة ,نجاد تلاك

المؤسسات في لبنان بأنها اتخذت طابعا طائفيا وعائليا وفي بعضها فرديا حيث لعبات وتلعاب دو ار فاي تعزياز
االندماج الثقافي – الديني والسياسي واالجتماعي داخل كل طائفة فركبت أطرها العائلياة فاي مجااالت التعلايم

والصحة وايواء األيتام و ير ذلك لتعلب دو ار أساسيا في االكتفاء والتماسك الفئوي ,والطوائف فاي لبناان تلعاب

دو ار أساسيا في تكوين الدولة ومؤسساتها حيث لكل طائفة نصايبها السياساي واالجتمااعي والثقاافي ومحاكمهاا
الشاارعية ....إن التضااامن فااي لبنااان يأخااذ شااكل التضااامن اآللااي القااائم علااى االنتماااء إلااى الجماعااات األوليااة
كالعائلااة والطائفااة والعشاايرة ولاايل قااائم علااى التضااامن العضااوي وف ا االنتماااء للجماعااات الثانويااة كاااألحزاب
والجمعيااات والنقابااات والتااي تااأتي فااي مقاادمتها مؤسسااات المجتمااع الماادني المفتاارض أن تشااارك الدولااة فااي

التفاعاال والتكاماال للنهااوض بااالمجتمع علااى المسااتويات االقتصااادية – واالجتماعيااة والثقافيااة ,كمااا ان هناااك
أعباااء يسااتطيع المجتمااع الماادني إلااى جانااب المؤسسااات الدسااتورية أن يقااوم فيهااا كااأدوار الرقابااة والتصااحيح
والتطوير وهذا يتعل بالفعالية واالنجاز والمتابعة وكلها أمور نرى أن المؤسسات االهلية والتطوعية تملك من

الحمال وااللتزام والكفاءة ما يكفل سير العمل واعادة تحديد عالقة المجتمع بالدولة.

إن المشاااركة بااين المجتمااع والدولااة يمكاان أن يشااكل خطااوة واسااعة فااي اساااليب اسااتيعاب تحااديات الحاضاار

والمستقبل.

 -مالحظة :الطالب يحاسب على المنهجية واألفكار والنقاط المطلوب معالجتها إضافة إلى الصيا ة وتارابط

الجمل بشكل سليم وهو ير ملزم بهذا النص.



المجال الثالث معالجة موضوع اجتماعي
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المقدمة
-

(ربع عالمة)

أهمية الموضو .

(ربع عالمة)

االطار الزماني والمكاني ( المجتمع اللبناني حاض ار).

االشكالية :إلى أي مدى يمكن المحافظة على خصوصيتنا الثقافية في ظل عصر العولمة الثقافية التي
(نص

تغزو المجتمعات بأحدث الواسائل واألساليب(.يمكن طرح إشكالية أخرى)

التصميم

عالمة)

(عالمة)

 )0أهمية االنفتاح الثقافي.

 )0آلية المحافظة على الخصوصية في زمن العولمة.
 )0نتائج االنفتاح الثقافي على الهوية الثقافية.

 )4العوامل الواجب اعتمادها لتخفيف التأثيرات السلبية للعولمة الثقافية.

جسم الموضوع

 )0تعريف تايلور للثقافة +تعريف العولمة الثقافية ( .عالمة)
 : )0العولمااة الثقافيااة هااي محاولااة صااهر الثقافااات الموجااودة فااي ثقافااة واحاادة ه اي الثقافااة الغربيااة وبالااذات
األمريكية وجعلها النموذج العالمي مستغلة التقدم التكنولوجي في مجال االتصاالت والفضائيات .
(عالمة)

 )0االستفادة من االنفتاح الثقافي في:

 -النظم التربوية الحديثة \.كسب اللغات \ .اكتساب ثقافة التكنولوجيا \.التثاقف.

 )4دور المثقف ودور وسائل اإلعالم في التعريف بثقافتنا االسالمية العربية(.ثالثة عالمات)
 -التركيز على االعالم والتكنولوجيا في مخاطبة الداخل والخارج.

 -فرض رقابة على وسائل االعالم  \.عرض برامج تلفزيونية هادفة\.

 دور الفرد في رفض القيم المخلة باالخال  \.عدم التأثر بصرعات االزياء. -كشف عيوب العولمة الثقافية \.التمسك بالقيم األصيلة.

 )1فرض نموذج نقافي واحد -تمارل عدوان رمزي على سائر الثقافات.

(ثالثة عالمات)

 -سيادة اللغة االنكليزية في العالم ما يؤدي إلى انتشار ثقافة اميركا.

 تدمير القوميات والعادات الموروثة  \.تهميش الثقافات المحلية الوطنية. تفريغ العالم من الهوية الوطنية والقومية والدينية \ .صهر الثقافات. – )1ابراز الجوانب الحسنة واألخذ بها.

(عالمتان)

 تالفي سلبياتها \.االبتعاد عن مخاطرها\.سيادة القانون عبر سلطة مركزية. -اعتماد خطة التعدد الثقافي والتقاء الحضارات.

الخاتمة

 -)2عرض كل ما طرح في صلب الموضو (.العوامل والنتائج والحلول ).
-)1الرد على االشكالية \ )0 .ابداء رأي خاص  \)4وفتح آفا جديدة .
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