المـــــــــــادة  :اإلجتماع
الصف  :اقتصاد واجتماع
__________________________________________________________________________________
المجموعة االلزامية األولى  :استعمال مفاهيم وتقنيات

( 7عالمات)

 -أجب عن االسئلة التالية:

 -1حدد بفارقين اثنين بين كل من:

أ -مقاييس مبدا المنفعة العامة في المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديثة.

(عالمتان)

ب -طرق نقل القيم من العائلة إلى االطفال في كل من المجتمعات التقليدية والمجتمعات الحديثة.
 -2أجب بـ "صح" أو "خطأ" عن االسئلة التالية ثم عللي:

(عالمة ونصف)

أ -أن نظام القيم هو الوحيد الذي يتحكم بسلوكيات األفراد.

ب -أن طريقة استخدام االستمارة والدراسة المونوغرافية تدخل في صلب المنهج التجريبي واالحصائي.
ج -تهدف فكرة التعاقد االجتماعي إلى ضمانة حقوق الفرد الشخصية فقط.

 - 3صنف المفاهيم التالية في "مجموعتين متجانستين" ،ثم حدد المفهوم الذي تندرج تحته كل مجموعة.

(عالمة ونصف)

فصــل الــدين عــن الدولــة – الدولــة هــي المســنولة عــن المجتمـ  -المبالغــة فــي دور العاطفــة والخيــال -احيــاد دور

الدين -الثورة هي المصدر االساس للحرية والتقدم – اهمال دور العقل في تنظيم المعرفة والمجتم .
 -4أنت مشارك في بحث إجتماعي يهدف إلى التعرف إلى ٍأسباب تمادي ظاهرة العنف باشكاله الجسدية والمعنوية
ضد المرأة والذي يطال ثلث نساد لبنان -كما صرحت بذلك رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة السيدة
لو ار صفير .-لتحقيق الهدف المرجو .ض استمارة موجهة إلى رئيسة الهيئة المذكورة تتناول فيها أسباب تفاقم
هذه المشكلة االجتماعية واقتراحات الحلول لها.

صغ سناال ذا ثالثة خيارات لكل من النقطتين المذكورتين لتحقيق الهدف المطلوب.

(عالمتان)

إختار واحدة من المجموعتين اآلتيتين:
المجموعة االولى  :تحليل مستندات اجتماعية ( 21عالمة)
مستند رقم ()2

إنعكاسات التقدم العلمي

كــان حجــم التقــدم العلمــيه م ـ انتهــاد القــرن التاس ـ عشــر ،قــد بلــغ مــن القــوة القــدر الــذي خلخــل معظــم

المعتقدات التقليدية الراسخة في بريطانيا وسواها من المجتمعات الغربية المصنعة.

ثم كان للتقدم العلمي الهائل فـي معظـم الحقـول ،إضـافة إلـى متحـوالت أخـرأ مثـل تـأثير الحـربين االولـى

والثانيـة والفوضــى االقتصــادية المــدمرة التــي نتجــت عنهمــا إلـى التقــدم الــدقيق فــي بعـ

الحقــول الخاصــة

مثــل علــم االجنــة وس ـواها ،أدأ ذلــك كلــه إلــى ةعةعــة الســيطرة الروحيــة واالخالقيــة التقليديــة التــي كانــت

للكنيسة على الناس والشعوب.

المرجع :التفاوت والسياسات االجتماعية .المركز التربوي للبحوث واالنماء .ص .83
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مستند رقم ()1

تمثل االسرة الوحدة االجتماعية األساسية في المجتم العربي .وهي تنمن تواصل القيم والهوية الثقافية كما تنمن
االستقرار والدعم في أوقات المحن الفردية والمجتمعية .إال أن االسرة العربية هي اسرة تقليدية أبوية تابعة لذرية

الةوج ولسيطرة الرجل .ورغم هذا الطاب الغالب فان التحوالت التي يشهدها المجتم العربي في العقود االخيرة

وانضمام المرأة إلى سوق العمل باعداد متةايدة وارتفاع مستوأ التعليم للمرأة ينثر في بنية االسرة العربية ويدفعها
باتجاه مفهوم الشراكة بين المرأة والرجل في اتخاذ الق اررات ورعاية االطفال وفي االنفاق كما أن عدد االسر التي

على رأسها امرأة يتةايد في ظل اةدياد الهجرة وحاالت الحروب والنةوح وغيرها.

المصدر  :د حسن

كريم ,تأثير السياسات االجتماعية على االسرة ,االمم المتحدة ،االسكوا .بيروت ،1..8 ،ص.8

مستند رقم ()8

توزيع المقيمين في لبنان بحسب االنشطة الترفيهية.

نعم
3.08

كال
2.08

المجموع
2..0.

نوع النشاط الترفيهي
مطالعة الصحف والمجالت

1.0.

7.0.

2..0.

التردد إلى المقاهي والمطاعم

2.0.
2807

3.0.
3.08

2..0.

استعمال االنترنت

2.08
.03

3.07
.801

زيارة االصدقاء واالقارب

أنشطة ثقافية وفنية

أنشطة اجتماعية وطالبية

2..0.

المصدر :إدارة االحصاء المركزي ،وزارة الشؤون االجتماعية ،برنامج االمم المتحدة االنمائي دراسة االحوال المعيشية لالسر ()1..8-1...

بالعودة إلى المستندات الثالثة أجيبي عن االسئلة التالية:

 -1من خالل معطيات المستند رقم (: )1

أ -حدد ثالثة مجاالت اجتماعية طالها التحول.

( 3/4عالمة).

ب -اذكر العامل الحاسم في هذا التحول

(رب عالمة).

ج -استخرج نتيجتين اجتماعيتين لهذا التحول .

( عالمة واحدة)

 -2بالعودة إلى المستند رقم ()2

أ -ض عنواناً مناسباً للمستند.

(نصف عالمة)
2

ب -ما هو الطاب االجتماعي الغالب على االسرة العربية.

ج -استخرج من المستند االسباب التي ساهمت في التحوالت التي أصابت

( 1/2عالمة)
(عالمة ونصف)

االسرة العربية .محدداً الظاهرة االجتماعية التي تعكسها والمفهوم االجتماعي الذي أضفته على هذه االسرة.
 -3من خالل المستند رقم ()3

أ  -عرف المستند (موضوع ،نوع ،مصدر)

( 3/4عالمة)

ب -ما هو المنهج المتب في هذا المستند ؟ وما هي اهميته في دراسة المجتمعات ؟

( 3/4عالمة)

ج -حلل معطيات المستند ،محاوالً من خالل قرادة هذه المعطيات مقاربة الواق االجتماعي(اي انعكاسها )

للمجتم اللبناني من خالل توةي نسب النشاطات الترفيهية المختلفة ألفراده.

(عالمة واحدة)

 – 4من خالل المسـتندات الثالثة ومن خالل معلوماتك المكتسـبة ،اكتب نصاً تحاول فيه ابراة العوامل االساسية
التي تحدث تحوالت اجتماعية مختلفة في المجتمعات ،مبيناً نتائج هذه التحوالت االيجابية والسلبية على الفرد
والمجتم (أمثلة) ومبدياً رأيك في هذه النتائج.

(خمس عالمات)

المجموعة االختيارية الثانية  :دراسة موضوع اجتماعي 21( .عالمة)

س ـاهمت وسائل االتصال الحديثة إلى تعرف مجتمعنا إلى ما يحدث في البيئة الخارجية المجتمعية ،وتأثره بالتغيرات
الس ـريعة :االقتصادية واالجتماعية والثقافية نتيجة العولمة ،مما يندي بمعايير االنجاة وتحقيق الذات – التي كانت

مس ـتقرة من قبل – وتأتي بغيرها ،مما يحدث اضطراباً في المعايير التي يقاس في ضوئه السلوك االنساني ،فأصبح

المجتم واالسرة والفرد يواجه ما يسميه "دوركهايم" باالنومي  anomieأي تبدل القيم ،وأصبح من يتمسك بالمعايير
التقليدية مغترباً عن مجتمعه ،ولخوفه من فقدانه شعوره بالتماثل االجتماعي ،فإنه ال يجد أمامه سوأ التغاضي عن

معاييره االجتماعية الموروثة ،في سبيل الحفاظ على تماثله االجتماعي م المعايير السائدة وهو ما يسميه اريكسون
 aricksonمحاولة التوفيق بين الذات والمجتم .

المصدر:البعد االجتماعي والثقافي للقيم.االمم المتحدة.االسكوا.بيروت1..8

يطرح هذا النص إشكالية غةو القيم الخارجية لمجتمعنا .كيف نتعامل م هذا الواق ؟

عالج هذا الموضوع من خالل :

 تعريف القيم – دور المنسسات في نقل القيم (م أمثلة) – صراع القيم ( م أمثلة) – تعايش القيم (م أمثلة).ما هي برأيك أوجه االيجابيات والسلبيات للقيم الوافدة على الفرد والمجتم ؟

مالحظة  :تنظيم المسابقة (نصف عالمة) – خط مقرود (رب عالمة) – صياغة االسلوب (رب عالمة)
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عمالً موفقاً.

المادة :اجتماع

المجموعة األولى مفاهيم وتقنيات

الصف :اجتماع واقتصاد
أسس التصحيح

 )1أ .قديمة :تتحدد المنفعة من خالل :المكانة والطبقة والجماعة القرابية أي في ضود االنتماد.
حديثة :تتحدد المنفعة من خالل :الكفادة والمهارة والعمل الفردي أي في ضود االنجاة.

ب .تقليدية :تقاليد وعادات موروتة – طاعة وامتثال.

(عالمة)
(عالمة)

حديثة :تنمية روح المبادرة واالبتكار – احترام الرأي واالختيار الفردي.

 )2أ .خطأ ،باإلضافة إلى نظام القيم هناك المصالح الفردية أو الفئوية التي قـد تبتعـد عـن هـذا أو تتجـاوةه ،وهنـاك الميـول الخاصـة بفـرد أو بفئـة والتـي
قد تتناق

()1/2

م نظام القيم كلياً أو جةئياً.

ب .صح ،ألن كل األسئلة المرمةة تفرغ نتائجها في جداول إحصـائية أو رسـم بيـاني .ويـتم قـرادة المالحظـات والنتـائج المستخلصـة وربـط المتغيـرات

ببعضها من خالل هذا الجدول مما يتيح لنا كشف النقاب عن كثير من الحقائق االجتماعية أو المشكالت فيسهل إصالحها.

()1/2

ج .خطــأ ،ضــمانة حقــوق الفــرد والمجمــوع .ألن كــل فــرد يتنــاةل عــم جــةد مــن حقوقــه الشخصــية للمجمــوع .فوظيفــة هــذا التعاقــد هــي حمايــة مصــالح

المتعاقدين وتحقيق المساواة حيث يتخذ كل فرد لقب مواطن نظي ار شراكة في السلطة ،وتصبح األمة كلها هي صاحبة السيادة والسلطان.
)3

()1/2

– (فصل الدين عن الدولة ،الدولة هي المسنولة عن المجتم  ،الثورة هي المصدر األساس للحرية والتقدم)

()3/4

المفهوم :الراديكالية

( -المبالغة في دور العاطفة والخيال ،إحياد دور الدين ،إهمال دور العقل في تنظيم المعرفة والمجتم )

()3/4

المفهوم :المحافظة

()2

 )4خيارات هادفة لألسباب والحلول

المجموعة األولى اإلختبارية :تحليل مستندات

 )1أ .المعتقدات التقليدية – متغيرات اجتماعية واقتصادية من جراد الحروب – السيطرة الروحية

()3/4

واألخالقية التقليدية (دور الدين) – علم األجنة

ب .التقدم العلمي بسبب اإليمان بالعلم والعقل ونجاح الربط بين التجربة والعقل في حل

()1/4

مشاكل اإلنسان

ج - .تقلــص دور المعتقــدات التقليديــة أدأ إلــى خضــوع جمي ـ مظــاهر الحيــاة االجتماعيــة للمعــايير
النقدية والعلمية.

 -تقلص دور السلطة الروحية (الدين) أدأ إلى فصل الدين عن الدولة وخضوع المجتم للقوانين.

 )2أ .أثر التحوالت في بنية األسرة العربية (أو أي عنوان مناسب)
ب .تقليدية أبوية أي تابعة للسلطة الذكورية
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()1/2

()1
()1/2

ج .انفتـاح – تقـدم التكنولوجيـا ووسـائل االتصـال .ارتفـاع مسـتوأ التعلـيم عنــد المـرأة – دخـول المـرأة سـوق العمـل  -االعتـراف بـدور المـرأة فــي

تقدم المجتم  .الظاهرة االجتماعية :تحـول فـي بنيـة األسـرة العربيـة مـن جـراد دخـول قـيم جديـدة عليهـا أعطتهـا بعـ
المفهوم االجتماعي :مفهوم الشراكة ،أي تقلص (التميية الجنسي)

 )3أ .موضوع ...نوع جدول إحصائي – مصدر

مميـةات األسـرة الحديثـة.
(1/2

)1

()3/4

ب .اإلحصــائي .مقاربــة الواق ـ االجتمــاعي علــى أســس علميــة والحكــم علــى الظ ـواهر بشــكل موضــوعي .ألن اإلحصــاد ينطــوي علــى تقريــر

الحقائق وال يترك مجاالً للتأويل كما يكشف عن العالقات الضرورية بين الظواهر ويتـيح للباحـث وضـ القـوانين فـي صـور كميـة دقيقـة تسـاعد
()1

في تقييم وتقويم المشروعات و برامج اإلصالح.

ج .تحليل المستند :ارتفاع نسبة النشاط الترفيهي في ةيارة األصدقاد واألهل ( )%5.08مما يعكس المكانة العالية للعالقات االجتماعية بين

األهـل واألصــدقاد وهـي مــن مميـةات المجتمعــات التقليديـة التــي تـولي للعالقــات القرابيـة واألصــدقاد قيمـة أخالقيــة واجتماعيـة .مــا يعكـس تـرابط

المجتم اللبناني  -رغم االنفتاح الذي يتصف به .أما في مطالعة الصـحف والمجـالت والتـي تشـكل نسـبة (( )%22أي ربـ المقيمـين تقريبـاً)
اإلطـالع واكتسـاب المعلومـات رغـم ارتفـاع معـدالت االلتحـاق بـالتعليم وانخفـا

معـدالت األميـة فـي لبنـان ( %11تقريبـاً) -

يعكس انخفا

( %14من المقيمين) قد يكون السبب ارتفاع أسعارها قياساً إلى المداخل المتدنية .كما تنخف

أيضاً بسـبب األوضـاع األمنيـة المترديـة .كمـا

التي تخولهم التةود بالمعارف والمعلومات من جراد المطالعة والقرادة .كما تنخف

تنخف

أيضاً نسبة الذين يرتادون المقاهي والمطاعم شهرياً

أيضاً نسبة الذين يقومون بأنشطة ثقافية وفنية كارتياد المسارح والحفالت الموسيقية والسـينما والمعـار

التي ذكرنا سابقاً بالنسـبة الرتيـاد المقـاهي والمطـاعم .كمـا تـنخف

الفنيـة ( )%1301لألسـباب

أيضـاً نسـبة الـذين يسـتخدمون االنترنـت كنشـاط ترفيهـي خـارج نطـاق العمـل

ربمــا بســبب ارتفــاع تكلفتــه وعــدم تـوافره فــي جميـ المنــاةل وارتفــاع معــدالت األميــة التكنولوجيــة حتــى بــين فئــة المتعلمــين الكبــار ويكــاد يقتصـر

استخدامه على فئة الطالب .وتنخف

أكثر بالدراسة.

أيضـاً نسـبة المشـاركين بأنشـطة مجتمعيـة أو طالبيـة ربمـا بسـبب ضـيق الوقـت عنـد الطـالب واالهتمـام

 )4أبــرة التح ـوالت والعوامــل التــي تســاهم بهــا – التقــدم العلمــي – دخــول الم ـرأة ميــدان العمــل والعلــم – بــروة مفهــوم الش ـراكة أي تقلــص التمييــة
الجنســي .م شــاركة المـرأة فــي اتخــاذ القـرار وتربيــة األطفــال وفــي االنفــاق أحــدث تحـوالت فــي األسـرة وأصــبحت لهــا مميـةات األسـرة الحديثــة فــي
بع

جوانبها رغم الطاب األبوي التقليدي المسيطر عليهـا أو الـذي يسـودها .تحـوالت مـن جـراد الثـورة الصـناعية والثـورة الفرنسـية التـي نشـرت

مفاهيم الديمق ارطية وحقوق اإلنسان .ورغم مظاهر الحداثة الذي يشوب المجتم اللبناني ما ةالت العالقات االجتماعية القرابية أو القائمـة علـى

الصداقات تستحوذ على نسبة عاليه في سلوك األفـراد ممـا يعكـس أيضـاً أهميـة الجماعـات األوليـة أو جماعـة االنتمـاد فـي حيـاة اللبنـاني (5.

 %يقومون بةيا ارت األهل واألصدقاد) كما ان التقدم العلمي ساهم في ارساد دراسة الظواهر والمشكالت االجتماعية دراسة علمية موضوعية
تستند إلى الدراسات الميدانية وتستخدم المنهج اإلحصائي الذي يعطينا معطيات قيمة كما الحظنا الجدول فـي المسـتند رقـم ( )3تعكـس حقيقـة

المجتم وتقارب واقعه .انعكست هـذه التحـوالت ايجابيـا علـى صـعيد الفـرد فنمـت الفرديـة وأصـبحت مكانـة الفـرد تتحـدد علـى أسـاس االنجـاةات

والمـنهالت وشـاعت حريـة الـرأي واسـتفاد المجتمـ أيضـاً مــن هـذه االيجابيـات بخضــوعه للقـوانين الوضـعية وتقـدم التكنولوجيــا الـذي سـهل عليــه

االتصال بالخارج واالسـتفادة مـن المعـارف العالميـة والعلميـة .كمـا كـان لهـذا التحـول أثـره السـلبي إذ أدأ إلـى انتشـار الفقـر والجريمـة واألسـلحة

المدمرة والحروب والنةوح والهجرة وأيضاً إلى التفكك األسري.

المجموعة االختيارية الثانية:

دراسة موضوع اجتماعي 12( :عالمة)

المقدمة:
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أهميــة وســائل االتصــال فــي نشــر القــيم بــين المجتمعــات فــي ضــود العولمــة ومــا أحدثتــه مــن تغيـرات سـريعة فــي العــالم هــل يســتطي

المجتمـ واألسـرة والفــرد محافظـاً علــى قيمــه المحليــة والتقاضــي عــن القــيم التــي تغــةوا المجتمـ فــإلى أي مــدأ يســتطي المحافظــة علــى تقاليــده

الموروثة والتماثل في نفس الوقت م القيم والمعايير السائدة.
جسم الموضوع:

تعريــف القــيم – دور وســائل االتصــال فــي نشــرهاه دور وســائط نقــل القــيم فــي نشــر الــوعي لمــا يجــب أن نتنــاه مــن قــيم مــا يجــب أن

نحافظ عليه من قيم مجتمعنا -وظائف القيم في تحقق التماسك االجتماعي .دور وسائل االتصال :التلفةيون /االنترنت...

الواقـ االجتمــاعي فــي لبنــان :مـةيج مــن الحداثــة والتقليــد /صـراع بــين األجيــال .رفـ
السريعة/حقوق اإلنسان  /ذوي االحتياجات الخاصة.
-

قــيم معينــة وتبنــي أخــرأ (علميــة) وغيرهــا /اةيــاد .وجبــات الطعــام

أهمية حسن استعمال وسائل االتصال وعنصر التوجيه الذي تمارسه على التربية – أهميته على القيم الوطنية والهوية الثقافية (اللغة).

الخاتمة

اإلجابة على اإلشكالية :ضرورة ممارسة العائلة والمجتم للدور التوجيهي م أهمية االنفتاح على القيم األخرأ التي تسهم في التطور والتقدم.

تلخيص الموضوع.
فتح آفاق جديدة:

فهل يمكن للمنسسات والجمعيات والعائلة والمدرسة أن تلعب الدور القيادي في التوفيق بـين القـيم الوافـدة والقـيم المحليـة لمـا فيـه مصـلحة

الجيل الطال .
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