
 

 

 إجتمـــاع : المــــادة 
  اجتماع واقتصاد : الصـــف
 

 
 نقاط(7)                             المجموعة اإللزامية األولى: استعمال مفاهيم وتقنيات:

1-               
 نقطة( 1)     المفهوم االجتماعي الذي يعكسه المستند المرفق                                                  حدد . أ

 نقطة( 4/1)  أسبابه االجتماعية. . ب
 نقطة( 4/1) نتائجه على المجتمع. . ت

 

 (نقطتان) إجابتك. عل ل ثم   ،الجمل التاليةبـ"صح" أو "خطأ" عن  أجب -2

 ظمة هي التي تشكل: الجمعيات والنقابات واألحزاب.قوى التغير غير المن . أ

ة تؤؤدخل الدولؤؤة  ؤؤمن نطؤؤاق معؤؤي ن فؤؤي الشؤؤأن يؤؤنمن أتبؤؤاع الفكؤؤر الليبرالؤؤي االقتصؤؤادي الجديؤؤد ب ؤؤرور . ب
 االقتصادي واالجتماعي.

 تستطيع الدولة بفعل ال ريبة أن تلعب دوراً بالغ األهمية في تأمين الحماية االجتماعية.ج. 
خ الت امن األولي. د.   إن تطبيق ال مان االجتماعي في مجتمع من المجتمعات يرس 
 

 نقطة( 4/3) مع وفئاته التغي ر؟لماذا وكيف تقاوم بعض قوى المجتأ. -3

 نقطة( 4/3) ب. لماذا يعتبر الحزب عنصراً من عناصر التحديث في المجتمع؟
 

 )نقطتان(  في مجتمعنا. أهمية عمل المرأةحول اجتماعي  في بحث أنت مشارك-4

ًً عي  إلى ُطلب إليك و ع استمارة موجهة  ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ا فيهؤ نة من النساء العامالت، متناوالً
 النقاط اآلتية: 

 على المجتمع. -  على األسرة. - على المرأة نفسها.انعكاس عمل المرأة:   
 سناالً مغلقاً ذا ثالثة خيارات لكل نقطة من النقاط المذكورة أعاله. لتنفيذ الهدف  ع

 

 واحدة من المجموعتين اآلتيتين: إختار
 

   نقطة( 11)     :المجموعة االختيارية األولى: تحليل مستندات اجتماعية
 

 (:1مستند رقم )

" غيؤر واقعؤي بمعنؤى أنؤه ال أحؤد اسميراه مجرد منشر "مسألة الحد األدنى لألجور، وت إهمالتتمادى الحكومات المتعاقبة في 
دوالر أميركؤؤي )ت ؤؤاف إليؤؤه بؤؤدل نقؤؤل ن  ؤؤمان ن مؤؤنح تعلؤؤيم(  233 حؤؤواليألؤؤف ل.ل  333يتقا ؤؤى الحؤؤد األدنؤؤى لألجؤؤور )

انخفا ه وتآكله ال ينثر على الواقع المعيشي للمواطن اللبناني. هذا الموقف يدح ؤه الخبيؤر االقتصؤادي الؤدكتور  وبالتالي فإن
 2332-2332كمال حمدان الذي ينكد على أن الحد األدنؤى لألجؤور يجؤب أن يؤرتبط بمنشؤر األسؤعار الؤذي ارتفؤع بؤين عؤامي 

أي زيادة منؤذ عشؤر سؤنواتغ رغؤم ازديؤاد الت ؤخم  يلحقهنى لألجور لم وإن الحد األد ةالمائأربعة إلى خمسة في وحدهما نحو 
دوالر  233%( مؤن األسؤر اللبنانيؤة يقؤل دخلهؤا عؤن 33المركؤزي تبؤين أن ) اإلحصؤاء إدارةوارتفاع األسؤعارغ ويشؤر إلؤى أن 
ن األسر تعاني من الفقر % م 13إلى  8ة من األسر تعيش على خط الفقر األعلىغ وبينهم نسبأميركي في الشهرغ أي أن هذه ال
االتحؤاد العمؤالي العؤام الؤذي يقؤدر  ا رئؤيسدوالراً أميركيؤاً فؤي الشؤهر. وتأكؤل األجؤور ينكؤده 353الشديد أي ال يتجاوز دخلهؤا 

بؤؤـ  2332)تؤؤاريخ رخؤؤر زيؤؤادة للحؤؤد األدنؤؤى لألجؤؤور( حتؤؤى منتصؤؤف عؤؤام  1992منشؤؤر غؤؤالء المعيشؤؤة التراكمؤؤي منؤؤذ عؤؤام 
 ألف ل.ل.  923فع الحد األدنى لألجور إلى %(غ وعليه يجب ر2333)

 . 13، ص.2338كانون الثاني  4المرجع: أبو ذكيغ رشا. صحيفة األخبار،؟ 

 
 (:1مستند رقم )

( سؤنة مكتملؤة 12-13بؤين ) قدر المسح الذي قامت به وزارة الشنون االجتماعية عدد األطفال العاملين الذين تتراوح أعمؤارهم

فؤي الفتؤرة نفسؤؤها للمسؤح بؤأن عؤدد األطفؤؤال  % مؤنهم لبنؤانيون(. كمؤؤا قؤدر عؤدد البؤاحثين عؤؤن عمؤل92.2طفؤالً ) 31212بنحؤو 

%( مؤنهم أميؤون أو يعرفؤون 3132طفالً. ويشير المستوى التعليمؤي لهؤنالء األطفؤال إلؤى أن ) 13859الباحثين عن عمل بنحو 

%( المتبقيؤؤة علؤؤى المراحؤؤل التعليميؤؤة 1435نسؤؤبة ) %( مؤؤنهم فؤؤي مسؤؤتوى ابتؤؤدائي. فيمؤؤا تتؤؤوزع5338القؤؤراءة والكتابؤؤةغ وأن )

 %( للمرحلة المتوسطة. 13322الالحقة منها )

 .2-5. ص ص 2335لمصدر: حمدان، حسين. عمل األطفال في لبنانغ منسسة البحوث واالستشارات. بيروت. شباط ا

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:3مستند رقم )
 ن بحسب المحافظات:التأمين الصحي في لبنا نسب االستفادة من أحد أنواع

 المجموع ال يتطبق نسبة غير المستفيدين نسبة المستفيدين المحافظة

 13333 234 3835 5931 بيروت

 13333 132 4531 5338 جبل لبنان

 13333 133 2532 3338 لبنان الشمالي

 13333 235 5835 3933 البقاع

 13333 334 2238 3338 لبنان الجنوبي

 13333 ..3 2432 3135 النبطية

  13333 138 5333 4439 لبنان
، الجمهوريؤة اللبنانيؤة. 2334(. دراسؤة األحؤوال المعيشؤية لألسؤر فؤي لبنؤان UNDPإدارة اإلحصاء المركزي، وزارة الشنون االجتماعيؤة ) :المصدر

 .23(، ص 4-2جدول رقم )
 
 

 عن األسئلة التالية من خالل المستندات الواردة أعاله: أجب

  (  1ل معطيات المستند رقم )من خال -1

  نقطة( 2/1)      الظاهرة االجتماعية التي يعكسها المستند. حدد .  أ

 )نقطة(  ها من خالل المستند.فسرية التي تنتج عنها؟ ما هي المشكلة االجتماع .ب

 )نقطة(  داللة من المستند(. )أعطما هو أثر هذه المشكلة على الواقع االجتماعي للمواطنين.  ج.
 

  (1بالعودة إلى المستند رقم ) -2

 نقطة(  2/1)    الظاهرة االجتماعية التي يعكسها المستند.  استخرج  أ. 

  نقطة(  4/3)   ثالثة أسباب رئيسة لهذه المشكلة. أذكرمن خالل معلوماتك المكتسبة   ب.

 )نقطة( (.1رقم ) ( والمستند1تند رقم )المتبادلة بين المشكلتين االجتماعيتين التي يفرزها كل من المسالعالقة  فسرج. 

 
 (.3من خالل معطيات المستند رقم ) -3

المشكلة  ثم استخرج على صعيد لبنان  فيدينالصحي وغير المست مينمن أحد أنواع التأ نالمستفيديبين نسب  قارن  أ.       

 ) نقطة(         ؟ االجتماعية التي تعكسها هذه المقارنة

 نقطة( 2/1) بين نسبتيهما. نفظة األكثر استفادة من التأمين الصحي والمحافظة األقل استفادة منه ثم قارالمحا حددب.      

 نقطة( 4/3)بعين االعتبار خصوصية كل محافظة.  رخذاً  ،األسباب جتماعية التي تنتج عن ذلكغ محدداً المشكلة اال أذكرج. 

لبية علؤى الفؤرد غ ومبينؤة انعكاسؤاتها السؤتحليلهؤا تندات الثالثؤةغ محؤاوالً مسؤمشكلة رئيسة في كل مسؤتند مؤن ال كتابة نص: حدد  -4
 نقاط( 5)  .التوازن إلى المجتمع إلعادةلحل هذه المشكالت  إتباعهاالسياسة االجتماعية الواجب  والمجتمع. ثم حدد

 

 

 

 نقطة( 11) دراسة موضوع اجتماعي. المجموعة االختيارية الثانية:

تلف دول العالم أن السياسؤات االجتماعيؤة والخطؤط اإلنمائيؤة، التؤي ت ؤعها السؤلطة المركزيؤة، وأن أظهرت التجارب في مخ

م، تتعث ؤر بسؤبب عؤدم مشؤاركة النؤاس... مؤن هؤذا المنطلؤق، بؤدأ الحؤديث عؤن مفهؤوم  ر والتقد  ترافقت مع رغبة فعلية في التطو 

ت النؤاس وتمكيؤنهم مؤن المشؤاركة فؤي القؤرارات التؤي تؤنثر جديد للتنمية يقوم على اعتبارها "عملية تهدف إلى توسؤيع خيؤارا

 على حنياتهم، ورفاهيتهم، بما ينسجم مع طموحاتهم وتطل عاتهم".
 . 211للبحوث واإلنماء. التفاوت والسياسات االجتماعةية. ص التربوي  المرجع: المركز 

 



 

 

ت والفئؤات أهؤدافها: عؤالج المو ؤوع مؤن خؤالل كيف تحقق السياسة االجتماعية القائمة على ت افر جهؤود مختلؤف المنسسؤا

 النقاط التالية:

ل  - وظائف دولؤة العنايؤة. - .ةاالجتماعيبرامج السياسات  - .ةاالجتماعيالسياسة تعريف  - دور القطؤاع األهلؤي فؤي التؤدخ 

 نقاط( 2)   في الشأن االجتماعي.

ق التنميؤة وبالتؤالي نجؤاح السياسؤة االجتماعيؤة اعين األهلي والرسمي لتحقيكيف يبرز ت افر الجهود بين منسسات القط -

 نقاط( 2)  .مبديًة رأيك في لبنان. )أمثلة(

                     

 اًـ اًل موفقـعم

 

 
 
 

 
                 فرع االقتصاد واالجتماع 

       . استعمال مفاهيم وتقنيات: المجموعة االلزامية األولى
 نقاط(2) 

 )نقطة(                التفاوت االجتماعي. -أ -1
 نقطة( 4/1)                  التوزيع غير العادل للثروة.  -ب
 نقطة( 4/1)   ازدياد الهوة بين األغنياء والفقراء. نزاعات، صراع في المجتمع. -ج

 أ. خطأ. قوى التغير غير المنتظمة هي التي تشكل تيارات فكرية وثقافة  -2
 )نقطتان( )إعالميون، مفكرون، فنانون/ممثلون..(                                                  

عقدود العمدل لعدود كتلد  التدي تلالقتصداد.  ةب. صح. ألنهم لم يسلموا مطلقًا بذهاب الدولة بتددخلها أبعدد مدن الدددود التنظيميد 
 النقدية. وأن ال تدل مدل األفراد. لشركات الكبرى و االتفاقات االدتكارية والسياسةلو 

ج. صح: ألن وظيفة الضريبة لم تعد مجدرد تمويدل  خزيندة الدولدة فدسدبأ بدل أضددت أداة فاعلدة لتنفيدذ السياسدة االجتماعيدة 
 من خالل إنفاقها على الدماية االجتماعية.

المددواطنين والدولددة وتعددود تقددديماتها د. خطددأ. يرسددت التضددامن االجتمدداعي، ألن الضددمان االجتمدداعي ميسسددة يددتم تمويلهددا مددن 
 للمواطنين على اختالف فئاتهم ومناطقهم..

أ. يوجد في المجتمع فئات وقوى تمثل مصالح وتقاليد وذهنيات تسعى جاهدة للوقوف في وجه موجدات التغييدرأ وكثيدرًا مدا  -3
وخصوصددًا علددى سددلطتهاأ وهددي  ينبددع هددذا الددرفو مددن خددوف بعددو الفئددات مددن نتددائا التغيددر علددى مديطهددا وأسدداليب عيشددها

سددلطة اعتددادت عليهددا وعلددى ممارسددتها لقددرون خلددت، كمددا اعتددادت علددى إدارة الشددأن العددام والخددا  بطددر  تقليديددةأ فهددي غيددر 
مستعدة للتنازل عن هذا الد أ وال جعله موضع مشاركة مع أدد. وقد يلجدأ بعضدها إلدى العندف لمندع دركدة التغيدر كمدا ددد  

 نقطة( 4/3)     فيهما.  تن الثورات التي ددثفي فرنسا وروسيا إبا
ب. ألن االلتدددزام بدددالدزب يعتبدددر عمددداًل واعيدددًا واراديدددًاأ وشدددكل مدددن أشدددكال الدداثدددة وألنددده يغلدددب الدددوالء االختيدددار  علدددى الدددوالء 

 نقطة(4/3)       التقليد . والوالء المدني على الوالء العسكر .
 )نقطتان(       أسئلة مغلقة هادفة ومتنوعة.       -4

    تحليل مستندات اجتماعية:    المجموعة االختيارية األولى
 نقطة( 2/1) االجتماعي للمواطنين/ أو أ  عنوان في هذا المعنى. -أ. اهمال الدولة للشأن االقتصاد  -1

 نقطة. 4/1صياغة األسلوب  -نقطة 4/1خط مقروء  -نقطة 1/1تنظيم المسابقة مالحظة: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ئية بميشددر غددالء المعيشددة وبالتددالي هنددا  فجددوة بددين القدددرة الشددرا دنددى لرجددور بسددبب عدددم ربطددهكددل الدددد األتآب. 
 وبين ارتفاع أسعار السلع التدي أقدرب بهدا الجميدع رغدم اخدتالفهمأكثر من عشر سنوات  لرجور التي بقيت ثابتة منذ 

 )نقطة(                                                                   في تقدير هذا الميشر.
دوالر أميركدي تقريبدًا بينمدا الددد األدندى  233دندى لرجدور ج. ترد  األدوال المعيشة لرسر/ ازدياد الفقر/ الدد األ

دوالر يعديش فدي فقدر شدديد جددًا.  233دوالرًا معندى ذلد  أن الدذ  يتقاضدى  353لرسرة التي تعيش فدي فقدر شدديد 
   )نقطة(                                                            

 نقطة( 2/1)          عمالة األطفال. -أ -2
بتددائي وعددم تطبيد  قدانون العمدل الدذ  يدظدر عمدل األطفدال عدم تطبي  قانون الزاميدة التعلديم فدي مردلدة التعلديم اال -ب

التددي تددن  علددى ادتددرام دقددو  اقنسددان ودقددو  و أ عدددم التددزام لبنددان بددالمواثي  الدوليددة التددي صددد  عليهددا 13قبددل سددن 
 نقطة( 4/3)  الطفل/ الفقر. 

رب الدراسدي وعمالدة األطفدال. وعمالدة األطفدال نتيجدة للفقدر أو تدرد  سد  األدوال المعيشة ييد  إلى التالفقر أو تر  -ج
 )نقطة(        األدوال المعيشية.

% بينمددا غيددر المسددتفيدين تزيددد نسددبتهم 4439نسددب المسددتفيدين مددن أدددد أنددواع التددأمين الصدددي علددى صددعيد لبنددان هددي  -أ-3
شمول الضمان الصدي أو التأمين الصدي جميع المواطنين ممدا يعدرو نسدبة كبيدرة فدي  % ما يعني عدم5333عن النصف 

أفراد المجتمع للتهميش وخطر اقصابة باألمراو والوفيات خاصة إذا قرنا ذل  باألوضاع المعيشية لرسر كمدا هدو بدارز فدي 
 )نقطة(     . األعلى % من األسر( تعيش في دالة فقر33( )1المستند رقم )

 نقطة(. 2/1)                %( 5931لمدافظة األكثر استفادة هي بيروت )ا -ب
 .نسبة مدافظة النبطية دوالي نصف نسبة جبل لبنان %(.3135المدافظة األقل استفادة هي النبطية )     
شدمل العداملين تفاوت مناطقي هذا يعود إلى تمركز القطاعات االقتصدادية والخدماتيدة فدي بيدروت ديد  التدأمين الصددي ي -ج

 في هذه القطاعات. )صناعية/تجارية/ مصرفية/ ميسسات دكومية...(
ال يشددملهم الضددمان الصدددي، أو  راعددة ونعلددم أن معظددم العداملين فيددهبينمدا يسدديطر علددى مدافظددة النبطيدة قطدداع الز 

تسددداب هدددم باالنيعملدددون فدددي ميسسدددات صدددغيرة لدسدددابهم/ بائع/صدددادب دكدددان/ ومدددداخيل هددديالء متدنيدددة ال تسدددمح ل
ألف ل.ل في الشهر( أو التأمين الصددي فدي شدركات تدأمين أيضدًا  93ار  المرتفع البدل )للضمان الصدي االختي

   ع على النزوح والهجرة.شجأسعارها مرتفعة، هذه األوضاع تشكل عوامل طرد ألبناء األطراف وت
 نقطة( 4/3)     

العنايدة الكافيدة مدا يديد  إلدى ازديداد الفقدر. الفقدر يديد  مشكالت: عدم ايالء الدولة الشأن االقتصاد / االجتمداعي  -2
إلى عمالة األطفال/ عدم شمول الضمان الصددي جميدع المدواطنين ممدا يعدرو صددتهم لرمدراو والوفيدات. هدذه 
األوضددداع الشددداذة متداخلدددة مدددع بعضدددها الدددبعو فكدددل منهدددا يددديثر علدددى األخدددر. ولهدددا انعكاسدددات سدددلبية علدددى الفدددرد 

لبطالدة والتسددرب المدرسدي وانتشدار األميدة إلددى مدا يتعدرو لده هدديالء األطفدال مدن اسدتغالل مدداد  والمجتمدع فتدزداد ا
الدائم. وعدم  الجرائم وعنف جسد  ونفسي وبالتالي قد يسبب لهم االندراف مثل تعاطي السرقة والمخدرات وارتكاب

 كددلاالقتصدداد  وتآ ع األداءشددمولية الضددمان الصدددي لجميددع المددواطنين يدديد  إلددى سددوء الرعايددة الصدددية. وتراجدد
خيل ألن الضمان من أهدافه األساسية تأمين الرعاية الصدية وتأمين سدالمة المدداخيل. فالسياسدة االجتماعيدة المدا

هدفها اقنسان وادترام دقوقه كاملة من خالل التوزيع العادل للثروة والمداخيل وتقلي  الفوار  بين مختلدف الفئدات 
عدددات والصدددراع داخددل المجتمدددع. يقتضدددي ذلدد  تدددأمين فددر  عمدددل مدددع اعتمدداد سدددلم متددددر  واألفددراد للددددد مددن النزا

لرجور يتناسب مع ارتفاع األسعار. ومراقبة األسعار ودعم السلع األساسيةأ وضدرورة تطبيد  مبددأ التعلديم اقلزامدي 



 

 

د  التددوازن فددي والمجدداني فددي المردلددة األساسددية وشددمول الضددمان الصدددي جميددع المددواطنين لتسددتقيم األمددور ويددد
 منى خالل تطبي  السياسة االجتماعية التي تهدف الى  المجتمع

  .) ذكرتعريددف السياسددة االجتماعيددة( ووضددع برامجهددا موضددع التنفيددذ الفعلي)تعددداد البددراما مددع ذكددر خصددائ  كددل منهددا(
 نقاط( 5)                                                                                 

 نقطة( 12)      دراسة موضوع اجتماعي.  المجموعة الثانية االختيارية:
لماذا السياسة االجتماعية القائمة على تضافر الجهود لمختلف فئات المجتمدع )دولدةأ أفرادأجمعيداتأ مجتمدع  المقدمة:

 نقاط( 3)        مدني أ أدزاب أ نقابات..(
 أية سياسة اجتماعية نريد ؟ ولماذا؟ -

 نقاط( 2)     تعريف السياسة االجتماعية.   - م الموضوع:جس
 برامجها. -                  
 -وظيفة دولة العناية / أدوار القوى المنظمة وغير المنظمةأ )أمثلدة مدن المجتمدع اللبنداني )أددزاب -                 

 جمعيات..( في تفعيل السياسة االجتماعية.  -نقابات
ود؟ ألن التنمية التي ال تنبث  مدن إرادة الشدعب والتدي ال تتوجده إليده تفشدل )تجربدة بلددان العدالم لماذا تضافر الجه -

 الثال (.
رأ  الطالدددب الشخصدددي فدددي السياسدددة الواجدددب إتباعهدددا قشدددباع  ، وتقويمهدددا.تقيددديم السياسدددة االجتماعيدددة فدددي لبندددان - الخاتمةةةة:

 نقاط( 3)        داجات المجتمع واألفراد.
 كار الرئيسة في الموضوع.تلخي  األف -
 فتح آفا  جديدة. -

 

 
 


