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 مسابقة في مادة علم االجتماع
  الثالث الثانوي /االجتماع واالقتصادالصف: -

 مالحظة:االجابة على الورقة نفسها 
 (عالمات  7استعمال مصطلحات ومفاهيم وتقنيات ): المجموعة االلزامية االولى

 (تان)عالم                                                   التية.مّيز بين المفاهيم ا: السؤال األول
 االخالقية والقيم االجتماعيةالقيم  .أ 

  --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

   في نقل القيم االسرة التقليدية و االسرة الحديثة .ب 

  --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

---------------------------------ج.التمييز العنصري والتمييز االجتماعي:
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 
------------------------------د. علماء الدين والفالسفة بالنسبة لتكوون القويم:

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

 (ونصف)عالمة                       ّضع المفهوم المناسب أمام المصطلحات االتية :: السؤال الثاني
----------------------------------:المحافظون  –الراديكالية  –الليبرالية  . أ

------------------------------------------------------- 
-----------------------------------:االتجاه العمومي  –االتجاه الفردي  . ب

------------------------------------------------------- 

------------------:وسوالل االعوالم –نمط العموارة -المؤسسات–الجامعات –المدارس ج.
--------------------------------------------------------- 

-------------------التكامول االجتمواعي: -وحدة االشخاص النفسية -د. تماسك النماذج
---------------------------------------------------------- 

------------------------رافوي:الحيز الجغ -العالقات الاجتماعية -ه.الحيز الثقافي
---------------------------------------------------------- 

--------دراسوة الوحودات الطبيعيوة: -دراسة االنظمة االجتماعيوة -و.الدراسة الشاملة للمجتمعات
--------------------------------------------------------- 

  (ونصف )عالمة                                   اآلتية: قة بين المفاهيم وّضح العال:السؤال الثالث
------------------------------------:التدرج  –التفاوت  –تقسيم العمل   أ.     

----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

-------------------------------المجتموع:-الفورد-الثقافوة-الشخصية القاعدية ب.    
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------الهيبة االجتماعية: -الدور -ج. المركز  

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------د.الطبيعة والثقافة: 
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------ه.الثقافة والمجتمع:
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

-------------------------الموقع من عملية االنتاج: -النظام الطبقي الحديث -و.التفاوت
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

 :رابعالسؤال ال
موجهووة الوون ابنوواء منطقووة معينووة  اسووتمارةبنوواء طلووب مركووز دراسووات اجتماعيووة منووك كباحووث اجتموواعي أوال: 

من لبنان للحصول علون معطيوات بغيوة دراسوة ظواهرة التفواوت االجتمواعي فيهوان وذلوك مون خوالل موا يلوي: 
 الوضع التعليمي.       –ضع المهني الو 

ضوووع سوووؤالين لكووول وضوووع مووون االوضووواع الموووذكورة تحقووو  مووون خاللهموووا هووودف االسوووتمارة بالحصوووول علووون 
                                  والثواني علون ثالثوة خيوارات.                                                المعطيات المناسبة للدراسة. علون ان يكوون السوؤال االول مغلقوا علون خيوارين 

 )عالمتان(
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------_ الوضع المهني:
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------الوضع التعليمي:_
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

بعوود تنفيووذ االسووتمارة طلووب منووك مركووز الدراسووات نفسووج بنوواء مقابلووة موجهووة الوون المسووؤول المعنووي فووي  ثانيووا:
 االجتماعية لمعرفة: وزارة الشؤون

 تشخيص الوزارة لالسباب المؤدية لظاهرة التفاوت في المنطقة المعنية بالدراسة.-أ
 برنامج الوزارة للتخفيف من حدتها. -ب

-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

 تشخيص الوزارة لالسباب: -أ
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

 برنامج الوزارة: -ب
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

 (ةعالم12)                   تحليل مستندات اجتماعية.: موعةاالختيارية االولىالمج
 المستند األول:

تعيش فيها  ن الظروف التيأنأقرَّت حكومات العالم ب1994للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام  في المؤتمر الدولي 
المرأة والمكانة التي يمنحها المجتمع لها تتحكم بمقدار النمو والتطور والرفاه الذي يتمتع بج هذا المجتمعنوأشار إلن عدد 

من بينها تأمين التعليم وضمان الخدمات األساسية المتنوعة لها من الشروط الالزمة لتحقي  التنمية البشرية للمرأة و 
ومشاركتها في صنع القرارات التي تتصل بشؤون حياتها وتمكينها من المهارات الالزمة لوضع كل ذلك موضوع 

عدالة بين التنفيذ.كما أقرَّت هذه الحكومات بالعمل علن القضاء علن كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ونشر ثقافة ال
 الجنسين وسن التشريعات واتخاذ التدابير من اجل تحقيقهاعمليًا. 

 .1991: وثال  من المؤتمر الدولي للسكان والتنميةن األمم المتحدةن القاهرةن المرجع                                      

 (.0771-0793) /03 -52ة العمر:فئ -أوضاع المرأة بالمقارنة مع أوضاع الرجل في لبنان المستند الثاني :
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 رجال 0771 نساء 0771 رجال 0793 نساء 0793 المؤشرات / السنة
 % 925 % 01 % 5022 % 1520 األمية في األعمار فوق عشر سنوات

 % 120 % 828 % 121 % 920  العزوبة الدائمة
 % 21 % 11 % 21 % 01 االنتساب للتعليم الجامعي

 % 7021 % 01.2 % 2020 % 0127 العمل

 : الثالث مستندال
أن يكون الحود  بتطبي  مبدأ "الكوتا النسالية" أي ن أوصت "لجنة األمم المتحدة حول وضعية النساء1991في العام  

%"ن كمووا أقوورت "قمووة االر  حووول 31األدنوون لمشوواركة النسوواء فووي مراكووز صوونع القوورارات داخوول الحكومووات الوطنيووة 
 لنساء كعنصر أساسي في االستراتيجيات التي تعالج المشاكل االقتصادية واالجتماعية.التنمية االجتماعية" تمكين ا

 2112-2111تقرير التنمية البشرية في لبنان : جعالمر                                                                
                                     المستند الرابع :

ة الحكومية الجديدة أمس مفاجأة "نسالية" للمرة األولن في تاريخ لبنانن تمثلت في توزير امرأتين دفعة حملت التشكيل
. وال يهم أن تحمل الوزيرتان قضية المرأة فقط في اتخاذ %7ما يعادل  وزيراً   31واحدة في الحكومة من أصل 

اليومنعلن الصعد السياسية واالجتماعية القرار في كل القضايا الحياتية األخرى التي يعاني منها المجتمع 
واالقتصادية  "ألننا ال نريد أن نحصر المرأة في المجال االجتماعي فقط"نوما يهمنا أن تنجح المرأة في المناصب 

ولكن هذا التمثيل النسالي في الحكومة ال يعني أن المرأة نالت كل حقوقهانويشكل ذلك بداية جديدة وجدية في نالتي تتبوأها"
 .ذا المجاله

 27/11/2114فاتن قبيسي/ السفير                                                                  
 

 : على االسئلة االتية جبالى المستندات أبالعودة 
 )عالمة(                                                      .موضوع المستندات األربعة حّددأ_ -0

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------                                                 

 (ونصف ناتعالم)      (4-3-2في المستندات ) هانثم بين تطبيقاتالخاصة بالمرأة  ت التنمية البشريةاحّدد مقومب _
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

 )عالمةونصف(       دليلين عليها . اإستخرج الظاهرة التي يدور حولها المستند الثاني نمقدمأ_  -5
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-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------     

 الذي شكل التحليلحدد  من ثمنو  الثاني وقدم دليال علن ذلك حّدد إسم المنهج المتبع في المستند ب_
  )عالمتان( في التعاطي مع نوعية المعطيات الموجودة في المستند .                  يعتمد يجب أن

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

ثم أعط مثال نالمجتمع اللبناني التمييز الجنسي فيو التقليدية  االجتماعية القيم بع  العالقة بين بين-0
 ( )عالمة يوضح العالقة من حياتك العملية.                                                        

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

 تنمية المجتمع أن الذي أقرت فيج حكومات العالم ومن بينها لبنان علنلمستند االول من اانطالقًا  -1
     عدد من الشروط الواجب تحقيقها.                                              من خالل تحقي  التنمية البشرية للمرأةب مرتبطة

لة و مسؤ  الجهات التي يجب أن تكون ثم حّددنوط عملياتحقي  هذه الشر دور الدولة اللبنانية لجهة  أوال قّيم
تعزيز وتثبيت حقو  المرأة المقرة في الشرالع السماويةنثم بين نتيجتين من النتالج التي يمكن ان  عن

عدم تنفيذ الشروط التي تحق  التنمية البشرية للمرأة ن أو عدم تثبيت حقوقها المقرة في  تترتب من جراء
وأخيرا قدم أربعة اقتراحات عملية تساهم في تعزيز وضع المرأة وانتشالها من بع  االديان السماوية. 

  ( عالمات 4)              العادات واالعراف والتقاليد الجاهلية.                
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
  

                                                                     
 عالمة(12)                معالجة موضوع اجتماعي .             : المجموعةاالختيارية الثانية

 ( 0رقم ) مستند
والثقافيوووة كالمدرسوووة  إن مكانوووة بعووو  المؤسسوووات االجتماعيوووة التوووي كانوووت تقووووم بعمليوووة التنشووولة التربويوووة

والجامعووة قوود تقلصووت بفعوول انتشووار وسووالل االتصووال وايعووالم وتطووور تقنياتهووان إذ أصووبحت هووذه الوسووالل 
 المصدر األساسي يكتساب المعرفة والثقافة لألجيال الصاعدة. 



 

8 

 

P
ag

e
8

 

المنطقة. إن إن قضية التربية هي المرادف لمشروع التقدم والحداثة التي كان لبنان سّباقًا إليها علن صعيد 
ايعالم لم يكن حاضورًا بموا يكفوي فوي تشوكيل قووة ضواكطة لتشوكيل وعوي حقيقوي لخطوورة التربيوة ب عتبارهوا 

 قضية المواطن والوطنن وقضية الماضي والحاضر والمستقبل.
إن التعلوويم هووو نظووام العلووووم والمعووارف موون المعلووم إلووون التلميووذ مباشوورةن وهووو نظوووام مهمووا تطووورت وسووواللج 

 ج ال يزال يقوم علن مبدأ التلقين بشكل واسع ويكاد ينحصر داخل جدران الصف .وأساليب
عولمووة الثقافووة نو ألفكووار والمعلومووات بواسووطة وسووالل ايعووالم وخاصووة االنترنتاالعولمةعمليووة انتشووار     

م التووي هووي نتوواج العولمووة ايعالميووة األميركيووة ن ان السوورعة فووي نقوول األخبووار والمعلومووات والبوورامج واألفووال
نووتج عنهووا اكتووراب ثقووافي لوودى العديوود موون المجتمعووات وسوواهم أيضووًا وقوود تسووو  للنموووذج الثقووافي األميركووي 

 بالقضاء علن بع  قيمها وخصوصياتها الثقافية الوطنية.
إن التغيوورات التووي أحوودثتها العولمووة ايعالميووة فووي مجتمعاتنووا العربيووة هووي عميقووة جوودًان وتوودفعنا إلوون إعووادة 

كثير مووون مسووولماتنا فوووي تنظووويم مجتمعاتنوووا ورؤيتنوووا للثقافوووة العربيوووة واسوووتخدام اللغوووة العربيوووة. إن النظووور بوووال
المخوووواوف تتزايوووود موووون أن تكووووون العولمووووة محاولووووة جديوووودة لفوووور  أنموووووذج ثقووووافي واحوووود علوووون العووووالم يطوووويح 

كانوت العولموة بالمكونات الحضارية للشعوب عبر حركة التجارة والتالقح بين ثقافوات األموم والشوعوب. فو ذا 
 تعني األمركةن فشعوب العالم أجمع مستهدفة بالعولمة؟ 

 المرجع :بتصرف من ندوة الدراسات االنمالية نالمؤتمر الوطني الثامن عشر لالنماء   التربية وبناء االنسان المعاصر . 
 (2مستند رقم )

 الشباب وتبدل سلم القيم
ماعوووة ضووومن قووويم ومثاليوووات لووويس مووون السووووهل فوووي مجتمعوووات العوووالم كلوووجن يحيوووا الفووورد وتحيوووا الج

تجاوزهووا... دالمووًا هنوواك مثوول عليووا وقوويم تووتحكم بسوولوك الفوورد الووذي يتفاعوول مووع محيطووج ضوومن هووذه 
الوودالرة القيميووة أو هووذا السوولم موون المثاليووات. فووي لبنووان لووم تعوود الصووورة علوون هووذا النحووون فووالمجتمع 

تفرضوج عليوج المثاليوات بول أوجود لنفسوج قاموسوًا  اللبناني والسيما مجتمع الشباب لوم يعود مؤمنوًا بموا
جديوودًا موون القوويم الواقعيووة. هووذا االسووتنتاج كووان ثموورة اسووتطالع للوورأي أجووراه "نهووار الشووباب" بووّين أن 

قيموووة واقعيوووة توووتحكم بسووولوك شوووباب اليووووم. أتوووت الواسوووطة فوووي طليعوووة هوووذه القووويم وتلتهوووا  21هنووواك 
و عالقوات المصوالح و الكوذب و التلووث و الخيانوة و العبثيوة و  بالترتيوب: االهتموام بوالنفس و رول الفرديوة

الالمبواالة و الوصوولية و العنوف و اييموان الوديني و الصوداقة و النضوال مون أجول المسوالمة و الوطنيوة و 
 االلتزام و إكاثة المحتاج و التضامن و وأخيرًا مراعاة الظروف.

توروي و ايخوالص و االسوتقامة و واالبتعواد عوون وأتون فوي المراتوب األخيورة: الصود  و الكفايوة و ال
 المشاكل.

والتضوامن  17وااللتوزام فوي المرتبوة  16وهكذا حلت الوساطة في القمة وأتوت الوطنيوة فوي المرتبوة 
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 .21وايخالص ما بعد المرتبة الو  19في الو 
شووبابية فووي مواجهووة التحوووالت االجتماعيووةن ن نوودوة بنوواء السياسووات ال1999 – 1991المصوودر: رلوون مخايوولن قضووايا الشووباب فووي لبنووان 

ن ص 1999 –منظمووة األمووم المتحوودة للتربيووة والعلووم والثقافووة )األونيسووكو( واللجنووة الوطنيووة للتربيووة والعلووم والثقافووة )األونيسووكو( بيووروت 
 (:3رقم ) مستند

مختلووووف إن العاللووووة هووووي أكثوووور القوووووى المجتمعيووووة تووووأثيرًا فووووي حيوووواة الفوووورد واتجاهاتووووج القيميووووة علوووون 
المسوووتويات االجتماعيوووة والسياسوووية واألخالقيوووةن كموووا بوووّين الكثيووور مووون الدراسووواتن لكووون ركوووم هوووذا 
االنتماءن لم يعد بالضرورة وكما كان في الماضين لجهة فرضج طاعة مطلقة علن الفوردن كموا أن 

م التغيوورات طبيعووة العالقووة بووين أفووراد العاللووة الواحوودةن النواتيووة منهووا والممتوودة مرشووحة للتغييوور بحكوو
هوووا الووودكتور زهيووور حطوووب فوووي البوووارزة فوووي المجتموووع سياسووويًا واقتصووواديًا واجتماعيوووًا وثقافيوووًان كموووا بّين

ورقتجن وكما كشفت دراسات أخرى. فمثاًل بّينت دراسة )األمين وفاعور( علن عودم ظهوور إجابوات 
 متطرفة مع أو ضد األهلن مما يدل علن تغيير هام في طبيعة العالقات بين الطالب وأهلهم.

الب وعوون إعطوواء هووذه المواقووف توودل علوون رأيهمووا عوون نمووو رول فرديووة اسووتقاللية فووي أوسوواط الطوو
األهل أوالدهم هامشًا واسعًا من حرية االختيار في مسالل حياتية مصرييةن لم يونعم بمثلهوا أقورانهم 

 في الماضي القريب.
 اني.ر المصدر: د. أماني شع                                                                                  

هذه القيم تنتقل  ن ها عن بعضها البع وتميز  المجتمعات راريةان القيم تضمن وحدة واستم
من  من جيل الن اخر داخل المجتمع بفعل المؤسسات االجتماعية وهذا ما يمكن كل مجتمع

اال انج ركم ذلك تقوم وسالل االعالم بفر  القيم الغربية علن  .المحافظ علن قيمج
ومن ضمنها طبعا لبنان. وهذا ما يؤدي الن المجتمعات في اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية 

  تبدل في القيم داخل المجتمعات المذكورة. 
 في المجتمع اللبناني عالج هذا الموضوع المستندات ومن معلوماتك المكتسبة منمستفيدا 

 النقاط االتية :علن ا مركز 
 في المجتمع اللبناني. تكون القيم_

 رد والجماعات اللبنانية.ال_نوعية القيم المؤثر والفاعلة في سلوك 
ي داخل المجتمع اللبناني وفي قيمال الغنن _دور المؤسسات االجتماعية في الحفاظ علن

 الوقت نفسج االستفادة من القيم االيجابية االتية من الغرب.

 نموذج التصحيح
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 مسابقة في مادة علم االجتماع
 الثالث الثانوي /االجتماع واالقتصاد  الصف: -

______________________________________________________________ 

 (عالمات  7استعمال مصطلحات ومفاهيم وتقنيات ): المجموعة االلزامية االولى
 )عالمتان(      مّيز بين المفاهيم االتية.                                             : السؤال األول

ثقووة عوون االديووان والمووذاهب والعقالوود وتعتبوور معوواييرًا ترسووم حوودود هووي القوويم المنب:االخالقيووةالقوويم -1
 البشر كالصد  واالمانة ......

امووا القوويم االجتماعيووة:هي التووي تتكووون بفعوول البيلووة وظووروف المعوواش اانهووا الطبوواع والصووفات التووي 
 (1,1تتصف بها جماعة من الجماعات كالكرم والثأروالتعاون والفردية ......)

 

:توووودرب الفوووورد علوووون الطاعووووة واالمتثووووال والتمسووووك بالتقاليوووود والعووووادات واالعووووراف تقليديةاالسوووورة ال-2
 الموروثة .

 (1,1:تدرب الفرد علن رول المبادرة واالبتكار واحترام الرأي واالختيار الفردي) االسرة الحديثةاما 

  اسوووود .التمييوووز العنصوووري:هو االخوووتالف بوووين النووواس علووون اسووواس اللوووون او الثقافوووة موووثاًل ابوووي3
 /الثقافة االسالمية االثقافة الغربية 

التمييووز االجتموواعي:فهو االخووتالف بووين النوواس علوون اسوواس الوضووع االقتصووادي االجتموواعي القووالم  
 (1,1علن الدخل والملكية ....)

 (1,1. علماء الدين :يرون ان االديان هي منبع القيم )4
 (1,1ان وبالتالي هي سابقة لالجتماع البشري.)اما الفالسفة :يرون ان القيم نابعة من فطرة االنس

 

 (1,1)   ّضع المفهوم المناسب أمام المصطلحات االتية :                   : السؤال الثاني
 (1/0ربع عالمة)كل اجابة صحيحة 

 :التيارات الفكرية والسياسية التي سادت ابان الثورة الفرنسية المحافظون  –الراديكالية  –الليبرالية  . ت

:العنصورين اللووذين قاموت عليهمووا التيوارات الفلسووفية بعود الثووورة االتجواه العمووومي  –االتجواه الفووردي  . ث
 الفرنسية 

:المؤسسوووات والوسوووالل التوووي وسوووالل االعوووالم –نموووط العموووارة -المؤسسوووات–الجامعوووات –ج.المووودارس  
 استخدمها االوروبيون لنقل قيمهم الن المجتمعات المستعمرة 

 التكامل االجتماعيج:وظالف القيم  -وحدة االشخاص النفسية -د. تماسك النماذج
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 الحيز الجغرافي:االسس التي تقوم عليها الثقافة -العالقات الاجتماعية -ه: الحيز الثقافي
دراسووة الوحوودات الطبيعية:موودارس علووم  -دراسووة االنظمووة االجتماعيووة -و.الدراسووة الشوواملة للمجتمعووات

 االجتماعا
  )عالمة ونصف(  العالقة بين المفاهيم  اآلتية:                                  وّضح:السؤال الثالث

 (4/1كل اجابة صحيحة ربع عالمة )       
بقوودر مووا يزجوواد تقسوويم العموول تعقيوودًا فووي النظووام بقوودر مووا يووزداد  :التوودرج –التفوواوت  –تقسوويم العموول   أ.     

 ويتسع التفاوت وكذلك التدرج .
المجتمع:تتكووون الشخصووية القاعديووة موون التفاعوول بووين الثقافووة -الفوورد-الثقافووة-خصووية القاعديووةب. الش     

 والمجتمع والفرد 
 الهيبة االجتماعية:الدور ينبث  من المركز وكالهما يؤديان الن الهيبة االجتماعية  -الدور -ج. المركز    

 يعاب الطبيعة وتحويلها تحوياًل معينًا د.الطبيعة والثقافة:الثقافة هي التي تتحمل مسؤولية است     
 ه.الثقافة والمجتمع:مفهومان مترابطان فال ثقافة بدون مجتمع ال يقوم ويبقن بدون ثقافة .     
الموقوووع مووون عمليوووة االنتووواج:يقوم التفووواوت فوووي النظوووام الطبقوووي  -النظوووام الطبقوووي الحوووديث -و.التفووواوت     

 اج . الحديث علن اساس الموقع من عملية االنت
 :السؤال الرابع

طلووب مركووز دراسووات اجتماعيووة منووك كباحووث اجتموواعي بنوواء اسووتمارة موجهووة الوون ابنوواء منطقووة معينووة أوال: 
من لبنان للحصول علون معطيوات بغيوة دراسوة ظواهرة التفواوت االجتمواعي فيهوان وذلوك مون خوالل موا يلوي: 

 الوضع التعليمي.       –الوضع المهني 
ن االوضووواع الموووذكورة تحقووو  مووون خاللهموووا هووودف االسوووتمارة بالحصوووول علووون ضوووع سوووؤالين لكووول وضوووع مووو

                                                   المعطيات المناسبة للدراسة. علون ان يكوون السوؤال االول مغلقوا علون خيوارين والثواني علون ثالثوة خيوارات.                               
 )عالمتان(
 )ربع عالمة (  لمهني_ الوضع ا

 الوضع التعليمي )ربع عالمة (_
 يعود االمر الى تقدير االستاذ وفقًا للمعايير المعتمدة 

 
بعوود تنفيووذ االسووتمارة طلووب منووك مركووز الدراسووات نفسووج بنوواء مقابلووة موجهووة الوون المسووؤول المعنووي فووي  ثانيووا:

 وزارة الشؤون االجتماعية لمعرفة:
 مؤدية لظاهرة التفاوت في المنطقة المعنية بالدراسة.تشخيص الوزارة لالسباب ال-أ

 برنامج الوزارة للتخفيف من حدتها. -ب
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 تشخيص الوزارة لالسباب: -أ
 برنامج الوزارة: -ب
 ربع عالمة لكل سؤال صحيح . -
 يعود االمر الن تقدير االستاذ وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة . -

 عالمة(12تندات اجتماعية.                   )تحليل مس: المجموعةاالختيارية االولى
 المستند األول:

نأقرَّت حكومات العالم بأن الظروف التي تعيش فيها 1994في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام  
ج هذا المجتمعنوأشار إلن عدد المرأة والمكانة التي يمنحها المجتمع لها تتحكم بمقدار النمو والتطور والرفاه الذي يتمتع ب

من الشروط الالزمة لتحقي  التنمية البشرية للمرأة ومن بينها تأمين التعليم وضمان الخدمات األساسية المتنوعة لها 
ومشاركتها في صنع القرارات التي تتصل بشؤون حياتها وتمكينها من المهارات الالزمة لوضع كل ذلك موضوع 

لحكومات بالعمل علن القضاء علن كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ونشر ثقافة العدالة بين التنفيذ.كما أقرَّت هذه ا
 الجنسين وسن التشريعات واتخاذ التدابير من اجل تحقيقهاعمليًا. 

 .1991رةن : وثال  من المؤتمر الدولي للسكان والتنميةن األمم المتحدةن القاهالمرجع                                      

 (.0771-0793) /03 -52فئة العمر: -أوضاع المرأة بالمقارنة مع أوضاع الرجل في لبنان المستند الثاني :
 رجال 0771 نساء 0771 رجال 0793 نساء 0793 المؤشرات / السنة
 % 925 % 01 % 5022 % 1520 األمية في األعمار فوق عشر سنوات

 % 120 % 828 % 121 % 920  العزوبة الدائمة
 % 21 % 11 % 21 % 01 االنتساب للتعليم الجامعي

 % 7021 % 0122 % 2020 % 0127 العمل

 : مستند الثالثال
ن أوصت "لجنة األمم المتحدة حول وضعية النساء بتطبي  مبدأ "الكوتا النسالية" أي أن يكون الحود 1991في العام  

%"ن كمووا أقوورت "قمووة االر  حووول 31خوول الحكومووات الوطنيووة األدنوون لمشوواركة النسوواء فووي مراكووز صوونع القوورارات دا
 التنمية االجتماعية" تمكين النساء كعنصر أساسي في االستراتيجيات التي تعالج المشاكل االقتصادية واالجتماعية.

 2112-2111ن تقرير التنمية البشرية في لبنا: جعالمر                                                                
                                     المستند الرابع :

حملت التشكيلة الحكومية الجديدة أمس مفاجأة "نسالية" للمرة األولن في تاريخ لبنانن تمثلت في توزير امرأتين دفعة 
أة فقط في اتخاذ . وال يهم أن تحمل الوزيرتان قضية المر %7ما يعادل  وزيراً   31واحدة في الحكومة من أصل 

القرار في كل القضايا الحياتية األخرى التي يعاني منها المجتمع اليومنعلن الصعد السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية  "ألننا ال نريد أن نحصر المرأة في المجال االجتماعي فقط"نوما يهمنا أن تنجح المرأة في المناصب 

في الحكومة ال يعني أن المرأة نالت كل حقوقهانويشكل ذلك بداية جديدة وجدية في  ولكن هذا التمثيل النسالينالتي تتبوأها"
 .هذا المجال

 27/11/2114فاتن قبيسي/ السفير                                                                  
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 : على االسئلة االتية جبالى المستندات أبالعودة 
 .                                                      )عالمة(ت األربعةموضوع المستندا حّددأ_ -0
                                      تدور المستندات حول موضوع واحد وهو "وضع المرأة "-

      (4-3-2في المستندات ) هاحّدد مقومات التنمية البشرية الخاصة بالمرأة نثم بين تطبيقاتب _
 ونصف( )عالمتان

مين التعليم اضمان الخدمات االساسية االمشاركة في صنع القرارات االتمكين من تأ: المقومات هي
 (1المهارات الالزمة االقضاء علن التمييز والعنف االعدالة )

 التطبيقات :
  1996و1971تحسن وضع المرأة علن مستوى التعليم والعمل بين : في المستند الثاني -0

 (1,1)% 16  1996% اصبحت عام 42,1كانت  1976مثاًل امية النساء عام                         
 توصية االمم المتحدة"بالكوتا النسالية "اي المشاركة في صنع القرارات . -في المستند الثالث :-2

 (1,1اقرت قمة االر  مبدأ تمكين النساء في االستراتيجيات ) -                       
 طبقت الحكومة اللبنانية مبدأ مشاركة المرأة في القرارات من خالل توزير      -تند الرابع : في المس -3

 (  1,1امرأتين )                         
 )عالمةونصف(     دليلين عليها .   اإستخرج الظاهرة التي يدور حولها المستند الثاني نمقدمأ_  -5
 عالمة (1رجل والمرأة   )الظاهرة هي :ظاهرة التفاوت بين ال -1

 1971% عام 13,1رجال  -   1971% 14,9علن مستوى العمل مثاًل :نساء  -الدليل : 
 (1,1)   1971% عام 14رجال -     1971% 36علن مستوى التعليم مثاًل :نساء            

 
الذي  كل التحليلشمن ثم حدد نو  الثاني وقدم دليال علن ذلك حّدد إسم المنهج المتبع في المستندب_ 

 )عالمتان( يجب أن يعتمد في التعاطي مع نوعية المعطيات الموجودة في المستند .                  
 ( 4/3المنهج هو : المنهج االحصالي ) -
 ( 4/3الدليل :االرقام الموجودة ) -
 ( 4/3شكل التحليل : التحليل الكمي )-
 
ثم أعط مثال نالمجتمع اللبناني التمييز الجنسي فيو لتقليدية ا االجتماعية القيم بع  العالقة بين بين-0

 ( )عالمة يوضح العالقة من حياتك العملية.                                                        
 ( 1,1العالقة : ان بع  القيم االجتماعية التقليدية قد تؤدي التمييز بين الرجل والمرأة ) -
 ( 1,1يتطاب  مع العالقة قد يعطج التلميذ ) المثل : اي مثل -
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 تنمية المجتمع أن انطالقًا من المستند االول الذي أقرت فيج حكومات العالم ومن بينها لبنان علن -1

     من خالل عدد من الشروط الواجب تحقيقها.                                              تحقي  التنمية البشرية للمرأةب مرتبطة
لة و مسؤ  الجهات التي يجب أن تكون نثم حّددتحقي  هذه الشروط عمليادور الدولة اللبنانية لجهة  أوال قّيم
تعزيز وتثبيت حقو  المرأة المقرة في الشرالع السماويةنثم بين نتيجتين من النتالج التي يمكن ان  عن

مرأة ن أو عدم تثبيت حقوقها المقرة في تترتب من جراء عدم تنفيذ الشروط التي تحق  التنمية البشرية لل
االديان السماوية. وأخيرا قدم أربعة اقتراحات عملية تساهم في تعزيز وضع المرأة وانتشالها من بع  

  ( عالمات 4)              العادات واالعراف والتقاليد الجاهلية.                
 يعود االمر الن تقدير االستاذ .

 ان تعالج هي : النقاط التي يجب 
 ذ1تقييم دور الدولة علن مستوى تحقي  الشروط التي تؤدي التنمية البشرية للمرأة)عالمة (  -1
 الجهات المسؤولة عن تثبيت وتعزيز حقو  المرأة )عالمة( -2

 النتالج المترتبة من جراء عدم تحقي  شروط تنمية وضع المرأة .)عالمة ( -3

 المة(اقتراحات قد تساهم بتعزيز وضع المراة )ع -4

 
                                                                      

 عالمة(12)                معالجة موضوع اجتماعي .             : المجموعةاالختيارية الثانية
 ( 0مستند رقم )

ثقافيوووة كالمدرسوووة إن مكانوووة بعووو  المؤسسوووات االجتماعيوووة التوووي كانوووت تقووووم بعمليوووة التنشووولة التربويوووة وال
والجامعووة قوود تقلصووت بفعوول انتشووار وسووالل االتصووال وايعووالم وتطووور تقنياتهووان إذ أصووبحت هووذه الوسووالل 

 المصدر األساسي يكتساب المعرفة والثقافة لألجيال الصاعدة. 
طقة. إن إن قضية التربية هي المرادف لمشروع التقدم والحداثة التي كان لبنان سّباقًا إليها علن صعيد المن

ايعالم لم يكن حاضورًا بموا يكفوي فوي تشوكيل قووة ضواكطة لتشوكيل وعوي حقيقوي لخطوورة التربيوة ب عتبارهوا 
 قضية المواطن والوطنن وقضية الماضي والحاضر والمستقبل.

إن التعلوويم هووو نظووام العلووووم والمعووارف موون المعلووم إلووون التلميووذ مباشوورةن وهووو نظوووام مهمووا تطووورت وسووواللج 
 يزال يقوم علن مبدأ التلقين بشكل واسع ويكاد ينحصر داخل جدران الصف . وأساليبج ال

عولمووة الثقافووة نو ألفكووار والمعلومووات بواسووطة وسووالل ايعووالم وخاصووة االنترنتاالعولمةعمليووة انتشووار     
تووي هووي نتوواج العولمووة ايعالميووة األميركيووة ن ان السوورعة فووي نقوول األخبووار والمعلومووات والبوورامج واألفووالم ال

نووتج عنهووا اكتووراب ثقووافي لوودى العديوود موون المجتمعووات وسوواهم أيضووًا وقوود تسووو  للنموووذج الثقووافي األميركووي 
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 بالقضاء علن بع  قيمها وخصوصياتها الثقافية الوطنية.
إن التغيوورات التووي أحوودثتها العولمووة ايعالميووة فووي مجتمعاتنووا العربيووة هووي عميقووة جوودًان وتوودفعنا إلوون إعووادة 

مووون مسووولماتنا فوووي تنظووويم مجتمعاتنوووا ورؤيتنوووا للثقافوووة العربيوووة واسوووتخدام اللغوووة العربيوووة. إن  النظووور بوووالكثير
المخوووواوف تتزايوووود موووون أن تكووووون العولمووووة محاولووووة جديوووودة لفوووور  أنموووووذج ثقووووافي واحوووود علوووون العووووالم يطوووويح 

العولموة  بالمكونات الحضارية للشعوب عبر حركة التجارة والتالقح بين ثقافوات األموم والشوعوب. فو ذا كانوت
 تعني األمركةن فشعوب العالم أجمع مستهدفة بالعولمة؟ 

 المرجع :بتصرف من ندوة الدراسات االنمالية نالمؤتمر الوطني الثامن عشر لالنماء   التربية وبناء االنسان المعاصر . 
 (2مستند رقم )

 الشباب وتبدل سلم القيم
ضووومن قووويم ومثاليوووات لووويس مووون السووووهل  فوووي مجتمعوووات العوووالم كلوووجن يحيوووا الفووورد وتحيوووا الجماعوووة

تجاوزهووا... دالمووًا هنوواك مثوول عليووا وقوويم تووتحكم بسوولوك الفوورد الووذي يتفاعوول مووع محيطووج ضوومن هووذه 
الوودالرة القيميووة أو هووذا السوولم موون المثاليووات. فووي لبنووان لووم تعوود الصووورة علوون هووذا النحووون فووالمجتمع 

ضوج عليوج المثاليوات بول أوجود لنفسوج قاموسوًا اللبناني والسيما مجتمع الشباب لوم يعود مؤمنوًا بموا تفر 
جديوودًا موون القوويم الواقعيووة. هووذا االسووتنتاج كووان ثموورة اسووتطالع للوورأي أجووراه "نهووار الشووباب" بووّين أن 

قيموووة واقعيوووة توووتحكم بسووولوك شوووباب اليووووم. أتوووت الواسوووطة فوووي طليعوووة هوووذه القووويم وتلتهوووا  21هنووواك 
القوات المصوالح و الكوذب و التلووث و الخيانوة و العبثيوة و بالترتيوب: االهتموام بوالنفس و رول الفرديوة و ع

الالمبواالة و الوصوولية و العنوف و اييموان الوديني و الصوداقة و النضوال مون أجول المسوالمة و الوطنيوة و 
 االلتزام و إكاثة المحتاج و التضامن و وأخيرًا مراعاة الظروف.

و ايخوالص و االسوتقامة و واالبتعواد عوون  وأتون فوي المراتوب األخيورة: الصود  و الكفايوة و التوروي
 المشاكل.

والتضوامن  17وااللتوزام فوي المرتبوة  16وهكذا حلت الوساطة في القمة وأتوت الوطنيوة فوي المرتبوة 
 .21وايخالص ما بعد المرتبة الو  19في الو 

ية فووي مواجهووة التحوووالت االجتماعيووةن ن نوودوة بنوواء السياسووات الشووباب1999 – 1991المصوودر: رلوون مخايوولن قضووايا الشووباب فووي لبنووان 
ن ص 1999 –منظمووة األمووم المتحوودة للتربيووة والعلووم والثقافووة )األونيسووكو( واللجنووة الوطنيووة للتربيووة والعلووم والثقافووة )األونيسووكو( بيووروت 

 (:3رقم ) مستند
ف إن العاللووووة هووووي أكثوووور القوووووى المجتمعيووووة تووووأثيرًا فووووي حيوووواة الفوووورد واتجاهاتووووج القيميووووة علوووون مختلوووو

المسوووتويات االجتماعيوووة والسياسوووية واألخالقيوووةن كموووا بوووّين الكثيووور مووون الدراسووواتن لكووون ركوووم هوووذا 
االنتماءن لم يعد بالضرورة وكما كان في الماضين لجهة فرضج طاعة مطلقة علن الفوردن كموا أن 

تغيوورات طبيعووة العالقووة بووين أفووراد العاللووة الواحوودةن النواتيووة منهووا والممتوودة مرشووحة للتغييوور بحكووم ال
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البوووارزة فوووي المجتموووع سياسووويًا واقتصووواديًا واجتماعيوووًا وثقافيوووًان كموووا بّينهوووا الووودكتور زهيووور حطوووب فوووي 
ورقتجن وكما كشفت دراسات أخرى. فمثاًل بّينت دراسة )األمين وفاعور( علن عودم ظهوور إجابوات 

 وأهلهم.متطرفة مع أو ضد األهلن مما يدل علن تغيير هام في طبيعة العالقات بين الطالب 
هووذه المواقووف توودل علوون رأيهمووا عوون نمووو رول فرديووة اسووتقاللية فووي أوسوواط الطووالب وعوون إعطوواء 
األهل أوالدهم هامشًا واسعًا من حرية االختيار في مسالل حياتية مصرييةن لم يونعم بمثلهوا أقورانهم 

 في الماضي القريب.
 اني.ر المصدر: د. أماني شع                                                                                  

ان القيم تضمن وحدة واستمرارية المجتمعات وتميزها عن بعضها البع  ن هذه القيم تنتقل 
من جيل الن اخر داخل المجتمع بفعل المؤسسات االجتماعية وهذا ما يمكن كل مجتمع من 

عالم بفر  القيم الغربية علن المحافظ علن قيمج. اال انج ركم ذلك تقوم وسالل اال
المجتمعات في اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية ومن ضمنها طبعا لبنان. وهذا ما يؤدي الن 

 تبدل في القيم داخل المجتمعات المذكورة.  
مستفيدا من المستندات ومن معلوماتك المكتسبة عالج هذا الموضوع في المجتمع اللبناني 

 ة :مركزا علن النقاط االتي
 _تكون القيم في المجتمع اللبناني.

 _نوعية القيم المؤثر والفاعلة في سلوك الفرد والجماعات اللبنانية.
_دور المؤسسات االجتماعية في الحفاظ علن الغنن القيمي داخل المجتمع اللبناني وفي 

 الوقت نفسج االستفادة من القيم االيجابية االتية من الغرب.
      

                                على الخط والترتيب والصياغة )عالمة(:مالحظة
 
 


