
                                                                                          المعَهـد األنطوني
    بعبدا -الحدت  

 الّصف   : التاسع أساسي                    الّرقم: ........... 
     4C :رابعالاالختبار                       دقيقة        60المّدة     : 

 
 العالمة:  

 .................................................... االسم   :
 .................................................... الّشهرة :
 ..................................................... الّتاريخ :

 . )تصحيح(الماّدة :  التربية الوطنيَّة والتنشئة المدنيَّة

 
 عالمات( ٦)المجال األول: على مستوي المعارف. 

  –أوالا 
 

 (١٤̸) سجل عدلي. -(       ١̸٤) إفادة سكن. -الدخيل: 

     .للدخيل وانتبه يناسبها بما القيمة اربط  -ثانياا 

 (١٤̸)  ١ -د           (١٤̸) ٢ -ج         (١٤̸)  ٣ -ب        (١٤̸) ٤  –أ 
 (١٢̸).المدنيةمجلس الخدمة الجهة التي تتولى مبارايات التعيين في اإلدارات العامة  –أ  -ثالثاا

 (١̸٢) .الليبرالي النظامالنظام المناسب لنمو المجتمع المدني هو  – ب      
 (١٢̸) هَو تحديُد النَّشاطات األكثر شيوعاً في مهنٍة معَّينة.المهنة:  تصنيف – ج      

 (١̸٢) .المستقبليةأداُة التَّعبير عن قَيِم العرب وتراثهم وطموحاتهم هي  اللغة العربية – د        

   -رابعاا
 المؤسسة االقتصادية الجمعيات  األهلية

 (١̸٤) .الربحأهدافها  (١̸٤) هدفها خدمة المصلحة العامة.

 (١٢̸) يجري تسجيلها  في السجل التجاري. (١̸٢) تتقّدم بالعلم والخبر إلى وزارة الداخليَّة.

 عالمات( ٧المجال الثاني: على مستوى تحليل المستندات.)
 (١٤̸)مادة دستوريَّة: نوعه: ١مستند رقم  ˗١

 (١̸٤) من الدستور اللبناني. 12الماّدة مصدره:                   
 (١̸٢) معايير التمييز بين المواطنين في توّلي الوظائف العاّمة. :الرئيسيَّة الفكرة                  

 

 المديريَّة العامة لألمن دائرة النفوس
 (١̸٤) إخراج قيد إفرادي. -
 (١̸٤) بطاقة هويَّة. -

 (١٤̸) بطاقة إقامة لألجانب. -
 (١̸٤) جواز السفر. -

 القســم التكميلي
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 (١̸٤) .مقالة : نوعه:٢مستند رقم     
 (١̸٤) .)بتصرف( -11466العدد  -9/12/2009جريدة السفير  مصدره:                  

 (١̸٢) .الشروط األساسيَّة لتحقيق اإلصالح الحقيقي في اإلدارة العاّمة الفساد والفكرة الرئيسيَّة:                        
 (.١̸٢) والجدارة (١̸٢)من حيث االستحقاق :الوظائف العاّمةإثَنْين من معايير التمييز بين المواطنين في توّلي  –أ  - ٢

 أبسط  من هي خدمة على ليحصل اإلدارة إلى توّجهه  لدى المواطن معاناة :أثراا سلبيًّا للفساد اإلداري على المواطن -ب 

 (١̸٢) نحوه. واجباتها
 :ثالثة شروط لتحقيق اإلصالح الحقيقي في اإلدارة العاّمة – ج

 (١٢̸) كاملة. مسؤوليّاتهم وتحّمل الفعلية بالمشاركة فيها والعاملين اإلدارة على القَيمين واجب  -   

 الحقل. هذا في المتقدّمة األمم تجارب على أو النّظريّة المعلومات على المّطلعين األكاديميّين بجهود فقط االكتفاء عدم -    
(١̸٢) 

 في العاّمة الوظيفة يرعى الذي اإلداري النّظام نصوص احترام وتكريس ممكن، مدى أبعد إلى السياسيّين تدّخل تقليص -    

 (١٢̸) لبنان.

 اإلدارات العامة موّظفي بعض عن يصدر الذي الفساد مكافحة في ، (١̸٢)الد ولةو (١̸٢)المواطن من لكل   واحًداً  دوًرا -أ  – ٣

.  

إنهاء  -تأخير التدّرج    -الحسم من الراتب الشهري    -واإلصالح( تصّرف للّردع التأنيب) :العقوبات التأديبيَّة  من  -ب 
 ( مطلوب فكرَتْين(١̸٢)) العزل من الوظيفة .  -الخدمة  

 

 

 عالمات( ٧المجال الثالث: دراسة وضعيَّة مشكلة.)
 (١) .: مشاركة سياسيَّة مجال المشاركة –أ 

 هدَفْين(( مطلوب ١٢̸))من أهداف المشاركة السياسيَّة:  

 تفعيل المساءلة والمحاسبة في المجتمع. -

 المساهمة في صنع القرار السياسي ) مثالً : االنتخابات(.  -

 الوصول الى السلطة بهدف التغيير. -

 .تحديد الموقف من القضايا العامة المطروحة -

                                        

 ( مطلوب أهمَيَتْين(١٢̸))  من االنتساب إلى مؤسسات المجتمع المدني. من أهمية – ب

 تعزيز التماسك اإلجتماعي. العمل على تفعيل المساءلة في المجتمع.

 ضمان فرص الدفاع عن المصالح. نشاطات بارزة وكان لها دور فاعل في مجريات الحياة العامة.

 
 
 



 ( مطلوب أهمَيَتْين(١)): أهميَّة تحقيق " دولة القانون" من – ج
 بالمقابل التزام الّسلطة احترام حقوق االنسان . , لتزام المواطنين بالقيم المدنّيةٳ  •
 الحفاظ على كرامة المواطن.    •
                                                    .تسود المساواة بين جميع المواطنين •    

 ( مطلوب اقتَرَحْين(١)) :اللبناني المدني المجتمع مؤسسات عمل تفعيل من اقتراحات – د
 المشاركة في نشاطات مؤسسات المجتمع المدني. تشجيع االنتساب إلى مؤسسات المجتمع المدني)أحزاب، نقابات، جمعيات أهليَّة(

 تكريم العاملين في المجتمع المدني. زيادة التنسيق والتعاون بين مؤّسسات المجتمع المدني.

 

 ً  عمالً موفقا


