إختبار  12 : 1تشرين الثاني 8112

ثانوية راهبات القلبين األقدسين

الصف  :األساسي التاسع

عين نجم

المدة  05 :دقيقة
األسم  .................................:الرقم.......:
التربية الوطنية والتنشئة المدنية
األهداف:
أتعرف الى المجتمع المدني وعالقته بالحريّة
ّ
إدراك أهمية المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني
أفهم أن المصلحة العامة هي مصلحتي ومصلحة الجميع
المجال األول :على مستوى المعارف ( 6عالمات)
 .1حدّد المصطلح المناسب لكل من العبارات اآلتية:

(عالمتان)

أ -كل هيئة أو منظمة تسعى الى التأثير صانعي القرار .مجموعة ضغط
ب -المواطن الذي يدفع الضرائب للدولة .المكلف
ج -عمل يجري ضمن المؤسسات حسب األصول التي تحددها األنظمة الخاصة بكل مؤسسة وليس
حسب مزاج األشخاص .عمل مؤسساتي
مقرا ً لخدمات عامة مثل الوزارات واالدارات
د -األبنية والتجهيزات التي تشيّدها الدولة لتكون ّ
العامة .المنشآت العامة
 .2يولد المجتمع المدني في ظل األنظمة الليبرالية وفي حمايتها.

(عالمة ونصف(

أ -عرف مفهوم المجتمع المدني.
ب -بيّن ميزتين من ميّزات هذه األنظمة.
المجتمع المدني :هو مجموع الروابط والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تنشأ بشكل حّر في المجتمع ومن دون
ارتباط مباشر بالسلطة او تدخل منها( .نصف عالمة
ميزات االنظمة الليبيرالية( :عالمة
تقر بالحريات العامة والخاصةتقبل التنوع في اآلراء والمواقف واالفكار -تعتمد النظام االقتصادي الحرتعتمد النظام االقتصادي الحر-تق ّر بالمبادرة الفردية

(عالمتان ونصف)

 .3أكمل الجدول التالي:
نوع المشاركة

المشاركة النقابية

المشاركة األهلية

المشاركة السياسية

كيف أشارك

عبر االنتساب الى
تنظيم مهني أو نقابة

عن طريق التطوع في
منظمة غير حكومية

أ -االنتساب الى حزب

لماذا أشارك

الدفاع عن مصالح
العاملين فيها

أ -توعية الرأي العام

الحوار والتفاوض مع
المسؤولين لبلوغ
األهداف

ب -الضغط على
المسؤولين

ب -المشاركة في
االنتخابات
أ -المساهمة في صنع
القرار السياسي

ب -تحديد المواقف من
القضايا العامة
ج -تقديم خدمات عينية
ج -الوصول الى
السلطة

المجال الثالث  :دراسة وضعية مشكلة ( 7عالمات)
نفّذ مجموعة من الشباب اعتصام أمام مؤسسة كهرباء لبنان ،معترضين على انقطاع التيّار الكهربائي عن
حيّهم .فتقدّمت مجموعة منهم وخلعت الباب الرئيسي للمؤسسة ،وقامت بتحطيم كابالت ومعدّات تقنية داخل
المبنى ،ما ادّى الى انقطاع التيّار الكهربائي في أحياء أخرى من المدينة.
أ -حدّد الجهة التي تملك مؤسسة كهرباء لبنان ،وهل تعتبر ملكية عامة أو ملكية خاصة؟ (عالمة واحدة)
الدولة اللبنانية تملك مؤسسة كهرباء لبنان (نصف عالمة) ،وهي بالتالي ملك عام (نصف عالمة)
(عالمتان)
صة.
ب -حدّد الفرق بين الملكية العامة والملكية الخا ّ

الملكية العامة :ملك الجميع – تنشأ باألموال العامة – تكون لخدمة جميع المواطنين
التصرف بهاظ
الملكية الخاصة :ملك فرد أو مجموعة – تنشأ باألموال الخاصة – ألصحابها حق
ّ
(عالمتان)
برر اإلجابة.
ج -هل تؤيّد ما قام به الشباب في مؤسسة كهرباء لبنانّ .
ومبرر (عالمة)
حر (عالمة)
ّ
جواب ّ
د -أذكر دور المواطن في احترام المصلحة العامة ،تجاه التعاطي مع األمالك العامة ،والعالقة مع الغير.
(عالمتان)
(برر) اإلجابة.
سوغ ّ
ّ
المحافظة على األمالك العامة وحمايتها والدفاع عنها دليل على الرقي والوعي والثقافة لدى المواطن.
ضرورة احترام القانون...
عدم التعدي على مشاعر الغير ومصالحهم ....تصبح الحياة أكثر استقرار وسالم....

