ثانوية راهبات القلبين األقدسين
عين نجم

إختبار  11 : 1كانون األول 9112
الصف  :األساسي التاسع

المدة  05 :دقيقة
التربية الوطنية والتنشئة المدنية
تعرف الى مفهوم الحقوق االقتصادية واالجتماعية
األهداف :ا ّ
أعي حقوقي االقتصادية واالجتماعية وضماناتها
أتعرف الى أنظمة الحكم
ّ
المجال األول :على مستوى المعارف ( 7عالمات)
صل بسهم بين المصطلح في العمود األول ومعناه في العمود الثاني ( :عالمتان ونصف)
ِ .1
 )1السياسات

 )aمبلغ من المال يحصل عليه العامل او الموظف عند بلوغه سن التقاعد او انتهاء خدمته

 )2االقتصاد

 )bأطر تضعها الدولة لتحسين أوضاع المواطنين

 )3طوارىء العمل

 )cما يصيب العامل من أضرار جسدية أثناء دوام العمل

 )4النقابة

 )dنشاط بشري يهدف الى تحقيق االنتاج من اجل توفير االحتياجات المعيشية واالزدهار والنمو

 )5تعويض نهاية الخدمة

 )eتجمع منظم ،يضم أشخاصا ً ينتمون الى مهنة معيّنة ويهدف للدفاع عن مصالحهم المشتركة

1-b
2-d
3-c
4-e
5-a
عرف معنى مصطلح "نظام الحكم" (عالمة واحدة)
ّ .2

مجموعة المؤسسات والقوانين والقواعد التي تمارس السلطة في اطارها
 .3ضع في الجدول أدناه ثالثة مميزات لك ّل من األنظمة االستبدادية واألنظمة التحررية ،معطيا ً مثالً واحدا ً عن نظام أو
دولة تعتمد كل منهما ؟ (عالمتان)

مميزات األنظمة االستبدادية
-1ال يتقيّد فيها الحاكم بأية قوانين
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مميزات األنظمة التحرريّة
-2القوانين ترسم حدود السلطة –
العمل ضمن قوانين ومؤسسات

-3تمارس السلطة بحسب رغبات
الحاكم وأهوائه
-4ال تحترم حقوق الناس وحرياتهم
-5يحكم لمدى الزمن
َمثَل عن نظام او دولة استبدادية
االستبداد – االقطاع – الدكتاتورية –
األنظمة العسكرية – بعض األنظمة
الملكية واالمبراطورية...

 -2الشعب مصدر السلطة
 -3تمارس السلطة لخدمة الشعب
 -4تحترم حقوقهم وحرياتهم
-6تمارس السلطة لفترة زمنية يحددها
القانون
َمثَل عن نظام او دولة تحرريّة
الديموقراطية – الجمهورية البرلمانية –
لبنان – فرنسا...

 .4أجب بصح او خطأ( :عالمة ونصف)
أ -تعاونية موظفي الدولة تقدّم االستشفاء والطبابة ألساتذة المدارس الخاصة.
ب -الحق في العمل يفسح المجال أمام كل فرد لكسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره.
ت -الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يؤمن ضمان طوارئ العمل لجميع موظفي القطاع العام.

أ -خطأ
ب -صح
ج -خطأ
المجال األول :على مستوى تحليل المستندات ( 7عالمات)
المستند 1
ما هي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتضمن الحقوق في الغذاء الكافي ،وفي السكن الالئق ،وفي التعليم ،وفي
الصحة ،وفي الضمان االجتماعي ،وفي المشاركة في الحياة الثقافية ،وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف
الصحي ،وفي العمل .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية محمية بموجب معاهدات دولية واقليمية مختلفة وكذلك في
الدساتير الوطنية .والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أشمل معاهدة توفر حماية لهذه
الحقوق على الصعيد الدولي.
من الموقع االلكتروني للمفوض السامي لحقوق االنسان في االمم المتحدة
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المستند 2

األسئلة:
.5

من موقع "مدرستي" االلكتروني

حدد نوع المستندين  1و ، 2مصدرهما وموضوعهما ( 3عالمات)

المستند األول:
نوعه :نص
مصدره :الموقع االلكتروني للمفوض السامي لحقوق االنسان في االمم المتحدة
موضوعه :الحقوق االقتصادية واالجتماعية وضماناتها
المستند الثاني:
نوعه :ملصق اعالني (او) رسم
مصدره :موقع "مدرستي" االلكتروني
موضوعه :حقوق الطفل االنسانية واالقتصادية واالجتماعية
.6

عدد الحقوق االقتصادية واالجتماعية الواردة في المستند  1أعاله (عالمة واحدة)

(أهمية التبويب – كل فكرة على سطر)
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 الغذاء الكافي السكن الالئق التعليم الصحة الضمان االجتماعي المشاركة في الحياة الثقافية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي العمل.7

ما الذي يحمي الحقوق االقتصادية واالجتماعية بحسب المستند ( 1عالمة واحدة)

 معاهدات دولية واقليمية الدساتير الوطنية.8

صنّف أنواع الحقوق في المستند الثاني :أيها يتعلّق بحقوق االنسان عامةً وايها اقتصادي اجتماعي الطابع؟ (عالمتان)

حقوق االنسان عامةً:
 الحق في التعبير الحق في المساواة وعدم التمييزعلى اساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس الحق في الرعاية األسرية (حنان ورعاية) عدم التجنيد في الحروب الحق في العدالةحقوق اقتصادية اجتماعية:
 الحق في تنمية المهارات وإشباع الهوايات الحق في اللعب والتسلية الحق في التربية والتعليم4|2

 الحق في الرعاية األسرية (ملبس ومسكن) الحق في التمتع بالصحة والسالمة البدنية والتغذية المناسبةيمس بكرامة الطفل
التحرش أو كل ما
التعرض للمعاملة القاسية أو
 عدمّ
ّ
ّ
المجال الثالث  :دراسة وضعية مشكلة ( 6عالمات)
" .9ال قيمة فعلية ألي حق اال بقدر امكانية التمتّع به" .اشرح معنى هذه المقولة ،من خالل االجابة عن األسئلة التالية:
 .aما هو تعريف ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية؟ (عالمة واحدة)

هي القيام باألعمال التي تؤدّي الى تمتّع االنسان فعليا ً بحقوقه
 .bع ّدد ثالثة من ضمانات الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،شارحا ً أهمية ك ّل واحدة منها( .ثالث عالمات)

نصف عالمة للضمانة ونصف لشرحها .المطلوب ثالثة
-1النصوص القانونية...............:
-2سياسات التنمية الشاملة................. :
-3االنماء المتوازن للمناطق.................:
-4هيئات المجتمع المدني.................:
-5دور الوزارات.......................:
-6مؤسسات الحماية االجتماعية..................:
(سوغ)
برر
 .cما هي برأيك وسائل الحصول على الحقوق االقتصادية واالجتماعية في لبنان والعالم ؟ ّ
ّ
إجابتك( .عالمتان)

عالمة للرأي
عالمة للتبرير
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