
 فرض في التربية الوطنية للصف التاسع : 

 

 المجال االول :

يعتبر احترام الراي االخر من اهم القيم المدنية  -1  

من  ركائز احترام الراي االخر  3اذكر   

 

قطع احد االفراد االسالك الكهربائية  التابعة لشركة كهرباء لبنان في منطقة ما بهدف بيعها .  -2  

استنتج القيمة المنتهكة في التصرف اعاله  و حدد نوعها . -أ  

اذكر اثر سلبي لقطع االسالك الكهربائية على المنطقة . –ب   

 

حدد المصطلح المناسب  لكل من العبارات التالية : -3  

احكام دون دليل على صحتها . -أ  

الفئات التي تعنى بالشان العام و تلتزم قضايا المجتمع  -ب  

ل المسؤول عما قام به و انجزه سؤا -ج  

 

النظام الليبرالي و التوتاليتاري ؟  بين  ما الفرق -4  

 

ما كان دور المجتمع المدني في لبنان ؟ -5  

 

مجموعة ضغط   -المجتمع االهلي  –عّرف العبارات التالية : المجتمع المدني  -6  

 

اجب بصح ام خطأ مبرر اجابتك : -7  

.دولة القانون تعتمد العنف لحل النزاعات  -أ  

 

  مدرسة مار  منصور المهنية 

 أنتيد –لراهبات المحبة للقديسة جان 

 بسكنتا –بزنسون 

 

 

     التاسع اساسي   :              الصف

                          تربية وطنية   :  المادة 

 االستاذ               : نويل السكاف 

  2019تشرين االول  28التاريخ               : االثنين في 

  



تتكامل القيم االجتماعية و المدنية  في تنظيم الحياة المشتركة . -ب  

المشاركة السياسية تعني االنتساب الى تنظيم مهني .  -ج  

 

 

 

 

 

 

 المجال الثاني : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

" البناء الديمقراطي "  المؤسسة  ميشال اده :" الديمقراطية و السالم بناء يومي" في كتاب)                      

4199اللبنانية للسلم االهلي الدائم و مؤسسة اديناور )  

 

 

 

  ؟ المستند هذا ومصدر نوع هو ما-1

. المستند لهذا عنوان أضع-2  

في هذا  جابيياال  د على مسألة جوهرية بالغة الفعللكنما اسمحوا لي أن اشد  "...

، بعد إمتحان الحرب وتجربتها  ، أال وهو إكتشاف اللبنانيين قاطبةً ألنفسهم الصدد

 على أن يعيشوا معاً . وعلى ذلك العيش المشترك كان ، أنهم غير قادرين إال   ةالمر  

ذلك  عمق  ، دون أن يدروا ، في صلب تكوينهم لاالو   العضوي   العنصر الحيوي  

)...( م  وتأصله في عاديات حياته  

سر نجاح لبنان في البقاء واالستمرار ، )...( انما يعود أساساً إلى تعلق اللبنانيين  

بالحرية . وماذا يبقى من الديمقراطية إن تهددت الحرية بالضعف أو الهون أو الزوال 

؟ )...( وليس من شأن ذلك كله أن ينسينا بالطبع أن ترسخ السلم األهلي الدائم ، انما 

كذلك االنتباه الدائم إلى السعي المستمر من أجل استتباب عدالة إجتماعية  يستدعي 

 ً ". توفر لجميع األوساط والفئات االجتماعية عيشاً مستقراً كريما  

 



.  المستند هذا في الموجودة القيم إستخرج-3  

على المجتمع ؟  الحرية زوال تأثير هو ما -4  

 


