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( نقطة12) :الجزء األول  

( نقاط6)  :الوضعٌة األولى  

:تعرٌف المجتمع- (1ج  

. المجتمع مجموعة من األفراد تجمع بٌنهم روابط مختلفة و مصالح مشتركة وأهداف مشتركة  

:مقومات المجتمع الجزائري- (2ج  

- 4ألمازٌغٌة  ا- 3العروبة  - 2اإلسالم  - 1: هً األركان و األسس التً ٌقوم علٌها و هً

. التارٌخ الطوٌل- 6الثقافة المشتركة  - 5الوطن الواحد    

:المجتمع الجزائريانتماءات - (3ج  

المجتمع الجزائري جزء ال ٌتجزأ من المغرب و الوطن العربً و العالم اإلسالمً و حوض 

.البحر األبٌض المتوسط و القارر األفرٌقٌة و ععو فعال عالمٌاًا   

 

( نقاط6)  :ثانٌةالوضعٌة ال  

:شرح المفاهٌم- (1ج  

ات ذلك إثبات للذهً أن لكل إنسان الحق فً اإلختالف مع غٌره ألن فً : حرٌة الرأي

   .البشرٌة فال ٌصح، أن ٌكون اإلنسان إمعة ال رأي له و ٌتبع كل أحد فً رأٌه

.لكل شخص الحق فً تلقً المعلومات التً ٌرٌدها بشتى أنواع الوسائل: حرٌة التعبٌر  

:ظاهرهام- (2ج  

.بالقول و الكالم أو الكتابة و النشر-   

.حرٌة الصحافة و الطباعة-   

.حرٌة الرسم و التسجٌل األسطوانً-   

.حرٌة التعلٌم و التعلم-   

: شروط حرٌة التعبٌر و قٌودها-(3ج  
.125النحل '' أدع إلى سبٌل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتً هً أحسن'': قال تعالى-   

. التقٌد بحفظ األمن و النظام العام ،الصحة العامة،األخالق،إحترام حقوق و سمعة اآلخرٌن-   

. ال ٌجوز أن تؤدي حرٌة التعبٌر إلى الفتنة و الكراهٌة و الدعور للعنف–  

التحلً بآداب المناقشة و الحوار، و احترام رأي الغٌر و تقدٌر كالم اآلخرٌن من غٌر  -   

.   تسرع فً الحكم  

.اإلبتعاد عن الفحشاء و قول الزور و عن اإلشاعة المغرعة و عدم التروٌج لها-   
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(طانق 08) :ثانًالجزء ال  

 المعاٌٌر المؤشرات

.االلتزام بالتعلٌمة-   
ا15كتابة فقرر من -  . سطرًا  

 المالءمة

- البرلمان- الوزٌر األول: اإلستعمال الصحٌح للمصطلحات-   
... الحكومة- الدستور  

.دوره فً مراقبة عمل الحكومة-    

 استعمال أدوات
 المادة

.المقدمة ، العرض ، الخاتمة-   
.التسلسل-   
.عدم التناقض-   

 االتساق 

.مقروئٌة الخط-   
.عدم التشطٌب-   

 اإلتقان

 

 


