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 في مادة التربية المدنية الثالثي الثاني في مادة  فرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نــــــــــــــــــص األســـــــــــــئلة :

   ن).12(ـ الجزء األول :  
ة في جميع أعضاء األسرة البشرية لما كان االعتراف بالكرامة المتأصل:"جاء في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: 

وبحقوقھم المتساوية الثابتة ھو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم. ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤھا قد أفضيا 
والعقيدة  إلى أعمال ھمجية آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول

ويتحرر من الفزع والفاقة.  ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانھا بحقوق اإلنسان األساسية 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرھا على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدماً وأن ترفع 

الحرية أفسح. ولما كانت الدول األعضاء قد تعھدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان اطراد  مستوى الحياة في جو من
مراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحترامھا. ولما كان لإلدراك العام لھذه الحقوق والحريات األھمية الكبرى للوفاء 

  التام بھذا التعھد.

الن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستھدفه كافة فإن الجمعية العامة تنادي بھذا اإلع
الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وھيئة في المجتمع، واضعين على الدوام ھذا اإلعالن نصب أعينھم، إلى توطيد احترام ھذه 

وعالمية، لضمان االعتراف بھا ومراعاتھا  الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية
  .............."بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا.

  ـ المطلوب : 

  .                                        ؟و لماذا وضع/ عرف مفھوم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

       قوق اإلنسان ؟بين كيف نحمي ح/  2

  / ما المقصود بخر وقات حقوق اإلنسان ؟                                             3

  أمثلة ). 06/ أرسم جدوال تتناول فيھا أمثلة عن حقوق اإلنسان و خروقاتھا( 4

  ،اإلبادة ، العنصرية./ إشرح المفاھيم اآلتية : الملكية ،الحجز التعسفي  5

  
  ن): 08الجزء الثاني (  إلدماجية :ـ الوضعية ا
                

  يتمثل دور القضاء في حماية المجتمع و لتحقيق ھذا الدور يجب توفير ضمانات الستقالل القضاء وحياده.  
  : 01* السند  

            اس أن تحكموا بالعدل ..."قال هللا تعالى : " إّن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا و إذا حكمتم بين الن                
  من سورة النساء .  58اآلية (اآلية 

  :02* السند  
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " القضاة ثالثة ، إثنان في النار و واحد في الجنّة : رجل علم الحق                  

رجل قضى للنّاس على جھل فھو في النّار ، و رجل عرف الحق فجار في الحكم فھو في  فقضى به فھو في الجنّة ، و
  النّار "         رواه أصحاب السنن و ھو صحيح .

   
  التعليمة: 

سطرا تتكلم فيھا عن  أھمية العمل القضائي  12اعتماد على السندين و مكتسباتك القبلية،أكتب فقرة من                   
  ستقالليته وحياده .وضمانات ا
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