متوسطة  9ديسمبر 1960

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى 4:متوسط

التاريخ2017/02/23:
المدة :ساعة

إختبار الثالثي الثاني في مادة التربية المدنية
*الجزء األول12:ن
*الوضعية4( : 1ن)

إشرح ما يلي :

*  -اإلستئناف ؟ * انتهاك حقوق اإلنسان؟ *األفات اإلجتماعية ؟

* الحرب ؟

*الوضعية 4( : 2ن)
البرمان هيئة عليا في النظام الديمقراطي
التعليمة

ا - /عرف البرمان؟
ب- /فيما تتمثل أهمية البرلمان؟

*الوضعية 3ن4(:ن)
صنف مجالت األمن التالية حسب الجدول الموالي بعد نقله على ورقة اإلجابة:
ضمان األمن الغدائي –تنظيم حركة المرور –الضمان اإلجتماعي –متابعة المخالفين وتقديمهمللعدالة –حماية الممتلكات –ضمان األمن التكنولوجي– التعليم وحرية اإلبداع – العدالة
اإلجتماعية

األمن العمومي
؟

األمن اإلقتصادي
؟

األمن اإلجتماعي
؟

الجزء الثاني08:ن
إندهش والدك عند قراءته ألحد الصحف الوطنية العبارة التالية  ":إن إندالع حرب نووية شاملة
هو بمثابة وقوع نكبة فاصلة ونهاية للحضارة اإلنسانية المعاصرة وللجنس البشري بأسره "
فطلب منك تفسيرا.
السندات:
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السند:1جدول يمثل تطور عدد الرؤوس النووية لدى الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد /س
السنوات/
1940
1955
1965
1975
1985
1995

الدولة

الواليات /م /األمريكية
3
2000
5000
8500
9400
13700

اإلتحاد السوفياتي سابقا
/
/
600
2500
9100
14100

السند:2إن تفجير القنبلة الذرية برقان أحدث تساقط أمطار سوداء  1960/02/16في منطقة
فاغوجنوب البرتغال فخلفت رعبا في قلوب السكان.....
كما ظهرت عدة أمراض خطيرة وقاتلة مثل سرطان الجلد ...والعقم ...إضافة إلى تلوث البيئة.
(عن/م.د.ب الحركة الوطنية :التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ص 36بتصرف)
السند  :3لقد حولت األسلحة النووية العالم المعاصر إلى عالم هش،وحولت اإلنسان المعاصر
إلى كائن يعيش هاجس الفناء الجماعي .....
 ....إن كل رأس من الرؤ وس النووية في العالم والتي يبلغ عددها خمسين ألف رأس نووي
قادرة على قتل  250ألف نسمة ،أي أنه لو إستخدم من جميع الرؤوس النووية في حرب نووية
فإنها ستقتل  12ألف مليون نسمة .
(عبد الخالق عبد هللا :العالم المعاصر والصراعات الدولية :ص ،101-92بتصرف)
التعليمة :إعتمادا على مكتسباتك القبلية وعلى السندات  ،3-2-1أكتب فقرة من  13سطراتجيب
عن تساؤالت والدك مبرزا له الحلول الكفيلة لتجنب إندالع حرب نووية.

بالتوفيق للجميع:األستاذة العــــشـــــــــــي
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