المستوى :السنة الرابعة متوسط

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية المدية
متوسطتا ق + 04فرق محمد أوالد امعرف

اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية
السنة الدراسية2017 / 2016 :

المدة :ساعة و احدة
الجزء األول)12ن(:
الوضعية األولى)06ن(:
 -اشرح المصطلحات التالية:

المحكمة العليا  -حرية التعبير -األمن– اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .

الوضعية الثانية)06ن(:
 تنتھك حقوق اإلنسان بشكل صارخ أمام مرآى المنظمات اإلقليمية و الدولية لحماية حقوق اإلنسان أذكر أربع )  ( 04مظاھر لخروقات حقوق اإلنسان . تضمنت وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نوعين من الحقوق ) حقوق مدنية و سياسية  ،حقوق اقتصاديةاجتماعية و ثقافية ( .
 صنف الحقوق التالية في الجدول الموالي :الملكية – األمن الشخصي – التعليم – إنشاء النقابات – حرية الرأي و التعبير – الحياة – التمتع بحماية الفكر
و المؤلف – التمتع بجنسية .
حقوق اقتصادية اجتماعية و ثقافية
حقوق مدنية و سياسية

الجزء الثاني)08ن(:
وضعية إدماجية:
السياق :تفشت ظاھرة العنف بشكل متزايد في مجتمعنا ) األسر – الشارع – المالعب – المدارس ( مما يطرح
تساؤال حول أسباب الظاھرة  ،و طرق عالجھا .

السندات:

العنف األسري

العنف المدرسي

التعليمة  :اعتما ًدا على السند ) (1و) (2وعلى ما درست أكتب فقرة من ) (10أسطر تبين فيھا أسباب ظاھرة العنف
مقترحا حلوال مناسبة للحد منھا .
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اإلجابة النموذجية و سلم التنقيط لموضوع امتحان مادة التربية المدنية

العالمـــــة
مجزأة مجموع

عــــناصر اإلجابة
الجزء األول 12 ) :ن(
اإلجابة عن الوضعية األولى  06 ) :ن(
شرح المصطلحات :
تعريف المحكمة العليا  :ھي أعلى جھاز قضائي في البالد يوجد مقرھا بالعاصمة .
تعريف حرية التعبير  :يقصد بھا إبداء الرأي و اإلختالف فيه  ،وھي حق من الحقوق األساسية لإلنسان.
تعريف األمن  :ھووضع يسود فيه النظلم و الھدوء و الطمأنينة و االستقرار .
تعريف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :ھو وثيقة تنص على حقوق وحريات األفراد أقرتھا )صادقت عليھا(
الجمعية العامة لھيئة األمم المتحدة بتاريخ . 1948-12-10
اإلجابة عن الوضعية الثانية 06 ) :ن(
أ -اربع مظاھر لخروقات حقوق اإلنسان :
 الترحيل و التھجير اإلجباري)مثال( . الحروب و النزاعات )مثال( . معاناة الالجئين )مثال( . استعمار الشعوب و استغالل خيراتھا)مثال( .ب-تصنيف الحقوق في الجدول الموالي :
حقوق اقتصادية اجتماعية ثقافية
حقوق مدنية و سياسية
الملكية – التعليم – انشاء النقابات
األمن الشخصي – حرية الرأي و التعبير – الحياة
التمتع بحماية الفكر و المؤلف.-التمتع بجنسية .
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عناصر اإلجابة
الجـــــــــــــزء الثاني :

العالمة
مجزأة

)  08ن(

المعيــــار

مؤشرات المعيار

المالئمة
االتساق
)االنسجام(

كتابة فقرة من  10أسطر تحتوي على مكونات التعليمة
المتمثلة في  :أسباب تفشي ظاھرة العنف و أساليب الحد
منھا .
مقدمة :يعرف فيھا العنف
العرض :ذكر أسباب انتشار ظاھرة العنف  ،و ذكر
أساليب و آليات الحد منھا .
الخاتمة :يستنتج دوراألفراد ومختلف المؤسسات و
المنظمات الدولية و اإلقليمية في الحد من ظاھرة العنف .

االستعمال
الصحيح
ألدوات
المادة

العنف ھو استعمال القوة النتزاع الحقوق وينقسم إلى
شرعي و غير شرعي .
ومن أسبابه نجد سياسة االستبداد وقمع الحريات  ،غياب
العدالة اإلجتماعية المؤدية إلى الفقر و البطالة و الرذيلة
الصراعات المذھبية و الفكرية
ولعل من طرق عالجه و آليات الحد منه تكمن في تطتيق
مبادئ الديمقراطية المتمثلة – على سبيل المثال في حرية
الرأي و التعبير و االنتخابات النزيھة  ،وكذا التوزيع
العادل للثروة وأيضا غزالة الفوارق بين فئات المجتمع
كما يمكن التقليل من العنف باحترام التنوع الثقافي و تقبل
رأي اآلخر و االنفتاح على اآلخرين .
 مقروئية المنتوج عدم التشطيب سالمة اللغة -عالمات الوقف
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عدم
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