
    م  2017أكتوبر  23: االثنين يوم                 متوسطة بلحاتم رابح عين مليلة                                                                           

  المدة : ساعة                  ا                                                                                                       ساالستاذة :ب_ 

  م ...2..................القسم :االسم و اللقب :......                                                                                        وضعية المشكلة :ال

وعند عودته ر رمضان الكريم،العداد الطعام للمحتاجين خالل شھ جمعية الھالل االحمر الجزائري فيتطوع أبوك 
 أخبرك انھا جمعية خيرية تساعد الفقراء والمعوزين فشعرت بالرغبة في االنظمام لھذه الجمعية والمشاركة في نشاطاتھا 

.  
  _ 1ات :السند

  

  

  

  

    

  . ساسي ينظم نشاطھاالحوار وقانون أط نجاح الجمعية شرو من_ 3

ا شروط االنخراط في سطرا، تبين فيھ 12أكتب فقرة من  إعتمادا على السندات وعلى مكتسباتك القبلية ، :التعليمة
  . كيف تقنع زمالئك باإلنخراط في جمعية ما وفق قواعد الحوار الحضاري البناءالجمعيات و

  : الفقرة
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...................................................................................................................................  

ھي....................................
 .......................................
......................................:

.......................................
.......................................

الجزائري ھي جمعية إنسانية  جمعية الھالل االحمر
م  وأعترفت  1956تطوعية  جزائرية تأسست سنة 

م    1963بھا لجنة الصليب األحمر الدولي  سنة   

القانون األساسي للجمعية  
ھو:.......................................
...........................................
...........................................

كيف تجري حوار بناء   :  
......................................._..
........................................_.
........................................_.

الفرض التقويمي االول في مادة التربية المدنية للسنة الثانية 
 متوسط
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  شبكة تقويم الفرض :

  

  مدى تمكن المتعلم من المؤشرات  المؤشرات  المعايير
  المالءمة

  
(االلتزام 

  بالمطلوب)

 .سطرا، تتكون من مقدمة، عرض وخاتمة 12إلى  10كتابة فقرة من  -
االنخراط فيھا للفرد والمجتمع، بتقديم  وكيفيةالحديث عن أھمية الجمعيات  -

 حجج وأمثلة مقنعة.
  

عدم 
  التمكن

  
  

التمكن 
  األدنى

  
  

تمكن 
  جزئي

  
  

تمكن 
  كلي

  
  

االستعمال السليم 
ألدوات ومفاھيم 

  المادة
  

توظيف السندات  -
 استعمال صحيح لمفاھيم المادة. -
 تقديم الجمعيات كاطار قانوني منظم للنشاط والعمل الجماعي. -

تقديم حجج مقنعة لالنخراط في جمعية ثقافية، رياضية، علمية... من خالل  -
 فائدتھا للفرد الُمنخرط نفسه.ذكر أھمية الجمعيات في المجتمع، و

ابداء التلميذ الرغبة في االخراط في جمعية في محيطه، باعتبارھا االطار  -
  النظامي المثالي لممارسة الحوار والعمل الجماعي..

        

االنسجام 
  واالتساق

  ـ الترتيب المنطقي للمنتوج
  ـ تسلسل األفكار.

  ـالربط بين األفكار.

        

معيار االتقان 
  والتمايز

ـ االخراج الفني :المقروئية ،نظافة الورقة،غياب التشطيب،عالمات الوقف،تمايز 
  توج.المن
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