
                           الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                  

                    ساعة1المدة عنابة                              -سرايدي  -متوسطة مرابط مسعود 

2022-2021المستوى: الثانية متوسط                                           السنة الدراسية :   

 اختبار الثالثي االول في مادة التربية المدنية

نقطة 12  : االول جزءال  

 السؤال االول: يعتبر االختالف في الراي من االمور الطبيعية والتي اليمكن لحديث او حوار

وفيه من اختالف في الرأي نصيب . فلكل شخص نضرته ورأيه الخاص في بعض  ان يتم اال

 االمور. واليمكن اجبار احد على تأييد فكرة معينة أو الموافقة عليها.

 التعليمة:

نقطة[1قدم تعريفا لما تحته خط ] -1  

[2عدد االحتياطات التي يجب مراعتها أثناء الحوار مع غيرك ]نقطتين-2  

[2: الحوار ضرورة االنسانية ]نقطتين فسر مايلي-3  

السؤال الثاني : تنشط في المجتمع العديد من التنظيمات االجماعية الثقافية والرياضية تساهم 

 في تنمية وتطوير االنشطة المختلفة خاصة اذا اعتمد اعضاؤها على الحوار.

: التعليمة  

نقطة [ 1قدم تعريفا لما تحته خط ] -1  

نقاط[3اذكر في ثالثة نقاط االهداف التي ترمي الجمعية الى تحقيقها ]-2  

تلعب وسائل االعالم دورا هاما في افادتنا بمعلومات ي شتى المجاالت : السؤال الثالث

 والتأثير في الجماهير

: التعليمة  

نقاط[ 3يات ]صنف في الجدول مايلي : المجلة . التلفاز. المؤتمرات. السينما. الجريدة. الملتق -1  

 وسائل سمعية بصرية
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 وسائل مباشرة

 

نقاط 8الوضعية االدماجية :   

 تعدد وسائل االعالم واهميتها في تكوين افكار الناس وحريكامتاز العصر الحديث ب السياق :

عواطفهم وتوجيه حياتهم. وقد عرفت هذه الوسائل تقدما هائال جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة . 

فقوة الدعية المتمثلة في الصحافة و االعالن والراديو التلفيزيون والسينما وغيرها من وسائل 

ا االعالم االرىهي قوة عظمى وهي تؤثر على اسلوب حياتنا وافكارنا وعلى عواطفنا وعالقتن

 وعلى مصيرنا.

 

: السندات  

تمتتلك وسائل االعالم االدوات القادرة على تسهيل وتبسيط الحوار بين الثقافات المختلفة اذ تستطيع ان : 1س

ان تزيل الحهلتتصدى للمواقف السائدة وتبديد األفكار السيئة في مايتعلق االخر . كما يمكنها   

هاما في تنمية وعي الشعو وتحفيز الشباب على تنمية المجتمع والتعاون الجل  تؤدي وسائل االعالم ورا:  2س

ائق . حيث انها بقدرتها الكبيرة وامكانياتها غير المحدودة مسؤولة عن تعريف نهضة البالد ومواجهة كل العو

 الناس بالكثير من القضايا او المخاطر كالجريمة مثال.

لساعات طويلة في مشاهدة التلفاز و البرامج التلفيزيونية اوفي تصفح االنترنت يحوله  ان قضاء االنسان:3س

. او عاحز عن اقامة عالقات احتماعية بناءة مع االخرينمع االيام الى انسان منعزل   

تلجأ العديد من وسائل االعالم الى بث االعالناتالتجارية الخادعة التي تحاكي عقل المستهلك وتدفعه : 4س

شراء الكثير من المنتجات السيئة التي تجعله يخسر امواله على اشياء غير ضروريةل  

 

سطرا تتحدث فيها عن : 14من خالل مكتسباتك القبلية ومادرست اكتب فقرة من  التعليمة :  

أهمية وسائل االعالم من الناحية الثقافية واالجتماعية .-  

سلبيات ومخاطر سوء استعمال االعالم-  

 

 بالتوفيق استاذة المادة 
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