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 في مادة التربية المدنية الثاني الثالثي فرض 

 

 ) ن  12(  : الجــــــزء ا��ول 
 نقاط) 04(: األول سؤال ال

-  : �ات مف�وما ملا ي�

 . حقوق الطفل*  / حقوق اإل1سان خروقات*   /ا+'زائري ال�الل األحمر */املنظمة األممية لالجئ�ن* 

 

 نقاط) 04: ( السؤال الثا1ي 

 ا+Gزب السياCDE و النقابة من حيث :: ـ  قارن < جدول ب�ن -1

 . اإلعتمادو  –و ال�دف –التنظيم                                             

 ن .ــ دور ال�الل األحمر ا+'زائري و املنظمة األممية لال جئ�                                                

 

 .؛لكYZا غالبا الأقرت مختلف املواثيق الدولية حقوقا للفرد كونه إ1سانا   نقاط ) 04:  (  السؤال الثالث

 ن ) 02)            (  < جدول ؟  (  حقوق أقرYaا وثيقة اإلعالن العاملي +Gقوق اإل1سان و كيف تخرق  05 أذكر   -1

 ن ) 02(              . من األسبق ا+Gق أم الواجب و ملاذا -2  

 

 نقاط ) 08: ( ا+'ـــــــزء الثانــــــــــــــــي

و انYrاqات فاGpة لذا أ1شmت �يئات و منظمات مدافعة  ت+jر وقاتتعرض حقوق اإل1سان < العديد من بلدان العالم 

 عن �ذه ا+Gقوق . 

 : السنـــــــــــــــدات

 

 : )1السند (

             " uvسمwالعاشر من د  30ملتكون من ااإلعالن العاملي +Gقوق اإل1سان  1948أقرت ا+'معية العامة لألمم املتحدة <

 مادة شملت جميع ا~'االت".

 

 : )2السند (

 "   و ع�ود دولية مختلفة اتفاقياتعن طر�ق نصوص و  اإل1سان�عمل األمم املتحدة ع�� ترقية و حماية حقوق " 

    CDEمن  الكتاب املدر)( 

 :التعليمـــــــــــــــة 

 .  لسنداتاف�Yا مضمون  �عا+�سطرا 12اعتمادا ع�� السندات املعطاة و مك�سباتك القبلية  أكتب  فقرة ال تتعدى             
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ملنظمة األمميةاملنظمة األممية لال* 

نقاطنقاط)0404: ( : ( الثا1ي  x
ا+Gا+Gزب ا: ـ: ـ ل جدولل ب�ن  ب�ن 

و ال�–التنظيم التنظيم           

رــ دورر ال�الل األ ال�الل األحمر ا 

مختلف املورت مختلف املواثيق ال

ققعاملي +Gقون العاملي +Gقوقق اإل اإل1س

 )ن )0202(    

و انYrاqات فاو انYrاqات فاGpةت

س اإل1سان  اإل قق +Gقوعاملي +Gقوقق

"  "  ختلفة

ency-education.com/4am


