
﴾الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية﴿ 
 

 : السنة الرابعة متوسط  المستوىوزارة التــربية الــوطنية                                                                         
 2019 مارس                                                          -تاوقريت  -متوسطة لوالي عبد القادر

 
 ساعة واحدة : المدة اختبار الفصل الثاني في مادة : التربية المدنية                                                  

 
 

 نقطة ) 12: ( الجــــــــزء األول 
 نقاط ) 04: (  األول سؤالال

 
  -النقابة  –المنظمات االنسانية  –ددية الحزبية التع –اتفاقية حقوق الطفل  -عّرف كل من  :  -          

 
 نقاط )  04: (  ةالثاني الوضعية
 تضّمنت وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان مجموعة من حقوق األفراد و حرياتهم  .           

 
 ن ) 01متى و أين صدر هذا اإلعالن ؟   ( -1
 ن ) 01حقوق المرأة .  (  بيّن في نقطتين الحقوق التي   نصت عليها اتفاقية-2

 

 ن )  02صور النتهاكات ( خروقات ) حقوق االنسان في العالم .     (  04اذكر  -3   
 يعتبر الحق في  تأسيس النقابات و األحزاب السياسية أداة من أدوات الديمقراطية.نقاط )  04: (  لثةالثا وضعيةال
 

                    ن ) 03شروط لتأسيس الحزب السياسي : ( 03ابة و شروط لتأسيس النق 03أكمل الجدول التالي : بذكر -1
 

 شروط تأسيس الحزب السياسي شروط تأسيس النقابة
 
 
 

 
 

   
 ن ) 01من يحق لهمم ممارسة الحق النقابي؟   (   -2    

 
 

 نقاط ) 08: (الجــــزء الثانــــي 
 

، و هذا االمر فتح المجال  1989قرأ أخوك في احدى وسائل االعالم العبارة التالية:" دخلت الجزائر عهد التعددية  سنة    
للمبادرات الفردية فظهرت عدة أحزاب سياسية على الساحة الوطنية... ". فاستفسرك أخوك عن أهمية هذه األحزاب و 

     بالد. دورها في البالد و أهم األحزاب الفاعلة في ال
 

 : داتـــــــــــــــالسن
 

    : )1السند (
تعتبر األحزاب السياسية أحد أوجه  الممارسة الديمقراطية في البالد... فهي تعمل على منع االستبداد السياسي و "          

                          من االنترنيت )             ( مقال                                                   "   تفرد جماعة واحدة على السلطة
 

 : )2السند (
 تنشط في الساحة السياسية أحزاب عديدة تشارك في كل المناسبات االنتخابية التي تنظمها البالد." "      

 :التعليمـــــــــــــــة 
 سطرا تجيب فيها عن استفسار أخيك.   12ن اعتمادا على السندات المعطاة و على ضوء ما درست أكتب  فقرة م

 
                                  

  
 بالتوفيق للجميع  -**                                   انتهى  **                                               
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ف كف كل م-          ّّعرعّرّ

نقاط044: ( : ( يةةلثانيالثانيعية xaنضمنت وثيقة اإلعالنت وثيقة اإلعالن ا ّ

ر هذا اإلعال صدر هذا اإلعالن ؟   (
ق التي   نصن الحقوق التي   نصت

 خروقات )اكات ( خروقات ) حقوق
تبر الحق فييعتبر الحق في  تأسط ) 

قابط لتأسيسشروط لتأسيس النق
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، و1989989ية  سنة تعددية  سنة 
ك أخوك عن أهفسرك أخوك عن أهمية

االستبداد السياسيع االستبداد السياسي و 
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