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 نقطة) 12(زء األول :ــــــالج

 نقاط )  04( السؤال األول       

 المجتمع.يعتبر الصلح و الوساطة أحد وسائل تحقيق العدل و المساواة في         

 االجتماعية.الوساطة  الصلح، من:هات مفهوما لكل )1
 للخالفات.الحل السلمي  أهميةقارن بين الصلح و الوساطة مبرزا )2

         السؤال الثاني  (04 نقاط )

حق إنشاء األحزاب معترف به ومضمون كما أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.        

ـ من له الحق في ممارسة هذين الحقين ولماذا يعتبران من أوجه حرية التعبير وأحد مظاهر الديمقراطية .       

      السؤال الثالث  (04 نقاط )

لذلك.وعقد اتفاقيات و إصدار إعالنات بهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان سعى المجتمع الدولي لتأسيس منظمات       

 باختصار. مضمونهاإبراز  مع، االتفاقيات و اإلعالنات المنظماتهذه: نأذكر أمثلة ع)1

 

 نقاط) 08:(الوضعية اإلدماجية ) ( الجزء الثاني

هذا الموضوع ودوره في تماسك  أهمية كتابعت حصة تلفزيونية نشطها مختصون حول القضاء و استقالليته ،فأثار انتباه  
 المجتمع .

 السندات : 

 : 1السند  

 : 2السند  

 :  3السند  

 

سطرا تبين فيها أهمية القضاء و استقالليته و دوره  12السابقة ، اكتب فقرة من  اعتمادا على السندات و مكتسباتك:  التعليمة  
 في تماسك واستقرار المجتمع.

 

 

 

 1من  1صفحة  

 الدستور .من  138المادة                 "السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون  ".                                                      

 .  من سورة النساء 58اآلية     قال هللا تعالى :"إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "               

 من الدستور. 139المادة       السلطة القضائية المجتمع و الحريات و تضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه األساسية "        " تحمي
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عتبر الصلحيعتبر الصلح و الو     

هات مفهوماهات مفهوما لكل)1
رن بين الصلحقارن بين الصلح و الو

نقاط )نقاط ) 0404)) ثاني 

به ومضموب معترف به ومضمون كما

ين الحقين ولسة هذين الحقين ولماذا

دولي لتأستمع الدولي لتأسيس منظمات

إبرمعو اإلعالناتت و اإلعالنات 

أهأهميةهههككار انتباهه ،فأثار انتباه
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