
 بية ـــــراطية الشعـــزائرية الديمقـــــهورية الجــــالجم
                           وزارة التربية الوطنية

   
 متوسطة :احمد توفيق المدني قصر الشاللة                                                   مديرية التربية لوالية :تيارت     
 1220/ 2020الموسم الدراسي :                  د  ـــواحة ـاعـ: س المدة                 طـوسـمت ة عـرابـ: ال توىالمس   
  

 التربية المدنية:في مادة  االول الثالثي   اختبار
  نقطة12 : األولالجزء    
   ن (04) :  األولىعية الوض               

 التالية:المصطلحات  اشرح                              
   ـ النقابة  السياسية  االحزابانتهاك حقوق االنسان ـ  ـ القضاء االداريـ                                  

 ن ( 40) :  الوضعية الثانية               
 . ميدانيايوجد تناقض كبير بين التشريعات الدولية التي تنص على حقوق الطفل وبين تطبيقها ـ                       

 ن 02                           .عرف اتفاقية حقوق الطفل  ـأ                                   

 ن 02        .حدد االخطار التي تهدد الطفولة في العالم  ـ ب                                  

 ( ن 40) :  لثةالوضعية الثا              

 . ب والنقابات في تكريس الحقوق بأداء الواجباتتساهم االحزاـ                                    

 ن 02                             (.  ختالفإ حدد الفرق بين النقابة والحزب) اذكر وجهيـ أ                                

 ن 02 .الجزائرما المقصود بالتعددية الحزبية و النقابية ومتى تكرس هذا الحق في ب ـ                                   

 

   نقاط08:  الجزء الثاني 

 

 

 

 

 
                                                                             

             
 : السند االول           

 إع ح إ  03المادة          " لكل شخص الحق في الحياة، و الحرية، و سالمة شخصه..."               
 :    الثانيالسند              

تهجير  و   تنجم عن الحروب آثار مدمرة منها: الخسائر البشرية الفادحة، و الخسائر في األموال   "                         
 بتصرف الدرسي   تاب كمن ال"   .... وتدمير قري بأكملها.  السكانآالف من 

 :  لث ثاالسند ال           
 إع ح إ  09"       المادة نسان أو حجزه أو نفيه تعسفا...  أي إال يجوز القبض على "               

 
سطر تبين فيها موقفك من   12: من خالل ما درست ، وما جاء في السندات ، أكتب فقرة ال تتجاوز  التعليمة   

 . المتحاورين مع التمثيل ؛ مبرزا  كيفية حماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني و الدولي 

 

                                                                 
 
 
 
 
 

 :  الوضعية االدماجية        
إحدى  بثته إلنسان تابعت حوارا امناسبة االحتفال باليوم العالمي لحقوق ب  ـ                                    

أحدهما أنها تحترم بدليل وجود   ىرأ  اختالفا بين المتحاورين حول حقوق اإلنسان الحظت الفضائيات 
 منظمات دولية تدافع عنها بينما اعتبر اآلخر أن هناك انتهاكات تسجل في جميع مناطق العالم.و مواثيق 

 
 ندات: ـــــــــــــالس     

ال         يضيقوكل وعاء بما فيه                   م   ايب/إالستاذ:ش                                   تسع      وعاء إلعلم فانه ي  إ 
 بالتوفيق وإلنجاح                                                                                                               
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