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 ن(8:) اجلزء األول

حرية التعبير من مظاهر الحياة الديموقراطية.-1   

 حدد شروطها.-أ   

 أبرز أهميتها.-ب   

يشارك المواطن في تسيير شؤونه عن طريق انتخاب مجموعة مجالس. -2  

ما المقصود من المجالس المنتخبة.-أ     

أذكر أهم المجالس المنتخبة في الجزائر.-ب     

أكمل باختصار:-3  

..الحرية هي: ...................................................................................... -  

تنتهي حريتي عندما: ....................................................................................-  

المسؤولية هي: ..........................................................................................-  

...............................................................يتحمل األولياء مسؤولية:..................-  

 تتقيد حرية االنسان ب:..........................................................................................-

 ....................كل تلميذ مسؤول عن :...........................................................-

 

 2018: مارس                             ( 2AM)متوسط الثانية   :املس توى

 سا 1:30املدة:                   الرتبية املدنية مادة يف الثاين اختبار الفصل 

1/2الصفحة   
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: II اجلزء  

ال يشعر  أغلبهمتابعت نقاشا بين زمالئك حول مواقع التواصل االجتماعي، حيث خرجت بفكرة أن 

بالخطر الذي تمثله هذه المواقع، لذلك قررت تعريفهم بسلبيات و ايجابيات مواقع التواصل 

 االجتماعي.

 السندات:

  

 

 

 

 

 

 

  

 : التعليمة

" اسطر تبرز من خاللها أهمية  10و على ما درست أكتب فقرة من "  2و  1اعتمادا على السندين 

 االستخدام الحسن لمواقع التواصل االجتماعي 

 

  بالتوفيق

 

 

 

  

 

 

 

 السند 1 : 

 

السند 2 : مواقع التواصل االجتماعي سالح ذو حدين ينبغي إستعماله في ظل وجود رقابة 

  أبوية .
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 التصحيح:

 الجزء األول:

حرية التعبير من مظاهر الحياة الديموقراطية.-1   

شروطها:-أ  

عدم التحدي على حرية الغير.-  

استخدام لغة مهذبة.-  

احترام آداب الحوار.-  

االبتعاد عن الفتنة و التفرقة -  

أهميتها: -ب  

نشر األمن و السالم.-  

المجتمعات.التقريب بين األفراد و -  

ضمان التواصل السليم.-  

 نبذ العنف.

يشارك المواطن في تسيير شؤونه عن طريق انتخاب مجموعة مجالس. -2  

المجالس المنتخبة: هي عبارة عن هيئات منتخبة عن طريق االقتراع السري المباشر في  -أ   

 الدول ذات النظام الديموقراطي.

أهم المجالس المنتخبة في الجزائر: -ب     

مجلس شعبي بلدي.-  

مجلس شعبي والئي. -  

مجلس شعبي وطني. -  

أكمل باختصار:-3  

الحرية هي: القدرة على ممارسة الحقوق و الواجبات. -  

تنتهي حريتي عندما: حرية اآلخر.-  

المسؤولية هي: سلوك مدني و حضاري.-  

يتحمل األولياء مسؤولية: األبناء القصر.-  
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عادات و التقاليد.تتقيد حرية االنسان ب:الدين ال  

 كل تلميذ مسؤول عن :أداء واجباته.

 : II الجزء    

" أسطر تبرز أهمية  الموازنة بين الحياة العامة و الخاصة عبر مواقع التواصل 10كتابة فقرة من "

 االجتماعي باستخدام لغة و اسلوب واضحين.
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