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 الجزء األول : 21ن

  الّسؤال األّول -ػزف ما ًٌٍ : :44ن

.ٍحاٌص     -           اٌمضائٍحلاتح اٌز      -             االجرماػٍحٌُساطح ا  -            اإلداوح   

  الّسؤال الثّاني  :ضغ وً حك فً اٌخاوح اٌمىاسثح :44ن

  –   لرصادٌحإلااٌر ىمٍح  –   اٌزػاٌح اٌصحٍ ح   -     اٌحٍاج    –     ؼٍٍماٌر       –     ٍاسًاالسرمالي اٌس  -

ؼثٍز .ي َاٌر  أح اٌز  حزٌ    – ٍاسٍحإوشاء األحزاب اٌس   –     ذمزٌز اٌمصٍز  

اٌفزدٌح  حمُق اإلوسان       اٌجماػٍح حمُق اإلوسان                   

  

 السؤال الثالث :40ن

رافمد  أحذ ألارته ٌحضُر جٍسح محاومح ٌَىان اورشفد أن اٌماضً لذ ذمٍذ تمجمُػح مثادئ  -

ف اٌمحاومح .-أ وٍح ذضمه ٌٍمرماضً محاومح ػادٌح :لاوُ ػز   

ٌٍمحاومح اٌؼادٌح.  حلاوُوٍ    مثادئأرتؼح  اسرخٍص   -ب                                                 

 الجزء الثاني :40ن
ٌحصح ذٍفزٌُوٍح حُي حمُق اإلوسان ، اورشفد أن  ٌىً فزد مجمُػح حمُق ٌجة  خالي  مشاٌذذهه م

اٌؼاٌم، رغم وً  مىاطك أن  ٌرمر غ تٍا ٌىُوً إوساوا ، غٍز أن  ٌذي اٌحمُق ال ذزاي مىرٍىح فً اٌؼذٌذ مه

إٌى حماٌرٍا.   ُشزٌؼاخ َاٌمُاوٍه اٌذ ٌٍَ ح اٌرً  ذذػاٌر    

 

    

-1-اٌصفحح  -                                              

 1429      ديسمبرمتوسط                            الرابعت المستوى: 

 التربيت المدنيتالفصل األول  في مادة  اختبار  44سا42المدة: 
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 السنداث : 

 السند األول : ٌىً إوسان حك  اٌر مر غ تجمٍغ اٌحمُق اٌمذوُرج فً ٌذا اإلػالن ،دَوما ذمٍٍز مه أ ي  
ن ، أَ اٌجىس ، أَ اٌذ   وُع ،ال سٍما  ٌه ...،أَأي  َضغ آخزاٌر مٍٍز تسثة اٌؼىصز ، أَ اٌٍُ   

ج –                                                          -مه اإلػالن اٌؼاٌمً  ٌحمُق اإلوسان 2اٌماد   

 

السند الثاني : ذضمىد َثٍمح اإلػالن اٌؼاٌمً ٌحمُق اإلوسان 34 مادج َلسمد اٌحمُق اٌى لسمٍه : 
 حمُق مذوٍح َسٍاسٍح ، حمُق اجرماػٍح ، الرصادٌح َثمافٍح .......                           

–اٌىراب اٌمذرسً –                                                                               

 

  السند الثالث : مه مظاٌز اٌر ؼذ ي ػًٍ حمُق اإلوسان 

ر فمزج مه 12 سطزا ذرحذ ز مه  التّعليمت  : اػرمادا ػٍى اٌس ىذاخ 1 ‘2 ‘3 َػٍى ما درسد حز 
 خالٌٍا ػه اٌمُضُع

                         

  

 

 

 

 

تاٌرُفٍـك                                                                                
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