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احدةالمدة : ساعة وربية المدنية في مادة الت المحروس الثاني الفرضالمستوى : الرابعة متوسط
 ن)  12الجزء األول : ( 

 اشرح ما يلي :  الوضعية األولى :
 التعددية  /  القانون األساسي   /   الطفل   /   التحزب   .                                           

           : ثانيةالوضعية ال
 المنظمات اإلنسانية تعمل على خدمة اإلنسان و مساعدته .                            

 المطلوب :     
            المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .     -عرف مايلي : الهالل األحمر  -1
 صنف في الجدول :-2

نشاطات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  نشاطات الهالل األحمر :
  

 الوضعية الثالثة : 
سمحت بظهور العديد من األحزاب و النقابات .التعددية                             

 المطلوب :  قارن في جدول بين الحزب السياسي و النقابة من حيث أوجه التشابه و اإلختالف .     

 أوجه اإلختالف : التشابه :أوجه 

  

  ن)  80( الجزء الثاني :    
في نقاش بين تلميذين من قسم الرابعة متوسط حول إنتهاكات حقوق الطفل و المرأة ، و كيفية حماية حقوق اإلنسان على   

الطفل أكثر من  حقوق تحدث في حق المرأة أكثر ، و أصر الثاني أنها تحدث في المستوى الدولي ، أكد األول أن اإلنتهاكات
حتكما إليك . المرأة ، فإ

السندات : 
الصور :-1

منها الجسدي ( كالضرب المبرح ) و النفسي ( كالترهيب )  أو العقلي          يتعرض األطفال إلى العديد من اإلنتهاكات -2
 . 2000مليون سنة  264( كالحرمان من التعليم ) ..... و قد بلغ عدد األطفال العاملين 

  -دولية لحقوق اإلنسان  الشبكة ال   -                                                                                          
والنامية على حد سواء، حيث تتعرض  في الدول المتقدمة قالت منظمات حقوقية إن المرأة ال تزال تتعرض النتهاكات -3

 ... النساء لالغتصاب والزواج القسري والتحرش والعنف والتمييز السلبي
 -موقع الجزيرة نت  -                                                                                      

على التلميذين مبينا أي سطرا   41من خالل السندات و ما درست اكتب فقرة ال تتجاوز   التعليمة :
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                         mلللثاثانيةالوضعية الالوضعية ال
عرف مايليعرف مايلي : الهaلوب : المطلوب : 

ف في الجدولصنف في الجدول :
/ex/em/لهالل األحمرات الهالل األحمر :
سمحت بسمحت بظهودية لتعددية 

ن الحزب السول بين الحزب السياس

: ت حقوق الطفتهاكات حقوق الطفل وconnnn.ononononه
أكثر ، و أصرمرأة أكثر ، و أصر الثان
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