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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

الجزء األول12) :ن(
اإلجابة عن الوضعية األولى:
 -1تعريف المجتمع -أ :-المجتمع ھو مجموعة من األفراد تعيش في منطقة معينة تجمع
بينھم روابط مختلفة تاريخية ،ثقافية ،اجتماعية ،اقتصادية.
تعريف المجتمع -ب :-ھو مجموعة من األفراد لھا عادات وتقاليد و قيم وأحكام
اجتماعية ،تربطھا مصالح وأھداف مشتركة يكفلھا العرف
والقانون الذي يب ّين الحقوق والواجبات) .ذكر تعريف واحد فقط(
 -2مقومات المجتمع الجزائري:
 الدين اإلسالمي – اللغة العربية الرسمية إلى جانب األمازيغية – الوطن الواحد الثقافة المشتركة – التاريخ الطويل. -3انتماءات المجتمع الجزائري:
ينتمي المجتمع الجزائري إلى:
– الوطن العربي
– المغرب العربي
– حوض البحر المتوسط – قارة إفريقيا

– العالم اإلسالمي
– دول العالم.

اإلجابة عن الوضعية الثانية:
 -1مفھوم حرية الرأي :إن االختالف في الرأي و إثبات الذات ضروري لكل فرد .فال
يصح أن يكون اإلنسان إمعة ال رأي له.
مفھوم حرية التعبير :لكل شخص الحق في تلقي أية معلومات يريدھا ،وعن أي طريق
يريد كما أنه ال يُمنع من توصيل رأيه إلى من يريد و بأية وسيلة كانت.
 -2مظاھر حرية التعبير:
• القول والكالم والكتابة والنشر
• الصحافة والطباعة
• االجتماع وتكوين الجمعيات
• الرسم والتمثيل والتسجيل االسطواني
• التظاھر وتقديم العرائض والشكاوي
)االكتفاء بذكر ثالثة عناصر(
• حرية التعليم والتعلم.
 -3شروط حرية التعبير و قيودھا:
 عدم تقييد حرية اإلنسان في التعبير عن رأيه إال بالقيود التي يقررھا القانون. ضرورة حفظ األمن والنظام والصحة العامة ،األخالق ،واحترام حقوق وسمعة اآلخرين. ال يجوز أن تؤدي إلى الفتنة والتفرقة والكراھية والعنف. ال يصح فحش القول وكشف أسرار الدولة إلى العدو. التزام آداب المناقشة والحوار واحترام رأي الغير.)االكتفاء بذكر ثالثة عناصر(
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العالمة

مجزأة مجموع
الجزء الثاني 8) :ن(
شبكة التقويم و جدول توزيع العالمات
مؤشرات المعيار
المعيار

عدم
التمكن

المالءمة كتابة فقرة ال تتجاوز  15سطرا.
احتواء المقال على مكونات التعليمة :صالحيات
الوزير األول و دور البرلمان في مراقبة عمل
الحكومة.
مقدمة :تضمن الباب الثاني من الدستور عن تنظيم
السلطات.
العرض :صالحيات الوزير األول ودور البرلمان
االتساق
في مراقبة عمل الحكومة
الخاتمة :يستنتج أن ھذه المؤسسات الدستورية تعبر
)االنسجام( عن إرادة الشعب و تحقيق تطلعاته.
التسلسل ،التبرير والتعليل.
التحليل واالستخالص.

االستعمال
الصحيح
ألدوات
المادة

اإلتقان

التمكن
الجزئي

التمكن
الكلي

العالمة
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بعض صالحيات الوزير األول :يختار أعضاء حكومته،
مجلس
يوزع الصالحيات بين أعضاء الحكومة ،يرأس
00
الحكومة ،يسھر على تنفيذ القوانين ،يضبط برنامج
حكومته ،يعد ميزانية الدولة وينفذھا ....

02

02

بعض مھام البرلمان :التشريع ،مناقشة ميزانية الدولة
و التصويت عليھا ،مناقشة و دراسة برنامج الحكومة
والتصويت عليه ،استجواب الحكومة بمساءلة
أعضائھا ،مراقبة عمل الحكومة.
 مقروئية المنتوج عدم التشطيب00
 سالمة اللغة -عالمات الوقف
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