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األستاذ :بن صوشة رشيد

الجزء األول 12( :نقطة)
السؤال األول 04( :نقاط)
تعريف ما يلي:
1ن

ـ النظام الجمهوري :نظام حكم يتولى فيه السلطة رئيس منتخب من طرف الشعب.

ـ السلطة التشريعية :هي البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ـ مجلس األمّة) و تتجسد في
تشريع القوانين و مراقبة تنفيذها و مناقشة الميزانية و دراسة برنامج الحكومة و استجواب أعضائها و
1ن
اقتراح الدستور.
ـ اآلفات االجتماعية :هي تلك األفعال المحرمة التي من شأنها اإلضرار بالمجتمع و أفراده كالسرقة
1ن
و النصب و االحتيال و تعاطي المخدرات و شرب الخمور و التدخين و غيرها.
ـ العنف :األخذ بالش ّدة و القسوة.

1ن

السؤال الثاني 04( :نقاط)
تصنيف مجاالت األمن حسب الجدول التالي:
األمن العمومي

األمن االقتصادي

0,5ن×8
األمن االجتماعي

ـ حماية القيم االجتماعية
ـ ضمان األمن الغذائي
ـ تنظيم حركة المرور
ـ متابعة المخالفين و تقديمهم للعدالة ـ ضمان األمن التكنولوجي ـ الضمان االجتماعي
ـ النظافة و الرعاية الصحية
ـ حماية الممتلكات
السؤال الثالث 04( :نقاط)
ـ دور الحزب السّياسي :يمكن للحزب السياسي أن يلعب دوران:
 1ـ إذا كان داخل السلطة :يعمل على تحقيق المصالح االجتماعية العامة للشعب و يلبي رغباته و
1,5ن
يقوم بتقدير منجزاته.
 2ـ إذا كان خارج السلطة :يعمل على:
أ ـ مراقبة الممارسة السياسية ألعضاء الحكومة و كشف أخطائهم و انتقاد تصرفاتهم و محاسبتهم و
1,5ن
إحراجهم أمام المجلس النيابي و مساءلتهم سياسيًا.
ب ـ تنوير المواطنين و تشجيعهم على الممارسة السياسية و كسب مؤيدين جدد باالنضمام إلى
1,5ن
الحزب و الظفر بأصواتهم يوم االقتراع.
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الجزء الثاني 08( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:
مقدمة :حرية التعبير تعني حرية االختالف في اآلراء كونها مظهر من مظاهر الممارسة الديمقراطية و
جزء ال يتجزأ من الحريات األساسية و حق مشروع من حقوق اإلنسان الذي يتمتع بالتعبير عن آرائه و
أفكاره بتلقي المعلومات و تبليغها لغيره.
العرض 1 :ـ شروط حرية التعبير :ـ التقيد بالقيود التي يقررها القانون و احترام حقوق اآلخرين و
سمعتهم .ـ حماية السالمة العامة و النظام العام و أخالق المجتمع و التزام آداب المناقشة و الحوار و تجنب
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة و التفرقة و الكراهية و العنف .ـ التزام روح النقد البناء الهادف إلى
اإلصالح و تحقيق الخير العام للمجتمع.
 2ـ أهمية حرية التعبير في حياتنا :إبراز شخصية الفرد من خالل حرية التعبير عن رأيه بكل حرية
(السّندين1و .)2ـ تنمية روح األخوة و المحبة و التواصل بين أفراد المجتمع و تعزيز عالقات التعاون و
التعارف بين الشعوب .ـ المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المجتمع.
الخاتمة :إنّ االلتزام بحرية التعبير و التقيد بشروطها يساهم في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يقبل الرأي
اآلخر و يتعاون أفراده على تحقيق ما من شأنه أن يعود عليهم بالخير ضمن كافة مناحي الحياة.

تحرير الموضوع :مقدمة 1ن

،

العرض03 :ن

،

الخاتمة1 :ن

الجانب التنظيمي  :ـ التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ التنظيم
3ن
ـ وضوح الخط ـ نظافة الورقة .
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