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  التربية المدنية

  1الوضعية

حضرت حفال تربويا أقامته مدرستك في نهاية السنة الدراسية فطلب منك الفريق 
  المشرف أن تعد ورقة إجابة عن األسئلة اآلتية: 

 من حقوق الطفل  3اذكر - 1

 من أجهزة اتحاد المغرب العربي  2اذكر 

 ما الفرق بين القانون والدستور  -1
 اذكر ضوابط الحرية -2

 أجوبة تامة.التعليمة: أجب على هذه األسئلة 

  1جواب الوضعية 

  من حقوق الطفل: التعليم، الصحة، الحماية من المخاطر -1
  من أجهزة اتحاد المغرب العربي:  -2

 األمانة العامة -
 مجلس الشورى -

القانون: هو الذي ينظم العالقات بين األفراد ويوضح لهم حقوقهم  -3
 وواجباتهم، أما الدستور فينظم العالقات بين الدولة والمواطن.

 من ضوابط الحرية:  -4
 الوقوف عند حدود الشرع -
 احترام حقوق اآلخرين -

  2الوضعية

في الوضعية الراهنة كنت تشارك عبر وسائل االتصال االجتماعي لمراجعة 
  الدروس، وخالل النقاش طرح عليك مشرف المجموعة األسئلة التالية:

  من أهدافها. 2ماهي التعاونية المدرسية؟ اذكر  -1
 لم في العالمتحدث عن أهمية الس -2
 من أجهزة منظمة استثمار نهر السنغال 2اذكر  -3
 متى تأسست هيئة األمم المتحدة؟ ومتى انضمت موريتانيا إليها؟ -4

 التعليمة: قدم أجوبة واضحة لمشرف المجموعة.
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    2جواب الوضعية 

التعاونية المدرسية هيئة غير حكومية تقوم بأنشطة ثقافية ورياضية. من  -1
  أهدافها: 

 تبادل الخبرات، التعود على العمل الجماعي  -
السلم العالمي هو هذا التفاهم القائم بين الدول الذي يسهل التعامل بين  -2

 مختلف جوانب العالم في كافة مجاالت الحياة
 من أجهزة منظمة استثمار نهر السنغال:  -3

 اللجنة الدائمة للمياه -
 المفوضية العليا -

 م1961وانضمت إليها موريتانيا ، 1945تأسست هيئة األمم المتحدة  -4

  

  أسئلة وأجوبة: 

  اذكر اثنين من أهداف منظمة الوحدة االفريقية؟  -س
 الدفاع عن السيادة  -ج
  القضاء على االستعمار -

 اذكر أهم مظاهر التضامن الموريتاني الدولي. -س

تجسد موريتانيا تضامنها مع العالم من خالل انضمامها للمنظمات  -ج
  ة والقومية والقارية والدولية.اإلقليمية والديني

  من مبادئ األمم المتحدة؟ 2اذكر  -س

  المساواة بين الدول األعضاء -ج

  منع التدخل بالقوة. -

 من أنواع الكوارث الطبيعية 2اذكر  -س

  الحرائق، األوبئة -ج

  من أهداف المؤتمر اإلسالمي 2اذكر  -س

  الحفاظ على األماكن المقدسة  -ج

  اإلسالميةدعم كفاح الشعوب  -
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 ما أنواع السلطات في موريتانيا؟ -س

  السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية -ج

  ما أنواع االقتراع؟ -س

  االقتراع المباشر، االقتراع غير المباشر  -ج

  اذكر منظمتين إقليميتين تنتمي إليهما بالدنا -س

  منظمة استثمار نهر السنغال -ج

  مكافة آثار الجفاف في الساحل (السلس)اللجنة المشتركة ل -

 عرف اتفاقية حقوق الطفل واذكر تاريخ اعتمادها -س

اتفاقية حقوق الطفل وثيقة دولية تعرف الطفل وتوضح حقوقه وقد تم  -ج
  م 1989نوفمبر  20اعتمادها 

  من الحريات العامة التي يكفلها الدستور 2اذكر  -س

  حرية التملكو حرية التعبير -ج
 


