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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد           وزارة التربية الوطنية                                         

 2017-2016: السنة الدراسية                              01 : تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم

   02 :عدد الصفحات  مدنية تربية  :المادة األولى متوسط: المستوى 
 أستاذ التعليم الثانوي/ خالف نصر الدين  :إعداد 

 معايير ومؤشرات التقويم
   :  الجزء األول
 المعيار المؤشر النشاط
السؤال 
 األول

  . تعريف التنوع الثقافي   - 1
 اإلنسانية  المجتمعات القائمة بينيشير مصطلح التنوع الثقافي عموما إلى االختالفات    

  أصالة وتعدد الهويات في األنماط الثقافية السائدة فيها ويتجلى هذا التنوع من خالل   
  اإلنسانية فهي مصدر للتبادل المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها   
  بالنسبة واإلبداع، كما أنه ضروري للجنس البشري مثل ضرورة التنوع البيولوجي   

  وبهذا المعنى فإن التنوع الثقافي هو التراث المشترك لإلنسانية.  للكائنات الحية    
 .وينبغي االعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل    

02 

  : المبادئ التي يقوم عليها  - 2
  .قاعدة االحترام المتبادل -   
  .قاعدة احترام الخصوصيات -   
 .قاعدة التسامح -   

01 
01  
01  

  :إيجابيات التنوع الثقافي  - 3
  عاداتها، تقاليدها وقيمها: التعرف على الثقافات األخرى في المجتمع. 
 في المجتمع بأنها مركب هام وجزء ال يتجزأ  االعتراف بشرعّية الثقافات األخرى 
 .من المجتمع 
 الحوار يعطي المجموعات التعرف على حقوقها. 
 االحترام المتبادل بين الثقافات في المجتمع، وتطّور النقد الذاتي، والتحقيق الذاتي 
 .للفرد والثقافة في المجتمع 
  إعطاء فرصة جديدة تضمن وتحّقق الحريات والمساواة بين الثقافات المختلفة في 

  قانون"، و"قانون أساسي الحترام اإلنسان وحريته"سن القوانين : المجتمع؛ مثل 
 ".ساسي لحرية التشغيل والمهنةأ 
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السؤال 
 الثاني

  " االعالن العالمي للتنوع الثقافي"هو: هذا اإلعالن/  1
  : بيان متى ولماذا أعلن عليه /  2
  وذلك في. أعلنه المؤتمر العام للمنّظمة الدولّية، وهو أعلى سلطة في اليونيسكو -   

  : وتم إعالنه من أجل   2001سنة  31دورته الـ       
  احترام تنوع الثقافات -   
  التسامح  -   
  الحوار  -   
 التعاون  -  
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 وضعية اإلدماج: الجزء الثاني  
 المعيار المؤشر  النشاط

المالئمة مع 
 الوضعية

 مفهوم التميز العنصري. 
  خطر التميز العنصري .  

 ن 2

استخدام أدوات 
 المادة

 ن 3 ) التمييز ، العنصرية ، المساواة : ( ف مصطلحات المادة توظي 

 التكامل بين المعلومات   تناسق اإلجابة
 الترتيب المنطقي لإلجابة  

 ن 2

 اإلتقان
 الدقة والنظافة 
 تجنب التشطيب  
  سالمة اللغة  

 ن 1

 
  


