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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 لثالثة متوسطا: المستوى 
 أستاذ التعليم الثانوي/  خالف نصر الدين  :إعداد 

 معايير ومؤشرات التقويم
 :  الجزء األول
 المعيار المؤشر النشاط
السؤال 
 األول

  : بيان قواعد الحوار/  1
  توفير األجواء  -   
  سالمة النية  -   
  األفكار المسبقةتجنب الدخول ب -   
  حسن االستماع واإلصغاء  -   
  . الهدوء في العرض واالحترام للمعارض -   
  التلطف بالقول  -   
  التدرج بالحجة  -   
   حسن البيان -   
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  :فوائد الحوار /   2
  .االحتكام إلى القانون ال إلى القوة -  
  .تلف المشكالت التي تخص األفراد أو الدولاستثماره في حل مخ -  
  توظيفه في تلطيف أجواء الصراع، بإزالة أسباب التوتر، وعوامل االضطراب -  

  .الذي تسود المجتمعات اإلنسانية المعاصرة     
  .السعي إلى الحق والعدل والسالم، ال إلى الباطل والظلم والحرب -  
  ي وجهات النظر، وبالتالي نرى األمور على إلغاء الكثير والكثير من الخالف ف -  

  . حقيقتها     
  التعايش تعايشا حقيقيا في ظل االحترام المتبادل، وبعيدا عن أي شكل من  -  

  .أشكال التمييز العرقي أو التفاضل الثقافي أو الصراع الحضاري     
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  :كيف يمكن تحقيق الحوار الناجح /  3
 . أدرس القضية من جميع الجوانب، وكذا الطرف الخصم -   
 .تحديد نقاط التوافق واالختالف -   
 .أتحاور بأدب، باحترام الخصم خالل الحوار -   
 .استمع جيدا إلى حديث الخصم، وال أقاطعه -   
 .أبتعد عن إغضاب محاوري، باستعمال الكلمة الطيبة -   
 .ال أظهر انفعاال، وال غضبا -   
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السؤال 
 الثاني

  :يمول الضمان االجتماعي/  1
  اشتراكات العمال، بحسم نسبة محددة من مرتبه، وهذه النسبة تختلف من فترة -   

  .ألخرى، وتحدد بالقانون     
  .االشتراكات التي يدفعها المستخدمون عن عمالهم -   
 .األجراءاالشتراكات التي يدفعها العمال غير  -   
  :المستفيدون منه -  2

  يستفيد من خدمات الضمان االجتماعي كل األشخاص العاملين المتواجدين  و     
  على التراب الوطني، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، مهما كانت طبيعة العمل      
  .الذي يمارسونه، وهذا طبعا بعد تأدية اشتراكاتهم، المنصوص عليها قانونا     
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  وضعية اإلدماج: الجزء الثاني  
 المعيار المؤشر  النشاط

مة مع ءالمال
 الوضعية

 كيفية تأسيس الجمعيات 
 أهميتها  

 ن 2

استخدام أدوات 
 المادة

  ن 3 ) الجمعيات ، المجتمع المدني، التطوع : (توظيف مصطلحات المادة 

 التكامل بين المعلومات   تناسق اإلجابة
 المنطقي لإلجابة الترتيب  

 ن 2

 اإلتقان
 الدقة والنظافة 
 تجنب التشطيب  
  سالمة اللغة  

 ن 1

  


