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 مراجعة فً التربٌة المدنٌة للفصل الثالث

 السنة الخامسة ابتدائً)الجٌل الثانً(

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........( ←دور المجلس الشعبً الوطنً انجاز المؤسسات التعلٌمٌة  -  

)........(←أقسام. 3المجالس الشعبٌة فً الجزائر الى تنقسم  -  

)........(←ٌلتقً أعضاء المجالس الشعبٌة مرة  فقط كل سنة . -  

)......(←سن القوانٌن . من ادواره الوطنً المجلس الشعبً -  

).......(←ٌتشكل البرلمان الجزائري من ثالث غرف. -  

).......(←والٌة . 59عدد والٌات الجزائر  -  

).......(←عضو. 464دد اعضاء مجلس االمة ع -  

).......(←ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة نصف أعضاء مجلس االمة. -  

).......(←ٌتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبً الوطنً كل اربع سنوات. -  

)........(←عدد اعضاء المجلس الشعبً البلدي مرتبط بعدد  سكان الوالٌة. -  

).......(←للمواطنٌن المشاركة فً تسٌٌر الشؤون العامة للوطن.المجالس الشعبٌة ال تتٌح  -  

 2/ اجب عن االسئلة التالٌة:

الى كم قسم تنقسم المجالس الشعبٌة المنتخبة فً وطنً الجزائر )مع ذكرها(؟ -  

......................................................................................................................................

...............................................................................................................................  

ماذا تتٌح المجالس الشعبٌة المنتخبة للمواطن؟ -  

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

نتخبة؟متى ٌلتقً أعضاء المجالس الشعبٌة الم -  

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

ما هً الملفات التً ٌناقشها أعضاء المجالس الشعبٌة المنتخبة فً كل دورة؟ -  

الجمال بأثواب لٌس 

 تزٌننا ....

 الجمال جمالان 

 العلم و االدب 
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......................................................................................................................................

............................................................................................................................  

رتب المجالس الشعبٌة المنتخبة حسب عدد اعضائها  -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................... 

ما هو المجلس الذي له نفس مهام المجلس الوطنً الشعبً؟ -  

................................................................................................................................  

بماذا تنتهً كل دورة من دورات المجالس الشعبٌة البلدٌة؟ -  

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

ما هً االدوار التً تقوم بها المجالس الشعبٌة المنتخبة؟ -  

......................................................................................................................................

...............................................................................................................................  

 3/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها: 

عضو 464المجلس الشعبً البلدي                                           

حسب عدد سكان البلدٌة                                           الوالئًالمجلس الشعبً   

عضو 144المجلس الشعبً الوطنً                                           

 مجلس االمة                                                       حسب عدد سكان الوالٌة

 4/ صنف الملفات التالٌة فً الجدول التالً: 

شراء أدوات مدرسٌة للتالمٌذ المعوزٌن  –مشروع بناء مدرسة  –لبناء مساكن اختٌار ارضٌة  –المٌزانٌة السنوٌة  -  

تنظٌم حركة المرور عبر طرق البلدٌة  –تخصٌص ارضٌة إلنشاء مساحة خضراء  –بناء مكتبة بلدٌة  -  

 مالٌة و اقتصادٌة  اجتماعٌة و ثقافٌة  العمران و التعمٌر 
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 5/ اكمل بما ٌناسب :

:تنقسم المجالس المنتخبة فً وطنً الى   

المجالس الشعبٌة ........................ -1  

........................... المجالس الشعبٌة -2  

المجلس الشعبً......................... -3  

مجلس.................................... -4  

 6/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

)........(←مؤسسات خاصة. الوطنً  الشرطة و الدرك -  

).......(←الشرطة جزء من النظام الوطنً المختص بالعدالة الجنائٌة. -  

).......(←ال ٌستطٌع الدركً أو الشرطً ادالء بشهادته أمام المحكمة. --  

).......(←الحماٌة المدنٌة مؤسسة حكومٌة لحماٌة السكان و الممتلكات العامة و الخاصة من القتل و السرقة. -  

).........(←المجتمع. الشرطة و الدرك مؤسستان تقومان بتطبٌق القانون الجنائً على الجرائم التً تهدد -  

 7/ أجب عن االسئلة التالٌة: 

هل ٌتطور أي مجتمع بدون أمن؟ -  

................................................................................................................... 

ما هً مؤسسات الدولة المكلفة باألمن؟ -  

............................................................................................................................ 

مع ذكر مهمتهما الوطنً عرف مؤسستً الشرطة و الدرك  -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

هل الحماٌة المدنٌة من مؤسسات الدولة ؟ -  

.................................................................................................................................  

هل هً مكلفة باالمن؟................................................................................................. -  

ذكر مهمتها عرف الحماٌة المدنٌة مع -  
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......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 8/ ضع )ص( او )خ( أمام كل عبارة:

)......(←من خدمات الحماٌة المدنٌة حماٌة اآلداب العامة  -  

).......(←سٌارات مخصصة لهم. الوطنً  للشرطة و الدرك -  

)........(←لرجال الحماٌة المدنٌة دراجات نارٌة. -  

).........(←من الخدمات التً تقدمها الحماٌة المدنٌة حماٌة البٌئة من كل أنواع التلوث. -  

)......(←الشرطة و الدرك تقدٌم المساعدة عند الكوارث و الفٌضانات و الزالزل. من الخدمات التً تقدمها -  

)......(←رجال الحماٌة المدنٌة ٌجمعون المعلومات عن بعض االشخاص المشتبه بهم فً قضاٌا المخدرات. -  

).......( ←الحماٌة المدنٌة مهمتها اطفاء الحرائق فقط. -  

).......(←تنظٌم المرور. من الخدمات التً تقدمها الشرطة -  

 9/ أجب عن االسئلة التالٌة:

الشرطة و الدرك من مؤسسات الدولة تكمن مهمتهم الحفاظ على النظام و العمل على منع وقوع الجرائم و....... -  

 لكن ما هً الخدمات التً تقدمها الشرطة و الدرك الوطنً.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

الحماٌة المدنٌة مؤسسة حكومٌة . هل تعلم ما هو دورها  -  

 اذكر بعضها

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  
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 14/ ضع كل رقم فً خانته المناسبة:

طلوبٌن و المجرمٌن و المشتبه بهم البحث عن الم -3القبض على المجرمٌن       -2مكافحة الحرائق      -1  

التدخل فً حاالت الفٌضانات و الزالزل و الحروب -5تقدٌم االسعافات االولٌة.     -4  

مساعدة كبار السن على حماٌة أنفسهم ضد المجرمٌن -7حماٌة البٌئة من كل  أنواع التلوث.      -6  

االخطار مثل الحرائق  و الغرق.حماٌة االفراد من   -9المحافظة على سالمة الطرق.     -8  

حماٌة االحداث من االنحراف. -14  

 من خدمات الشرطة و الدرك الوطنً  من خدمات الحماٌة المدنٌة 
  

 
 

 
 

 11/ وضعٌة ادماجٌة :

الوطنً او الحماٌة المدنٌة  ومن منا من لم ٌتعامل معهم فً ٌوم من االٌام من منا ال ٌعرف الشرطة او الدرك  

الحماٌة المدنٌة( –الدرك الوطنً  –أكتب فقرة تتحدث فٌها عن مؤسسات الدولة ) الشرطة  -  

 و الخدمات التً تقدمها , و بصفتك مواطن صالح فً المجتمع كٌف تحترم هذه المؤسسات و تقدر عملها.
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 االجابة 

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

من مهام المجلس الشعبً البلدي هذه  – (خ ) ←دور المجلس الشعبً الوطنً انجاز المؤسسات التعلٌمٌة  -  

اقسام. 4تنقسم المجالس الشعبٌة فً الجزائر الى – (خ)←أقسام. 3تنقسم المجالس الشعبٌة فً الجزائر الى  -  

  السنةٌلتقً اعضاء المجالس الشعبٌة فً عدة دورات من -(خ)←لمجالس الشعبٌة مرة  فقط كل سنة ٌلتقً أعضاء ا -

(ص)←.  سن القوانٌن  رهواادن م الوطنً المجلس الشعبً -  

ٌتشكل البرلمان الجزائري من غرفتٌن.– (خ)←ٌتشكل البرلمان الجزائري من ثالث غرف. -  

والٌة.48عدد والٌات الجزائر  – (خ)←والٌة . 59عدد والٌات الجزائر  -  

عضو. 144االمة عدد أعضاء مجلس  -(خ)←عضو. 464عدد اعضاء مجلس االمة  -  

ً اعضاء مجلس االمة.ثٌعٌن رئٌس الجمهورٌة ثل -(خ )←ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة نصف أعضاء مجلس االمة. -  

ٌتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبً الوطنً  -(خ)←ٌتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبً الوطنً كل اربع سنوات. -

 كل خمس سنوات.

عدد اعضاء المجلس الشعبً البلدي  – (خ)←ط بعدد  سكان الوالٌة.عدد اعضاء المجلس الشعبً البلدي مرتب -

 مرتبط بعدد سكان كل بلدٌة.

 تتٌح المجالس الشعبٌة – (خ)←المجالس الشعبٌة ال تتٌح للمواطنٌن المشاركة فً تسٌٌر الشؤون العامة للوطن. -

.للمواطنٌن المشاركة فً تسٌٌر الشؤون العامة للوطن  

 2/ اجب عن االسئلة التالٌة:

الى كم قسم تنقسم المجالس الشعبٌة المنتخبة فً وطنً الجزائر )مع ذكرها(؟ -  

:تنقسم المجالس الشعبٌة المنتخبة فً وطنً الجزائر الى أربع أقسام هً  -  

.مجلس االمة -المجلس الشعبً الوطنً   -المجالس الشعبٌة الوالئٌة   –المجالس الشعبٌة البلدٌة  -  

المجالس الشعبٌة المنتخبة للمواطن؟ماذا تتٌح  -  

تتٌح المجالس الشعبٌة المنتخبة للمواطنٌن المشاركة فً تسٌٌر الشؤون العامة للوطن ألن النظام الدٌموقراطً ٌدعو  -

.الى ذلك.  

متى ٌلتقً أعضاء المجالس الشعبٌة المنتخبة؟ -  

  ٌلتقً أعضاء المجالس الشعبٌة المنتخبة فً عدة دورات من السنة -

. 
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ما هً الملفات التً ٌناقشها أعضاء المجالس الشعبٌة المنتخبة فً كل دورة؟ -  

ٌناقش اعضاء المجالس الشعبٌة المنتخبة فً كل دورة ملفات مالٌة أو  اقتصادٌة  أو اجتماعٌة أو ثقافٌة تهم  -

.المواطنٌن و ٌصادقون على النتائج المتفق علٌها  فً اجتماع سري.   

لشعبٌة المنتخبة حسب عدد اعضائها رتب المجالس ا -  

:كما ٌلً عدد اعضائهاالمجالس المنتخبة حسب ترتب  -  

عضو(462المجلس الشعبً الوطنً ) -1  

عضو فً المستقبل 231عضو(و من المحتمل  الرفع من عدد أعضا ء مجلس االمة الى  144مجلس االمة ) -2  

سكان لكل والٌة(اعضائها حسب عدد ال الوالئٌة ) عدد الشعبٌة السالمج -3  

.ان لكل بلدٌة(لشعبٌة البلدٌة ) عدد اعضائها حسب عدد السكالمجالس ا -4  

مهام المجلس الوطنً الشعبً؟ ما هو المجلس الذي له نفس -  

.مجلس االمة:المجلس الذي له نفس  مهام المجلس الشعبً الوطنً هو  -  

بماذا تنتهً كل دورة من دورات المجالس الشعبٌة البلدٌة؟ -  

تنتهً كل دورة بمداولة أو أكثر و ترقم هذه المداوالت و تحرر فً سجالت خاصة. -  

المجالس الشعبٌة المنتخبة؟ما هً االدوار التً تقوم بها  -  

:تقوم المجالس الشعبٌة المنتخبة باألدوار التالٌة  -  

فً تسٌٌر الشؤون العامة ترقٌة العمل الدٌموقراطً من خالل اتاحة المجال للمواطنٌن للمشاركة  -        

خدمة المواطنٌن من خالل مناقشة الملفات و القضاٌا التً تهمهم و اتخاد االجراءات الالزمة -        

.) هذه بصفة عامة(  

فدورهما مراقبة الحكومة و سن القوانٌنالمجلس الشعبً الوطنً و مجلس االمة   -  

المجلس الشعبً البلدي فهو ٌتخذ كافة االجراءات قصد انجاز مؤسسات التعلٌم االبتدائً و ضمان صٌانتها  و اٌضا اما 

ة و المعوزة و تنظٌم التكفل بها.حرومحصر الفئات االجتماعٌة الم  

 

 

 

  



 

www.meriem-educ.com للمسيد من المواضيع زوروا                    مدونة التعليم بوخشم مريم                                          

 8 

 3/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها: 

عضو 464المجلس الشعبً البلدي                                           

حسب عدد سكان البلدٌة                                           الوالئًالمجلس الشعبً   

عضو 144المجلس الشعبً الوطنً                                           

 مجلس االمة                                                       حسب عدد سكان الوالٌة

 5/ اكمل بما ٌناسب :

:تنقسم المجالس المنتخبة فً وطنً الى   

البلدٌة الشعبٌة المجالس  -1  

الوالئٌةعبٌة المجالس الش -2  

الوطنًالشعبً  المجلس -3  

االمةمجلس  -4  

 6/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

الشرطة و الدرك الوطنً من مؤسسات الدولة .– (خ) ←الشرطة و الدرك الوطنً  مؤسسات خاصة. -  

(ص )←الشرطة جزء من النظام الوطنً المختص بالعدالة الجنائٌة. -  

ٌستطٌع الدركً أو الشرطً االدالء بشهادتهم  -  (خ)←ال ٌستطٌع الدركً أو الشرطً ادالء بشهادته أمام المحكمة. --

 أمام المحكمة.

لٌست   – (خ)←الحماٌة المدنٌة مؤسسة حكومٌة لحماٌة السكان و الممتلكات العامة و الخاصة من القتل و السرقة. -

  مدنٌة هذه من مهام الشرطة و الدرك الوطنً.لخدمات التً تقدمها الحماٌة المن مهام او من ا

(ص)←جتمع.الشرطة و الدرك مؤسستان تقومان بتطبٌق القانون الجنائً على الجرائم التً تهدد الم -  

 7/ أجب عن االسئلة التالٌة: 

هل ٌتطور أي مجتمع بدون أمن؟ -  

ٌعتبر االمن حاجة ضرورٌة و اساسٌة لألفراد و للمجتمع كما هو  ال ٌتطور اي مجتمع مهما كان بدون امن اذ -

.ضروري لبناء و تطور المجتمعات فال أمن بال استقرار وال حضارة بال أمن.  

الدولة المكلفة باألمن؟ما هً مؤسسات  -  

الدولة المكلفة باألمن هً مؤسسة الشرطة و مؤسسة الدرك الوطنً. مؤسسات  -  
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عرف مؤسستً الشرطة و الدرك الوطنً مع ذكر مهمتهما  -  

تقومان بتطبٌق  لوزارة الداخلٌة وهً اجهزة امنٌة تابعة  تعتبر الشرطة و الدرك الوطنً من مؤسسات الدولة -

ٌعملون بالتحقٌق و البحث عن و السرقة  حٌث انهم القانون الجنائً على الجرائم التً تهدد المجتمع مثل القتل 

 المجرمٌن المشتبه فً قٌامهم بهده الجرائم.

.وتكمن مهمتهم بالحفاظ على النظام و العمل على منع وقوع الجرائم و حماٌة ارواح افراد المجتمع.  

ماٌة المدنٌة من مؤسسات الدولة ؟هل الح -  

نعم الحماٌة المدنٌة من مؤسسات الدولة فهً مؤسسة حكومٌة. -  

هً لٌست مكلفة باألمن  -هل هً مكلفة باألمن؟  -  

عرف الحماٌة المدنٌة مع ذكر مهمتها -  

لحماٌة السكان و المواطنٌن و الممتلكات العامة و الخاصةالحماٌة المدنٌة مؤسسة حكومٌة  -  

فً المرافق و الحوادث المختلفة و اغاثة المنكوبٌن و تامٌن سٌر العمل و الكوارث و الحروب من أخطار الحرٌق  

.العامة و حماٌة مصادر الثروة الوطنٌة فً السلم او الحرب او الطوارئ  

 8/ ضع )ص( او )خ( أمام كل عبارة:

(خ)←من خدمات الحماٌة المدنٌة حماٌة اآلداب العامة  -  

(ص)←للشرطة و الدرك الوطنً  سٌارات مخصصة لهم. -  

(خ)←لرجال الحماٌة المدنٌة دراجات نارٌة. -  

(ص)←من الخدمات التً تقدمها الحماٌة المدنٌة حماٌة البٌئة من كل أنواع التلوث. -  

(ص)←الشرطة و الدرك تقدٌم المساعدة عند الكوارث و الفٌضانات و الزالزل. من الخدمات التً تقدمها -  

(خ)←رجال الحماٌة المدنٌة ٌجمعون المعلومات عن بعض االشخاص المشتبه بهم فً قضاٌا المخدرات. -  

(خ) ←الحماٌة المدنٌة مهمتها اطفاء الحرائق فقط. -  

(ص)←من الخدمات التً تقدمها الشرطة تنظٌم المرور. -  

 9/ أجب عن االسئلة التالٌة:

الشرطة و الدرك من مؤسسات الدولة تكمن مهمتهم الحفاظ على النظام و العمل على منع وقوع الجرائم و....... -  

 لكن ما هً الخدمات التً تقدمها الشرطة و الدرك الوطنً.

:من الخدمات التً تقدمها الشرطة و الدرك متنوعة و عدٌدة منها  -  

العامة من خالل مراقبة المواقع المشبوهة و اماكن الفساد االخالقًاآلداب  حماٌة -  
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القبض على المجرمٌن و المشتبه بهم. -  

  منع وقوع الجرائم و مساعدة االفراد و االشخاص من خالل تخصٌص دورٌات لكل منطقة من مناطق الدولة  -

الحفاظ على سالمة الطرق و الشوارع الرئٌسٌة  –البحث عن المطلوبٌن  –ل الخالفات تنظٌم امور السٌر من خالل ح -

 باستخدام سٌارات  مخصصة لهم و دراجات نارٌة 

الحوادث و الكوارث و الفٌضانات من خالل توفٌر الخدمات كالمسكن و المواصالت تقدٌم المساعدة ألصحاب  -  

التوعٌة و الحد من الجرائم من خالل تعلٌم طالب المدارس قواعد السالمة العامة و  –حماٌة االحداث من االنحراف  -

 اٌضا من خالل منشورات و حمالت تحسٌسٌة سواء كانت على التلفاز او الجرائد او وسائل التواصل االجتماعً.

حماٌة كبار السن من خالل مساعدتهم على حماٌة انفسهم  ضد المجرمٌن  -  

خالفٌن لقوانٌن الدولة القبض على الم -  

تطبٌق القانون الجنائً على الجرائم كالقتل و السرقة عن طرٌق البحث عن المجرمٌن و المشتبه بهم و التحقٌق  -

 معهم للوصول الى الهدف 

بشهادتهم أمام المحاكم استدعاء االشخاص لإلدالء  -  

تجمع المعلومات عن االشخاص المشتبه بهم فً قضاٌا بٌع المخدرا -  

.   ) ٌستطٌع التلمٌذ ان ال ٌذكر كل هذه الخدمات / ذكرتها فقط من اجل العلم بها فقط و اٌضا من اجل االستفادة منها(  

الحماٌة المدنٌة مؤسسة حكومٌة . هل تعلم ما هو دورها  -  

 اذكر بعضها

:ومتنوعة نذكر منها  للحماٌة المدنٌة خدمات كثٌرة  -  

حماٌة االفراد من كافة االخطار مثل الحرائق و الغرق  -      

خدمات صحٌة مثل تقدٌم االسعافات االولٌة  -من كل انواع التلوث    حماٌة البٌئة -الحرائق   مكافحة  -      

التدخل فً حاالت  - او المناجماو عند انهٌار المبانً    حوادث السٌارات والتدخل السرٌع عند النجدة  تلبٌة نداء -

و الزالزل و الحروب الفٌضانات  

 

 14/ ضع كل رقم فً خانته المناسبة:

البحث عن المطلوبٌن و المجرمٌن و المشتبه بهم  -3القبض على المجرمٌن       -2الحرائق      مكافحة -1  

التدخل فً حاالت الفٌضانات و الزالزل و الحروب -5تقدٌم االسعافات االولٌة.     -4  

مساعدة كبار السن على حماٌة أنفسهم ضد المجرمٌن -7حماٌة البٌئة من كل  أنواع التلوث.      -6  
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حماٌة االفراد من االخطار مثل الحرائق  و الغرق.  -9المحافظة على سالمة الطرق.     -8  

حماٌة االحداث من االنحراف. -14  

 من خدمات الشرطة و الدرك الوطنً  من خدمات الحماٌة المدنٌة 
1 – 4  -5 -6   2-  3 – 5 -7 -8  -14  

  
 

 11/ وضعٌة ادماجٌة :

المدنٌة  ومن منا من لم ٌتعامل معهم فً ٌوم من االٌاممن منا ال ٌعرف الشرطة او الدرك الوطنً او الحماٌة   

الحماٌة المدنٌة( –الدرك الوطنً  –أكتب فقرة تتحدث فٌها عن مؤسسات الدولة ) الشرطة  -  

 و الخدمات التً تقدمها , و بصفتك مواطن صالح فً المجتمع كٌف تحترم هذه المؤسسات و تقدر عملها.

لكتابة الفقرة ٌرجع الى االسئلة السابقة  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

)ٌجب مراعات  الدروس و الخالصات التً تم اخدها فً القسم /و عدم التقٌد بإجاباتً فلندع التلمٌذ ٌعبر بالطرٌقة التً 

و ٌجب مناقشة اجابته لكً ٌفهم جٌدا )هل  ترٌحه و تساعده المهم ان ال ٌخرج عن الموضوع و تكون افكاره مرتبة /

 انت متأكد ؟ لماذا ؟ اشرح لً انا لم افهمها ؟ ما رأٌك لو كانت االجابة هكذا هل هً صحٌحة............ (

 االنتباه عند مراجعة االجابة فقد تكون هناك اخطاء وقعت منً عن غٌر قصد/  


