
 

 الموضوع الثاني
 ن(21الجزء األّول: )

 ن(: 6الوضعية األولى )

 –رقعة جغرافية –سيادتها  –الفراغات بما يناسب من هذه الكلمات: )يخضعون لنظام سياسي  إمأل 

 مشروعيتها(  –الدّيانة اإلسالمية  –الشعب 

محدّدة، يسكنها مجموعة من األفراد يمارسون نشاطات سياسية …………الدّولة هي -

 .يتولى تسيير شؤونها………… وثقافية واقتصادية،

  2661نة س………… إسترجعت الجزائر -

 .مجموع األفراد الّساكنين فوق تراب الجزائر هو…………  -

والتي جمعتهم عربا وأمازيغ وكّونت منهم أّمة ………… يعتنق غالبية سكان الجزائر  -

 .واحدة

 .وسبب وجودها من إرادة الشعب………… تستمد الدّولة الجزائرية -

 ن(: 6الوضعية الثانية )

 ن(  1من هو الحاكم؟ ومن هو المحكوم؟ ) -

 بيّن مهام )وظائف( كل من:  -

 ن(  1المجالس الشعبية البلدية ) -

 ن(  1) المجالس الشعبية الوالئية  -

 ن(: 8) الثانيالجزء 

 الوضعية اإلدماجية: 

 في ملتقى دولي جمع الكثير من شباب العالم، طُلب من كل واحد من المشاركين التعريف بدولته 

 الّسندات: 

إّن الجزائر أرض اإلسالم وجزء ال يتجّزأ من المغرب »: 2666جاء في ديباجة دستور  -2

 «وبالد متوّسطية وإفريقية العربي الكبير، وأرض عربية

 « الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة ال تتجزأ» -1

اعتماداً على السندات وما درست اكتب فقرة من عشرة أسطر تشرح فيها مقّومات  التعليمة:

 الدولة الجزائرية
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 الفصل الثاني في  التربية المدنيةاختبار
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 تصحيح إختبار الفصل الثاني في التربية المدنية

 ن(21الجزء األّول )

 ن( 6الوضعية األولى: )

محدّدة، يسكنها مجموعة من األفراد يمارسون نشاطات سياسية رقعة جغرافية الدّولة هي  -

 يتولى تسيير شؤونها. لنظام سياسي ويخضعونوثقافية وإقتصادية، 

  2661سنة  سيادتهاالجزائر إسترجعت -

 هو مجموع األفراد الّساكنين فوق تراب الجزائر الشعب  -

والتي جمعتهم عربا وأمازيغ، وكّونت منهم أّمة الديانة اإلسالمية يعتنق غالبية سكان الجزائر  -

 واحدة.

 ا، وسبب وجودها من إرادة الشعب مشروعيتهتستمد الدّولة الجزائرية  -

 ن(: 6الوضعية الثانية )

 الحاكم: هو السلطة -

 وم: هو الشعب المحك -

 وظائف المجالس الشعبية البلدية:

 تسهيل الحصول على السكن -

 التزويد بالمياه الصالحة للشرب  -

 توفير وصيانة الطرق  -

 نظافة المحيط  -

 تقديم الخدمات اإلدارية  -

 وظائف المجالس الشعبية الوالئية: 

 والسياحي وتوفير الشغلتسهر على معالجة كل شؤون الوالية وحماية تراث الوالية الثقافي 

 ن(: 8الجزء الثاني )

 الوضعية اإلدماجية

 المقدّمة:

إن الدولة الجزائرية موجودة منذ القديم، لكن سيادتها ُغيّبت في فترات كثيرة من اإلستعمار حتّى  

 بعد تضحيات كبيرة 2661جويلية 5تحّررت في 

 

 

 العرض:
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للُمنّظمات الدّولية ورسمت حدودها البّرية والبحريّة  لّما إسترجعت الجزائر سيادتها انضّمت 

وأعطت لشعبها حقوق المواطنة التي تكفلها لهم الجنسية الجزائرية، فالشعب الجزائري مسلم 

وإلى العروبة ينتسب، إن وحدة التراب الجزائري ووحدة الشعب الجزائري ال تقبالن التجزئة 

ية تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب الذي ضحى فهما وجهان لعملة واحدة، والدولة الجزائر

 من أجلها

 الخاتمة:

تظهر مقّومات الدولة الجزائرية المتمثلة في السيادة والمجال الجغرافي والشعب والدّيانة وإرادة  

 الشعب من خالل رموز الدولة الجزائرية.
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