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よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم ُة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ  ُةيُ نُ طُ ال．ُ  ة 

بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ ة يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ ةيعُ 

 
 
 

ُن(40) :ال．ضعية اأولى

لقّبし ببلめ امليوî  ،سيادもおاき  عよبيか د，لかالجりائよ أ， الجمهوゆيか الجりائよيか الめيمقよاطيか الشعبيか، هي 
 éنص， îالباد امليو よيよاًء لتحめف êاحه，ゆموا أめّين قやاء الめد الشهめل゜ ع〉 かًنسب めبشهي 

 يادおبالّس ، ，لかالめّ اشよح ما تحت。 خط:  -

ُن(03: )انيةة الثُ ال．ضعيُ 
 جめ:，صّحح الخطأ 〈î ，   " خطأ"أ，  "صحيح"أجえ بـ 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلكي )ببببببببببب( بببببببببمنظام نظام الحكê في الجりائよ هو  ـــــ أ
 ب

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب)ببببببببببب( يناゆ الجりائよ́ عملか الجりائよ هي الめّ  ــــب ـ
 ب

́ يكوゆ îئيس الجمهوゆيか مصゆめ كل سلطか ففي النّ ـ ـــج ـ ゆبببببببببببببببببببببب ببببببببببببببيها )ببببببببببب(  بببببببببظام الجمهو

 ب

ُن(05: )ةلثاة الثُ ال．ضعيُ 
 باله．ية الجزائよية، عملし فよنسا عل゜ طمس مقوماき ة83ت جويليか 5منや احتالها الجりائよ في 

 حめّد ثاす مبادئ تتشكل منها هويか الめ，لか الجりائよيかب (1

 ，لか الجりائよيか د，î شよحبゆموら للもか  めّكよ أゆبعا (2

ُن(08: )ال．ضعية اإむماجية
ُ  اميや ，يجمع  ب。 التّ  ينظê العمل داخل القسê، يلت季م   الや´ يثاíاماخلي للقسê القانوî الめّ يعتب祈  :ياقالس 

êحقوقه， êاجباته， îببي 
ُ

ُ ، فيجえ عل゜ تعتب祈 امشاゆكか العشوائيか في القسê من بيî اأسباب الよئيسيか لعよقلか سي祈 الるゆめ :1ند الس 
  )بتصよف(تقめيê 〈ضافاきب   س〉ال اأستاも أ，  ， أد，ゆهê في الكام ميや أî ينتظよ，ا التا 

ُ

   ُむةة: اما ربية امدني   الت 

ط أولىا :ست．ُ・ام  مت．س 

 اريみ:التُ 
02/06/2021 

ُ اني اختباُر احدةة ُوساع: ةامد   الفصل الث 
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 2من2ّصفحةال

ُا اميや حياおら الكتえ ，اأد，اき ，اللواらم امゆめسيか ，البやلか الよياضيか الضゆ，よيか مりا，لか يجえ عل゜ التّ  :2ند لس 
اماむة )                                                                       نشاطاتهê امゆめسيか بما يحقق الغよض منهاب   

 : نظام الجماعة الترب．ية(34
أسطよ، تبّيî فيها بعض ，اجباき  ةتكتえ فقおよ ا تتجا，ら ا ،نめين ，مما دゆسしا عل゜ الّس اعتمادً  :عليمةالتُ 
  اخلي للقسêب，أهميか االت季ام بالقانوî الめّ  ،اميや داخل القسêالتّ 

  ّوفـــــيقبالت  
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ُٚ ائُ زُ الج ُ غيُ ڤرُ هُ مُ الج ُ
ٖ  ُيُ  ُُٚ ق ُيمُ غ ال ُيُ اط  ُغيُ بُ عُ غ الش 

ربُ التُ  عُ ارُ ٛ ُڣُ 
ُغيُ نُ طُ الڤُ  غ ُيُ 

ُٚ ٖ ُمُ  ي
ربُ التُ  غُ يُ 

ُڣُ  ُٚائُ زُ الج ُ- غيُ   -طس 

ُرُ ٖ ُم ُ ُٚ ꞌꞌغُ س  ُڤُ ف ُالتُ ڣُ  اءُ ج ُال ُ ٛ ُُڤبُ -غ اصُ الخ ꞌꞌُځ  ر 
 - غيعُ 

ُ
 

 
 
 

 العامغ

 

ٚ اإجابغ  امحاڣُر عناص

 الجزء اأڣُل  مجزئغ مجمڤعغ

 

 

 

ڗ5ة  

 

ڗتة  

 

 

 

ڗة3  

ٚ ف-ت  ڗ(2ةمايلي: ) أع

هي انتساب 継خص ما 〈لګ ڣطن ما يتمتع فيڢ بكامل حقڤقڢ ڣي〉ٕڬ   امڤاطنغ:*
ُڣاجباتڢ ڣيتقيٖ بقڤانينڢ

ياسيغ ڣااقتصإيغ ڣااجتماعيغبببببب)كحق  هي التمتع بكافغ الحقڤځ:*  الحقڤځ الس 
حغبببببب( كن، التعليږ، الص  ُالس 

 : فڤائٖ الجنسيغٕ بعض اتعٖ-2

ُالتمتع بكافغ الحقڤځ ڣالڤاجباػب -
سميغ للمڤاطنب -  ٚ فغ ال ُالحصڤل علګ الص 
ح ڣاانتخاببببالحصڤل علګ كافغ الحقڤځ  -  継ُالسياسيغ كالتر
ٛمغ)شهإع اميإ،الهڤيغ الڤطنيغ،رخصغ  - الحصڤل علګ كافغ الڤثائق الا

ياقغببب(  الس 

  ُ
غ اأڣلګ  ُالڤضعي 

 

 

 

 

ڗة6  

 

 

 

 

ڗ5بة  

 

 

 

ُ:الي بما يناسبڢالجٖڣل التُ  التصنيڀ 止ي-
ٚها علګ امجتمع  امس〉ڣليغ نڤٵ امس〉ڣليغ أث

النه畦 عن الفحشاء 

 ڣامنكٚ

畦الصاع ٕين 

حفٴ امجتمع من 

ٚيظ  الفڤض 渓 ڣالتخ

 احترام الٖستڤر ڣالقانڤُڗ قانڤني

ٚ متماسكغ ٚڬ)ٕين畦،أخا死ي( بناء أس  طاعغ الڤالٖين أس

حمايغ امجتمع من 

ائعاػ الكاٗبغ  الش 

التصٖڬ للشائعاػ  〈عامي

ٚضغ 止ي اأنترنت  امغ

  

 الڤضعيغ الثانيغ

ُ بيغ امٖنيغربُ التُ امإع:  

 ُ

ُ

ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

جي    التصحيح النمٗڤ

  بامتڤسط الثالثغ :ستڤُڥام

  h-onec.com/p/exams.html مدونة الحسام للتربية والتعليم في الجزائر

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ڗ8ة  

  

 

 
ٚح امعيار ُامعايير  ُالعامغ ُش
ُ

امائمغ مع 
ُالڤضعيغ

اتهاب  -ت ٚيڀ امڤاطنغ ڣأساسي  ُتع
ُالڤاجظ نحڤ الڤطن  -2
 ُ

ُ
ُ
ُڗ4ة

 استخٖام
ُإٔڣاػ امإع

ُڗ2ةُالسنٖاػ   - التڤارئ -مصطلحاػ 

مغ ُاان経جام   ٖ ُڗتةُخاتمغ  -صلظ امڤضڤٵ  -مق
ُڗتةُالخط ڣالنظافغ ُاإتقاڗ 

 

الڤضعيغ 

ٕماجيغاُإ  
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