
 2من1ّصفحةال

ُٚ ائُ زُ ة الج ُيُ ڤرُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  ُُٚ ق ُيم ُة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ٛ ُوُ 

ُيُ  ُةيُ نُ طُ الڤُ  ة 

ُٚ د ُم ُ ي
بُ رُ التُ  ةُ يُ 

ُــــ ة يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ ٚ و 

ُم ُ ُرُ د  ُٚ ꞌꞌةُ س  ُڤُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُال ُ ٛ ُُڤبُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ ةيعُ 

 
 
 

ُل ُ:الجزء اأو 

ُن(40) :الڤضعية اأولګ

ها الحكڤمغ تحتاج لڤسيط انشغااتڢ للس  يحتاج امڤاطن دڣما لڤسيط يتكفل بإيصاڋ  لطغ، ڣبٖٙڣ
ٖ  ي   ٚ ڣالبلٖياػطلعها علګ أڣضاٵ امڤاطنين داخل ال  ٖػ امجال٠ امنتخبغب ج  ل٘ا ڣ   ،ڣائ

 بغحٖد مفهڤم امجال٠ امنتخب (1

ها في خٖمغ امڤاطن؟          هل تعتقٖ أن   (2  ه٘ه امجال٠ حققت دٙڣ

ُن(40) :انيةالثُ  الڤضعية
ٚا احتضان اانتخاباػ الت  تستعٖ  ٚ م〉خ ٚيعيغ من خاڋ الحملغالجزائ اانتخابيغ، التي ياحٴ ڣجڤد  ش

 عظبعٖد من امت祈شحين ليكڤنڤا نڤابا للش  

ٚٛ مهام امجل٠ الش   (1  ن(02) عبي البلٖڬبأب

 ن(02) ؟امجل٠ البلٖڬماٗا يمكنڊ أن تقٖمڢ للمڤاطنين لڤ انتخبڤڅ في  (2

الثة ة الث  ُ ن(40) :الڤضعي 
 الي:اليغ حسظ الجٖڣڋ الت  ڀ امهام الت  صن  

ٖ    - القڤانين  سن   ٚاءب  - ٚځ تهيئغ الط    - ڣلغ مناقشغ مي季انيغ ال  التكفل بالفق

ُ ُُعبي الڤطني امجلس الش  ُُعبي الڤائي امجلس الش  ُعبي البلدڬ امجلس الش 

   

ُ

ُ

   ُٕ ةة: اما ربية امدني   الت 

انيةلا :ستڤُڥام ط ث   متڤس 

 ارئ:التُ 
02/06/2021 

ُ اني اختباُر احدةة ُوساع: ةامد   الفصل الث 
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ُ:انيالجزء الثُ 
ُن(08) :ةاإٕماجيُ ة الڤضعيُ  

ُ ُ:ياقالس 

ٚڥ  ٖ  ج ٚڥ جٖڅ نقا١ بين ڣالٖڅ ڣجٖڅ حڤڋ ال ٙڣ ال٘ڬ يلعبڢ امڤاطن في تحٖيٖ ممثليڢ امنتخبين، ي

ٚڥ ڣالٖڅ   تقع علګ امڤاطن أن  امس〉ڣليغأنڢ ا يڤجٖ للمڤاطن أڬ مس〉ڣليغ أنڢ ضعيڀ ڣبسيط، بينما ي

ٙ اأشخا٥ امس〉ڣلين الصالحين لتغيي祈 الڤاقع لأفضلب  في اختيا

ُ ا هام  تلعظ " :1 ندالس  عظ يصاڋ صڤػ〈ا في امجال٠ امنتخبغ دٙڣ للحكڤمغ من خاڋ  ڢڣمطالب الش 

 بنڤابڢ"

ُ  ب" تحتاج السلطغ للمجل٠ الشعبي الڤائي من أجل تسي祈 أمٙڤ الڤاياػ ڣالبلٖياػ" :2ند الس 
ٙست نٖاػ ڣماا علګ الس  اعتماد   :عليمةالتُ  ٚع من ا ،د ٚا تناق٤ فيها دٙڣ امڤاطن في  2تكتظ فق ٙ سط اختيا

ٚأيين ت〉ي   ليڢ، ڣمڤضحا أڬ  مث  م    ٖبال

 

 
 

 

 ڤفـــــيڄ   بالت 
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ُٙ هُ مُ الج ُ  ُٚ ائُ زُ غ الج ُيُ ڤ
ٖ  ُيُ  ُُٚ ق ُيمُ غ ال ُيُ اط  ُغيُ بُ عُ غ الش 

ُٙ ٛ ُڣُ      بُ 祈ُ التُ  عُ ا
ُغيُ نُ طُ الڤُ  غ ُيُ 

ُٚ ٖ ُمُ  ي
بُ 祈ُ التُ  غُ يُ 

ٰائُ زُ الج ُــــ غ يُ  س  ـــ ٚ ڣ  ُـ
ُُٙ ٖ ُمُ  ُٚ ꞌꞌ غُ س  ُڤُ ف ُالتُ ڣُ  اء ُج ُال ُ ٛ ُُڤبُ ـــ غ اصُ الخ ُ ꞌꞌځ   ٙ

 ـــ غيعُ 

ُ
ُ
ُ

ُ
ُ

ُڗ: 2تالجزء اأڣل      
ُ
 

                                                                                                                                                                                                ڗ4ةأأڣلګغ الڤضعيُ 
ها الحكڤمغ تحتاج لڤسيٰ يطلعها يحتاج امڤاطن  ٕڣما لڤسيٰ يتكفل بإيصال انشغااتڢ لسلطغ ، ڣبٖٙڣ

ٚ ڣالبلٖياػ ، ل٘ا ڣجٖػ امجالس امنتخبغ  ُعلګ أڣضاٵ امڤاطنيڗ ٕاخل الٖڣائ
ع  -1  ٕ ٙع عن مجالس تتكڤڗ من نڤاب ينتخبهږ الشعظ لفت祈ع محٖ مفهڤم امجالس امنتخبغ : هي عبا

 لڤائي  ڣ البلٖڬ ڣيعتب祈ڣڗ ممثلي الشعظ علګ امستڤڥ الڤطني أڣ ا

 يستنتج  التلمي٘ مٖا فاعليغ امجالس امنتخبغ في خٖمغ امڤاطن  -2

ُڗ: 4ةالڤضعيغ الثانيغ 

ٚيعيغ من خال الحملغ اانتخابيغ ، لڤحٴ          ٚا احتضاڗ اانتخباػ التش ٚ مؤخ تستعٖ الجزائ

ُڣجٕڤ عٖٕ من امت継祈حيڗ ليكڤنڤا نڤابا للشعظ 

 ام امجلس الشعبي البلٖڬ : مه -1

ٙيع علګ مستڤڥ البلٖيغ  - ٚاقبغ امشا ٛ ڣم  انجا

 معالجغ قضايا البلٖيغ ڣامٖاڣاػ   -

 احياء امناسباػ الٖينيغ ڣالڤطنيغ  -

 الحفاٱ علګ اامن العام -

ُ
 تقبل جميع اإجاباػ اڗ كانت صحيحغ ڣمنطقيغ  -2

ُالڤضعيغ الثالثغ : صنڀ في جٖڣل : 

ُامجلس الشعبي البلٖڬ ُامجلس الشعبي الڤائي ُامجلس الشعبي الڤطني 

ُسن القڤانيڗ 

ُمناقشغ امي季انيغ 

ُٚځ ٚاء ُتهيئغ الط ُالتكفل بالفق

   ُٕ ُالت祈بيغ امٖنيغ ع: اما
 الثانيغ  متڤسٰ: ستڤُڥام

ٙئ :  ت2ة2-5ة-11التا

ٙ الت祈بيغ امٖنيغ للفصل الثاني  امٖع : ساعغ ڣاحٖع  جي اختبا ُالتصحيح النمٗڤ
ُ
ُ

الت
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ُالجزء الثاني 

ُڗ: 8ةالڤضعيغ اإٕماجيغ                     

 祈ٚاػُامعايي -ػُٵزػ ُامؤش

ُج 

ُالعامغُػزڅ 

امائمغ مع 

ُالڤضعيغ 

ُالت季ام بالتعليمغ  

ُأسطٚ 2تكتابغ امڤضڤٵ في 

ٙ ممثليڢ يعالج مڤضڤٵ  ُٕٙڣ امڤاطن في اختيا

 ُ

ُ

2ُة2ُة5ُبةُةة

استعمال 

ُإڣاػ امإع 

ُيڤظڀ السنٖاػ 

: ايصال صڤػ يستعمل امصطلحاػ امناسبغ 

ٚاقبغ الحكڤمغ ، تسيي祈 أمٙڤ  الشعظ ، م

ُالبلٖياػ ڣالڤاياػ بببببببببببب

ُ

4ُة4ُة5ُبةُةة

اان経جام 

ُڣالتنسيڄ 

ٙ   مقٖمغ + عٚض+  التسلسل امنهجي لأفكا

ُخاتمغ 

ُتةُتة5ُبةُةة

ااتقاڗ 

 季ُڣالتمي

سامغ الخٰ ، عٖم التشطيظ ، نظافغ 

قغ ، تميي季 اإجابغ  ُالٙڤ

ُتةُتة5ُبةُةة

ُ

ُ
ُ

ُ

ُ
ُ
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