
 

 

 المــــوضـــــــــوع األول:

 :ن( 21) األولالجزء  -

 : (ن 7) األولىالوضعية  -

 المؤسسات الدستوريةيمارس الشعب سيادته بواسطة  من الدستور الجزائري مايلي:" 8جاء في المادة 

 " المجالس الشعبيةو بواسطة ممثليه المنتخبين في  االستفتاءالتي يختارها كما يمارسها أيضا عن طريق 

 المطلوب:

 اشرح ما تحته سطر -1

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

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

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

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

 بين كيف يمارس الشعب سيادته-2

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

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

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

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

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

 مل التالية :تمر العملية االنتخابية بخطوات محددة رتبها حسب الج: (ن 5) الوضعية الثانية -

                                        الحملة االنتخابية  - -1           

                          األصواتفرز  -                                         -2 

   تقديم ملف الترشح - -3 

    النتائج إعالن - -4 

   (عاالنتخابات )االقترا - -5 

الفصـــل الثانــي  اختبــــار م 1212 – 1212السنة الدراسية: 
 فـــي مـــادة

 التربية المدنية 

 المستــوى: الثــانيــة متوســـط

 ســا  2المـــــــدة : 

 ـة:ـــالعالمـ

 

 القســــــــم:للقـــــب:                            ااالســــــــم:                              
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 ن( 8الجزء الثاني ) -

في حوار تلفزيوني حول االنتخابات في الجزائر استوقفتك مقولة أحد السياسيين " إن نجاح االنتخابات 

 مرهون بحسن اختيار المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس " 

 فطلب منك أخوك توضيحا 

ت للمواطنين من نظافة و نقل " من نتائج حسن إختبار أعضاء المجالس المنتخبة تحسين الخدما:2السند 

 و هياكل....."

 " من نتائج سوء االختيار تدني الخدمات ....." من الكتاب المدرسي :1السند 

 أسطر توضح فيها األمر ألخيك. 11اعتمادا على ما درست و على السندين أكتب فقرة من  التــعليمة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 * بالتوفيق للجميع * 
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 التصحيح النموذجي 

 ن(21) األولالجزء 

 ن(7) األولىالوضعية 

  األمةالدستور كالمجلس الدستوري و مجلس  أوجدهاهي الهيئات التي  :الدستوريةالمؤسسات  -1

 :هو استشارة الشعب في القضايا الهامة االستفتاء

 ن(3منتخبة من طرف الشعب ) : هي مؤسسات ديمقراطيةالمنتخبةالمجالس 

 ن(4يمارس الشعب سيادته ) -2

 اختيار المؤسسات الدستورية  -

 في القضايا الهامة رأيه إبداء -

 مراقبة سلوك الحاكم -

 المشاركة في كل العمليات التنموية -

 

 ترتيب المراحل ن(5الوضعية الثانية)

 تقديم ملف الترشح -1

 الحملة االنتخابية -2

 )االنتخاب( االقتراع -3

 األصواتفرز  -4

 النتائج إعالن -5

 

 ن(8الجزء الثاني )

 أسطر تتضمن مسؤولية المواطن في اختيار ممثليهم المنتخبين  11تابة فقرة من ك

 إذا أحسن االختيار  -1

 إذا أساء االختيار  -2
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