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 ﴿ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ﴾

   -تاوقريت – لوالي عبد القادر متوسطة :      وزارة التــربية الوطنيــة                                                                
 2018ماي :  20 يوم:             متوسط                                  ةانيالفصل الثالث للسنة  الثامتحان 

 
 اختبار في مادة: التربية المدنية                                                             المدة : ساعة واحدة

 
 
 
 
 

     نقطة )  12:  ( الجزء األول
د التي تعكس أهميتها أن المواطن يشارك بصوته فمن الفوائ : االنتخابات" و الكثير ال يعلم عن أهمية                     

و المشاركة في صنع القرار ، و حسن  و بالتالي تأدية الحق و الواجب  ، لمن يراه مناسباً و قادراً على تحمل المسؤولية
 ".  وطنيأو ال يــــــالوالئأو  ديــــالبل الشعبيالمجلس سواء  المجالس المنتخبـــةاختياره ممثليــــــه في مختلف 

 :ــوب ــــــــلمطلـا ��
 ن ) 04(     ف ما تحته خط في السنـــــد . عرّ  -1  
 ..........:............................................................................................................................ االنتخابات -

.......................................................................................................... 
 :............................................................................................................................ المجالس المنتخبة -

.......................................................................................................... 
 ن ) 02.  (  مدة االنتخاب –العدد   : قارن بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة من حيث -2  

 
 
  

 
 ن ) 04(       ؟        المسؤولية في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة  المواطن تحملكيف ي -3  
 1- .................................................................... 2- ....................................................................... 

3-.....................................................................  4- ....................................................................... 
 ن ) 02(    بيّن لماذا يختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوالئي من والية ألخـــــرى ؟  -3  

...............................................................................................................................................
 نقاط ) 08ي : ( جزء الثانال

. نتخابات . فقررت أن تشرح لهبمناسبة االنتخابات المحلية ( البلدية و الوالئية ) سألك شقيقك كيف تُجرى اال      

 تعتبر الحملة االنتخابية احدى المراحل التي تلي عملية الترشح ، و هي عملية التعريف بالبرنامج" "   :  1 دـــــــــالسن
  ."أداء الواجب االنتخابي : حق وواجب : "  2 دـــــــــالسن

 
 :ة ـــــلتعليما

شقيقك مبينا فيها : فيها جيب اسطر ت 10 ال تتجاوزدرست أكتب فقرة  اعتمادا على السندات و على ضوء ما            
 خطوات العملية االنتخابية و أهمية االنتخاب.

 مجلس األمـــــــة المجلس  الشعبي الوطنيالمجلس                   
   ددــــــــــــــــــــالع
   دة االنتخابــــــــم

 : ــةـــــالعالمــــــ                  ........................................... : م و اللقبــــاإلس
 .  .                                                                                 ...............  : ــمــــــــالقســــــ
20                                                     ..........................................: ـــــاذـــــاألستــــ
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نقطة1212:  ( :  ( ألولزء األول a      و الكثير" و الكثير ال يع "
ًًو قادرا و قادراًً على تحم على تحمل ً ًسبا

جالمجالسي مختلفـه في مختلف 

m/
04((      سنـــــد . في السنـــــد . 

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

..................................
....................................
ال:ألمة من حيثس األمة من حيث

    ؟    ؟       تخبة س المنتخبة 
......................................

...............................
ن )ن )0202((    ؟

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

.ت أن تشرح لهفقررت أن تشرح له

en
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 : كتابة الفقـــــــــــــــــــرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 " ألنها تتخطى كل العراقيل المثابرة ال شئ ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على هللا أكثر من " 

 
 *********************************************** 

                    ***  عطلـــــــــة سعيــــــدةيتمنى لكم  ادة***  أستاذ المـ
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