
 الشرقية الجديدة –بريكة-         االختبار األول في مادة        الموسم الدراسي-4102/4103-

 المستوى –الرابعة متوسط -         تربية مدنيـــــــــــــــة        المدة –ساعة واحـــــــــــــــــدة

 04ن(

ٍٍٍ
ٍٍٍ
 الجزء األول : )ٍ

 السؤال األول:

(ن3)-اشرح المصطلحات التالية  

المحكمة .-السلطة القضائية-مجلس الدولة-مجلس الحكومة-اإلدارة-المجتمع  

 السؤال الثاني:

يتشكل من المجلس الشعبي الوطني و البرلمان هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي 

 مجلس األمة.

(ن4قارن بين المجلس الشعبي و مجلس األمة؟ ) -المطلوب ا  

(ن4)-  برلمان ؟  ثالثة فقـــــــــــطما وظائف ال -ب           

 السؤال الثالث :

.دور هام يتجسد من خالل صالحيات رئيس الجمهورية والوزير األول التنفيذيةللسلطة  -   

عرف السلطة التنفيذية ؟-0  

          ماهي صالحيات رئيس الجمهورية ؟-4

 الجزء الثاني: –الوضعية- )8ن

لقد أسس  المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل دوال مختلفة و عاش مند األستقالل حياة  -

 دستورية .

 السنــــــــــــدات: -النص , مكتسباتك القبلية .

التعليميــــــــــة:-أكتب فقرة من 04 سطرا تتحدث فيها عن الدستور ومضمونه محددا أهميته 

 بالنسبة للمواطن .

 

بالتوفيـــــــــــــــــق                                                                     

 

 

 



النموذجية لمادة التربية المدنيةاإلجابة   

-3102-3102 -السنة الرابعة    

 الجزء األول : -03ن -

 الجواب األول : شرح المصطلحات التالية : 2 ن 

 المجتمع : هو مجموعة من األفراد تعيش في منطقة معينة تجمع بينهم روابط مختلفة .

اإلدارة : هي الوسيلة مهمة لتنظيم حياة الفرد والجماعة, فالفرد يحتاج إليها لتسيير أموره وأمور أسرته , وتحتاج أيضا المؤسسات لتسير 

 أمورها .

 مجلس الحكومة : هوالذي يترأسه رئيس الحكومة ويتشكل من أعضاء الحكومة 

  مجلس الدولة ’المجلس األعلى للقضاء ’ : هو هيئة قضائية عليا مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية و هو تابع للسلطة  القضائية

 السلطة القضائية : هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة  أمام أجهزتها المختلفة 

المحكمة العليا :تأتي المحكمة العليا في قمة الهرم القضائي , يوجد مقرها بالجزائر العاصمة تتكون من 8 غرف و أقسام متخصصة , وهي هيئة 

 مقومة لألعمال 

 3-الجواب الثاني : - 2 ن –

أ-  المجلس الشعبي الوطني : - يمثل الغرفة األولى , ينتخب أعضاءه لمدة 5 سنوات عن طريق االقتراع العام المباشر و السري و يتكون من 

 نواب 

 ب – مجلس األمة : هو الغرفة الثانية للبرلمان ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق االقتراع غير المباشر والسري , ويجدد نصف أعضاء 

منتخبون من قبل المجالس البلدية والوالئية . 3/2أعضاء معين من قبل رئيس الجمهورية و  0/2المجلس كل ثالث سنوات  و   

ن  3وظائف البرلمان : ثالثة فقط   –ب   

 * تشريع القوانين في جميع المجاالت 

 * مناقشة ميزانية الدولة والتصويت عليها 

 *مناقشة ودراسة برنامج الحكومة والتصويت عليه 

 الجواب الثالث : 5 ن 

 0 –تعريف السلطة التنفيذية :   3ن 

السياسة العامة للبالد, يتوالها رئيس الجمهورية والوزير األول . هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين و تنشيط-  

 3 –صالحيات رئيس الجمهوريـــــــة  :   2ن

 * هو القائد األعلى للقوات المسلحة 

 *يرأس مجلس الوزراء 

 *يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه 

 *يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها

 الجــــــــــــزء الثانـــــــــي  :   8ن  

حسب شبكة تقويم وجدول توزيع العالمات  -  

 " الدستور ومضمونه مع تحديد أهميته بالنسبة للموطن "

 انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى


