
 

 

  ولى متوسط األ  :المستوى . 
 10: درس رقم.                                                                                            
 1 –ـــــــــــة ـــــــــــــــــالمواطنــ :الموضوع -                                            

 1) تعريف الوطن : ھو رقعة جغرافية ذات حدود معلومة ينتمي إليھا اإلنسان , و يربط          ضع صورة 

  عن و الدفاع ,حمايتھاويتملكه شعور ضرورة  ,األجداد تراثبھا عاطفيا الشتمالھا على 

.و قيمھا , مصالحھا   

2) تعريف المواطن : ھو كل فرد أو شخص يعيش بمعية "برفقة " مجموعة من                  ضع صورة      
                                    و يخضعون لسلطة,  بصفة دائمة"  الوطن"يسكنون رقعة جغرافية محددة , الناس    

 لمواطنين في                  و بالمقابل , الحقوقبكامل  حيث يتمتع بھا, الدولي  االعترافو  ,بالسيادة  تتمتع     
.الشارع                                                                                           . الواجبات بأداءلتزم ي  

 3) تعريف المواطنة: ھي صفة تخص كل مواطن في بلده «وطنه", و التي تدل                   صورة للجيش .

.واجبات يلتزم بھاو عليه , له حقوق يتمتع بھا "  انتسابه"إلى الوطن  انتمائه على  

 من أجله و التضحية , إلى الوطن وحبه باالنتماءھي الشعور  :آخرأو بمعنى  

  ,عنهو الدفاع , "تقديم كل ما ھو غالي "النفيس  و, "الموت من أجله"بالنفس 

ازدھاره تطوره و و السعي وراء  ,تشييدهو المساھمة في بنائه و  ,ممتلكاتهو حماية , اعتداءوحمايته من كل 
 .المادي و الحضاري

 4) حقوق و واجبات المواطن: 

    أ/ الحقوق: تتمثل حقوق المواطن حسب ما نص عليه الدستور الجزائري فيما يلي :

 .من الدستور الجزائري  29لمادة ا"          القانون فوق الجميع "أمام القانون  المساواة 
 .من الدستور الجزائري  30المادة                                              . الجنسيةالحق في  
 .  من الدستور ج  36المادة                     .الرأيو حرية  ,"الدين "حرية المعتقد  
 .من الدستور ج 39المادة                  . حق ضمان حرمة حياة المواطن الخاصة 
  .من الدستور ج  41المادة                       و االجتماع             , التعبير  حرية  

             .من الدستور ج  42المادة األحزاب السياسية            إنشاءحق  
               . من الدستور ج  43لمادة ا         الجمعيات إنشاءحق  
من الدستور  44المادة       )و حرية التنقل عبر التراب الوطني, يختار موطن إقامته  له الحق أن(اإلقامةحرية  

                 .ج   
 .من الدستور ج  50المادة          )و ينتخب إذا توفرت فيه الشروط, ينتخب  حق أن( الترشحو , االنتخابحق  
           .من الدستور ج  52المادة                                         و اإلرث,  الملكيةحق  
    .من الدستور ج  53المادة                                   التعليمو  التربيةالحق في  

الرحمن الرحيم  هللا بسم



 .من الدستور ج  54المادة                         )العطلة(و الراحة,  العملالحق في  
              .من الدستور ج  55المادة                             النقابيارسة العمل الحق في مم 
 .من الدستور ج  56لمادة ا        في إطار القانون و يمارس,  اإلضرابالحق في  
 عن العمل أو العاجزين العاجزين غ سن العمل أولھي حق للمواطن الذي لم يب( االجتماعية الحماية الحق في 

 .من الدستور ج  57المادة           نھائيا

  : فيما يلي قانون الدستور الجزائري تتمثل الواجبات المواطن المنصوص عليھا في  :الواجبات/ ب   

 .الجزائريمن الدستور  60المادة          "و قوانين الجمھورية, احترام الدستور" القانوناحترام  
 .الجزائري من الدستور 61المادة  العمل                                                                 إتقان 
 .من الدستور ج 62المادة                 و جميع رموزه الوطنية ,سيادته و الوطنحماية  
 من الدستور ج  62المادة .                                                   الخدمة الوطنية  أداء 
 .من الدستور ج  64المادة                                                               الضريبة أداء 
 .من الدستور ج  65المادة                                                  المسؤولية األسرية تحمل 
 .الجزائريمن الدستور  66المادة            الغيرملكية  واحترام, "العمومية"ة العامةالملكيحماية  

                      

 

 

 

 

  

  

 :شرح المفردات  

حلالمصط المعنى  
و تحمل نتائج تصرفاتھم حتى  ,صالحةتربيتھم تربية  و, ھي رعاية األولياء ألبنائھم 

 ).سنة 19(بلوغھم سن الرشد 
المسؤولية 
 األسرية

 راع .مسؤول  
 ,الوطنيالنشيد :الرموزھذه  و من ,سيادةھي عالمات مميزة تخص كل دولة ذات  

 ..الخ......,‘العلم الوطني 
الرموز 
 الوطنية

 العمل النقابي  

   

 

 

فاإلمام راع وھو مسؤول , و كل مسؤول عن رعيته  راعكم لك) : "ص(قال الرسول  
  ".وھو مسؤول عن رعيته  بيتهفي  راعوالرجل , رعيته  عن

            -حديث شريف  -                                                                                 

  :  االستنتاج

 .الواجباتوتأدية  ,الحقوقالحرص على ممارسة  المواطنةمن واجبات  

المنظم الوحيد للحياة  القانونو يعتبر , ألنه ينتمي إليه , المواطن يحترم القانون وقيم وطنه  

 .الجماعية بدون تمييز 



 تطبيقـــــــات :

أرسم خريطة الجزائر محددا عليھا واليتك ؟) 1  

؟"رموز الدولة الجزائرية "أذكر بعض رموز السيادة الوطنية ) 2  

 3) صنف في جدول حقوق و واجبات المواطن التالية : 

كل شخص بريء حتى  –يحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة  –حقوق المؤلف يحميھا القانون 
أرواح الشھداء وكرامة ذويھم رموز الثورة و  احترام –حماية مصالح المجموعة الوطنية  –تثبت جھة قضائية إدانته 

و الوظائف في ,يتساوى جميع المواطنين في تقلد المھام  –مضمونة  االتصاالتت و راسالسرية الم –و المجاھدين 
يفتش أي مسكن ال  –حماية الالجئين الذين يتمتعون قانونا بحق اللجوء  –حماية األجنبي و ممتلكاته الخاصة  –الدولة 

ة محر –ي و التقني و العلم, الفكري  االبتكارحرية  –و بأمر مكتوب صادر عن سلطة قضائية ,  إال بمقتضى القانون
.المسكن مضمونة   

 4) ضع عالمة (+) أمام اإلجابة الصحيحة, و العالمة(- ) أمام اإلجابة الخاطئة فيما يلي : 

 .و على جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة ,للعدوو الوالء  ,التجسسو  ,الخيانةيعاقب القانون على  
 .أو محلي, أو مھني, جنسي أو, لغويأو , قيأوعر سية على أساس ديني ايجوز تأسيس األحزاب السي 
 .دفع الضريبة موقف سلبي  
 .عن الوطن واجب مقدس قي الدفاع  المشاركة 
 .يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة  
 .اكتساب الجنسية الجزائرية محددة بالقانون  شروط 
 .تشجع الدولة ازدھار الحركة الجمعوية  

 اإلجابــــــــة :
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 نص للمطالعة :

                                  

.     ) شخصية وطنية أدت واجب المواطنة بشرف(                                  

 و ھذا النص يقدم لك, و حيرت عقولھم , أذھلت األعداء , عرفت الثورة الجزائرية بطوالت فذة    
 واجب المواطنة بشرفو أحد الشخصيات التي أدت , صورة حية لبطولة أحد رواد الكفاح الوطني 

و حينما ألقي , وأدخل الرعب في نفوسھم  االستعمارالذي أقض مضجع , "العربي بن مھيدي "
يبوح بأسرار الثورة  على أن التعذيب تحت االستشھادوسلطت عليه العذاب لم يتراجع واختار القبض 

.م  1957سنة وكان ذلك   

و  النبلو تلمح على وجھه مالمح , كالمه روح الرجل المسالم  بين فيتت.شاب في مقتبل العمر     
كان منذ .ي جملة رزينة ھادئة في صوت خافت حنون تفتأ, إنه يختار كلماته اختيارا دقيقا . الوداعة

و تبعثه على العمل , و تعتصر نفسه , تأكل قلبه  حب الوطن, ة صغره الباكر يشعر بتلك الشعلة المقدس
وأن ,  وشقاء بؤسن يعاني شعبه في الجزائر م فسھل عليه أن يرى ما. مرھفة و كان ذا نفس , 

يعمل في , فجعل نفسه وقفا لشعبه , و محن إرھاقظلم و  يستشف ما وراء بعض المظاھر الخداعة من
.االستعبادو  االستعمارسبيل تخليصه من ربقة   

. في جبھة التحرير الجزائرية إلى أن اطلع البوليس الفرنسي على نشاطه بن مھيدي فشارك     
وفي أثناء . وھرانالثوري في والية  لالندالعالجو  تھيئة على سرال و راح يعم,  االختفاءجأ إلى لف

في لجنة  عضوا عين م 1956أوت  20في  وادي الصومام"المؤتمر التاريخي الذي انعقد في 
, بعمله الجبار في قلب العاصمة  فكان يقوم  , لجبھة التحرير الوطني الجزائريةالتنسيق و التنفيذ 

 فيفري 27يوم و في , و يحاذي الموت عند منعرج كل طريق, يواجه الخطر في كل ساعة تمر 
جلدة اقتلعوا فلقد , العذاب  أنواعاشد ,  عليه  ثم سلط, البوليس الفرنسي القبض عليه  ألقى, م1957
وأدخلوه في فمه , ابيض  بعد أن أصلوه نارا حتى "حديد أعواد من"سفودا  ثم أخذوا, كلھا  , رأسه
" .ربھا"إلى أن فاضت روحه إلى بارئھا , ,  وحلقه  

 إيقافهقد شھد كل الذين رأوه بعد , أمام ھذا العذاب فلم يدل  بأي اعتراف  العربي بن مھيديصبر       
 أنه كان للصحفيين الذين تجمعوا أمامه على الرغم من ابتسمبل , ما تزعزع قط  ثابتا ھادئاأنه كان 

م يكن ل, ذلك العذاب الشديد  مھيدي العربي بنن البوليس الفرنسي عندما سلط على إ,يعرف مصيره 
.إذ لو عرفه لما أتعب نفسه بذلك التعذيب الوحشي , حق المعرفة  يعرفه  

بل ألنه , وال ألن أعصابه من حديد فحسب , ال ألنه شجاع فقط . فقد صبر على العذاب  شھيدناأما      

لو أن لي ثلة من " :  بيجارالكولونيل الذي قال عنه  )العربي بن مھيدي   محمد(قبل كل شيء 
  ".     ت العالممھيدي لفتحأمثال العربي بن 

 



   

       

     
    

      

     


