
 

 

 متوسط  ولىو األ :المستوى. 
 11 :درس رقم . 
  2 –ة ــــــــــــــــــــواطنـــــــالم :الموضوع - 

   :تتمثل في  : في المجال الديني) أ :مجاالت ممارسة المواطنة ) 1

  . اإلسالميتعلم و تطبيق تعاليم الدين  
  .التصدي لكل أنواع البدع و الخرافات  
  . اإليمانحب الوطن من  

                             : ثل في تتم : في المجال االجتماعي) ب 

                  و ذلك  ,سليمةو تربيتھم تربية  األطفال إنجاب 

   . اإلسالميوفق تعاليم الدين 

                                                  و إعطائھم الحنان الالزم إلبعادھم  ,عليھمق  اقنفاإلرعاية األطفال و  

  ....).المخدراتتعاطي  ,التدخين (االجتماعية عن كل أنواع اآلفات 

  .بين األفراد  األخوةنشر روح  
  و غرس , كتنظيف الحي  التطوعيةالمساھمة في العمليات  

  ......األشجار في المحيط 
         .المجتمع أفرادالتكافل و التعاون بين  
   .الغيرأمالك " الخاصة "و  "العمومية "  العامة المحافظة على الممتلكات 

                                                

 

 

 

 

     ج ) المجال الثقافي : تتمثل في : 

  .حضاري  تراثو , تقاليدو  عاداتو  دينو , لغةحب ثقافة الوطن من  
  .حرمته  انتھاكو عدم , من جيل إلى جيل  نقلهاألجداد و  تراثالمحافظة على  
 .لخدمة الوطن و اإلنسانية  إخالصالتعلم بجد و   
  لتمثيل, و الثقافية خاصة خارج الوطن  الرياضية المشاركة في التظاھرات  

.الخارج و التعريف بالجزائر في            

 

 

الرحيم بسم هللا الرحمن

ضع صورة 
 لعائلة

ضع صورة 
 لمصحف

ضع صورة 
 لحديقة عامة

ضع صورة 
لعادات و تقاليد 
 جزائرية 

ضع صورة 
ألطفال يتعلمون 

لتظاھرة ضع صورة 
جزائرية ثقافية

  " العدوانو  اإلثمتعاونوا على  العلى البر و التقوى و تعاونواو  " ) :ص ( قال الرسول  
كمثل ,  تعاطفھمو ,  تراحمھمو  توادھممثل المؤمنين في  " ) :ص ( قال رسول هللا  

  . " بالسھر و الحمى الجسدالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

  –حديث شريف   -                                                                                        

 ضع صورة
  للتعاون



 د ) في المجال القانوني : تتمثل في : 

  " .و قوانين الجمھورية  الدستوراحترام " احترام القانون و تطبيقه  

                                            و االبتعاد عن كل تمييز" القانون فوق  الجميع "  المساواة أمام القانون  
  .....أو جنسي أو اجتماعي أو شخصي , ديني أو عرقي  أو لغوي 

  .  الخدمة الوطنية  أداء 

  .عن الوطن  الدفاعالمشاركة في  

  .  العدلإلقامة , مساعدة الجھات القضائية في مھامھا   

  ه ) في المجال االقتصادي : تتمثل في :                   

  . وإخالصالعمل بجد  

  . الضريبة أداء 
                                                 :االقتصاديةتفادي و تجنب كل األعمال المضرة بمصالح الدولة  

  .الخ.....التزويرالتبذير و  ,الرشوةو  كاالختالس

 

 

 

 

 

 

  و)  في المجال السياسي : تتمثل في :

  .و الترشح  االنتخابيتأدية الواجب  
                تأسيس األحزاب السياسية و مختلف الجمعيات  

  .......جنسيأو  عرقيأو  دينيو لكن بعيدا عن كل تمييز  

 , ريض ضدھا حو عدم الت, الحفاظ على مؤسسات الدولة  

  .المعلومات عنھا  تسريبو حماية أمنھا وعدم 

  .الوطن  خيانةعلى مختلف أجھزة الدولة و  التجسسللعدو و  الوالءعدم  

  : رد و الوطن إن المواطنة الحقة تعود فوائدھا على الف :أھميتھا   )2  

 

 

 

ضع صورة 
للجيش الوطني 

ضع صورة 
لمحكمة

ضع صورة 
للعمال في مصنع 
مستشفى

 اإلخالصو  التعاونو بفضل , كثير السكان ,  "المساحة " بلد صغير اإلقليم  اليابان : اعلم أن 

 . صناعيافي العمل أصبح بلدا متقدما  التفانيو 

ضع صورة 
 لالنتخاب   

ضع صورة 
 للحزب    

و إن النبي , خير من أن يأكل من عمل يده ,  قطما أكل أحد طعاما  " ) :ص ( قال الرسول  

 –حديث شريف  –     .                                            "من عمل يده  يأكلكان ) ص (

  -حديث شريف  -                   " فليتقنهإذا عمل أحدكم عمال  ":  )ص (قال الرسول  

ضع 
ألطفال صورة

 فرحين   



  : تتمثل في  : فوائدھا على الفرد /أ     

   ......... ), العمل , التعلم , االنتخاب  ,الجنسية ( التمتع بالحقوق  
  .الثقافية و الوطنية  الھويةو  الحريةالعيش في كنف  
  . اطمئنانو  سالمو  أمنالعيش في  
 ,ثبات ھويته و انتمائه إو تجعله يحس بذاته من خالل إبداء رأيه 

  .و المساھمة في تطوير وطنه     

   : تتمثل في :  فوائده على الوطن  /ب  

  .بفضل أبنائه الوطنيين ,  مزدھرو  متطوروطن  
  .بالسيادة و االستقرار  يتمتعوطن  
  ."أجنبي "  خارجي ضغطبعيدا عن أي  ,استقالليةوطن يمارس سلطاته بكل  

  

 

 

 

 : شرح المصطلحات  

 المصطلح المعنى

و يجدد , يضمن الحقوق و الحريات األساسية للمواطنين , األعلى للدولة  ھو القانون 
.واجباتھم 

 الدستور

مبلغ مالي أو شيء ( فائدةأو  وعدايعرض أخدھما على اآلخر , بين شخصين  اتفاقھو   
باطل أو إبطال  إحقاقعن ذلك أو  االمتناعأو , عمل  أداءيقبلھا الطرف اآلخر مقابل ) آخر 
و الطرف الثاني الذي قبل ,  الراشي) الذي عرض الفائدة (طرف األول فيسمى ال, حق 

 ".إذا تفشت الرشوة في المجتمع ضاعت الحقوق ."  بالمرتشيالفائدة 

 الرشوة

التطوع في غرس : مثال " أي بدون مقابل "للخدمة مجانا  التبرعبإرادة أو  االنخراط  
 .الخ ....., تنظيف الحي , األشجار 

 التطوع

 .و رعايته  لآلخرعالة الشخص و ھو إ, ھو من الكفالة   
 .أو دفع مضرة , ھو مساعدة متبادلة بين أفراد المجتمع لتحقيق مصلحة   

 التكافل

الممتلكات  .ھي األمالك التابعة للدولة  
 العمومية

 

 

 

 

  :االستنتاج

 .أنا وطني , وطني أنا  

 .قبل كل شيء  الوطن, أغلى ما في الوجود  الوطن 

 . الكرامةو  العزةو أرض,الحريةو منبتاإلسالمالجزائر أرض 

صورة  ضع   



 تطبيقــــــــــات:
.من الكتاب المدرسي  77ص  01حل التمرين  )1  

ما معنى االختالس ؟ و ما ھي عقوبة مرتكبيھا ؟  )2  

, الجنس , األحزاب , الحماية , المولد , النظافة , سواسية : على العناصر التالية  أكمل نص المواد التالية  اعتمادا )3
.تمييز , ينتقل , موطن إقامته , شخصي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) ارسم خريطة الجزائر وحدد عليھا كل واليات الوطن ؟

ھات أشعار في مدح الوطن ؟  )5  

تحدث عن شخصية وطنية أدت واجب المواطنة بشرف ؟ )6  

 

 

 

 

 

 

 .القانونمام أ......... كل المواطنين "  : 29المادة  

أي  أو الرأي أو............. .أو ,العرق أو, .......... إلىيعود سببه ...........بأييتذرع  أنو ال يمكن  
 .اجتماعيأو ........, ظرف آخر  أوشرط 

 .و مضمون  السياسية معترف به ........حق إنشاء  : 42المادة  

 ........و , و األمن ....يضمن القانون أثناء العمل الحق في  : 55لمادة ا 

و أن , ......أن يختار بحرية , و السياسية , يحق لكل مواطن يتمتع بالحقوق المدنية  : 44المادة  
 .عبر التراب الوطني ......



 اإلجابـــــــة:
 1) حل التمرين01 (ص) 77 من الكتاب المدرسي : 

 * / تصنيف حقوق و واجبات الموظفين التالية في الجدول الموالي : 

األخالق  –الحماية  –الراحة  –التبذير  محاربة –اظبة والم –المحافظة على وسائل العمل  –العمل  إتقان –األجر 
.المنح العائلية  - تحسين ظروف العمل    -التكوين  –الحسنة   

	الواجبات 	الحقوق
	. العمل إتقان 
	. المحافظة على وسائل العمل 
	. اظبةوالم 
	.ر محاربة التبذي 
	. األخالق الحسنة 

	

 .األجر 
 . الراحة 
 . الحماية 
 . التكوين 
 . المنح العائلية 
 . تحسين ظروف العمل   

2) تعريف اإلختالس : ھو سرقة األموال بصورة احتيالية و بطريقة غير مباشرة , أو ھو استالب األموال العمومية 

".الشخصية " الخاصةلتحويلھا للمصلحة  حيلباستعمال   

تعريف آخر : يقصد به مجموعة األعمال المادية أو التصرفات التي تالزم نية الجاني  "الجاني ھنا ھو الفاعل و ھو 
أو , "التام على المال الذي بحوزته  اإلستالءو تتمثل ھذه التصرفات في محاولة , "  يشبه الموظف أومأ الموظف

...) ., كالموظف الذي يعمل في البنوك( األموال الموضوعة تحت يده بسبب وظيفته   

 –المتعاقد : و يشمل , يعمل في وظيفته مؤقتا  الذي يتولى أو الشخصيقصد ھنا بشبيه الموظف            
و يؤدي خدمة  االختصاصنصب في ميتمتع ب أو بمعنى آخر ھو كل شخص, ) بوكالة الموظف  –المتربص 

 .لصالح الدولة 
وفقا لنص  و ذلك,المشرع العقوبة على المختلس  لقد شدد): األموال اختلسالشخص الذي ( :عقوبة المختلس  

 : على  من قانون العقوبات الجزائري 119المادة 
 . سنوات 10إلى  سنتين السجن من           فعقوبتھا  دج 50000إذا كانت قيمة األموال المختلسة أقل من  
إلى  سنوات 10السجن من         فعقوبتھا  دج 50000تعادل  أو, المختلسة تفوق  األموال أما إذا كانت قيمة 

 . سنة 20
 .بمصالح الدولة  اإلضرارمن طبيعته أو من أجل          االختالسذا كان إ ,"الموت"باإلعدام و الحكم  

 

 

 

 

 

 



 3) إكمال نص المواد التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."أمام القانون   سواسيةكل المواطنين "  : 29المادة  

أو الرأي أو أي  الجنسأو  ,العرقأو , المولد.يعود سببه إلى  تمييزو ال يمكن أن يتذرع بأي  

 ."أو اجتماعي  شخصي ,آخرشرط أو ظرف 

 ." و مضمون   لسياسية معترف بها األحزابحق إنشاء "  : 42المادة  

 موطنأن يختار بحرية , و السياسية , يحق لكل مواطن يتمتع بالحقوق المدنية "  : 44لمادة ا 

 ." عبر التراب الوطني  ينتقلو أن , إقامته

 ."  النظافةو , و األمن  الحمايةيضمن القانون أثناء العمل الحق في "  : 55لمادة ا 



 

 (4 

 

 

 

 

 

 

 

 5)ابيات شعر في مدح الوطن : 

 ": مفدي زكرياء"قال شاعر الثورة  

.ؤادي ـــــف مـــحلي و ـــحب دـــو معب       ****    الديـــــبفيا أيھا الناس ھذه        

.ادي ـــــي و اعتقــــفي ملت اهـــمبنو         ****    و إيمان قلبي و خالص ديني       

–من إلياذة الجزائر  -                                                                                                

 :  "رويشد محمود "قال الشاعر 

  . زنــى الحـعل بة الغريـــوطني غضب        ****  ة   ـــــــل نخلـــعلى جدائ علقوني

  .ة ـــــــــــــدا و قبلـــد عيــل يريـــو طف      ****     ةــالنخلفلن أخون .. اشنقونيو 

 " : صالح خوفي"قال الشاعر الجزائري  

. دـــــالوحيب ـــب للحــأزل للح مـأنا ل        ****  وأھتف من بعيد    أملييا  أدعوك  

.يـــــــــا حبيبـــي رـــــــالجزائوت ــص        ****يب     ــــن الحبــــزمـــوت أعــــص  

 : "ابن الرومي  "قال الشاعر 

. اـــمالكله الدھر ,  غيريو أن ال أرى         ****    هـــأبيع ال ت أنــــــآلي وطنو لي   

. اـــــھالكغودر  انــبو إن , دـــلھا جس       ****   ه  ــس حتى كأنـــــه النفـــفقد ألفت  

6) ھناك العديد من الشخصيات الوطنية التي أدت واجب المواطنة بشرف , و "مصطفى بن بولعيد " أحد ھذه 
 الشخصيات : 

 ضع خريطة الجزائر و حدد عليھا كل واليات الوطن


