
 االسم ....................     اللقب ..................     القسم............

 (ن1.5) األول:التمرين 

 ي : ل  ا ي  م  م   ة  ل  م  ّل ج  ي ك  ف   ن  و  ل  م  ال   أ  ط  خ  ال   ّحح  ص  

 . اتو  ن  ر س  ش  ع   ةدّ مُ لِ  الَمْجِلُس الشَّْعبِّي اْلبَلَِديُّ ُهَو اْلَجَماَعة اْلُمْنتََخبَةُ  -

 ج : .............................................................................

 .1972جويلية  22تَأَسََّسِت الشُّْرَطةُ اْلَجَزائِِريّة فِي  -

 .............................................................................ج : 

ْسعَافَاِت اْْلََوِليَّة  ِلْلُمَصابِيَن ِعْنَد ُوقُوعِ  يّ ن  ط  و  ال   ك  ر  الد  ِمْن َمَهاِم  - تَْقِديُم  اْْلِ

 َحَواِدِث اْلُمُرور .

 ج : .............................................................................  

 

 ن (4) :التمرين الثاني

 ظُ فَ حْ تَ  ة  يَّ نِ مْ أَ  ك  َل سْ أَ  يَ و هِ  يّ ن  ط  و  ال   ك  ر  الد  و  ة  ط  ر  الش  ة يّ اطِ رَ قْ يمُ الدِّ  ةِ لَ الّدوْ  اتِ سَّ سَ ؤَ مُ  نْ م      
 . امَ عَ الْ  امَ ظَ النِّ 
 : ك  لْ سِ  لِّ كُ  لِ مَ و عَ  اتِ زَ يِّ مَ مُ   بَ سْ حَ  لِ وَ دْ جَ ي الْ ي فِ لِ ا يَ مَ  فْ نِّ صَ 

  
 ورِ رُ مُ الْ  ةِ كَ رَ حَ  ةُ بَ اقَ رَ مُ   -1548ر ضَ خْ م اْْلَ هُ مُ قْ رَ  –ة يَّ جِ ارِ خَ ات الْ يدَ دِ هْ التَّ  نَ مِ  ودِ دُ حُ الْ  ايةُ مَ حِ   

 –ّي رِ كَ سْ ع عَ ابِ ات طَ ذَ  ة  وَّ قُ  – نِ وْ ق اللَّ رَ زْ أَ  مْ هُ اسُ بَ لِ  –ر ضَ خْ الّزّي اْْلَ  ونَ دُ تَ رْ يَ  – نِ دُ مُ الْ  لَ اخِ دَ 
 ة.يّ لِ الّداخِ  ةِ ارَ زَ وِ لِ  ع  ابِ تَ  از  هَ جِ  –ن  دُ مُ ج الْ ارِ خَ  ورِ رُ مُ الْ  ةِ كَ رَ حَ  ةُ بَ اقَ رَ مُ 

 الّدرك الوطنـــــــــــــــــي الّشرطــــــــــــــــــة

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

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

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

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

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

 2022ماي              (AP5)ابتدائي ةالخامس :لمستوىا

 مدنيةاختبار الفصل الثالث في مادة التربية ال



 

 ن(2) :التمرين الثالث

 . مْ هِ تِ يَّ دِ لَ ا بَ ايَ ضَ قَ  ةِ اسَ رَ دِ لِ  ونَ عُ مِ تَ جْ يَ  اءِ ضَ أعْ  ةِ دَّ عِ  نْ مِ  يّ دِ لَ بَ الْ  يّ بِ عْ الشَّ  سُ لِ جْ مَ الْ  نُ وَّ كَ تَ يَ 

  ّي .دِ لَ بَ الْ  يّ بِ الّشعْ  ِس لِ جْ مَ الْ   امِ هَ مَ  نْ مِ  امِ هَ مَ  ةُ عَ بَ رْ أَ  رْ كُ ذْ اُ  -

1- ............................................. 

2- ............................................ 

3- ............................................ 

4- ............................................  

 

 ن(2.5) :التمرين الرابع

 و ابُ خَ تِ نْ ا اْلِ هَ بِ   مُّ تِ ي يَ تِ الَّ  لَ احِ رَ مَ الْ  رِ كُ ذْ .اُ  هِ ابِ وَ و نُ  مِ سْ قِ الْ  ثّلِ مَ مُ  ابِ خَ تِ نْ اِ َعَمِليِّة ي فِ َشاَرْكَت   

 .يبتِ رْ التَّ بِ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

 

 

 

 .بالتّوفيق                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 م التنقيطأجوبة التربية المدنية و سلّ 

 ن (1.5) السؤال األول:  -

 صّحح الخطأ الملّون في كّل جملة مّما يلي :      
 . عشر سنوات لمّدة المجلس الّشعبي البلدي هو الجماعة المنتخبة  -

 ( 0.5)    سنواتخمس  ة لمدّ  المجلس الّشعبي البلدي هو الجماعة المنتخبة ج : 

 .1972جويلية  22تأسست الّشرطة الجزائرية في  -
 (0.5)       .1962جويلية  22ج : تأسست الّشرطة الجزائرية في  -

 
 . تقديم  اإلسعافات األوليّة للمصابين الشرطة من مهام  -
 ( 0.5).القبض على الجناة / تنظيم المرور .....من مهام الشرطة ج :   
 

 
 

 ن(4: ) الثانيالسؤال 

و هي أسلك أمنية تحفظ  الوطنيّ الّدرك و  الّشرطةمن مؤسسات الّدولة الديمقراطية     
 النّظام العام .

 صنّف ما يلي في الجدول حسب  مميّزات و عمل كّل سلك : -
  

 الّدرك الوطنـــــــــــــــــي الّشرطــــــــــــــــــة

 1548رقمهم اْلخضر  -

 مراقبة حركة المرور داخل المدن  -
 لباسهم أزرق اللّون -
 جهاز تابع لوزارة الّداخلية. -

 حماية الحدود من التّهديدات الخارجية -
 يرتدون الّزّي اْلخضر -
 قّوة ذات طابع عسكريّ  -
 مراقبة حركة المرور خارج المدن   -

 

 ن(2:) الثالث السؤال

     يتكّون المجلس الّشعبي البلدي من عّدة أعضاء يجتمعون لدراسة قضايا بلديتهم .
 . المجلس الّشعبي البلديّ من مهام مهام  اذكر أربعة -

 4× 0.5    الجواب :  المهام هي :

    تسيير شؤون البلدية  -
 السهر على مصالح السكان    -
 اقتراح مشاريع تنموية  -
 إعداد المخطط التنموي للبلدية  -
 تحضير الميزانية السنوية و التّصويت عليها . -
 
 
 



  

 ن(2.5:) السؤال الرابع

نوابه .اذكر المراحل التّي يتّم بها النتخاب من خلل مشاركتك في انتخاب ممثّل القسم و 
 بالتّرتيب .
 الجواب : 

 المراحل التي يتم بها النتخاب هي :  -
 ( 0.5)إجراء التّرشحات        -
 ( 0.5)اختيار المترشحين  -
 ( 0.5)وضع اْلصوات في صندوق النتخاب -
 ( 0.5) فرز اْلصوات -
 ( 0.5)اْلعلن عن النّتائج  -

 


