ـ ملخص الدرس  : 1ـ إنتخاب ممثل المسم
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ اإلنتخاب هو التعبٌر الحر عن اختٌار الشخص لتولً مسؤولٌة عامة .
ـ الترشح هو التسجٌل على لائمة اإلنتخاب .
ـ ٌسمح المانون لكل مواطن أن ٌنتخب أو ٌترشح إذا توفرت فٌه الشروط المانونٌة المطلوبة لتولً
المسؤولٌة .
ٌشرف على عملٌة اإلنتخاب مكتب مكون من :ـ رئٌس المكتب و نائبه و كاتب عام و مساعدٌن له و
تكون مهامهم كاآلتً  :ـ اإلشراف على عملٌة اإلنتخاب و فرز األصوات امعرفة الفائز .

ـ ملخص الدرس  : 2ـ المسؤولٌة الفردٌة
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ  1ـ المسؤولٌة الفردٌة  :ـ هً تحمل نتائج التصرفات التً تلحك أضرارا بالغٌر و المانون المدنً
ٌحدد الحاالت التً ٌتحمل فٌها الفرد نتائج الضرر التً ٌلحمها بالغٌر.
ـ  2ـ ال ٌتحمل الفرد المسؤولٌة إذا لم ٌكن الضرر الملحك بغٌره ناتجا عن إرادته أو دفاعا عن النفس
أو عن خطإ صدر عن غٌر لصد .
ـ  3ـ و ٌتحمل الفرد مسؤولٌته إذا ألحك الضرر بغٌره و هو مدرن بما ٌفعله لاصدا إلحاق الضرر
بغٌره .

ـ ملخص الدرس  : 3ـ من رموز السٌادة الوطنٌة
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ رموز السٌادة الوطنٌة هً  :ـ النشٌد و العلم الوطنٌٌن و العملة الوطنٌة و خاتم الجمهورٌة و كلها
تدل على سٌادة الوطن واستمالله  ،واحترامه من طرف بمٌة الدول األخرى .
ومن واجبنا نحو هذه الرموز احترامها و عدم إهانتها أو تزوٌر عملتها .
ٌعالب المانون كل من ٌمس رموزها بالسوء كإهانتها أو تزوٌرها .

ـ ملخص الدرس  : 4ـ الهاتف وسٌلة إتصال
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ تنتمل المكالمات فً الهاتف الثابت عن طرٌك أسالن معدنٌة و تنتمل فً الهاتف النمال عن طرٌك
الهواء  ،و ٌتم اإلتصال بالهاتف الثابت من البرٌد أو المالت أو المنازل أو الغرف المخصصة لذلن ،
أما الهاتف النمال فٌتم اإلتصال به من كل مكان تشمله تغطٌة الممر الصناعً ٌ ،عتبر الهاتف النمال
أكثر تطورا من الهاتف الثابت ألنه ٌسمح لن بالمٌام بعدة عملٌات مثل  :التصوٌر  ،العملٌات الحسابٌة
 ،إستعماله كمفكرة و إرسال رسائل إلكترونٌة كالحاسرب .

ـ ملخص الدرس  : 5ـ الحاسوب فً كل لطاع
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌستعمل الحاسوب فً عدة لطاعات الحٌاة  :ـ مثل النمل و فً المؤسسات الخدماتٌة  ،المؤسسات
التجارٌة و الصناعٌة و فً لطاع التعلٌم و الصحة .
لرب الحاسوب بٌن شعوب العالم من خالل استعمال شبكة اإلنترنٌت .
فبواسطة هذه الشبكة العالمٌة ٌتمكن الفرد من  :ـ اإلتصال بغٌره بواسطة الرسائل اإللكترونٌة و
المطالعة العامة من خالل تصفح كتب إلكترونٌة أو مشاهدة أفالم و أشرطة  ،تزود الحواسٌب بأنظمة
تشغٌل مختلفة أشهرها نظام الوٌنداوز و تحفظ المعلومات فً ملفات تعطى لها أسماء مختلفة .

ـ ملخص الدرس  : 6ـ الجرائد و المجالت
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ الجرٌدة هً  :ـ وسٌلة تزود األفراد بالمعارف المختلفة و تطلعهم على األحداث الجارٌة داخل الوطن
و خارجه عبر وسائل اإلعالم المختلفة و منها الصحافة  ،فهً تزود الفرد باألخبار المختلفة  :منها
سٌاسٌة  ،إلتصادٌة  ،ثمافٌة رٌاضٌة  ،باإلضافة إلى إعالنات الشركات و المؤسسات و إشهار عدة
منتو جات  ،و تنمسم إلى نوعٌن منها المتخصصة  ،ومنها الجرائد العامة .
ـ المجلة  :ـ لها نفس دور الجرٌدة إال أنها تصدر دورٌا  ،و هً إما متخصصة فً فن من الفنون أو
علم من العلوم  ،و تهتم بتمدٌم معلومات دلبمة و صحٌحة .

ـ ملخص الدرس  : 7ـ المركز الصحً
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌتواجد فً المطاع الصحً عدة وحدات للعالج منها  :ـ لاعة العالج المتكونة من لسم واحد ٌتم فٌه
التمرٌض فمط و لد ٌأتٌه الطبٌب لٌفحص المرضى مرة أو أكثر فً األسبوع  ،و المركز الصحً
المتكون من لسم للتمرٌض الذي ٌعمل فٌه الممرض أو الممرضة و لسم للفحص الذي ٌعمل فٌه طبٌب
األسنان و طبٌب عام و طبٌبة النساء الحوامل
و العٌادة المتعددة الخدمات تتكون من عدة ألسام  :لسم اإلستعجاالت  ،طب العٌون  ،عالج األسنان
،مخبر  ،و لسم خاص بأمراض األنف و األذن و الحنجرة و ٌعمل بها أطباء متخصصون و أطباء
عامون .

ـ ملخص الدرس  : 8ـ البرٌد فً خدمة المواطن
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌتولى مكتب البرٌد توزٌع الرسائل و الطرود بالزٌادة إلى الخدمات العدٌدة مثل  :تحوٌل األموال من
شخص آلخر  ،أو دفع مستحمات الهاتف الثابت و الغاز و الكهرباء  ،أو سحب األموال  ،أو صبها فً
الحسابات البرٌدٌة أو حسابات صندوق التوفٌر  ،و صرف بعض المنح لذوي الحموق و غٌر ذلن .
ٌمدم مكتب البرٌد عدة وثائك لزبنائه منها  :الحواالت  ،الصن البرٌدي  ،ووثائك طلبات الخدمات
الزائدة عن تحوٌل األموال أو إرسال الرسائل  ،و ٌطلب منهم بطالة الهوٌة الشخصٌة عند سحب
األموال المحولة إلٌهم كما تتولى وكاالت مؤسسات إتصال الجزائر كل الخدمات المتعلمة بخدمة الهاتف
الثابت .

ـ ملخص الدرس : 9ـ البلدٌة و المواطن
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌسٌر البلدٌة مجلس منتخب ٌرأسه عضو منه اختاره اآلخرون  ،و ٌمثل رئٌس البلدٌة منتخبٌه فً
اإلحتفاالت الرسمٌة و فً كل األعمال اإلدارٌة و المدنٌة  ،كما ٌطلع السلطات على أهم احتٌاجات
المواطنٌن الماكثٌن بها  ،وٌحافظ على األمن العام بمساعدة رجال األمن .
تتكون البلدٌة من عدة ألسام و كل لسم بتكون من عدة مكاتب ٌنسك بٌنها موظف الكاتب العام .
للبلدٌة خدمات كثٌرة منها  :ـ المحافظة على صحة المواطنٌن و ذلن بجمع الممامات و التخلص منها
بالردم أو الحرق  ،و حماٌة المحٌط من الحٌوانات الشاردة  ،كما تموم بتسوٌة الطرلات و توفٌر
اإلنارة العمومٌة كما تموم بتشجٌع التمدرس و الجمعٌات الثمفٌة و الرٌاضٌة .

ـ ملخص الدرس  : 11ـ لواعد المرور
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌنتج عن حوادث الطرق أضرار بشرٌة تتمثل فً وفاة األشخاص أو إعالتهم مدى الحٌاة و أضرار
مادٌة تتمثل فً إتالف مركبات أو ممتلكات أخرى  ،و تعود األسباب المباشرة إلى  :السرعة المفرطة
التً تجعل السائك ال ٌتحكم فً سٌارته  ،و التجاوز الخطٌر  ،و للة إنتباه السائك أو الراجل .
األسباب غٌر المباشرة مثل عدم صالحٌة الطرلات  ،تنظٌم أولٌة السٌر  ،إستعمال حزام األمن و نتفمد
أجزاء السٌارة لبل لٌادتها  .و تلعب اللوحات المرورٌة دورا هاما فً تملٌل الحوادث  ،كما ٌسهر
عناصر األمن على احترام لواعد السٌرمن خالل نماط المرالبة فً الطرلات .

ـ ملخص الدرس  : 11ـ اإلنماذ و اإلسعاف
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌنتج اإلختناق عن أسباب كثٌرة منها :
استنشاق الغاز الطبٌعً  ،التدفئة التملٌدٌة ( الفحم ) و عن نمص األكسجٌن كما ٌتنج عن ابتالع
أجسام تسد مجرى التنفس ( الرئتٌن )  ،و ٌتم إسعافهم عن طرٌك لطع الغاز من العداد  ،عدم إشعال
النار أو الكهرباء  ،فتح النوافذ لتجدٌد الهواء وانتشار الغاز بعٌدا و فتح أربطة مالبس المصاب
لٌسهل دخول الهواء النمً للرئتٌن  ،أما المصاب بالجروح أو الحروق  ،فٌنظف المسعف جرح
المصاب من الشظاٌا و ٌستعمل الملماط أو الممص المعمم لمسن الضمادات المعممة لتغطٌة الجرح إلى
ولت أخذه إلى المستشفى .

ـ ملخص الدرس  : 12ـ النفاٌات مصدر التلوث
ـ اإلستنتاج  :ـ
ـ ٌشمل التلوث كل العناصر الضارة التً تطلك فً الجو أو ترمى إلى الماء أو تنثر على سطح األرض
على شكل مواد صلبة أو سائلة أو غازٌة و التً تنجم عن فضالت المصانع ووسائل النمل و لاذورات
المنازل  ،وٌعتبر التلوث خطر على صحة اإلنسان و سالمة البٌئة  ،لذا ٌجب على كل فرد أن ٌعمل
على ضمان سالمة البٌئة باإللتزام بمواعد النظافة و العمل على المحافظة على جمال الطبٌعة و
رونمها.

ـ ملخص الدرس  : 13ـ الحفاظ على البٌئة
ـ اإلستنتاج
ـ إن عناصر البٌئة السلٌمة هً  :ـ الهواء النمً و الماء الصافً و نظافة التربة و سطح األرض .
لذا وجب على كل فرد المحافظة على هذه البٌئة بـ  :إبعاد النفاٌات  ،غرس األشجار و النباتات
الخضراء  ،المضاء على الحٌوانات و الحشرات الضارة .
و نجد غالبا أن اإلنسان هو المسبب الرئٌسً إلتالف البٌئة و ذلن بمطع األشجار و حرلها  ،إتالف
المساحات الخضراء بمطع أزهارها و تعرٌة تربة حشائشها  ،كما جعل اإلنسان الشواطىء مفرغا
للنفاٌات و مصبات للمٌاه المذرة .

