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 مراجعة شاملة فً التربٌة المدنٌة

 للفصل الثانً /السنة الخامسة ابتدائً)الجٌل الثانً(

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)......(←ٌنتمً وطنً حضارٌا الى دول البحر االحمر -  

)......(←ٌنتمً الجزائر حضارٌا الى دول المؽرب العربً فقط. -  

...()..←من عناصر هوٌة وطنً العروبة. -  

).......(←استطاع االستعمار الفرنسً القضاء على عناصر هوٌة وطنً. -  

)......(←اللؽة الرسٌمة فً الجزائر هً الفرنسٌة. -  

)......(←السكن و العمل تعتبر واجبات المواطنة -  

)......(←الوطن هو نفسه المواطنة. -  

.....()....←المساهمة فً التنمٌة الوطنٌة من واجبات المواطنة. -  

)........( ←اللؽة العربٌة من رموز السٌادة الوطنٌة. -  

).......(←لكل مواطن الحق  بالعٌش فً سالم و امن. -  

).......(←لٌس من واجب المواطن الدفاع عن وطنه  -  

)......(←المواطنة هً عالقة انتماء المواطن بأسرته. -  

 2/ سطر االجابة الصحٌحة:

المعالم االثرٌة–العادات و التقالٌد  –االسالم  –االمازٌؽٌة  –التارٌخ  –العروبة :ائر عناصر هوٌة وطنً الجز -  

الفرنسٌة –االمازٌؽٌة  –العربٌة  –االنجلٌزٌة :اللؽة الرسمٌة فً الجزائر  -  

جنوب البحر االبٌض المتوسط  -ؼرب البحر االبٌض المتوسط -شمال البحر االبٌض المتوسط:ٌقع وطنً الجزائر  -  

العملة الوطنٌة -النشٌد الوطنً–االسالم  -طابع الجمهورٌة -العلم الوطنً –اللؽة العربٌة  :رموز السٌادة الوطنٌة -  

 3/ صنؾ فً الجدول:

حرٌة التنقل داخل  –الرعاٌة الصحٌة  –حرٌة التعبٌر  –التعلٌم  –العمل  -المحافظة على االمن –الجنسٌة  –التعلم 

المحافظة على الوطن و ممتلكاته –العٌش بأمن و سالم  –قة التعرٌؾ الوطنٌة الحصول على بطا –الوطن   

خدمة الوطن و العمل على رقٌه . –اداء الخدمة الوطنٌة  – العالج –الدفاع عن الوطن   
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 حقوق المواطنة  واجبات المواطنة
  

 
 

 

 4/ امأل الفراؼات بالكلمات المناسبة: 

.........المواطن ل......................... و ٌترتب عن هذا االنتماء المواطنة  هً عالقة ......... -

 ..............المواطنة و.....................و........................المواطنة 

المواطنة ............................................................................... حقوقمن -   

المواطنة.................................................................................. اتواجبمن  -  

اللؽة الرسمٌة فً الجزائر هً ................... -  

...............دٌن الدولة الجزائرٌة. -  

..................................................................:المكونات االساسٌة لهوٌة الجزائر هً  -  

حاول االستعمار الفرنسً القضاء على عناصر الهوٌة الوطنٌة الجزائرٌة من خالل  -  

 * تحوٌل المساجد الى.....................................................................

............................* محاربة تعلٌم ............................................  

...............................................................................:رموز السٌادة الوطنٌة هً  -  

ٌنتمً وطنً حضارٌا الى دول حوض..........................و دول ...................و دول ......................... -  

ن ................................كما لألشخاص عناصر................................للوط -  

 5/ وضعٌة ادماجٌة 11:

الوطن هو المكان الذي ٌحمٌنا و ٌأوٌنا ,المواطن هو الذي ٌشعر بقوة االنتماء الى الوطن و المجتمع الذي ٌعٌش فٌه 

قبٌلته.كما ٌشعر فٌه كما ٌشعر باالنتماء الى أشرته و   

:من خالل السند و اعتمادا على ما درست أجب عن االسئلة التالٌة  

ما مفهوم المواطنة؟ -  

اذكر بعض حقوق المواطنة؟ -  

اذكر بعض واجبات المواطنة؟ -  
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 6/ وضعٌة ادماجٌة 12 :

جزائري الذي لم ٌستطع االستعمار الفرنسً طٌلة قرن و اثنتٌن و ثالثٌن سنة من القضاء على عناصر هوٌة الشعب ال

 بقً محافظا علٌه الى ٌومنا هذا.

:من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة  

الفرنسً القضاء على عناصر الهوٌة الجزائرٌة؟من خالل ماذا حاول االستعمار   -  

ما هً عناصر الهوٌة الجزائرٌة؟ -  

ما هً رموز السٌادة الوطنٌة ؟ -  

رسمٌة االولى فً وطنً الجزائر؟ و ما هو دٌن الدولة؟ما هً اللؽة ال -  

 - 7/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة: 

).......(←تتكفل الدولة بالوقاٌة من االمراض المزمنة. -  

).......(←للطفل حقوق كثٌرة و مزاٌا. -  

).......(←الرعاٌة الصحٌة لبست من الحقوق التً ٌتمتع بها الطفل -  

).......(←أو جمعٌات تدافع عن حقوق الطفل . ال توجد منظمات -  

)........(←الرعاٌة الصحٌة حق للعاملٌن فً قطاع الصحة فقط. -  

)........(←الرعاٌة الصحٌة ٌعنً تكفل االسرة بمكافحة االمراض. -  

).......(←ٌعزل التلمٌذ عن زمالئه فً حالة رسوبه. -  

).......(←دٌةالجهة التً تتكفل بالرعاٌة الصحٌة هً البل -  

 8/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب:

ٌعزل  –برامج  –القطاع الصحً  –التلقٌح  –انتشار  –تكفل الدولة بمكافحة االمراض  –المواطنٌن   

الحق فً الرعاٌة الصحٌة ٌعنً .........................................الوبائٌة المعدٌة لحماٌة ....................منها -  

و تنظٌم حمالت.........................فً وحدات .......................منها  و ذلك بتسطٌر .......................وطنٌة

 وحدة الكشؾ و المتابعة, التً تأمر ...............كل تلمٌذ مصاب عن زمالئه للحد من.................االوبئة

 9/ صنؾ فً الجدول : 

–طابع الجمهورٌة  –االسالم  –العملة الوطنٌة  -االمازٌؽٌة –النشٌد الوطنً  –العروبة  –العلم الوطنً   
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 عناصر الهوٌة الوطنٌة رموز السٌادة الوطنٌة
  

 
 

 

 11/ اكمل  الفراؼات بما ٌناسب :

  -زمالئه -انتشار –التالمٌذ  –الكشؾ –معدي  –المصاب 

............و المتابعة التابعة للقطاع الصحً بعزل التلمٌذ............لحماٌة ................تقوم وحدة .........  

 بمرض ..................عن .....................للحد من ......................هذا المرض.

 11/ وضعٌة ادماجٌة :

- ٌحتاج أطفال العالم إلى الحماٌة والرعاٌة الخاصة وهذا ما نّصت علٌه اتفاقٌة حقوق الطفل وواجباته التً أقّرها 

زعماء العالم عام 1191م، ومن المنظمات الدولٌة التً تناصر األطفال وتلبً احتٌاجاتهم وتحمً حقوقهم منظمة 

الٌونٌسٌؾ، علماً بأّن هناك الكثٌر من األطفال الذٌن ٌعانون من مشكالٍت مختلفة أبرزها العنؾ واإلهانة والفقر والجوع 

والمعاملة السٌئة وؼٌرها من المشاكل األخرى التً تؤثر على حالتهم النفسٌة بصورٍة سلبٌة، فً حٌن ٌجب أن ٌعٌشوا 

 فً بٌئٍة آمنة ٌسودها العطؾ واالستقرار،  وان ٌتم توفٌر لهم حقوقهم

 من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة:

 - من هً المنظمة العالمٌة  التً تدافع عن حقوق االطفال؟

 - فً أي سنة ٌتم االحتفال بالٌوم العالمً للطفولة واٌضا  بالٌوم العالمً لحقوق الطفل ؟

 - اذكر   البعض من حقوق الطفل ؟ 

 12/ صنؾ هذه الدول فً الجدول:

الجزائر –مالٌزٌا  –الٌونان  –فلسطٌن  –ٌة الصحراء الؽرب –اسبانٌا  –لٌبٌا  –السعودٌة  –تركٌا   

 البحر االبٌض  دول حوض
توسطملا  

 دول المؽرب العربً دول عربٌة اسالمٌة دول اسالمٌة ؼٌر عربٌة

    
 
 

 13 /ضع كل كلمة فً مكانها:

اجبارٌا –االسالم  –التعلٌم  –افرٌقٌا  –الصحٌة  –مجانٌا   

.............هو عنصر من عناصر هوٌة وطنً الجزائر.-  
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تقع الجزائر الحبٌبة فً قارة........................ -  

....................فً جمٌع مراحله. الثانٌة وجعلت الدولة الجزائرٌة التعلٌم ................ فً المرحلة االولى و -  

للمواطن الجزائري حقوق فً وطنه منها الحق فً الرعاٌة...............و..............-  

 14/ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←التلمٌذ المصاب بمرض معدي ٌفصل عن الدراسة. -  

)........(←ٌنتقل المرض الوبائً من انسان الى اخر عن طرٌق الكالم. -  

)......(←تنظم الدولة حمالت التلقٌح فً وحدات القطاع الصحً -  

)......(←ة الصحٌة.لم ٌرد فً الدستور الجزائري أي فقرة تتحدث عن الرعاٌ -  

).......(←ال تنتقل االمراض الوبائٌة عن طرٌق الحٌوانات الضالة. -  

)......(←ٌعزل التلمٌذ المصاب الى ؼاٌة شفاءه. -  

 15/ اجب عن االسئلة التالٌة:

لرعاٌة الصحٌة؟لحق فً اماذا نقصد با -  

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

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

من اجل مكافحة االمراض الوبائٌة المعدٌة بماذا تقوم الدولة؟ -  

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

اذكر بعض طرق انتقال االمراض الوبائٌة؟ -  

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

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

بمرض وبائً, ما هو اول شًء نقوم به؟من اصابة تلمٌذ  فً حالة التأكد -  

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

م تتحدث عن الرعاٌة الصحٌة, اذكرها1996فً الدستور الجزائري لسنة وردت فقرة  -  

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

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

ث الحماٌة الصحٌة م فقرة تتحد1985ورد فً قانون الصحة لسنة  -  
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ما ورد فً هذه الفقرةاذكر   

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

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

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

 - 16/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←بتدائًالتعلٌم اجباري فً مرحلة التعلٌم اال -  

).......(←التعلٌم لٌس مجانً فً الجزائر -  

).......(←الحٌاة المدرسٌة ٌحكمها النظام المدرسً الداخلً. -  

)........(←مرحلة التعلٌم الجامعً اجبارٌة  -  

).......(←سن التمدرس فً بالدنا هو بلوغ السنة الثالثة من العمر -  

).......(←لى تعلٌم ابنائهاتشجع الدولة االسر الفقٌرة  ع -  

)......(←من التعلٌم.حلتٌن االولٌتٌن التعلٌم اجباري فً المر -  

).....(←كل االطفالٌستفٌد من المنح و االدوات المدرسٌة  -  

)......(←مجانً معناه بمقابل مادي. -  

).......(← )رسب(سنوات ٌمكن طرده من المدرسة اذا لم ٌنجح 11اذا تجاوز سن التلمٌذ  -  

 17 اجب عن االسئلة التالٌة:

متى ٌستفٌد الطفل من الحق فً التعلم؟ -  

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

اذكر المراحل التعلٌمٌة فً الجزائر؟ -  

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

هل التعلٌم اجباري فً الجزائر ؟ فً أي مرحلة؟ -  

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

فً اي مرحلة ٌكون التعلٌم مجانً؟ -  

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

بعض االسر الفقٌرة ال تستطٌع تعلٌم أبنائها, ماذا فعلت الدولة من اجلهم؟ -  
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......................................................................................................................................

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

ي؟ما معنى اجبار -  

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

ماذا نقصد بالتعلٌم المجانً؟ -  

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

 18/ أكمل الناقص بالمعلومات المناسبة: 

.الحق فً التعلٌم مضمون لك طفل بلػ من العمر........................... -  

:باإلجراءات التالٌةتشجع الدولة االسر على تعلٌم أبنائها  -  

تقرٌب ................من التالمٌذ-  

زٌع ....................................على االطفال المعوزٌن فً مطلع كل .........................تو -  

اعطائهم منحا.............................. -  

التعلٌم اجباري بالنسبة لكل طفل ...................... -  

ٌة مرحلة التعلٌم.................ابتداء من مرحلة التعلٌم ........................الى نها -  

ومجانً بالنسبة لكل طفل بلػ سن التمدرس ابتداء من مرحلة التعلٌم .....................الى نهاٌة مرحلة  -

 التعلٌم........................

 19/ سطر االجابة الصحٌحة:

:ٌعزل التلمٌذ عن زمالئه أثناء -  

رض معدي  /   * رسوبه فً الدراسة      /   * تؽٌبه عن الدراسة  / * احداثه فوضى فً المدرسة* اصابته بم  

:الجهة التً تتكفل بالرعاٌة الصحٌة -  

 * المعلم   / * البلدٌة   / *الولً  / * الدولة 

:ٌستفٌد من المنح و االدوات المدرسٌة االطفال -  

* كل االطفال * النجباء    /  * المعوزٌن)الفقراء(   /  
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الحلول -  

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

ٌنتمً وطنً حضارٌا الى دول البحر االبٌض المتوسط.(خ)←ٌنتمً وطنً حضارٌا الى دول البحر االحمر -  

بً و دول ٌنتمً الجزائر حضارٌا الى دول المؽرب العر(خ)←ٌنتمً الجزائر حضارٌا الى دول المؽرب العربً فقط. -

  متوسط و دول العالم العربً و العالم االسالمً حوض البحر االبٌض ال

(ص)←من عناصر هوٌة وطنً العروبة. -  

لم ٌستطع االستعمار الفرنسً القضاء على (خ)←استطاع االستعمار الفرنسً القضاء على عناصر هوٌة وطنً. -

 عناصر هوٌة وطنً.

مٌة فً الجزائر هً اللؽة العربٌةاللؽة الرس(خ)←مة فً الجزائر هً الفرنسٌة.اللؽة الرس -  . 

.حقوق المواطنة السكن و العمل تعتبر من(خ)←سكن و العمل تعتبر واجبات المواطنةال -  

  (خ)←الوطن هو نفسه المواطنة. -

(ص)←المساهمة فً التنمٌة الوطنٌة من واجبات المواطنة. -  

  اللؽة العربٌة من عناصر الهوٌة الوطنٌة.(خ)←اللؽة العربٌة من رموز السٌادة الوطنٌة. -

(ص)←بالعٌش فً سالم و امن. لكل مواطن الحق  -  

من واجب المواطن الدفاع عن الوطن. (خ)←لٌس من واجب المواطن الدفاع عن وطنه  -  

نة هً عالقة انتماء المواطن بوطنهالمواط(خ)←المواطنة هً عالقة انتماء المواطن بأسرته. -  

 2/ سطر االجابة الصحٌحة:

 - عناصر هوٌة وطنً الجزائر :العروبة – التارٌخ – االمازٌؽٌة – االسالم – العادات و التقالٌد –المعالم االثرٌة

 - اللؽة الرسمٌة فً الجزائر :االنجلٌزٌة – العربٌة – االمازٌؽٌة – الفرنسٌة

 - ٌقع وطنً الجزائر :شمال البحر االبٌض المتوسط- ؼرب البحر االبٌض المتوسط-  جنوب البحر االبٌض المتوسط

 - رموز السٌادة الوطنٌة: اللؽة العربٌة – العلم الوطنً- طابع الجمهورٌة- االسالم –النشٌد الوطنً- العملة الوطنٌة

 3/ صنؾ فً الجدول:

حرٌة التنقل داخل  –الرعاٌة الصحٌة  –حرٌة التعبٌر  –التعلٌم  –العمل  -المحافظة على االمن –الجنسٌة  –التعلم 

المحافظة على الوطن و ممتلكاته –عٌش بأمن و سالم ال –الحصول على بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة  –الوطن   

خدمة الوطن و العمل على رقٌه –اداء الخدمة الوطنٌة  -العالج –الدفاع عن الوطن   
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 حقوق المواطنة  واجبات المواطنة
المحافظة على الوطن و ممتلكاته–المحافظة على االمن   

خدمة الوطن  –اداء الخدمة الوطنٌة  -الدفاع عن الوطن
  و العمل على رقٌه

الرعاٌة  –حرٌة التعبٌر  –التعلٌم  –العمل –التعلم 
الحصول على  -حرٌة التنقل داخل الوطن –الصحٌة 

العالج -العٌش بأمن و سالم –بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة   
 

 4/ امأل الفراؼات بالكلمات المناسبة: 

مسؤولٌات و واجبات المواطنة و حقوق ا االنتماء و ٌترتب عن هذ وطنه المواطن لانتماء المواطنة  هً عالقة  -

 المواطنة 

الحق فً الحرٌة و العٌش بأمن و  -الحق فً العمل –الحق فً السكن  –الحق فً الجنسٌة :من حقوق  المواطنة - 

الحق فً حرٌة التعبٌر و حرٌة التنقل داخل الوطن –الحق فً الرعاٌة الصحٌة  –الحق فً  التعلم  –سالم   

ان ٌحافظ على وطنه و  –ان ٌتحمل المواطن مسؤولٌته أمام وطنه مثل أداء الخدمة الوطنٌة  :المواطنة واجباتمن  -

أن ٌحافظ على االمن  –أن ٌحترم المواطن قوانٌن وطنه  –أن ٌدافع عن وطنه فً كل الظروؾ  –على ممتلكات وطنه. 

  خدمة وطنه و العمل على رقٌه و ازدهاره. –فً وطنه 

.اللؽة العربٌة ة الرسمٌة فً الجزائر هً اللؽ -  

دٌن الدولة الجزائرٌة.االسالم  -  

االمازٌؽٌة -االسالم  –العروبة  :المكونات االساسٌة لهوٌة الجزائر هً  -  

حاول االستعمار الفرنسً القضاء على عناصر الهوٌة الوطنٌة الجزائرٌة من خالل  -  

.كنائس  * تحوٌل المساجد الى  

.ًاالسالمالدٌن  تعالٌم اللؽة العربٌة و  :علٌم * محاربة ت  

طابع الجمهورٌة –النشٌد الوطنً  –العملة الوطنٌة  –العلم الوطنً :رموز السٌادة الوطنٌة هً  -  

العالم العربً و العالم .و دول المؽرب العربً  و دول  االبٌض المتوسط البحر ٌنتمً وطنً حضارٌا الى دول حوض -

.االسالمً  

.هوٌتهم  كما لألشخاص عناصرعناصر هوٌة للوطن  -  

 5/ وضعٌة ادماجٌة 11:

الوطن هو المكان الذي ٌحمٌنا و ٌأوٌنا ,المواطن هو الذي ٌشعر بقوة االنتماء الى الوطن و المجتمع الذي ٌعٌش فٌه 

ه.كما ٌشعر فٌه كما ٌشعر باالنتماء الى أشرته و قبٌلت  

 المواطنة هً عالقة انتماء المواطن لوطنه و ٌترتب عن هذا االنتماء حقوق المواطنة و واجبات ومسؤولٌات المواطنة 

:و ٌستفٌد منها. نذكر منها من الحقوق ٌتحصل علٌها المواطن مواطنة مجموعة تترتب عن ال-  
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الحق فً  التعلم  –الحق فً الحرٌة و العٌش بأمن و سالم  -الحق فً العمل –الحق فً السكن  –الحق فً الجنسٌة  -

الحق فً حرٌة التعبٌر و حرٌة التنقل داخل الوطن –الحق فً الرعاٌة الصحٌة  –  

عن المواطنة مجموعة من المسؤولٌات و الواجبات ٌؤدٌها المواطن و ٌلتزم بها اتجاه وطنه, نذكر منها على تترتب  -

ان ٌحافظ على وطنه و  –ان ٌتحمل المواطن مسؤولٌته أمام وطنه مثل أداء الخدمة الوطنٌة  - :سبٌل الذكر ال الحصر 

أن ٌحافظ على االمن  –ن ٌحترم المواطن قوانٌن وطنه أ –أن ٌدافع عن وطنه فً كل الظروؾ  –على ممتلكات وطنه. 

  خدمة وطنه و العمل على رقٌه و ازدهاره. –فً وطنه 

 6/ وضعٌة ادماجٌة 12 :

لم ٌستطع االستعمار الفرنسً طٌلة قرن و اثنتٌن و ثالثٌن سنة من القضاء على عناصر هوٌة الشعب الجزائري الذي 

 بقً محافظا علٌه الى ٌومنا هذا.

من خالل تحوٌل المساجد الى كنائس و محاربة  حاول االستعمار الفرنسً القضاء على عناصر الهوٌة الجزائرٌة  -

.و حاول نشر الجهل و االمٌةتعلٌم اللؽة العربٌة و مبادئ و تعالٌم الدٌن االسالمً   

:االمازٌؽٌة. أما رموز السٌادة الوطنٌة فتتمثل فً  –سالم اال –العروبة :عناصر الهوٌة الجزائرٌة تتمثل فً   

  طابع الجمهورٌة –العملة الوطنٌة  –النشٌد الوطنً  –العلم الوطنً 

  فً الجزائر هً اللؽة العربٌة اما دٌن الدولة فهو االسالم.اللؽة الرسمٌة االولى  -

 - 7/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة: 

تتكفل الدولة بمكافحة االمراض الوبائٌة .(خ)←اٌة من االمراض المزمنة.تتكفل الدولة بالوق -  

(ص)←للطفل حقوق كثٌرة و مزاٌا. -  

الرعاٌة الصحٌة من الحقوق التً ٌتمتع بها الطفل (خ)←الرعاٌة الصحٌة لبست من الحقوق التً ٌتمتع بها الطفل -  

جد عدة جمعٌات و منظمات تدافع عن حقوق الطفل.تو(خ)←ال توجد منظمات أو جمعٌات تدافع عن حقوق الطفل . -  

(خ)←الرعاٌة الصحٌة حق للعاملٌن فً قطاع الصحة فقط. -  

الرعاٌة الصحٌة ٌعنً تكفل الدولة بمكافحة االمراض (خ)←الرعاٌة الصحٌة ٌعنً تكفل االسرة بمكافحة االمراض. -

 الوبائٌة المعدٌة

ٌعزل التلمٌذ فً حالة اصابته بمرض معدي(خ)←ٌعزل التلمٌذ عن زمالئه فً حالة رسوبه. -  

(خ)←الجهة التً تتكفل بالرعاٌة الصحٌة هً البلدٌة -  

 8/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب:

ٌعزل  –برامج  –القطاع الصحً  –التلقٌح  –انتشار  –تكفل الدولة بمكافحة االمراض  –المواطنٌن   

منهاالمواطنٌن الوبائٌة المعدٌة لحماٌة االمراض مكافحة تكفل الدولة بالحق فً الرعاٌة الصحٌة ٌعنً  -  
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منها وحدة الكشؾ و المتابعة, التً  القطاع الصحًفً وحدات التلقٌح  وطنٌة و تنظٌم حمالتبرامج و ذلك بتسطٌر 

االوبئةانتشار  كل تلمٌذ مصاب عن زمالئه للحد منبعزل تأمر   

 9/ صنؾ فً الجدول : 

–طابع الجمهورٌة  –االسالم  –العملة الوطنٌة  -االمازٌؽٌة –النشٌد الوطنً  –العروبة  –العلم الوطنً   

 عناصر الهوٌة الوطنٌة رموز السٌادة الوطنٌة
طابع  –العملة الوطنٌة  –النشٌد الوطنً –العلم الوطنً 

 الجمهورٌة
 

االسالم -االمازٌؽٌة  –العروبة   
 

 11/ اكمل  الفراؼات بما ٌناسب :

  -زمالئه -انتشار –التالمٌذ  –الكشؾ –ي معد –المصاب 

.المصاب  و المتابعة التابعة للقطاع الصحً بعزل التلمٌذالكشؾ تقوم وحدة التالمٌذ لحماٌة   

هذا المرض.انتشار للحد من زمالئه عن معدي بمرض   

 11/ وضعٌة ادماجٌة 

- ٌحتاج أطفال العالم إلى الحماٌة والرعاٌة الخاصة وهذا ما نّصت علٌه اتفاقٌة حقوق الطفل وواجباته التً أقّرها 

زعماء العالم عام 1191م، ومن المنظمات الدولٌة التً تناصر األطفال وتلبً احتٌاجاتهم وتحمً حقوقهم منظمة 

الٌونٌسٌؾ، علماً بأّن هناك الكثٌر من األطفال الذٌن ٌعانون من مشكالٍت مختلفة أبرزها العنؾ واإلهانة والفقر والجوع 

والمعاملة السٌئة وؼٌرها من المشاكل األخرى التً تؤثر على حالتهم النفسٌة بصورٍة سلبٌة، فً حٌن ٌجب أن ٌعٌشوا 

 فً بٌئٍة آمنة ٌسودها العطؾ واالستقرار،  وان ٌتم توفٌر لهم حقوقهم

- من المنظمات العالمٌة التً تدافع عن حقوق الطفل منظمة الٌونٌسٌؾ . وٌحتفل االطفال مطلع كل شهر جوان من كل 

سنة  بالٌوم  العالمً للطفولة, كما ٌحتفل كل طفل بحقوقه و ٌذكرنا بها فً الٌوم العالمً لحقوق الطفل المصادؾ 20 

 نوفمبر من كل سنة.

للطفل  حقوق كثٌر و مزاٌا ٌستفٌد منها تضمنها قوانٌن داخلٌة للدولة و قوانٌن و اتفاقٌات و منظمات عالمٌة كمنظمة 

 الٌونٌسٌؾ و من حقوق الطفل نذكر منها :

- الحق فً التعلٌم  - الحق فً الرعاٌة الصحٌة – الحق فً اللعب و الراحلة و الترفٌه – الحق فً التؽذٌة – الحق فً 

التعبٌر عن راٌه بكل حرٌة – الحق فً العٌش االمن و الحٌاة المستقرة – حق الطفل فً االنتماء االسري و البقاء مع 

من ٌتولى رعاٌته و حماٌته  -  الحق فً الحماٌة من كل اساءة نفسٌة او جسدٌة او لفظٌة – الحق فً الحماٌة من كل 

أنواع االستؽالل كعمالة االطفال )عمل االطفال( و االستؽالل ؼٌر االخالقً – الحق فً الحصول على اسم الئق به و 

هوٌة و جنسٌة – عدم التمٌٌز بٌن االطفال – معالجة كل طفل معاق جسدٌا او ذهنٌا و احاطته بالعناٌة و الرعاٌة 

 الخاصة - تربٌة الطفل على التسامح والتفاهم، وزرع القٌم الحسنة فً نفسه مثل األخوة والسالم والصداقة

ن التفاهم والود واالحترام، وتقدٌم العناٌة لألطفال تحت رعاٌة والدٌه فً جٍو مٌعٌش  حقه ان من  –

 .واألٌتام المحرومٌن

https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%9F/
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 12/ صنؾ هذه الدول فً الجدول:

الجزائر –مالٌزٌا  –الٌونان  –فلسطٌن  –الصحراء الؽربٌة  –اسبانٌا  –لٌبٌا  –السعودٌة  –تركٌا   

توسطمدول حوض ال  دول المؽرب العربً دول عربٌة اسالمٌة دول اسالمٌة ؼٌر عربٌة 
 –الٌونان  –اسبانٌا 
لٌبٌا- فلسطٌن –الجزائر   

مالٌزٌا  –تركٌا  –لٌبٌا  –السعودٌة  
 –الصحراء الؽربٌة 

الجزائر -فلسطٌن  

 –الصحراء الؽربٌة  –لٌبٌا 
جزائر ال  

 

 13 /ضع كل كلمة فً مكانها:

اجبارٌا –االسالم  –التعلٌم  –افرٌقٌا  –الصحٌة  –مجانٌا   

هو عنصر من عناصر هوٌة وطنً الجزائر.االسالم  -  

افرٌقٌا فً قارة  تقع الجزائر الحبٌبة -  

فً جمٌع مراحله.مجانٌا و  و الثانٌة  فً المرحلة االولى اجبارٌا  جعلت الدولة الجزائرٌة التعلٌم  -  

.التعلٌموالصحٌة  للمواطن الجزائري حقوق فً وطنه منها الحق فً الرعاٌة-  

 14/ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

التلمٌذ المصاب بمرض معدي ٌعزل عن زمالئه حتى ٌشفى(خ)←التلمٌذ المصاب بمرض معدي ٌفصل عن الدراسة. -  

الكالم ال ٌنقل االمراض. (خ)←رٌق الكالم.ٌنتقل المرض الوبائً من انسان الى اخر عن ط -  

(ص)←تنظم الدولة حمالت التلقٌح فً وحدات القطاع الصحً -  

 1996ورد فً الدستور الجزائري لسنة(خ)←لم ٌرد فً الدستور الجزائري أي فقرة تتحدث عن الرعاٌة الصحٌة. -

 فقرة تتحدث عن الرعاٌة الصحٌة

توجد بعض االمراض تنتقل عن طرٌق الحٌوانات (خ)←الحٌوانات الضالة. ال تنتقل االمراض الوبائٌة عن طرٌق -

 الضالة.

(ص)←ٌعزل التلمٌذ المصاب الى ؼاٌة شفاءه. -  

 15/ اجب عن االسئلة التالٌة:

ماذا نقصد بالرعاٌة الصحٌة؟ -  

وذلك بتسطٌر نٌن منها الحق فً الرعاٌة الصحٌة ٌعنً تكفل الدولة بمكافحة االمراض الوبائٌة المعدٌة لحماٌة المواط

.وحدات القطاع الصحً  برامج وطنٌة و تنظٌم حمالت التلقٌح فً  

من اجل مكافحة االمراض الوبائٌة المعدٌة بماذا تقوم الدولة؟ -  
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ً وحدات القطاع فمن اجل مكافحة االمراض المعدٌة تقوم الدولة بتسطٌر برامج وطنٌة و تنظٌم حمالت التلقٌح  -

.التً تأمر بعزل كل تلمٌذ مصاب عن زمالئه للحد من انتشار االوبئة حدة الكشؾ و المتابعةالصحً و منها و  

اذكر بعض طرق انتقال االمراض الوبائٌة؟ -  

:ق النتقال االمراض الوبائٌة منها توجد عدة طر -  

طرٌق االتصال المباشر عن  –طرٌق الهواء عن  –طرٌق الحٌوانات الضالة عن  –مٌاه الملوثة عن طرٌق ال -

.او استعمال اؼراضه   بالشخص المصاب  

اصابة تلمٌذ بمرض وبائً, ما هو اول شًء نقوم به؟ فً حالة التأكد من -  

   األوبئةمن انتشار للحد من اصابة تلمٌذ بمرض وبائً معد نقوم بعزله عن زمالئه  التأكدفً حال  -

م تتحدث عن الرعاٌة الصحٌة, اذكرها1996وردت فقرة فً الدستور الجزائري لسنة  -  

تتكفل الدولة بالوقاٌة من االمراض الوبائٌة , و  ←) الرعاٌة الصحٌة( م 1996ورد فً الدستور الجزائري لسنة  -

 المعدٌة , و بمكافحتها

ث الحماٌة الصحٌة م فقرة تتحد1985ورد فً قانون الصحة لسنة  --  

ما ورد فً هذه الفقرةاذكر   

)تستهدؾ الحماٌة الصحٌة التكفل بصحة التالمٌذ و الطلبة فً وسطهم التربوي و المدرسً من خالل مراقبة الحالة 

و توفٌر الشروط الضرورٌة لممارسة انشطة التربٌة و اي شخص على اتصال بالتالمٌذ الصحٌة لكل تلمٌذ او طالب ا

  الصحٌة من نظافة و وقاٌة و اسعاؾ على مستوى المؤسسات(

 .- 16/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←التعلٌم اجباري فً مرحلة التعلٌم االبتدائً -  

التعلٌم مجانً فً الجزائر فً جمٌع مراحله.(خ)←التعلٌم لٌس مجانً فً الجزائر -  

(ص)←الحٌاة المدرسٌة ٌحكمها النظام المدرسً الداخلً. -  

لٌست اجبارٌة (خ)←مرحلة التعلٌم الجامعً اجبارٌة  -  

(خ)←ا هو بلوغ السنة الثالثة من العمرسن التمدرس فً بالدن -  

(ص)←تشجع الدولة االسر الفقٌرة  على تعلٌم ابنائها -  

(ص)←من التعلٌم. نتٌلٌواالن تٌحلالتعلٌم اجباري فً المر -  

ٌستفٌد من المنح و االدوات المدرسٌة االطفال الفقراء(خ)←ٌستفٌد من المنح و االدوات المدرسٌة كل االطفال -  

مجانً معناه بدون مقابل مادي (خ)←مجانً معناه بمقابل مادي. -  
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(خ)← ))رسب (سنوات ٌمكن طرده من المدرسة اذا لم ٌنجح 11اوز سن التلمٌذ اذا تج -  

 17 اجب عن االسئلة التالٌة:

متى ٌستفٌد الطفل من الحق فً التعلم؟ -  

. سنوات( 5) ٌستفٌد الطفل من الحق فً التعلم متى بلػ سن التمدرس -  

اذكر المراحل التعلٌمٌة فً الجزائر؟ -  

 –مرحلة التعلٌم الثانوي  -التعلٌم المتوسطمرحلة  –المراحل التعلٌمٌة فً الجزائر هً مرحلة التعلٌم االبتدائً  -

التعلٌم الجامعً.مرحلة   

هل التعلٌم اجباري فً الجزائر ؟ فً أي مرحلة؟ -  

       مرحلة التعلٌم المتوسط -مرحلة التعلٌم االبتدائً :تٌنالتعلٌم التالٌالتعلٌم فً الجزائر اجباري فً مرحلتً  -

فً اي مرحلة ٌكون التعلٌم مجانً؟ -  

ر مجانً فً جمٌع مراحله التعلٌمٌة.التعلٌم  فً الجزائ -  

ة ال تستطٌع تعلٌم أبنائها, ماذا فعلت الدولة من اجلهم؟بعض االسر الفقٌر -  

.االسر الفقٌرة على تعلٌم ابنائها بتقدٌم المنح و االدوات المدرسٌة لهم فً مطلع كل سنة دراسٌة.الدولة تشجع   

ما معنى اجباري؟ -  

.ناه محتم و مفروض على كل ولً مع اجباري -  

ماذا نقصد بالتعلٌم المجانً؟ -  

التعلٌم المجانً معناه بدون مقابل. -  

 18/ أكمل الناقص بالمعلومات المناسبة: 

  سنوات  خمس الحق فً التعلٌم مضمون لك طفل بلػ من العمر -

:تعلٌم أبنائها باإلجراءات التالٌةتشجع الدولة االسر على  -  

من التالمٌذالمدارس تقرٌب -  

.سنة دراسٌة على االطفال المعوزٌن فً مطلع كل االدوات المدرسٌة توزٌع  -  

مالٌة  اعطائهم منحا -  

.سنوات( خمس )بلػ سن التمدرسالتعلٌم اجباري بالنسبة لكل طفل  -  

  متوسطال ة مرحلة التعلٌمالى نهاٌاالبتدائً ابتداء من مرحلة التعلٌم  -
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الجامعً التعلٌم الى نهاٌة مرحلةاالبتدائً ومجانً بالنسبة لكل طفل بلػ سن التمدرس ابتداء من مرحلة التعلٌم  -  

  

 19/ سطر االجابة الصحٌحة:

:ٌعزل التلمٌذ عن زمالئه أثناء -  

 * اصابته بمرض معدي  /   * رسوبه فً الدراسة      /   * تؽٌبه عن الدراسة  / * احداثه فوضى فً المدرسة

:الجهة التً تتكفل بالرعاٌة الصحٌة -  

 * المعلم   / * البلدٌة   / *الولً  / * الدولة 

:لمنح و االدوات المدرسٌة االطفالٌستفٌد من ا -  

 * النجباء    /  * المعوزٌن)الفقراء(   / * كل االطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلندع التلمٌذ ٌعبر بالطرٌقة التً )ٌجب مراعات  الدروس و الخالصات التً تم اخدها فً القسم /و عدم التقٌد بإجاباتً 

و ٌجب مناقشة اجابته لكً ٌفهم جٌدا )هل  ترٌحه و تساعده المهم ان ال ٌخرج عن الموضوع و تكون افكاره مرتبة /

............ (ما رأٌك لو كانت االجابة هكذا هل هً صحٌحة م افهمها ؟نت متأكد ؟ لماذا ؟ اشرح لً انا لا  

  االنتباه عند مراجعة االجابة فقد تكون هناك اخطاء وقعت منً عن ؼٌر قصد/  
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