
  

الجزء األول ::

: إن للشعب ممثلين في جميع المجالس المنتخبة

التعليمة : 1 _عرف مايلي

:أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد  _ 2 

الوطني مجلس يعين من طرف رئيس الجمهورية . الشعبي المجلس _   

_ تكون المجالس المنتخبة من بين أعضائها لجان مؤقتة فقط    

في المجالس المنتخبةممثليه من  _ يستفيد المواطن عند إنتخابه   

من مهام المجلس الوالئي تشريع القوانين والمصادقة عليها _    

(الشعب حر في إختيار ممثليه )من الدستور على  10تنص المادة  _3

_ من خالل مانصت عليه المادة بين أهمية االنتخاب  :   

       ....................................................................................._

          ....................................................................................._

         ماعالقة المواطن  بالمجالس المنتخبة  ؟ _4   

                     .......................................................................... _

                     .......................................................................... _

الجزء الثاني :

تيار اشخاص مكلفون بمسؤولية شاهدت رفقة أخوك نشرة األخبار حيث قال المعلق إن االنتخابات سلوك ديمقراطي ومسؤولية في اخ
فطلب منك توضيحا  ،لخدمة الدولة والشعب  تقوم بها ؟ ، فأجبته بأن للمجالس المنتخبة دور ومهاملك أخوك مالمقصود بذلكأفس ,رىكب

.أكثر حول مهام المجالس المنتخبة   

السندات :

و الالمركزية في تسيير مؤسسات الدولة تجسد المجالس المنتخبة مبدأ الديمقراطية _ 1

_ان للشعب ممثلين على جميع المستويات  2

أخوك   التعليمة :إعتمادا على السندات وعلى مكتسباتك أكتب فقرة من 8 أسطر تجيب فيها عن تساؤل

 ساعة

 عين مليلة /: بلحاتم رابح متوسطة 

 التربيةالمدنية مـادة فـي  الثالثـلثالثي ا تقويم 
أل
  المدة  ............ يوم

    2018-2017.........:م2القسم....................... االسم:................. اللقب:

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

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

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

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

:المجلس الشعبي الوطني هو  

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

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

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

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

: هو اإلقتراع  

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

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

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

............................................................................
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حيح أو خطأ معب بصحيح أو خطأ مع تصح

لوطني مجلسالوطني مجلس يعين معبي

من بين أعضائهاخبة من بين أعضائها لجان

في المفي المجالس اممثليه ممثليه من 

والمصادقةوانين والمصادقة عليها 

 إختيار ممثليهر في إختيار ممثليه )

مكلفون بمشخاص مكلفون بمسؤولي
فطلب منك توفطلب منك توضيحا،، شعب 
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الفقرة :
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