
 

 

 

 

  ذه

امينك امعاو ٍّ ىنك منيجيّعة امّطنية ِمذمك يجب عنينا اميحافظة عنيُ ِكأّنُ ىنك  (1
 :خاص ىثال 

. ـ ىستشفى  ، بندية 

. ـ ىدرسة عيّىية ، قباضة ىامية 

. ـ امطرقات ِاألنَج ، ىركز شرطة 

ل ىن خزينة امّدِمة ِيستفاد ىنُ  امجييع ِىن ِاجبنا اميحافظة عنيُ ىن خالل  ّّ :  ٍِّ يي

. ـ عدو إمقاء امفضالت باألىاكن امعاىة 

. ـ عدو امعبث بيحتّياتُ 

. ـ عدو استغالل امسيارات اإلدارية مقضاء امشؤِن امخاصة 

: امينك امخاص  ( 2

: امينك امخاص ٍّ ىنك شخص أِ ىجيّعة أشخاص ِمنيامك حرية امتصرف فيُ ىثال 

. ـ ىنزل 

. ـ عيادة طبيب 

. ـ سيارة شخصية 

. ـ ىصحة خاصة 

. ـ نزل 

:  ِىن ِاجباتنا نحٌّ 

تنخيص امتربية اميدنية 
 امسنة امخاىسة



 

 

.           ـ  تجّنب امتبذير ِاإلٍيال 

.           ـ عدو االعتداء عنيُ بامتكسير ِامَدو 

. ـ اميحافظة عنيُ ِتّسيع عدد اميستفيدين ىنُ

: امدفاع عن امّطن  ( 3

ي ِمَا :تعريف امّطن  ّّ  امّطن ٍّ رقعة  ىن األرض تجيع بين اميجال امبّري ِامبحري ِامج
نت عبر امتاريخ ِيعيش عنيَا ىجيّعة ىن امّناس تجيع بينًَ امّنغة  ّّ حدِد ىضبّطة تك

. ِامدين ًٍِ ىتساِِن أىاو امقانّن في امحقّق ِامّاجبات 

يحّد امبالد امتّنسية ىن جَة امشيال ِامشرق امبحر األبيض  : اميجال امجغرافي في امّطن
. اميتّسط ِغربا امجزائر ِجنّبا ميبيا 

. اميجال امبحري ِاميجال امبري ِاميجال امجّي :           منّطن حدِد ِىجاالت 

 ِالية 11 ِالية ساحنية ِ 13 ِالية ىنَا 24تنقسً امبالد امتّنسية إمى  : امتقسيً امترابي
. داخنية 

إن ِاجب امدفاع عن امّطن ِاجب ىقدس ِعنى كه ىّاطن ِمذمك  : امدفاع عن امّطن
كه فرد ىطامب بامدفاع ِامتعبير عن حبُ مّطنُ . ِجب امدفاع عن حرىتُ ِصيانة ىكاسبُ 

ن أجياال ِيرفع عنًَ امجَه  ّّ . فامطبيب يعامج اميرضى ِاميعّنً يك

: ىن ِاجبات اميّاطن نحّ ِطنُ 

ـ أداء امضرائب ِاألداءات ٍِّ شكه ىن أشكال تّزيع امثرِة تّزيعا عادال منحّد ىن امفّراق 
. االجتياعية 

. ـ حب امّطن ِاالعتزاز بُ 

. ـ حياية امييتنكات امعاىة 

. امدفاع عن امّطن ىن خالل أداء امخدىة امعسكرية أِ االجتَاد في امدراسة 



 

 

:  دفع امضرائب ِاالداءات  ( 4

ٍي اقتطاع نقدي تفرضُ امدِمة عنى األفراد ِاميؤسسات امتي تيارس  : ىفَّو امضريبة 

.             نشاطا اقتصاديا ٍِدفَا تيّيه خزينة امدِمة 

ٍّ ىبنغ ىامي يقّو بدفعُ اميّاطنّن أِ اميؤسسات مفائدة امدِمة ٍِّ ِاجب  : ىفَّو األداء
. ىقدس عنى كه ىّاطن ِامتَرب ىن دفعُ يسبب أضرارا منيجتيع 

:  أٍيية دفع امضرائب ِاألداءات 

. تساًٍ في بعث ىشاريع ِاستثيارات  ( 1

 .تّفر ىّاطن شغه  (2

 .تعزيز ىّارد امدِمة  (3

 .تساًٍ في امحد ىن عجز امدِمة  (4

: امتقسيً اإلداري ِامترابي منبالد امتّنسية  ( 5
 ِالية ِكه ِالية تنقسً إمى ىعتيديات ِذمك متقريب 24تنقسً امبالد امتّنسية إمى 

. ِتسَيه امخدىات منيّاطنين 
تنقسً كه ىعتيدية إمى عيادات  

 

   

ِامي                                          ىعتيد                                   عيدة 

يعينُ                                    يعينُ ِزير                                   يعينُ 
رئيس امجيَّية                       امداخنية                                      امّامي 

أِ رئيس امحكّىة 
 
: رىّز امّطن  ( 6

. مكه ِطن رىز خاص يتييز بُ عن بقية األِطان

 عيادة ىعتيدية ِالية 



 

 

ًُم                                                          نَع  : امعَع

 
يرىز إمى سيادة امبالد ِييّيزٍا عن بقية امبندان ِنقف مُ ِنحييُ كه صباح احتراىا مُ ٍِّ 

. يرفع في اميؤسسات امعيّىية ِفي اميناسبات امّطنية ِامدينية 
:  يتكّن امعنً ىن 

. ٍِّ رىز مدىاء امشَداء : امنّن األحير 
. امسنً ِاألىان : امنّن األبيض 

. قّاعد اإلسالو امخيسة : امنجية 
. االنتياء امعربي : امَالل 

: شعار امجيَّرية 

 
:  يتكّن امشعار ىن رىّز ىرسّىة ٍِي 

. رىز امحرية : امسفينة 
. رىز امنظاو : األسد 

. رىز امعدامة ِاميساِاة : امييزان 
: امنشيد امّطني 

ٍِّ يتضين عدة ىعاني ىنَا حب امّطن ِامتضحية ِامجَاد في سبينُ ِنقّو بإنشادٌ في 
اميناسبات امّطنية ىثه عيد االستقالل ِعيد امشَداء ِيرىز إمى االعتزاز بامّطن ِاميباٍاة 

. بُ ِتحدي امصعاب 
 


