
لعاما لملكا -1

تعريفه :   

 بلدية, مستشفى,) لمثا لوطنيةا للمجموعة ملك هو الملك العام 

 , مركز ألنهجوا تلطرقاا, مالية قباضة, عمومية سةرمد

شرطة,...(

 منو لجميعا  منه ديستفاو لةولدّا خزينة منالملك العام  ليموّ -

ل :خال من عليه لمحافظةا جبناوا

 لعامةا باألماكن تلفضالا ءلقاإ معد   

 بمحتوياته لعبثا معد   

 لخاصةا ونلشؤا ءلقضا يةدارإلا راتلسيال استغالم إعد

صلخاا لملكا -2

: تعريفه  

 للمالكو صشخاأ مجموعة أو شخص ملك هو صلخاا لملكا 

شخصية,  رةطبيب, سيا دةعيا ل,نزل)مثا فيه فلتصرا حرية

,..(خاصة مصحة

لمدنيةا لتربيةا تلخيص  

لخامسةا لسنةا  



الوطن -3

: تعريفه

 مجموعة فيه تعيش جغرافي كيان المادي معناه في الوطن*  

 هذا ويعلو إليه، الجماعي باالنتماء الوعي في تشترك بشريّة

 وتندمج تتّحد والتي الضيّقة االنتماءات أصناف كل على االنتماء

 .بداخله

 الروابط نتيجة تنشأ روحيّة بيئة الوجداني معناه في الوطن *

 ونشأ ولد الذي المكان باعتبارها باألرض والوجدانيّة العاطفيّة

 ذلك عن يترتّب وما األجداد موطن وباعتبارها اإلنسان، فيه وكبر

 الوطنيّة الروح لذلك نتيجة  وتنمو وثقافيّة، تاريخيّة روابط من

 .له واإلخالص والوالء الوطن حبّ  على المبنيّة

الحدود الجغرافية للبالد التونسية

 ألبيضا لبحرا قلشروا للشماا جهة من لتونسيةا دلبالا يحدّ 

 ليبيا جنوباو ئرالجزا غرباو لمتوسطا

 للمجاي, البحرا للمجا: ا تمجاالثالثة  للوطن 

 يلجوا للمجاوا يلبرا

 و ساحلية اليةو 13 منها اليةو 24 لىإ لتونسيةا دلبالا تنقسم  -

خليةدا اليةو 11

طنهو نحو طنالموا تجباوا

 داءاتألوا ئبالضرا دفع -



-

-

-

 حب الوطن واالعتزاز بھ  
حمایة الممتلكات العامة   

أداء الخدمة العسكریة  

داءاتواأل ئبالضرا -4

 على فرضها يتم   إلزاميّة ماليّة ُمساهمة هي تعريف الضريبة:

 األفراد في الخاص سواء   والدخل والوظائف، والنّفقات، األنشطة،

 العوائد أنواع من نوع بأنّها أيضا   الّضريبة وتُعَرف المنشآت، أو

 من مجموعة على الدولة حكومة قِبَل من وتُفَرض الماليّة،

 .والسلع الخدمات مثل التجاريّة، األعمال ومنها القطاعات،

 أو األفراد يدفعها نقديّة قيمة هو األداءتعريف األداءات: 

 لهم المقّدمة الخدمات من االستفادة مقابل الّدولة لفائدة المؤّسسات

 .طرفها من

: داءاتألوا ئبالضرا فعد هميةأ   

راتستثماوا يعرمشا بعث في مانهيسا -1

.بالبالد التّنمية مجاالت زيادة في مهّمان عامالن -2

شغل طنامو انفريو  -3

. المحليّة للعملة النّقديّة القيمة يعّدالن -4

لةولدا اردمو يعززان -5



 التقسيم اإلداري و الترابي للبالد التونسية-5

 : اإلداري التقسيم -

 الجهويّة اإلدارة تُعتبر وهي ،والية 24 إلى التونسيّة البالد تنقسم

 .بالعاصمة المركزيّة اإلدارة تعّوض الّتي بالمناطق

 الواليات قُّسمت المواطن، خدمة في الواليات دور ولتسهيل

 من العديد إلى معتمديّة كلّ  قّسمت كما معتمديّة، 264 إلى بدورها

 2073 هاعدد بلغ و التي ابتدائّية، إداريّة تقسيم كوحدة العمادات

 .عمادة

 : الترابي التقسيم

 والمعتمديّات الواليات تدّخل مجال لتحديد الترابيّ  التقسيم يُعتمد

 .منها وحدة لكلّ  ترابيّة حدود بوضع وذلك

 رموز الوطن -6

 العلم

 

 كل نحييه, انلبلدا بقية عن يميّزهاو دلبالا دةسيا لىإ يرمزالعلم: 

 تلمناسباا فيو لعموميةا تلمؤسساا في يرفع, له مااحترا حصبا

  . لدينيةوا لوطنيةا



 :   من لعلما نيتكو

 اءلشهدا ءلدما مزر هوو:  ألحمرا نللوا   

 نألماوا لسلما:  ألبيضا نللوا   

 لخمسةا مإلسالا عداقو:  لنجمةا   

 لعربيا ءالنتماا:  للهالا  

 ية: رلجمهوا رشعا

 يةرلجمهوا رشعا

 

 : هيو مرسومة زمور من رلشعاا نيتكو

  لحريةا مزر:  لسفينةا 

  ملنظاا مزر:  ألسدا  

  واةلمساوا لةالعدا مزر:  انلميزا 

 لوطنيا لنشيدا

 لتضحيةوا لوطنا حب منها معاني ةعد يتضمن هوو  

 .سبيله في دلجهاوا

 اءلشهدا عيدو لالستقالا عيد مثل لوطنيةا تلمناسباا في ينشد

 بالوطن ازالعتزا لىإ يرمزو

 


