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*** بالتوفيق للجميع ***

 
 

 
 في مادة التربية المدنية فرض الفصل األّول

 

    )ن 12(  : الجــــــزء ا��ول 
ن ) 06: ( السؤال ا��ول    

 ن)  02(                 . ا��ميات الوطنية*   /    * ال��اث     عرف املفا	يم التالية : – 1     

   ن)  04(                     .عن 3ل نوع  مثال مع ذكر   أنواع ال��اث  "! جدول  صنف – 2          

 ن ) 06: (  الثانيالسؤال       
 ن ) 04أجب ب?�يح أو خطا مع ت?�يح ا=>طأ إن وجد :  (  -1         

 .Lقار "! والية  إلGHي تقع محمية ال -                   

 .��ميات ملنظمة اليونRسكوالدولة يقع عNO عاتقLا ترشيح ا -                  

 افظة عNO ال��اث.Tساعد التكنولوجيا ا=�ديثة "! ا�� -                  

 مليا.�ميات الوطنية املصنفة عاTعت�X محمية ثVية ا=�د من ا�  -                  

 ا��افظة عNO ال��اث الوطa` مسؤولية ا=^ميع من أ[>اص و 	يئات . -2       

 ن ) 02 (                           . كيف نحd` ال��اثن ـــبّي  -                                           
 

 )  نقاط 08: (وضعية اإلدماجيةال

و خالل دخولكما  فقررت أنت و صديقك زoارته ، أقيم معرض لل��اث الوطa` بدار الثقافة                                        

" فطلب منك صديقك ان تبHن له أ	مية ال��اث و عالقته  ال��اث ذاكرة الشعوب و رمز 	وvwoماستوقفكم العنوان "

  . بالLوoة

 

 "يتم استعمالLا كقاعدة لكتابة التارoخ Tعت�X ا�>طوطات تراثا ماديا   "            :� د ـــــــــالسن  

   " ا=�رف التقليدية إرث من األجداد و تارoخ ألمتنا و ذاكر~vا "            :�� د ـــــــــالسن  
                                                                                 

  مة:ــــــــــــــــــــــــــالتعلي

 .صديقكأسطر تجيب ف�vا عن Tساؤل  08 منو ما درست أكتب فقرة  يناعتمادا عNO السند         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"! ج"! جدوصنفصنف–22    

6:: ( الثانيالثانيلسؤال  ex?يح أو خطا مع ب?�يح أو خطا مع ت�?

إLقار "! والية  إلGHيية ال يلLقار "! والية 

����مياتا ترشيح اعاتقLا ترشيح ا

���افظافظة عNO! ا���ديثة "! ا��

ت الوطنية امل�ميات الوطنية املصنفة

ن أ[>اص و 	ي^ميع من أ[>اص و 	يئا

  )

رقررت أنت و صديت أنت و صديقك

لصديقك ان تبHن له أ	 قك ان تبHن
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