
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الّشعبية
 وزارة التربية الوطنية
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 في مادة التربية المدنية ثّانياختبار الفصل ال
 

 

 ن)2التمرين األّول: (
 

 :أكمل الفراغ الناقص بالكلمات المناسبة
 يلتزم ........... في حياتهم المدرسية، بـ............... للمدرسة، ويخضعون مع بقية .............

 النّظام الّداخلي للمؤسسة، لضمان النّظام و.............. وتجنّبا لوقوع الحوادث المدرسية. إلى
 

 ن)3التمرين الثّاني: (
 

 يمتاز كّل مواطن بكامل حريته في انتمائه لوطنه، فال يستطيع أحد أن يسلب منه هذا الحّق.  
 عّرف المواطنة. Bأ

 على المواطنة اتّجاه مواطنيها. اذكر ثالثة حقوق تترتّب Bب
   اذكر ثالثة واجبات تترتب على المواطنين اتّجاه وطنهم.   Bت

    
 ن)2.5( التمرين الثّالث:

 

لقد أقّرت المنظمات العالمية لحقوق الّطفل جملة من الحقوق التي من واجب أي دولة أن توفّرها،  
 وتضمنها ألطفالها.

 ية للطفل؟كيف توفّر الّدولة الّرعاية الّصح-
 اذكر أهّم المنظمات العالمية التي تدافع عن الّطفل؟ -
  

  ن) 2.5(: الوضعية اإلدماجية
 

جاء في تعريف منّظمة حقوق الطفل العالمية، "أّن الّطفل هو كّل شخص دون الّسن الثامنة  الّسند:  
 عشر".  
 بعض حقوقه.تبّين فيها قيمة الّطفل، ذاكرا أسطر،  8اكتب فقرة من  - التعليمة:
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 اإلجابة النّموذجية:
 

 ن)2التمرين األّول: (
 

 :أكمل الفراغ الناقص بالكلمات المناسبة
 الجماعة التربويةللمدرسة، ويخضعون مع بقية  القانونفي حياتهم المدرسية، بـ التالميذيلتزم 

 وتجنّبا لوقوع الحوادث المدرسية. االنضباطإلى النّظام الّداخلي للمؤسسة، لضمان النّظام و 

 ن)3التمرين الثّاني: (
 

 يمتاز كّل مواطن بكامل حريته في انتمائه لوطنه، فال يستطيع أحد أن يسلب منه هذا الحّق.  
هي عالقة انتماء المواطن لوطنه، ويترتب عن هذا االنتماء حقوق المواطنة وواجباتها المواطنة:  Bث

 ومسؤوليتها. 
 تترتّب على المواطنة اتّجاه مواطنيها:ثالثة حقوق  Bج
الحق في الجنسية/ الحق في السكن/ الحق في العمل/ الحق في التعليم/ الحق في العالج.-
 ثالثة واجبات تترتب على المواطنين اتّجاه وطنهم: Bح
المحافظة على الوطن وممتلكاته/ الدفاع عن الوطن في كل الظروف/ احترام القوانين/ خدمة الوطن -

 رص على تطويره/ المحافظة على أمنه واستقراره.  والح
    

 ن)2.5( التمرين الثّالث:
 

لقد أقّرت المنظمات العالمية لحقوق الّطفل جملة من الحقوق التي من واجب أي دولة أن توفّرها،  
 وتضمنها ألطفالها.

 كيف توفّر الّدولة الّرعاية الّصحية للطفل؟ -
األمراض الوبائية المعدية وتسطير برامج وطنية، وكذا تنظيم حمالت التلقيح في وحدات القطاع  بمكافحة

  الصحي، وعزل كل تلميذ مصاب عن زمالئه.
 اذكر أهّم المنظمات العالمية التي تدافع عن الّطفل؟ -

 هيئة األمم المتّحدة/ االتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل.
  

  ن) 2.5(: الوضعية اإلدماجية
 

جاء في تعريف منّظمة حقوق الطفل العالمية، "أّن الّطفل هو كّل شخص دون الّسن الثامنة  الّسند:  
 عشر".  
 تبّين فيها قيمة الّطفل، ذاكرا بعض حقوقه.أسطر،  8اكتب فقرة من  - التعليمة:
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هيهي عالقةواطنة: المواطنة: 
وليتها. سؤوليتها. 
ببتترتتترتّّب على اب على المحقوق 

سية/ الحق فيلجنسية/ الحق في الس
ب على الموتترتب على المواطني

 وممتلكاته/ الطن وممتلكاته/ الدفاع
محافظة عره/ المحافظة على أم

فل جملةفل جملة من ففق الطحقوق الّطّ

طنية، وكذا تنظج وطنية، وكذا تنظيم
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