
                                                                    0200/  0202السنة الرابعة ابتدائي                                                        السنة الدراسية: 

 حويشي عبدالقادر         التربية المدنيةاختبار الفصل الثاني في مادة               النموذج األول
 

 

ل: ٍ بَِمْنِطقَِة تََواُجِدهِ التَّْمِريُن األَوَّ  ن ( 0.2)        أَْربِْط ُكلَّ َمْعلٍَم أَثَِري 

 َمْنِطقَةُ تََواُجِدهِ   اْلَمْعلَُم األَثَِري  

 ِوالَيَة بَاتْنَة  َمنَاَرةُ اْلَمْنُصوَرة                            
 

 ِوالَيَةُ تِِلْمَسانْ                                      آثَاُر تِيْمقَاد
 

 ِوالَيَةُ اْلَجَزائِر  َعْيُن اْلفَُواَرة                                 
 

 ِوالَيَةُ َغْرَدايَة  َحي  اْلقََصبَِة اْلعَت ِيق                          
 

 ِوالَيَةُ ْسِطيْف                                                         قَْصُر اْلقَراَرة
 

 

 ن ( 2.2) اْلعُْنُف نَْوَعاِن. اُْذُكْرهَُما َمَع إِْعَطاِء ِمثَاٍل َعْن ُكل ِ ِمثَاٍل.         التَّْمِريُن الثَّانِي:

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

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

 ن ( 22)     ُث:التَّْمِريُن الثَّالِ 

 ِ عُ الثَّقَافِي فِي اْلَجزائِِر يُعَب ُِر َعْن َهِويَّتِنَا َوهَُو َدِليٌل َعلَى ثََراِء َمْوُروثِنَا اْلَحَضاِري  تِِه واْمتَِداِدِه فِي التَّنَو  َوقُوَّ

ٍ يَْشَمُل اْلُمُدَن األَ  عُ بَْيَن تَُراٍث َماِدي  ثَِريَّةَ اْلقَِديَمة، اْلَمَساِجَد اْلعَتِيقَةَ واْلقُُصوَر اْلَجِميلَةَ، ُعْمِق التَّاِريخِ، فَُهَو يَتَنَوَّ

ِ بِاإِلَضافَِة إِلَى اْلَمْحِميَّاِت الطَّبِيِعيَِّة واألَْلبَِسِة التَّْقِليِديَِّة واألُُكالَِت الشَّْعبِيَِّة والط ُرِق الْ  تَِلفَِة فِي َسْقي  ْْ ُم

ٍ اْلَمْزُروَعاِت َكاْلفُقَّارَ  اِريَِّة َوَغْيِرهَا. َوتَُراٍث الََماِدي  َّْ  اِت َوبَْعِض األََدَواِت اْلَمْنِزِليَِّة ِمثَْل اْلِقْربَِة َواألََوانِي اْلفَ

ائِعَةِ  تَلَِف اْلُمنَ  يَُضم  أَْلَواَن اْلُموِسيقَى الرَّ ْْ اَسبَاِت.... ِلَهذَا تَْعَمُل َواْلعَاَداِت والتَّقَاِليَد الَّتِي تَُمي ُِز اْحتِفَاالَتِنَا فِي ُم

ْولَةُ َواْلُمَواِطنُوَن َمعًا َعلَى ِحَمايَتِِه َوتَْرقِيَتِِه وِصيَانَتِِه ِليَْبقَى َشاِهًدا َعلَى َعَراقَتِنَا َعْبرَ  َمِن.الدَّ   الزَّ

 عُ الثَّقَافِي فِي اْلَجَزائِِر؟  ن ( 22)   َعمَّ يُعَب ُِر التَّنَو 

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

 ؟  ن ( 22)    َوَعالََم يَدُل 

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

  ِرْج ِمَن النَّص ِ أَْنَواَع الت َراِث ْْ  ن ( 20)    َمَع ِذْكِر أَْمثِلَة َعْن ُكل ِ نَْوعٍ.اِْستَ

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

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

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

 ن ( 22)    لت َراثِلَماذَا تَْعَمُل الدَّْولَةُ واْلُمَواِطنُوَن َمعًا َعلَى ِحَمايَِة وتَْرقِيَِّة وِصيَانَِة ا 

......................................................................................................... 
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                                                                    0200/  0202السنة الرابعة ابتدائي                                                        السنة الدراسية: 

 حويشي عبدالقادر       التربية المدنيةاختبار الفصل الثاني في مادة تصحيح            النموذج األول
 

 

ل: ٍ بَِمْنِطقَِة تََواُجِدِه       التَّْمِريُن األَوَّ  ن ( 0.2) أَْربِْط ُكلَّ َمْعلٍَم أَثَِري 

 َمْنِطقَةُ تََواُجِدهِ   اْلَمْعلَُم األَثَِري  

 ِوالَيَة بَاتْنَة  َمنَاَرةُ اْلَمْنُصوَرة                            
 

 ِوالَيَةُ تِِلْمَسانْ   آثَاُر تِيْمقَاد                                   
 

 ِوالَيَةُ اْلَجَزائِر  َعْيُن اْلفَُواَرة                                 
 

 ِوالَيَةُ َغْرَدايَة  َحي  اْلقََصبَِة اْلعَت ِيق                          
 

 ِوالَيَةُ ْسِطيْف                         قَْصُر اْلقَراَرة                                
 

 

 ن ( 2.2) اْلعُْنُف نَْوَعاِن. اُْذُكْرهَُما َمَع إِْعَطاِء ِمثَاٍل َعْن ُكل ِ ِمثَاٍل.         التَّْمِريُن الثَّانِي:

 العنف اللفظي مثل السب والشتم والسْرية 

 العنف المادي مثل السرقة والضرب والجرح

 ن ( 22)     التَّْمِريُن الثَّاِلُث:

 ِ عُ الثَّقَافِي فِي اْلَجزائِِر يُعَب ُِر َعْن َهِويَّتِنَا َوهَُو َدِليٌل َعلَى ثََراِء َمْوُروثِنَا اْلَحَضاِري  تِِه واْمتَِداِدِه فِي التَّنَو  َوقُوَّ

ٍ يَْشَمُل اْلُمُدَن األَثَِريَّةَ اْلقَ  عُ بَْيَن تَُراٍث َماِدي  ِديَمة، اْلَمَساِجَد اْلعَتِيقَةَ واْلقُُصوَر اْلَجِميلَةَ، ُعْمِق التَّاِريخِ، فَُهَو يَتَنَوَّ

ِ بِاإِلَضافَِة إِلَى اْلَمْحِميَّاِت الطَّبِيِعيَِّة واألَْلبَِسِة التَّْقِليِديَِّة واألُُكالَِت الشَّْعبِيَِّة والط ُرِق الْ  تَِلفَِة فِي َسْقي  ْْ ُم

ٍ اْلَمْزُروَعاِت َكاْلفُقَّاَراِت َوبَْعِض األَ  اِريَِّة َوَغْيِرهَا. َوتَُراٍث الََماِدي  َّْ َدَواِت اْلَمْنِزِليَِّة ِمثَْل اْلِقْربَِة َواألََوانِي اْلفَ

تَلَِف الْ  ْْ ائِعَِة َواْلعَاَداِت والتَّقَاِليَد الَّتِي تَُمي ُِز اْحتِفَاالَتِنَا فِي ُم ذَا تَْعَمُل ُمنَاَسبَاِت.... ِلهَ يَُضم  أَْلَواَن اْلُموِسيقَى الرَّ

ْولَةُ َواْلُمَواِطنُوَن َمعًا َعلَى ِحَمايَتِِه َوتَْرقِيَتِِه وِصيَانَتِِه ِليَْبقَى َشاِهًدا َعلَى َعَراقَتِنَا َعْبرَ  َمِن.الدَّ   الزَّ

   عُ الثَّقَافِي فِي اْلَجَزائِِر؟  ن ( 22) َعمَّ يُعَب ُِر التَّنَو 

 ويتنايعبر التنوع الثقافي في الجزائر عن ه

    ؟  ن ( 22) َوَعالََم يَدُل 

 يدل على ثراء موروثنا الحضاري وقوته وامتداده في عمق التاريخ

    .ٍِرْج ِمَن النَّص ِ أَْنَواَع الت َراِث َمَع ِذْكِر أَْمثِلَة َعْن ُكل ِ نَْوع ْْ  ن ( 20) اِْستَ

 القصور الجميلة، المحميات الطبيعيةالتراث المادي يشمل المدن األثرية القديمة، المساجد العتيقة، 

 واألدوات المنزلية واأللبسة التقليدية واألكالت الشعبية والطرق المْتلفة في سقي المزروعات

 التراث الالمادي يضم ألوان الموسيقى الرائعة والعادات والتقاليد 

  َن ( 22) ْرقِيَِّة وِصيَانَِة الت َراث   ِلَماذَا تَْعَمُل الدَّْولَةُ واْلُمَواِطنُوَن َمعًا َعلَى ِحَمايَِة وت 

تعمل الدولة والمواطنون معا على حماية وترقية وصيانة التراث ليبقى شاهدا على عراقتنا عبر 

 الزمن
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