
                                                                    0200/  0202السنة الرابعة ابتدائي                                                        السنة الدراسية: 

 حويشي عبدالقادر         التربية المدنيةاختبار الفصل الثاني في مادة               الثانيالنموذج 
 

 

ُل: اِطٍئ فِيَما يَل ِي      التَّْمِريُن األَوَّ َْ  ن ( 20) أَِجْب بَِصِحيحٍ أَْم 

عِ ................الت َراُث الثَّقَافِي  فِي  -  باِلَِدنَا بَِسيطٌ َوقَِليُل التَّنَو 

َصْيِن أَْو أَْكثَر .................. - ْْ  اْلِحَواُر َحِديٌث يَدُوُر بَْيَن َش

- .................. ِ أْي  ُب بِالرَّ  ِمْن آَداِب اْلِحَواِر التَّعَص 

ادٍ  - ِ قَْلعَةُ بَنِي َحمَّ  بِالمِسيلَة ................ ِمَن الت َراِث اْلَوَطنِي 

ِرية ............... - ْْ  ِمَن اْلعُْنِف اللَّْفِظي الس 

ِصيَتِنَا ............... - ْْ  الت َراُث الثَّقَافِي  َوالطَّبِيِعي  ُجْزٌء ِمْن َش

 

 ن ( 22)       التَّْمِريُن الثَّانِي:

ْف اْلِحَواَر. -  ن ( 2.2)    َعر ِ

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

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

 

   ن ( 2.2) َما أََهِميَّةُ اْلِحَواِر؟   -

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

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

 

 ن ( 20) يُْمِكُن َطْرُحَها ِلْلِحَواِر واْلُمنَاقََشِة؟      اُْذُكْر أَْربَعَة َمَواِضيعٍ الَّتِي -

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

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

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

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

 

 ن ( 20)     الثَّاِلُث:التَّْمِريُن 

 أُْذُكْر أَْمثِلَةً َعِن :

 اْلعُْنُف اللَّْفِظي:  ................... و ....................... -

:  .................. و ........................ -  اْلعُْنُف اْلَمادي 
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ُل: اِطٍئ فِيَما يَل ِي      التَّْمِريُن األَوَّ َْ  ن ( 20) أَِجْب بَِصِحيحٍ أَْم 

عِ  -  ْاطئالت َراُث الثَّقَافِي  فِي باِلَِدنَا بَِسيطٌ َوقَِليُل التَّنَو 

َصْيِن أَْو أَْكثَر  - ْْ  صحيحاْلِحَواُر َحِديٌث يَدُوُر بَْيَن َش

-  ِ أْي  ُب بِالرَّ  ْاطئِمْن آَداِب اْلِحَواِر التَّعَص 

اٍد بِالمِسيلَ  - ِ قَْلعَةُ بَنِي َحمَّ  صحيحة .ِمَن الت َراِث اْلَوَطنِي 

ِرية  - ْْ  صحيحِمَن اْلعُْنِف اللَّْفِظي الس 

ِصيَتِنَا  - ْْ  صحيحالت َراُث الثَّقَافِي  َوالطَّبِيِعي  ُجْزٌء ِمْن َش

 

 ن ( 22)       التَّْمِريُن الثَّانِي:

ْف اْلِحَواَر.    -  ن ( 2.2) َعر ِ

فق عليها الجميع أو الحوار هو حديث يدور بين شْصين أو أكثر بهدف الوصول إلى نتيجة يت

 تقبلها األغلبية

 

   ن ( 2.2) َما أََهِميَّةُ اْلِحَواِر؟   -

 التعايش مع الغير في مودة وسالم. -تنتشر المحبة والتفاهم بين الناس   -بالحوار يسود النظام  

 

 ن ( 20) اُْذُكْر أَْربَعَة َمَواِضيعٍ الَّتِي يُْمِكُن َطْرُحَها ِلْلِحَواِر واْلُمنَاقََشِة؟      -

 تنظيم رحلة مدرسية استكشافية

 تغيير طالء جدران المنزل.

 إنجاز مجلة القسم

 تنظيم نزهة عائلية إلى أحد المدن الساحلية.

 

 ن ( 20)     التَّْمِريُن الثَّاِلُث:

 أَْمثِلَةً َعِن : أُْذُكرْ 

 السْريةو  السباْلعُْنُف اللَّْفِظي:   -

-   :  الضربو  السرقةاْلعُْنُف اْلَمادي 
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