
                                                                    0200/  0202السنة الدراسية:            السنة الرابعة ابتدائي                                             

 حويشي عبدالقادر         التربية المدنيةاختبار الفصل الثاني في مادة               الثالثالنموذج 
 

 

ُل:  ن ( 20) َصن ِْف أَْنَواعَ اْلعُْنِف َحْسَب اْلَجْدَوِل التَّاِلي        التَّْمِريُن األَوَّ

ْرُب   ِريَّةُ   -الشَّتُْم   -الضَّ ْْ َررِ  -تَْكِسيُر أَْمالَِك اْلغَْيِر   -اْلَكِذُب   -السَِّرقَةُ   -الس  بِاْلَمَرافِِق  إِْلَحاُق الضَّ

. -اْلعُُموِميَِّة    السَّب 

 اْلعُْنُف اْلَماد ِي   اللَّْفِظي  اْلعُْنُف 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

ِث ............... -  ِمْن آَداِب اْلِحَواِر ُمقَاَطعَةُ اْلُمتََحد ِ

 .............ِعْنَدَما أَتََحدَُّث أَْستَْعِمُل األَْلفَاَظ اْلَحَسنَةَ  -

ْرِب واْلُجْرحِ .............. - ي  ِمثَْل الضَّ  اْلعُْنُف اْلَماد ِ

 ِمَن اْلعُْنِف اللَّْفِظي  تَْكِسيُر اْلِمْرفَق اْلعَام ............ -

اِصِميَن .............. - َْ الَفَاِت بِتَْحِريِض اْلُمتَ ِْ  أَُساِهُم فِي َحل ِ اْل

ِة وا -  إِلْقنَاعِ أَثْنَاَء اْلِحَواِر يَُؤد ِي إِلَى التَّفَاهُِم وااِلْحتَِراِم .........اِْستِْعَماُل اْلُحجَّ

 

 ن ( 20)      التَّْمِريُن الثَّاِلُث:

 قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم 

 " اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه ....."

ُن   اْلَحِديُث النَّبَِويَّ أَْنَوَع اْلعُْنِف. اُْذُكْرهَُما، َمَع إِْعَطاِء ِمثَاٍل َعْن ُكل ِ نَْوعٍ.يَتََضمَّ

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

.....................................................................................................................
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en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4ap



                                                                    0200/  0202السنة الرابعة ابتدائي                                                        السنة الدراسية: 
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ُل:  ن ( 20 )َصن ِْف أَْنَواعَ اْلعُْنِف َحْسَب اْلَجْدَوِل التَّاِلي        التَّْمِريُن األَوَّ

ْرُب   ِريَّةُ   -الشَّتُْم   -الضَّ ْْ َررِ  -تَْكِسيُر أَْمالَِك اْلغَْيِر   -اْلَكِذُب   -السَِّرقَةُ   -الس  بِاْلَمَرافِِق  إِْلَحاُق الضَّ

. -اْلعُُموِميَِّة    السَّب 

 اْلعُْنُف اْلَماد ِي   اْلعُْنُف اللَّْفِظي  

 
 السب -الكذب   -السْرية   -الشتم  

 
 
 

 
تكسير أمالك الغير   -السرقة   -الضرب  

 إلحاق الضرر بالمرافق العمومية -

 

 

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

ِث  -  ْاطئِمْن آَداِب اْلِحَواِر ُمقَاَطعَةُ اْلُمتََحد ِ

 صحيحِعْنَدَما أَتََحدَُّث أَْستَْعِمُل األَْلفَاَظ اْلَحَسنَةَ  -

ْرِب واْلُجْرحِ  - ي  ِمثَْل الضَّ  صحيحاْلعُْنُف اْلَماد ِ

 ْاطئِمَن اْلعُْنِف اللَّْفِظي  تَْكِسيُر اْلِمْرفَق اْلعَام  -

اِصِميَن  - َْ الَفَاِت بِتَْحِريِض اْلُمتَ ِْ  ْاطئأَُساِهُم فِي َحل ِ اْل

ِة واإِلْقنَاعِ أَثْنَاَء اْلِحَواِر يَُؤد ِي إِلَى التَّفَاهُِم وااِلْحتَِراِم اِْستِ  -  صحيحْعَماُل اْلُحجَّ

 

 ن ( 20)      التَّْمِريُن الثَّاِلُث:

 قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم 

 ."" اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه ....

ُن اْلَحِديُث النَّبَِويَّ أَْنَوَع اْلعُْنِف. اُْذُكْرهَُما، َمَع إِْعَطاِء ِمثَاٍل َعْن ُكل ِ نَْوعٍ.  يَتََضمَّ

 العنف اللفظي مثل الشتم

 العنف المادي مثل الضرب
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