
المدنيةمادة التربية  المدة :  ساعة   اختبار الفصل الثاني  

 

 التمرين األول  )1,5ن( :  
. لية أجْب بصحيح أو خطأ أمام العبارات الّتا -  

...............                                  . َم رموَز الّسياَدة  أْن ال أحَتر  َنة واطمن صفات الم    
فاظ  على راَحة  اآلخرين  الحّقة تكون   المواَطَنة   ...............                         .       باْلح   

لي للَمْدَرسة     با ْجَبرون على االْلت زامالّتالميذ والع ّمال م      ...............              لّنظام الّداخ 
    ............... التعليم لْيَس إْجبار يًّا في المْرَحَلة االبتدائ ّية                                      

َنح  العائ ليَّة تَقّدم إلى كّل َشخْ  وَلة                       َؤّمنٍ ٍص غير م  الم       ...............عْنَد الدَّ

 الّتمريُن الثاني ) 2,5ن ( :  
 لمات الّتالَية في  الَفراغ الم ناسب . ضع الكَ 

لُ َتكَ ِحماَيِة      اْنِتشاِر األْوِبَئة         قيِح  التث الّتلْ َحمَ   براِمَج َوَطنيٍَّة          فُّ
َية  لـ ..............  .... الّدْوَلة َيْعني ............قُّ في الّرعاَية  الّصّحّية  الحَ   ب مكاَفحة األمراض الَوبائ ّية اْلم ْعد 

نيَن مْنها وذلَك ب َتْسطير  ..................     دّ  ــــــ سات  الّصّحّية  للحَ في الم ؤسّ  ...................َوَتْنظيم    الم واط 
 .   من .................
   : ن(2الّتمرين الثالث ) 

م   عبّية المْنَتخَ  ت َقسَّ  ، ا ْذك ْرها . بة إلى أْرَبَعة مجالَس الَمجالس الشَّ
1 - ... ...........  ...2  - ........ .........3 - ................. .4  - ........... .....      

 الوضعّية اإلدماجّية ) 4ن ( :
. لهذا الوَطن الغالي  ئيَنتي الَحقَّة وانتمامواطَ عالقتي الَحَسَنة باآلخريَن واْحترامهم دليل على    

فاٍت أخرى  تحّدث في فقرٍة  .  ة مبّيًنا كْيَف تكون  عالَقتي مع اآلَخريَن  تدلُّ على المواَطنَ عْن ص   
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