
 

 ................. القسم: .......................االسم:.....................       اللقب: 
 
 

ِحيَحةِ  و)خ( أََماَم اْلِعبَاَرِة اْلَخاِطئَةِ  )5,2ن(  التّمرين األّول: أََضُع )ص( أََماَم اْلعبَاَرِة الصَّ

(  ...)  ـ َوَطـــنِي هُــَو الَجـَزائِــر  

(  ...)  ـ تُــوَجـــُد نُــقُــود َوَرقِــيَّــة فَـقَـط  

(  ...ِمن ُحــْســِن اْلــَخـْلِق اْحـتَِراِم اْلـَكـبِــيــر) ـ   

(   ...أَْلـَواُن الـعَـلَـم اْلــَوَطنِي َخـْمـَسـةٌ )  ـ  

(  ...)  ثـلَّ ثـَ ـَمة َو مُ ـم اْلَجَزائِِري نَجْ ـلَـ ُط اْلـعَ ــ يَــتََوس    

 

 التّمرين الثّاني:أَْربُِط بِــَمـا يُــنَاِسب )1ن(

                 ـ فِي َمْرَكــِز الشُّْرَطــةِ                                         

ـ فِي اْلــَمــْســِجدِ                                           

 ـ يُــْرفَــُع اْلـعَـلَم اْلَوَطـنِي             ـ فِي اْلَحِديــقـةِ 

ـ فِي اْلــَمــْدَرَســةِ                                           

 

ة بِوَطـنِي اْلـَجـَزائِـر)5ن(  التّمرين الثّالث: أُِحيُط اْلـعُـْمـلَـة اْلـَخاصَّ
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 التّـمـرين الّرابع : أُلَّوُن اْلــبَِطاقَةَ الصَّحِ ـيَحةَ  )5,2ن(

 

 اْلــعُــْمــلَــةُ اْلَوَطـــنِـــيَّـةُ :

 

 َشــْكــُل اْلــعَـلَـِم اْلَوَطنِي  :

 

ِريةـالجَزائِ اْلــعُْمــلَةُ اْلَوَطــنِــيَّــةُ   

 

 َعــلَـُم َوَطــنِي

 الوضــعــيــة:)5ن(

(نِي ـ تِــْلـِمـيــذٌ  ـ  أَ ـ) َوطَ أُْكـِمـُل اْلفََراَغات بَِما يُنَاِسب ْعــتَــزُّ ـ أُِحــبُّ  

 

..............بِعَــلَِم  .............َو  بَــلَِدي  ...........ئِِريٌّ اَجزَ  ............أَنَا   

 بالتوفيق.

 

 

 

 

 

 

 

 َوَرقِــيَّـة َمــْعــَدنِــيَّــة

 ُمــْســتَــِطــيــلٌ  بَــْيــَضــِويٌّ  َمــَربَّـٌع 

 اْلــُجــنَــْيــهُ  الد يــنَارُ  الد ْرهَــم

أَْزَرقأَْحــَمــر وَ  َو أَْحـَمر أَْخــَضــر َو أْبــيَــض   
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ِحيَحِة و)خ( أََماَم اْلِعبَاَرِة اْلَخاِطئَِة)5,2ن(  التّمرين األّول:أََضُع )ص( أََماَم اْلعبَاَرِة الصَّ

)  ص  (الَجـَزائِــرـ َوَطـــنِي هُــَو   

) خ  (ـ تُــوَجـــُد نُــقُــود َوَرقِــيَّــة فَـقَـط  

ِمن ُحــْســِن اْلــَخـْلِق اْحـتَِراِم اْلـَكـبِــيــر) ص  (ـ   

أَْلـَواُن الـعَـلَـم اْلــَوَطنِي َخـْمـَسـةٌ ) خ  (  ـ  

ث) خ  (ـ يَــتََوس ـُط اْلـعَـلَـم اْلَجَزائِِري نَْجـَمة َو ُمـثـَ  لَـّ  

 التّمرين الثّاني:أَْربُِط بِــَمـا يُــنَاِسب )1ن(

 ـ فِي َمْرَكــِز الشُّْرَطــةِ 

ـ فِي اْلــَمــْســِجدِ                                           

 ـ يُــْرفَــُع اْلـعَـلَم اْلَوَطـنِي             ـ فِي اْلَحِديــقـةِ 

ـ فِي اْلــَمــْدَرَســةِ                                           

ة بِوَطـنِي اْلـَجـَزائِـر)5ن(  التّمرين الثّالث: أُِحيُط اْلـعُـْمـلَـة اْلـَخاصَّ

 

 

 

 

 2021جوان (AP1)ابتدائي األولى:لمستوىا

 اختبار الفصل الثّاني في مادة التّربية المدنيةتصحيح 
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 التّـمـرين الّرابع :

حِ  ن(5,2) يَحةَ ـأُلَّوُن اْلــبَِطاقَةَ الصَّ  

 

 اْلــعُــْمــلَــةُ اْلَوَطـــنِـــيَّـةُ :

 

 َشــْكــُل اْلــعَـلَـِم اْلَوَطنِي  :

 

ِريةـالجَزائِ اْلــعُْمــلَةُ اْلَوَطــنِــيَّــةُ   

 

 َعــلَـُم َوَطــنِي

 الوضــعــيــة:)5ن(

(ـ) َوطَ أُْكـِمـُل اْلفََراَغات بَِما يُنَاِسب نِي ـ تِــْلـِمـيــذٌ  ـ  اَْعــتَــزُّ ـ أُِحــبُّ  

 

نِيـَوطَ بِعَــلَِم  اَْعــتَــزُّ َو  بَــلَِدي أُِحــبُّ ئِِريٌّ اَجزَ تِــْلـِمـيــذٌ أَنَا   

 

 

 

 َوَرقِــيَّـة َمــْعــَدنِــيَّــة

 ُمــْســتَــِطــيــلٌ  بَــْيــَضــِويٌّ  َمــَربَّـٌع 

 اْلــُجــنَــْيــهُ  الد يــنَارُ  الد ْرهَــم

 أَْخــَضــر َو أْبــيَــض َو أَْحـَمر أَْحــَمــر َوأَْزَرق

ةْبََلْسـتِـيـِكـيَّ   

      h-onec.com/p/exams مدونة الحسام للتربية والتعليم في الجزائر


