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 نقطة 12ــــــــــ: ة األولىـــــــالوضعي
 تلعب المؤسسة التربوية دور كبير في المجتمع كونها تعد أجياال للحياة المستقبلية. نقاط  04 ـــــ:األولالسؤال 
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 ) قاطن 05أجب بـ " صح " أو  " خطأ "   (   :ــــــــــــ السؤال الثاني 
 
 تنتمي المؤسسات التربوية لوزارة التعليم العالي (.........................................) - 
 من حقوق التلميذ االجتهاد و حسن الخلق(............................................) - 
 ...........................)تحتل المؤسسة التربوية المرتبة الثالثة في هرم وزارة التربية (.............. - 
 من نتائج االنضباط كسب احترام و الحصول على نتائج جيدة (.........................................) - 
 يجب على التالميذ تخريب الوسائل التعليمية (...................................................) - 
 
 ن 03 وواجبات التلميذ كثيرة و يضمنها القانون ، اذكر ثالثة حقوق و ثالثة واجبات :  حقوق  -5 
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    نقاط. 008ـ: ـــــــــــــــــــــةـــة الثانيـــــالوضعي
بالسلوك الحسن و  ن االنضباط هو التزام التلميذيث بينك و بين صديقك قلت له : " إفي حد                 
 الداخلي للمؤسسة . احترام القانون

  فسألك ماهي مؤشرات االنضباط ؟ و ما فوائده على التلميذ ؟        
مؤشرات االنضباط احترام القانون الداخلي للمدرسة و ذلك بالمحافظة على ممتلكات  "       :1دــــــــالسن

 ) 55(ادة ـالم                      "المؤسسة 
       " األسرة أمام المجتمع ...بتشريف المن فوائد االنضباط  "       :2دـــــــلسنا

 :التعليمــــــــــــــــــة
 .تجيب فيها صديقك أسطر 07ن اكتب فقرة  م ،وعلى معارفك السابقة  2و1اعتمادا على السندين        
 : رةــــــــــــــــــالفق  
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  :ةـــــــــمالحظ
 فقط. األسودأو  األزرقاستعمل القلم *             

 يمنع استعمال المصحح. *             
 تجنب التشطيب وحافظ على نظافة ورقتك. *             

  

 ** :  حكمــــةتأمل هذه ال ** 
 تلقائياً. النجاح *يت وبعدها قيمة له إنسا�ً  يكون أن حياول إمنا ، �جحاً  إنسا�ً  يكون أن حياول أال املرء على جيب
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