
 مبارك حسام:االستاذ.......................                                                                           االسم

 بريشني محمد:ابتدائية.......................                                                                          اللقب

 الفصل الثاني في التربية المدنيةاختبار 

 

اكتب( نعم) أو( ال) امام كل عبارة ن)2( السؤال األول

(.........) احترم عادات و تقاليد االخربن

(.........) التنوع الثقافي عامل ضعف للمجتمع

(.........)  ساعد اختي في األعمال المنزليةأال 

عني  (.........) حترم االخرين مهما كانوا مختلفبينأ

السؤال الثاني (3ن) اربط كل عبارة مع ما يناسبها

ألنهما جزء من هويتي الوطنية                                              اللغة العربية 

هي اللغة الرسمية األولى                      اللغة األمازيغة

للغة الرسمية الثانية   أفتخر باللغتين                       هي ا

السؤال الثالث (2ن)  ضع عالمة (×) أمام كل مايدل على التمييز بين الذكور و االناث

فصل الذكور على االناث في القسم  

للتلميذات و التالميذ نفس الحقوق و الواجبات في القسم  

حصة التربية المدنية للذكور فقط 

دينار 50دينار و أعطت لولدها  100أعطت األم البنتها 

 

 أذكر عناصر الهوية الوطنية ن) 3(السؤال الرابع
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sالسؤsاحترم عاحترم عادات

لتنوع الثقافيالتنوع الثقافي عامل

عد اختي في األساعد اختي في األعمالأ

ن مهما كانوا مخرين مهما كانوا مختلف

 كل عبارة معربط كل عبارة مع ما ين

ألنهما جزءألنهما جزء من ه    

للغة الرسميهي اللغة الرسمية األولى

سمية الثانية ة الرسمية الثانية   

مييز بين الذكعلى التمييز بين الذكور و

www.ency-education.com/3ap.html
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يساعد اختي في األعمالأ ي
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ممرماحترماحترماحترم عاداتssالسؤؤ

msاحترم ع

ففافي عاملقاثقاع الثقاللتنولتنوعالتنوعلل

am
لتنوع الثقافي

فيعد اختي في ساعد اختي في األعمالأليتيختيأأ عد اختي في األxaاختي

ن مهما كانوا مexا كانواما كانواما كانوا مختلفهن مهخرين مه

عمعمع ما ينكل عبارة م كل عبارة مربط كل عبارة مط m/كل عبارة مع 

ألنهما جزألنهما جزألنهما جزء من هألأل

co
mألنهما جزءألألألألأل

الرسميللغة الرسميهي اللغة الرسمية األولىأل ة الرسميcoة

ل السمية الة الرسمية اللل ة ة   لثانيةالثانيةالثانيةسمية n. سمية الثانية

atiمييز بين التمييز بين اللى التمييز بين الذكور
oمييز بين الذك

www.ency-education.com/3ap.html


