
 2018/2019: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    ابتدائـي الرابعةالسنة : المستوى                                                     -بوعنداس –اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

امتحان الفصل الثالث في مادة التربية المدنية

الّسؤال األوّ ل : ( 2.5 ن )                                                                                                                                      
                                                                                                                                     أYمل �الXلمة المناسWة :   

المختلفة ........ ....... ... ....... و..... .... ............ .......... و........... ........... ........ و......... ......... ....... كـا......... .......... .......... العامة هـي ما تمل]ه المل]�ة 
اتها و يbتفع بها  : deو تجه ............ ............. ....... : dgالمواطن                                                                                                    

                    

الّسؤال الثاني : ( 2.5 ن )                                                                                                                                     
                                                                                                                                       : أجب عن األسئلة التالية  
                                                                                                            نتقل إلى المرحلة الثانوية ؟نمتى  /1 

     .................................................................................................................................................................................ننتقل إلى المرحلة الثانوية بعد 

                                                                                                                  ؟على أي أساس ينتقل المتعلم من مستوى تعليمي إلى أخر  / 2 

 ........................................فـي..............................................و........................................خر على أساسأالمتعلم من مستوى تعليمي إلى  ينتقل

     )                                                                                                                            ن  2.5: (  الثّالث ّسؤالال
 ضع " صحيح " أو  " خطأ " أمام iل عWارة                                                                  

        تتكون منظومة التربية الوطنية من المستوى التعليمي التحضيري فقط                                                                 -

                                                                                    التعليم االبتدائي هو المستوى التعليمي الثاني                    -

                                                                                                 يشمل التعليم األساسي التعليم االبتدائي و التعليم المتوسط -

                                                                                               الملكية الخاصة هي ما يملكة فرد أو مجموعة من األفراد    -

                                                                                                       ي نمارس البحث و االكتشاف قاعة اإلعالم اآلل -

          )                                                                                                                            ن  03: ( الرابعالتمرين 
                                                                                                                           أمأل الجدول :                           -

 اسم الشهادة التـى تتrج iل مرحلة  عدد سنوات الدراسة 
 7
tuالتعل�م االبتدا  ...........................................  .................................................................................... 

................................................................................................................................. المتوسطالتعل�م 

 ...................................................................................  ...........................................  التعل�م الثانوي
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العاالمل]المل]�ة 
اتهااتها و يbت deو تجهeااو تجه :: d

                               

ن 2.5.5 ) ) :: لثاالثانيني       ::سئلة التالية ن األسئلة التالية xaؤال
المرحلة الثانويةل إلى المرحلة الثانوية ؟

.......................نوية بعد  الثانوية بعد 

متعلم من مستقل المتعلم من مستوى
خر علىخر على أسأ إلى عليمي إلى 

                                               
ة           عWارة                       

تعليمي التحضى التعليمي التحضيري
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 2018/2019: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    ابتدائـي الرابعةالسنة : المستوى                                                     -بوعنداس –اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

تصحيح امتحان الفصل الثالث في مادة التربية المدنية

حل الّسؤال األوّ ل : ( 2.5 ن )                                                                                                                                
                               أYمل �الXلمة المناسWة :                                                                                                      

اتها المؤسسات  و  المصانع. والمس�شف�ات . و... لمدارسكـا...الدولة... المل]�ة العامة هـي ما تمل]ه  : deالمختلفة و تجه       
:                                                                                                                    . جميع و يbتفع بها  dgالمواطن    

حل الّسؤال الثاني : ( 02 ن )                                                                                                                                
             :                                                                                                                            أجب عن األسئلة التالية 

                                                                                     نتقل إلى المرحلة الثانوية ؟                         نمتى  /1
       .......................................................  .........................................ننتقل إلى المرحلة الثانوية بعد اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط 

                                                                         / على أي أساس ينتقل المتعلم من مستوى تعليمي إلى أخر ؟ 2
........... ...............................................في االمتحانات    خر على أساس االجتهاد و التفوقأينتقل المتعلم من مستوى تعليمي إلى 

     )                                                                                                                            ن  2.5: (  الثّالث ّسؤالالحل 
 ضع " صحيح " أو  " خطأ " أمام iل عWارة                                                                  

        تتكون منظومة التربية الوطنية من المستوى التعليمي التحضيري فقط                                                                 -

                                                                                     التعليم االبتدائي هو المستوى التعليمي الثاني                   -

                                                                                                 يشمل التعليم األساسي التعليم االبتدائي و التعليم المتوسط -

                                                                                               الملكية الخاصة هي ما يملكة فرد أو مجموعة من األفراد    -

                                                                                                       قاعة اإلعالم اآللي نمارس البحث و االكتشاف  -

                                                  )                                                                                    ن 03: ( الرابعالتمرين حل 
                                                                                                                           أمأل الجدول :                           -

 iل مرحلة اسم الشهادة التـى تتrج   عدد سنوات الدراسة 
 7
tu7  ... سنوات 5.  التعل�م االبتدا

tuة مرحلة التعل�م االبتداzشهادة نها 
 شهادة التعل�م المتوسط .. سنوات 4 التعل�م المتوسط

 شهادة الW~الور{ا سنوات 3 التعل�م الثانوي
 

 

 

 

. .

10

....صحيح..

خطأ

....صحيح..

...صحيح...

خطأ

en
cytu7 التعل�م االبتدلة التعل�م االبتدا

t cy
-ed

uc
ati

on
.co

m/ex
am

s� ملYأ
المل]المل]�ة العا
جميو يbتفع بهاو يbتفع بها 

) : الثانيالثاني ؤّسؤالؤال سالال :  األسئلة التالي عن األسئلة التالية amحل 
 إلى المرحلة النتقل إلى المرحلة الثانو

الثانوية بعد اجترحلة الثانوية بعد اجتياز
تقل المتعلم منس ينتقل المتعلم من مست

خرخر علىأأليمي إلى وى تعليمي إلى 

                                              
                    Wارة                          

يمي التحضيريالتعليمي التحضيري فقط
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