
  
 

 
 

                                                                                        ن (                            02 )األول  التمرين 

 ال ( أمام العبارات التالية : ) أو  نعم ( ) عضأ          .......-

 
 ................يعصْين أْو أكثر بهدف الوصول إلى نتيجة يتفق عليها الجمشخ بينيدور الحوار حديث  

 ...............من فوائد الحوار نشر المحبة و التفاهم 

 .................. مقبولسلوك  ييز العنصريالتَّم- 

 ................هو تراث مادي مالجمال وصوف الغنحيَّاكة البرنس من وبر  

 ن(   4الثاني : ) التمرين  

                                                                                                      ُُُ:ُاتُالتاليةالعبارحسبُالجدولُُصنِّفأ ُ

        /ير.ة ممتلكات الغسرق –/  .ابهميَّ عند غاس يوت النَّ ى بالعتداء علا - /. كرامتهم هينيباآلخرين و يققول كالم ال يل -

 وات القاتلة .األد / ممارسة العنف واستعمال . يلالناس بدون دل ام  ه  ِات   – -/  .ر المنشآت تدمي حرق و –

                                                                                         الوسائل .عرقلة النّاس بمختلف  – . / يحةالقبصدقاء ووصفهم بالكلمات شتم األ -

 استعمل الربط بْين كّل عبارتْين متناسبتيْنن(   2: ) لثالتمرين الثا  

 

 

 

 

 

 

ُ(ن2:ُ)ُالوضعية االدماجيةُُ

 ء يعمل على هدم العالقات االجتماعية ونشر الفرقة والكراهية بْين أفراد المجتمع الواحد .الخصام سلوك سي  

 ؟اثنْين من زمالئك تخاصما تبي ن فيها كيْف تصلح بْين  بضعة اسطر اكتب  -

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 العنف للفضي العنف المادي

.......................................................... 

.......................................................... 
......................................................... 

............................................................ 

........................................................ 
....................................................... 

........................................................ 
....................................................... 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 القرشي ربيح مدرسة

 2020/  2019السنة الدراسية 

 وزارة التربية الوطنية مستوى السنة الرابعة ابتدائي

 المدنيةفي التربية  ثانياالختبار الثالثي ال

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

ظالًما .يره ولو كان على غ يل المسلمتفض   -                ـــ        ييز العنصري حسب اللغةالتم -    

 . تفضيل العرب على غير العرب  -                 ـــ       ينحسب الدالتمييز العنصري  -

 .صحاب البشرة السوداء أصحاب البشرة البيضاء على أيل تفض -                 ـــ     ييز العنصري حسب الجنسالتم -

يل الذكور على االناثتفض  - ييز العنصري حسب اللونالتم      ــــ                   - 
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