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  ثانياختبار الفصل ال
ّ
 ةيف الرتبية املدني

َمَة )1 يح ( µُْكُتْب َلكِ  .َوَحصNِح الِْعباََرَة الÇَْاِطئََة ِإْن ُوeَِدتأََماَم ُلكN ِعَباَرة، ) َ�اِطئ ( أَوْ ) َحصِ

 ةالحقّ في الحياة من حقوق المواطنة�

 ةمارس من كّل سنة 8االحتفال باليوم العالمّي للطّفل يكون في �

  ةأداء الخدمة الوطنيّة من حقوق المواطنة�

 ..الفايسبوك هو موقع من مواقع التّواصل االجتماعيّ�

  ..للطّفل الحقّ في الحصول على رخصة السّياقة�
 

 .حقوق المواطنة وواجباتهاالي ف في الجدول التّصنّ)2

المحافظة على الوطن وحماية ممتلكاته ، حرل داخل الوطن ، أداء الخدمة نقّة التّي
الوطنية ، حرة التّيعبير ، الرعاية الصحعليم ، احترام القوانين ، العمل ، العيش ة ، التّي

بسالم وأمن ، االنتماء إلى الجمعيات السلميكن ،ة ، الس 
 واجبات المواطنة المواطنة  حقوق

 
 
 
 

 

 

 ..األنترنت عّرف/أ)3

شبكة التّواصل /ب
ياالجتماعي

 ؟متى يعاقب القانون األشخاص)4
 

 

 .داخلّية للدّولة وقوانين واتفاقيات منظّمات عالميّةتضمنها قوانين  للطّفل حقوق كثيرة يستفيد منها:الوضعية اإلدماجية

سمّ هذه المنظّمة  /أ
 .................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................العالميّة

يخ االحتفال باليوم العالميّ اذكر تار /ب
 .............................................................................................................................................................................................................................................للطّفل

اذكر أربعة حقوق  /ج
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................للطّفل
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 اإلجابـــــــــة
َمَة )2 يح ( µُْكُتْب َلكِ  .أََماَم ُلكN ِعَباَرة، َوَحصNِح الِْعباََرَة الÇَْاِطئََة ِإْن ُوeَِدت) َ�اِطئ ( أَوْ ) َحصِ

 صحيحةالحقّ في الحياة من حقوق المواطنة�

 خاطئ من كّل سنة مارس 8االحتفال باليوم العالمّي للطّفل يكون في �

 خاطئ طنةأداء الخدمة الوطنيّة من حقوق الموا�

 صحيح الفايسبوك هو موقع من مواقع التّواصل االجتماعيّ�

  خاطئ .للطّفل الحقّ في الحصول على رخصة السّياقة�
 

 .صنّف في الجدول التّالي حقوق المواطنة وواجباتها)3

المحافظة على الوطن وحماية ممتلكاته ، حرل داخل الوطن ، أداء الخدمة نقّة التّي
الوطنية ، حرة التّيعبير ، الرعاية الصحعليم ، احترام القوانين ، العمل ، العيش ة ، التّي

بسالم وأمن ، االنتماء إلى الجمعيات السلميكن ،ة ، الس 
 المواطنة واجبات حقوق المواطنة 
 حرية التّنقّل داخل الوطن

حرية التّعبير ، الرعاية الصحية ، 
 التّعليم

العمل ، العيش بسالم وأمن ، االنتماء 
 إلى الجمعيات السلمية ، السكن

 

.المحافظة على الوطن وحماية ممتلكاته
 أداء الخدمة الوطنية

 احترام القوانين
 

 

ت هي عبارة عن شبكة اتصاالت  األنترنت:عّرف األنترنت/أ)4

موجودة على شبكة األنترنت حيث )غير حقيقية(عبارة عن مجتمعات افتراضية هي:شبكة التّواصل االجتماعي /ب
باإلضافة إلى تكوين صداقات جديدة تمكن مستخدميها من مشاركة األفكار واالهتمامات

يعاقب القانون األشخاص الذين يرتكبون مخالفات تمس بحقوق اآلخرين أو حرياتهم أو  ؟متى يعاقب القانون األشخاص)5
 البدنية أو المعنوية سالمتهم

 

 .داخلّية للدّولة وقوانين واتفاقيات منّظمات عالميّةللطّفل حقوق كثيرة يستفيد منها تضمنها قوانين :الوضعية اإلدماجية

  االتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل:سمّ هذه المنظّمة العالميّة /أ
 نوفمبر20:االحتفال باليوم العالمّي للطّفل اذكر تاريخ /ب
الحق في التعليم ، الحق في اللعب ، الحق في العيش ، الحق في التغذية، الحق في التعبير : اذكر أربعة حقوق للطّفل /ج

  ...بحرية
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