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 ـاّدة التّـــربية المدنيّـــةفي م الثّانيل ـار الفصـاختب

 )ن 2,5(   أجب بصحيح (ص) أو خاطئ (خ) : -)1

 ( ... ) . ذوافِ واب و النَّ األبْ حتَ أفْ ف الهواء يِّ ـكَ استعمال مُ  عند -

 ( ... ) .  جتمعالمُ وردالفَ ياةحَ ةيَ قِ رْ تَ إلىيلٌ بِ سَ ملْ العِ ابُ سَ تِ كْ اِ  -

  ين (...) .رِ س و اآلخَ فْ النَّ ر بِ رَ ق الضَّ حِ لْ راف يُ ذير و اإلسْ بْ التَّ  -

 اء (...) .ـربَ ــلكهْ ة لِ ــصاديّ تِ ون اقْ ــــيُ ح النِّ ــيصابِ مَ  -

  (...) . ة فقـط ـريَّ ـهْ الشَّ ْجرة ي من األُ ـأتِ ائلي يَ ل العَ ـخْ الدَّ  -

 )ن 4,5( في مكانها المناسب: مـّما يلي ضع كّل كلمة  -)2

  طيط  .خْ التّ  –فظي اللَّ  –ت ّال جِ سِ  –ة بَ ذَّ هَ المُ  –ة يَّ انِ يزَ المِ  –ة تيجَ نَ  –الت اوَ دَ مُ  –قاية الوِ  –ديث حَ        

 ة .اصَّ خَ  ..........ن في وَّ دَ ــتُ  ..........ة على قَ ادَ صَ ة بالمُ عبيَّ س الشّ الِ جَ ات المَ رَ وَ هي دَ تَ نْ تَ  -

 الها .مَ عْ تِ في اسْ  ..........وء إلى ـجُ اللّ  مُّ ـتِ ة يَ العائليّ  ..........م في كُّ حَ لتّ لِ  -

 . عليها قٍ ـفَ ـتَّ مُ  .........ول إلى صُ ف الوُ دَ هَ ن أو أكثر بِ يْ خصَ ن شَ ور بيْ دُ يَ  ..........ة شَ اقَ نَ وار و المُ الحِ  -

 ها .تِ حَ افَ كَ مُ ة و بِ يَّ ائِ بَ راض الوَ من األمْ  ..........ولة بـ ل الدّ ـتتكفّ  -

 .    ..........ر ـيْ ات غَ ارَ بَ ـعمال العِ تِ كون باسْ يَ  ..........ف نْ ـالعُ  -

 ن1,5  ام .ـر إلى ثالثة أقسـعبية في الجزائجالس الشّ نقسم المَ تَ  – )3

 مـــا هــــي ؟  -        

ُ نْ ال يَ  يْ كَ لِ  -)4  ن1,5  ة .شَ ناقَ د المُ واعِ قَ ميع بِ الجَ  دُ ـيَّ ـقَ تَ يَ اوة دَ ـة عَ ـشَ ناقَ وار و المُ عن الحِ  جَ ـت

) منـــها .3ا (ـاذكـــر ثــالثً  -    
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استععندعند-

ِبِسلممعععلْلالعالِعُُِساباُبُتَسكككتتِكْكْاِ-

حقلِحيْلُسسسرافراف يُْو اإلسذير و اإلس

ِـة ِلــيـّتتصادصاديّقققتتِـون اقون اْقْيــــنيُّلنّ

رة رة ُن األي من األُ ـريهـشْهَّالشالشَّررجْجْ

كانها المناسفي مكانها المناسب: 

–ية نييَّانانِِممميزيَزلمالِمِ––جة ة َنتيَجنَ

نووـــددََتــتُ.................. على  tioمالهاالها .عععمَمَتتتععْْستتِِْْي اسفي اس

صصصول إلىول إلى صُصُُلوف الوَ
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