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حيَحة فقط : ُن اإلَجاَبَة الصَّ  الّتمرين األّول: أُلَوِّ

 ــ الَماُء َضروري 

 

ث    ــ َماُء ُملَوَّ

 

 ــ ِعْنَد اْسِتْعماِل الماء

 

 ــ ُحْسُن اْسِتْعماِل الماء

 

 ــ تأتي من الماء الملوث أمراض خطيرة ، أذكر نوعا منها :

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

 الّتمرين الّثاني : اْمأْل الَفَراَغ ِبالَكلَِمِة الُمَناِسَبِة :

ُف ِجْسمي بـ...................و.......................  ــ أَُنظِّ

و............................األَْسَناِن.ــ أنظف أَْسَناني ِباْستِْعَماِل .....................  

ْلميُذ النَّظيُف َيكوُن َمْحبوب  ِعْنَد ......................  ــ التِّ

 6102 ماي            (   2AP)      الثانية ابتدايئ:   املس توى 

 اختبار الرتبية املدنية  للفصل الثالث

طْ قَ فَ  سانِ إلنْ لِ  ةِ يَّ الحَ  ناتِ الكائِ  ميعِ جَ لِ    

ة  طيرَ خَ  راض  أمْ  ة  دَ يِّ جَ  ة  حَّ صِ    

دُ صِ تَ قْ أَ  رُ ذِّ بَ أُ    

ء  يِّ سَ  لوكُ سُ  ميد  حَ  لوك  سُ    
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ُح الَخَطأَ إِْن ُوِجَد :  الّتمرين الّثالث : أُجيُب بــ )ص( أو )خ ( وأَُصحِّ

َحِة )...............(ــ َرْمُي الَفَضََلِت في َسلَِّة الُمْهَمََلِت  ِحْفًظا لِلصِّ  

 ــ الِمَساَحاُت الَخْضراُء ُمْلُك لَِبْعِض النَّاِس َفَقْط )...............(

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

 ــ رمي القاذورات و األوساخ على األرض سلوك حسن )...................(

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

 ــ المساحات الخضراء تزيد في جمال المدينة ).................(

 الّتمرين الّرابع : أَْربِْط ِبَسْهٍم :

َغْيُر ُمْثِمَرةــ َهَدُف َحَمََلِت التَّْشجيِر ُهَو                        ــ ُمْثِمَرة  وَ   

 ــ ِمْن َفَواِئِد الشََّجَرِة                                  ــ الَيْوُم الَعالَِمي لِلشََّجَرةِ 

 ــ األَْشجاُر َنْوعاِن                                    ــ َنْسَتِظُل ِبِظلَِّها

اَدةُ الِمَساحاِت مارس                                         ــ ِزي 12ــ 

 الَخْضراِء                         

: ةِ رَ جَ على الشَّ  ظُ افِ حَ تُ  فَ يْ كَ  نِ يْ رَ طْ في سَ  بْ تُ كْ ــ أُ   

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

........................................................................................ 
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 بالتوفيق
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    تصحيح اختبار الفصل الثالث في التربية المدنية

 التمرين األول : ألون اإلجابة الصحيحة فقط :) 1 ن (

 ــ الماء ضروري 

 

 ــ ماء ملوث

 

 ــ عند استعمال الماء

 

 ــ حسن استعمال الماء

 

 ــ تأتي من الماء الملوث أمراض خطيرة ، أذكر نوعا منها :

من الماء أمراض خطيرة منها مرض التيفوييد...... ....تأتي  

 التمرين الثاني : أملئ الفراغ بالكلمة المناسبة :) 1.2 ن (

 ــ أنظف جسمي بـالماء.....و...الصابون....

 ــ أنظف أسناني باستعمال ....الفرشاة .....و....معجون .....األسنان.

..ــ التلميذ النظيف يكون محبوب عند ....الناس...  

 التمرين الثالث : أجيب بــ )ص( أو )خ ( وأصحح الخطأ إن وجد ) 2.2 ن (

 ــ رمي الفضَلت في سلة المهمَلت حفظ للصحة )...ص....(

 ــ المساحات الخضراء ملك لبعض الناس فقط )....خ...(

 ....المساحات الخضراء ملك لجميع الناس .....

 لجميع الكائنات الحية لإلنسان فقط

 صحة جيدة أمراض خطيرة

 أبذر أقتصد

 سلوك حميد سلوك سيء
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حسن ).....خ.....( ــ رمي القاذورات و األوساخ على األرض سلوك  

 .......رمي القاذورات و األوساخ على األرض سلوك سيء......

 ــ المساحات الخضراء تزيد في جمال المدينة )....ص....(

 التمرين الرابع : أربط بسهم ) 1 ن (

 ــ هدف حمَلت التشجير هو                        ــ مثمرة وغير مثمرة

ــ اليوم العالمي للشجرة                              ــ من فوائد الشجرة      

 ــ األشجار نوعان                                    ــ نستظل بظلها

مارس                                         ــ زيادة المساحات  12ــ 

 الخضراء                          

ن ( 2رة )أكتب في سطرين كيف تحافظ على الشج  

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

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