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 :''  بـ '' َصِحٌٍح '' أَْو '' َخاِطئأُِجٌُب  (1

  

ُة َواِجٌب ِمْن َواِجَباِت الِطْفِل ) . - ٌَ ْسلِ  .................... ( اللَِّعُب َو التَّ

 الُمَحاَفَظُة َعلَى الَنَباِت َتَصُرٌف َسلٌٌِم ) ..................... ( -

ُر ِفً اْسِتْعَماِل اْلَماِء    ) ..................... ( -  أُْسِرُف َو أَُبذِّ

 ......... (الُمَحاَفَظُة َعلَى أََثاِث الِقْسِم َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمَتَعلٍِم ) ............ -

ِة ) ..................... ( - ٌَ ْسلِ ُة َمَكاٌن لِْلَتْرِفٌِه َو التَّ  الَحِدٌَقُة الَعامَّ

 

ٌُْكِملَُها  (2  :  أَْرِبُط ُكلَّ ُجْملٍَة ِبَما 

 

ُم أَْوَقاَت َراَحِتهِ   -َنْحُن أَْطَفــــــاٌل                -  ٌَُنظِّ

 لََنا الَحقُّ ِفً الَراَحةِ   -الَماُء َضُروِرٌي                -

ِجٌــُب             - ْلِمٌُذ النَّ َواِن َو الَنَباِت.  -   التِّ ٌَ ْنَساِن َوالَح  لِْْلِ

لًِ  (3 ٌَ  :  أَْكِمل الَفَراَغ ِبَما 

 

 َجَمالِهِ    -َحَمََلِت    -َسلِـــيٌم     -أَُحافُِظ  

 

ْنِظٌِف َو ....................... َعَلى َنَظاَفِة أَُشاِرُك ِفً . - ........................... التَّ

 الُمِحٌِط 

 َو .........................  ِِلَنَّ َذلَِك َتَصُرٌف ..........................................

 1027  :مارس                        ( 2AP)ابتدايئ الثانية : املس توى  

 الرتبية املدنيةيف مادة  الثاينلفصل اختبار ا
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ِحٌحِ   (4 ُن الِبَطاَقَة اْلِتً َتُدُل َعلَى التََّصُرِف الصَّ  :  أُلَوِّ

 

 

 

  

 

 

 

 :    الوضعية االدماجية 

 '' اْلَمَكاُن الَِّذي َتْقِضً ِفٌِه ُمْعَظَم أَْوَقاِتَك ُهَو اْلـِقْسُم ''             

ًة َتُحُث ُزَمََلِئَك َعلَى الُمَحاَفَظِة َعلَى َنَظاَفِة الِقْسِم.         ٌَّ  أُْكُتْب ََلِفَتًة َتْوِجٌِه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أَُشاِرُك ِفً َتْنِظٌِف 

 ًِّ  الَح

أَْقَتِصُد ِفً 

 إِْسِتْعَماِل الَماءِ 
َراتٍ  ٌْ  أَقُوُم ِبَغْرِس ُشَج

ُكلُُّه  أَْقِضً َوْقِتً

 ِفً اللَِّعبِ 

اِت ِفً  ٌَ أَْرِمً الِنَفا

 َسلَِّة الُمْهَمََلتِ 

َة َمْفُتوَحًة  ٌَّ أَْتُرُك الَحَنِف

 َبْعَد اإلِْسِتْعَمالِ 

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

....................................... 
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 تصحيح اختبار الفصل الّثاني في ماّدة التربية المدنّية 

 ن5.5:  '' َصِحيٍح '' أَْو '' َخاِطْئ ''(  1

  

ُة َواِجٌب ِمْن َواِجَباِت الِطْفِل ) . - ٌَ ْسلِ  (   َخاِطئْ  اللَِّعُب َو التَّ

 ( َصِحيحٍ الُمَحاَفَظُة َعلَى الَنَباِت َتَصُرٌف َسلٌٌِم ) -

ُر ِفً اْسِتْعَماِل اْلَماِء    ) -  ( َخاِطئْ أُْسِرُف َو أَُبذِّ

 ( َصِحيحٍ الُمَحاَفَظُة َعلَى أََثاِث الِقْسِم َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمَتَعلٍِم ) -

ُة َمَكانٌ  - ِة ) الَحِدٌَقُة الَعامَّ ٌَ ْسلِ   ( َصِحيحٍ لِْلَتْرِفٌِه َو التَّ

 ن1.5 : أَْربُِط ُكلَّ ُجْمَلٍة بَِما ُيْكِملَُها(5

 

ُم أَْوَقاَت َراَحِتهِ   -             -َنْحُن أَْطَفــــــاٌل    ٌَُنظِّ

 لََنا الَحقُّ ِفً الَراَحةِ   -             -الَماُء َضُروِرٌي  

ِجٌـ ْلِمٌُذ النَّ َواِن َو الَنَباِت.  -            -ـُب  التِّ ٌَ ْنَساِن َوالَح  لِْْلِ

 ن5:  أَْكِمل الَفَراَغ بَِما َيلِي(3

 

ْنِظٌِف َو .....َحَمََلتِ  أَُشاِرُك ِفً ....  ... َعلَى َنَظاَفِة الُمِحٌِط أَُحافِظُ  ... التَّ

 .....َسلِـــيمٌ  ...  ِِلَنَّ َذلَِك َتَصُرٌف ...َجَمالِهِ  َو ....

ِحيحِ (4 َصُرِف الصَّ  ن3:  َتْلِويُن البَِطاَقَة اْلتِي َتُدلُ َعلَى التَّ

 

 

 

  

 

ًة  الوضعٌة اَلدماجٌة    ٌَّ  ن1:    كتابة  ََلِفَتًة َتْوِجٌِه

 

 أَُشاِرُك فِي َتْنِظيِف الَحيِّ 
أَْقَتِصُد فِي إِْستِْعَماِل 

 الَماءِ 
 أَقُوُم بَِغْرِس ُشَجْيَراتٍ 

أَْقِضي َوْقتِي ُكلُُّه فِي 

 اللَِّعبِ 

أَْرِمي النَِفاَياِت فِي َسلَِّة 

 الُمْهَمََلتِ 

َة َمْفُتوَحًة َبْعَد  أَْتُرُك الَحَنفِيَّ

 اإلِْستِْعَمالِ 

ٌَات  إِْرِمً الِنَفا

لَة  َداِخَل السَّ


