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 أجب ب) صحيح ( أو ) خطأ( أمام كل عبارة مما يلي .: 1الوضعية 

 (...........الراحة و مشاهدة التلفاز من حقوق الطفل   ) 
  (............الماء غير ضروري للحياة . )

 (............ال أشارك في حمالت التشجير و النظافة ألنها ال تعنيني )
 ( ............اإلنسان النظيف محبوب عند جميع الناس ) 

 ( ..............من واجباتي ممارسة هوايتي المفضلة ) 

 : أصنف العبارات التالية داخل الجدول .2الوضعية 
                        الراحة و الترفيه -4تحية العلم -3طاعة الوالدين  - 2ممارسة هوايتي المفضلة. -1

 من واجباتي   من حقوقي 
............................................. 

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

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

بما أن المدرسة مكان للتربية و التعليم ، لذلك يجب المحافظة  :4الوضعية 
  على نظافتها .اكتب الفتة تنصح فيها تالميذ مدرستك بالمحافظة على نظافة 

 المدرسة .

 

 2019  :مارس                                   (2AP) ابتدائي  الثانية:  املستوى

 الرتبية املدنية يف مادة الّثاني اختبار الفصل
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 الوضعية اإلدماجية : 

عن أنفسكم بعد فصل  لترفهوا  (الحديقة العامة )في رحلة مدرسية إلى مذهبت
 دراسي متعب و مميز، ولكن عند وصولكم اندهشتم من كثرة النفايات هناك،

فنصحتكم معلمتكم بعض النصائح لتتعلموا  ، و حالة األشجار و النباتات 
 الحديقة العامة . ىكيفية المحافظة عل

 عن كيفية الحفاظ على الحديقة العامة . تعلمتها اكتب ثالثة نصائح 
 ........................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 ............................................................................................ 
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 امتحان الفصل الثاني في مادة التربية المدنية  

 أجب ب) صحيح ( أو ) خطأ( أمام كل عبارة مما يلي .: 1الوضعية 

 (صحيح الراحة و مشاهدة التلفاز من حقوق الطفل   )
  (خطأ الماء غير ضروري للحياة . )

 (خطأ أشارك في حمالت التشجير و النظافة ألنها ال تعنيني ) ال
 ( صحيح اإلنسان النظيف محبوب عند جميع الناس )

 ( خطأ من واجباتي ممارسة هوايتي المفضلة )

 : أصنف العبارات التالية داخل الجدول .2الوضعية 

 تحية العلم     -3 طاعة الوالدين  -2  ممارسة هوايتي المفضلة-1

 الراحة و الترفيه  -4

 من واجباتي   من حقوقي 
 ممارسة هوايتي المفضلة

 الراحة و الترفيه
 طاعة الوالدين   

 تحية العلم    

لذلك يجب المحافظة  : بما أن المدرسة مكان للتربية و التعليم ،4الوضعية 
على نظافتها .اكتب الفتة تنصح فيها تالميذ مدرستك بالمحافظة على نظافة 

 المدرسة .

 حافظوا على نظافة المدرسة ألنها مكان للتربية و التعليم .
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 الوضعية اإلدماجية : 

لترفهوا عن أنفسكم بعد فصل   ) الحديقة العامة(ذهبتم في رحلة مدرسية إلى
 دراسي متعب و مميز، ولكن عند وصولكم اندهشتم من كثرة النفايات هناك،

و حالة األشجار و النباتات ....... فنصحتكم معلمتكم بعض النصائح 
 لتتعلموا كيفية المحافظة عل الحديقة العامة .

باالعتماد على نصائح المعلمة ،ومادرسته في القسم ، اكتب ثالثة  

 نصائح عن كيفية الحفاظ على الحديقة العامة .

 المهمالت .ال أرمي األوساخ و الفضالت في األرض بل في حاوية  -

 أحافظ على النباتات و األشجار ، فال أكسر األغصان والأدوس على األزهار . -

 فيها الزوار بضرورة المحافظة على الحديقة العامة . أكتب الفتة أذكر -
 ) تقبل إجابات  مناسبة أخرى (    
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