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تيةبالكلمة المناسبة من الكلمات اآل كمل الفراغأن(  :        السؤال األول :)3

 المحبة _ نتيجة_ األغلبية_ سالم _  الجميع _ التعايش
لى .........يتفق عليها ........إو اكثر بهدف الوصول أالحوار حديث يدور بين شخصين   

و تقبلها .........أ  
بالحوار يسود النظام و تنتشر ........و التفاهم بيننا و يمكننا ..........مع الغير في مودة و ..........-  

أو خطأن (اجب ب صحيح   السؤال الثاني :)4 
مقاطعة المتحدثداب الحوار آمن  -1 

صغاء للمتحدث ل الخالفات يكون بالتعصب وعدم اإلح -2 
ربع سنوات دراسيةأالتعليم المتوسط يتكون من  -3 

دابي يوجه كل المتعلمين الى شعبة اآلفي مرحلة التعليم الثانو   -4 
اختر اإلجابة الصحيحة   السؤال الثالث )3ن:

: منظمة اليونسكو هي منظمة - 1 
 فرنسية    -تابعة لألمم المتحدة -فريقيةإ -

: سست منظمة اليونسكو فيأت - 2 
 1962- 1945- 1918- 

: يوجد مقر منظمة اليونسكو في   -3 

باريس             القاهرة  -واشنطن               -  
 بالتوفيق

 8102 مارس             ( 4AP ابتدايئ ) الرابعةاملس توى: 

 يف مادة الرتبية املدنية  الثاينلفصل اختبار ا
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 التربية المدنية  تصحيح

 السؤال األول :)3ن( اكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات االتية       

 المحبة _ نتيجة_ األغلبية_ سالم _  الجميع _ التعايش

الحوار حديث يدور بين شخصين او اكثر بهدف الوصول -   

.......االغلبيةاو تقبلها ..لجميع......يتفق عليها ..انتيجة.........الى   

....مع الغير ..التعايش....مكننا ......و التفاهم بيننا و يلمحبةبالحوار يسود النظام و تنتشر ..ا-        
.........سالم.في مودة و   

 السؤال الثاني :)4 ن (اجب ب صحيح او خطا

خطامن اداب الحوار مقاطعة المتحدث             1 

خطاحل الخالفات يكون بالتعصب وعدم االصغاء للمتحدث        -2 

صحيحالتعليم المتوسط يتكون من ثالث سنوات دراسية                -3 

خطافي مرحلة التعليم الثانوي يوجه كل المتعلمين الى شعبة االداب       -4 

اختر اإلجابة الصحيحة   السؤال الثالث )3ن:

: منظمة اليونسكو هي منظمة - 1 

افريقية -  لألمم المتحدة -تابعة   فرنسية - 
    

: منظمة اليونسكو في تاسست - 2 

 1962- 1945- 1918- 

: يوجد مقر منظمة اليونسكو في   -3 

القاهرة            باريس   -واشنطن               -  
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