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 الّتمرين األّول : ألّون المعلومات الّتي أجدها في بطاقتي المدرسّية.

                                                                                      

 

 

 

  

 

  الّتمرين الّثاني : أجيب بــ : ) صحيح (    أو    ) خطأ (

 أشّوش في القسم ألّنني أحترم معلّمتي    ) ................(

 أستأذن والدّي إذا أردت الخروج  ) .................(

 أتحّصل على بطاقتي المدرسية من المستشفى )....................(

 أنجز واجباتي دون كسل )..................( 

 

 

 

 2018  :مارس                        ( 1AP)ابتدايئ  الأوىل: املس توى 

 املدنيةالرتبية يف مادة  الثاينلفصل اختبار ا

 عنوان جّدي لقبي إسم  أبي

 صورة المديرة إسمي عنواني

 مكان ميالدي
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 الّتمرين الّثالث :  أربط بين شطري الجملة .

 

 

   

محمم                                                               

 

 

 الّتمرين الّرابع :  أحّوط الجواب الّصحيح .

لوان العلم الوطني هي :األزرق ــ األحمر ـــ  األسود ـــ األخضر ــ  األصفر ــ أ

  األبيض .

يتوّسط العلم الوطني :        

 

 

الغميضة . -قسما    -عنوان النشيد الوطني : مدرستي   
 

 الوضعية اإلدماجّية :

هذه الكلمات ,ساعده في ذلك ليحصل على جملة مفيدة أخطأ زميلك في ترتيب  

 ويكتبها .

  

 

 

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

 

2010مارس 25                                          اإلسم :   

عاصمةالجزائر ال                                          اللّقب :  

محّمد                                  تاريخ الميالد :  

  مكان الميالد :                                بن مهيدي

 

 

 

                 مكان الميالد :        

 

 يحييّ  الّتلميذ عند لقائهم اآلخرين المهّذب

http://www.ets-salim.com/


 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

  

 الّتمرين األّول : ألّون المعلومات الّتي أجدها في بطاقتي المدرسّية.2ن

 

 

 

 

 

 

 الّتمرين الّثاني : أجيب بــ : ) صحيح (    أو    ) خطأ ( 2ن

......(خ        أشّوش في القسم ألّنني أحترم معلّمتي    ) ...  

.....(ص         أستأذن والدّي إذا أردت الخروج  ) ....  

.......(خ         أتحّصل على بطاقتي المدرسية من المستشفى )...  

......( ص           أنجز واجباتي دون كسل ).....  

 الّتمرين الّثالث :  أربط بين شطري الجملة . 2ن

 

 

 

محمم                                                               

 

 2018: مارس( 1AP)ابتدايئ  الأوىل:املس توى 

 املدنيةالرتبية يف مادة  الثاينلفصل اختبار اتصحيح   

 عنوان جّدي لقبي إسم  أبي

 صورة المديرة إسمي عنواني

 مكان ميالدي

2010مارس 25اإلسم :                                            

الجزائر العاصمة                                          اللّقب :  

 تاريخ الميالد :                                  محّمد

 مكان الميالد :                                بن مهيدي

 

 

 

 مكان الميالد :                        
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 الّتمرين الّرابع :  أحّوط الجواب الّصحيح . 1,5ن

ألوان العلم الوطني هي :األزرق ــ األحمر ـــ  األسود ـــ األخضر ــ  األصفر ــ 

 األبيض .

 يتوّسط العلم الوطني : 

  

 عنوان الّنشيد الوطني : مدرستي ــ     قسما ــ    الغميضة ـــ 

 الوضعية اإلدماجّية : 2,5ن

ساعده في ذلك ليحصل على جملة مفيدة الكلمات ,أخطأ زميلك في ترتيب هذه 

 ويكتبها .

 

 

 

 

 التلميذ المهّذب يحيي اآلخرين عند لقائهم .

 

 

 

 

 يحييّ  الّتلميذ عند لقائهم اآلخرين المهّذب
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