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 أضع " صحيح أو "خطأ " أمام كل عبارة  (1التمرين )
  .مل ضعف لتطور المجتمعاالتنوع الثقافي هو ع -1

  .ةستوي الذكر و األنثى في كثير من مجاالت الحياي -2

  .العربية هي اللغة الرسمية األولى في وطنياللغة  -3

  .الحايك هو لباس تقليدي جزائري -4

  .ة  و أخو   ة  و محب   أتعايش مع اآلخرين في سالم   -5

 .المالوف هو أكلة تقليدية  -6

 : أضع كل كلمة في مكانها المناسب :  (2التمرين )
 األجيال  –قوة  –االختالفات  –المجتمع  –األجداد 

 هو ......................الموجود بين أفراد .....................و التي ورثها التنوع الثقافي 
 .................. عن ....................و هو عامل ............. للمجتمع و تطوره و نهضته

 : ألون مقومات المجتمع الجزائري  (3التمرين )
 
 
 
 
 

 8102 مارس             ( 3AP ابتدايئ ) الثالثةاملس توى: 

 يف مادة الرتبية املدنية  الثاينلفصل اختبار ا

الثروات  العروبة

 الطبيعية
 اإلسالم 

 األمازيغية 
البحر األبيض 

 المتوسط

اللغة 

 الفرنسية 
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 :  الوضعية اإلدماجية
باعتبار أن اإلنسان يعيش مع الجماعة لهذا من واجبه احترام اآلخرين مهما كانوا مختلفين و يتعايش معهم 

 في محبة و أخوة.
 لآلخرين . أذكر ثالث تصرفات تدل على تعايشك و تقبلك 

1- ....................................... 

2- ........................................ 

3- ........................................ 

 
 بالتوفيق
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 التصحيح النموذجي
 أضع " صحيح أو "خطأ " أمام كل عبارة  ن(3)(1التمرين )

  خاطئالتنوع الثقافي هو عمل ضعف لتطور المجتمع.               -1

 صحيحيستوي الذكر و األنثى في كثير من مجاالت الحياة .         -2

  صحيحاللغة العربية هي اللغة الرسمية األولى في وطني.            -3

  خاطئالحايك هو لباس تقليدي جزائري.                              -4

  صحيحاآلخرين في سالم و محبة و أخوة.                أتعايش مع -5

  خاطئالمالوف هو أكلة تقليدية .                                       -6

 
 أضع كل كلمة في مكانها المناسب :  ن(2.5) (2التمرين )
 األجيال  –قوة  –االختالفات  –المجتمع  –األجداد 

 و التي ورثها  المجتمعالموجود بين أفراد  االختالفاتالتنوع الثقافي هو 
 للمجتمع و تطوره و نهضته. قوةو هو عامل  األجداد عن األجيال

 ألون مقومات المجتمع الجزائري ن( 3):  (3التمرين )
 
 
 
 
 

 ن(1.5):  الوضعية اإلدماجية
أن اإلنسان يعيش مع الجماعة لهذا من واجبه احترام اآلخرين مهما كانوا مختلفين و يتعايش معهم  باعتبار

 في محبة و أخوة.
 ك لآلخرين : أذكر ثالث تصرفات تدل على تعايشك و تقبل

 أتسامح مع صديقي إن غضب علي  -1

 أتواصل مع اآلخرين و أتقبل رأيه  -2

 ال أخر من غيري  -3
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