املستوى  :الثالثة متوسط ( )3AMفيفري2015 :
املدة 01 :سا

اختبار الفصل الثاني يف مادة الرتبية املدنية
اجلزء األول:
-1
-

حدد مفهوم كل من6(:ن)
التغذية .
اآلفات االجتماعية.
املجالس القضائية .
الراتب الغذائي .

 -2رتب األغذية التالية في الجدول املوالي2( :ن)
لحوم  -بيض  -حليب  -خضر  -فواكه  -زيوت ودسم  -عجائن  -بقول جافة  -خبز -
املجموعة
األولى

املجموعة
الثانية

املجموعة
الثالثة

املجموعة
الرابعة

 -3تتكون املجالس القضائية من عدة غرف حددها؟ ( 8غرف)

(4ن)

املجموعة
الخامسة

اجلزء الثاني:
الوضعية االءدماجية8( :ن)
جرى حوار بينك وبين زميلك حول الدستور حيث اتفقتما في تعريفه غير أنكما اختلفتما في
تحديد مضمونه.

السند:1

" تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية اآلخرين".
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السند :2قال هللا تعالى ( ِإن الله يأمركم أن تؤدوا
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(اآلية 58
أن تحكموا ِبالعد ِل).

النساء)
التعليمة :انطالقا من السندات ومعلوماتك القبلية أكتب فقرة من  10أسطر تتحدث فيها
عن الدستور وأهميته.

بالت ـ ــوفي ــق

التصحيح النموذجي الختبار الفصل الثاني يف مادة الرتبية املدنية 3AM

اجلزء األول:
 )1تحديد املفاهيم6 :ن
 التغذية :هي عملية تزويد الجسم باملواد الضرورية لنموه. الراتب الغذائي  :هي كمية الغذاء التي يتناولها الفرد خالل  24سا ليحافظ على استقراره. املجالس القضائية :هي الجهة القضائية الثانية في الهرم الهيكلي للقضاء تختص في الفصلفي قضايا الطعون.
 اآلفات االجتماعية : )2ترتيب األغذية 2 :ن
املجموعة
املجموعة
املجموعة
املجموعة
املجموعة
الخامسة
الرابعة
الثالثة
الثانية
األولى
 زيوت ودسم بقول جافة  -عجائن خضر لحومحليب خبز فواكه بيض )3تتكون املجالس القضائية من  8غرف هي4 :ن
 -1الغرفة االقتصادية.
 -2غرفة األحداث.
 -3غرفة تجارية.
 -4غرفة اجتماعية.
 -5غرفة إدارية.
 -6غرفة االتهام.
 -7غرفة الجنايات.

 -8غرفة االستعجاالت.

-

الوضعية اإلدماجية8( :ن)
كتابة فقرة من  10أسطر تتحدث فيها عن الدستور وأهميته.

