
دقيقة                 45المّدة:                                                                              -تاوقريت  – عبد القادرلوالي الشهيد متوسطة: 
  2021 جانفي28 التاريخ:                                      متوسط                                                                     األولىالمستوى: 

    

   
 

كم هللا***
ق 
 
*** وف  

 

 

 
 
 
 

 في مادة التربية المدنية فرض األّولال
 

 

 ( طانق 09)  :  ىاألول الوضعيــــــــــــــة

  ن ( 04)    يلي :  ما أكمل -1س  
 .....................ء فيسوا.....................القائم بين...................... هو : الثقافيالتنوع  */  

 الموروثة عن األجداد.....................أو      

 .............................................................................................:  التمييز العنصري*/   

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

 ن ( 02)   : التنوع الثقافي نقطتين أهمية بين في  – 2س

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

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

 ن ( 03)  : اربط بسهم – 3س

 لمانياأ                                  ظهر في نظام األبارتيد -            

 لسطينف                                   ظهرت في الصهيونية -            

 نوب إفريقياج                                       ظهرت في النازية -            

 نقاط ( 06الوضعية الثانية )   

    : و صحح الخطأ إن وجدأجب بصح أو خطأ  -

 .................................................................تمييز العنصري مصدر تجديد و إبداعال - 
 ..................................................................يساهم التنوع الثقافي في جلب السياح - 
 ....................................................................ز العنصري يؤدي إلى التعايشالتميي - 
 ..........................................أخطر أنواع التمييز العنصري الممارسة حاليا تعد الصهيونية - 
 .................................................................ؤدي التنوع الثقافي إلى تشويه الثقافةي - 
 ..............................................................تعليم األبناء ثقافة التسامح سلوك إيجابي  - 

 
 
 
 
 
 

 االسم و اللقب : ...................................... القسم: .................
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دقيقة                 45المّدة:                                                                              -تاوقريت  – عبد القادرلوالي الشهيد متوسطة: 
  2021 جانفي28 التاريخ:                                      متوسط                                                                     األولىالمستوى: 

    

   
 

كم هللا***
ق 
 
*** وف  

 

 ن ( 05الوضعية الثالثة ) 

 ن ( 05)       : صنف السلوكات التالية في الجدول الموالي
 –التفضيل بين الناس  –الحرمان من السكن  –نشر العدالة  –التمييز العنصري  –التنوع الثقافي      

          . لتصفية العرقيةا -عتماد الحوارا - ستعمال أساليب عدوانيةا –ساعدة األخرين م –استعمال الكلمة الطيبة 

 

 سلوكات تؤدي الى السلم سلوكات تؤدي الى العنف

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رحم هللا القائل                      

ال تحزنن على الصبيان إن ضربوا                                              
    علم واألدب  فالضرب يبرأ ويبقى ال                                                                         

 مـــــالضرب  ينفعهم والعلم  يرفعه                                            
ا كتبواـوا وملو ال المخافة ما قرؤ                                                                           

                مـــــــــلو ال المعلم كان الناس كله                                           
         م وال أدبـــــــم ال علــــشبه البهائ                                                                        
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دقيقة                 45المّدة:                                                                              -تاوقريت  – عبد القادرلوالي الشهيد متوسطة: 
  2021 جانفي28 التاريخ:                                      متوسط                                                                     األولىالمستوى: 

    

   
 

كم هللا***
ق 
 
*** وف  

 

 
 
 

 في مادة التربية المدنية فرض األّولال
 

 ( طةانق 07)  الوضعيــــــــــــــة األولى : 
   عرف ما يلي :  -1س  

لى شخاص عبين األ..............عن شخص ، أو عدم ...............تفضيل  هو : التمييز العنصري -  

     .و التفكك...............و الجنس و اللون مما يؤدي إلى...............أساس 

 .............................................................................................:  التنوع الثقافي  -  

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

 ن ( 02. ) في نقطتين كيف تواجه أخطار التمييز العنصري بين – 2س

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

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

 ن ( 03)    اربط بسهم : -3س

                                     الصهيوينة                        ألمانيا ظهرت فيها   */ 

                           األبارتيد                   اجنوب افريقيا ظهرت فيه*/ 

                            النازية                   فلسطين ظهرت فيها       */

 ن (  06:  )  أجب بصح أو خطأ و صحح الخطأ إن وجد -2س  

 .....................................................................تمييز العنصري مصدر تجديد و إبداعال - 
 ......................................................................اهم التنوع الثقافي في جلب السياحيس - 
 ........................................................................ز العنصري يؤدي إلى التعايشالتميي - 
 ..................................................نواع التمييز العنصريأأخطر  حالياالصهيونية الممارسة  - 
 .....................................................................ؤدي التنوع الثقافي إلى تشويه الثقافةي - 
 ...............................................................من مظاهر التنوع الثقافي تنوع اللغات - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم و اللقب : ...................................... القسم : .................
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دقيقة                 45المّدة:                                                                              -تاوقريت  – عبد القادرلوالي الشهيد متوسطة: 
  2021 جانفي28 التاريخ:                                      متوسط                                                                     األولىالمستوى: 

    

   
 

كم هللا***
ق 
 
*** وف  

 
 
 

 ن ( 05الوضعية الثالثة : ) 
       :  صنف السلوكات التالية في الجدول الموالي

الحرمان من  –نشر العدالة  -رقية التصفية الع –اعتماد الحوار  –لتمييز العنصري ا –التنوع الثقافي      

 .          - أساليب عدوانية تباعا –ساعدة األخرين م –مة الطيبة الكل   –بين الناس  المفاضلة –السكن 

 

 سلوكات تؤدي الى السلم سلوكات تؤدي الى العنف

 
 
 
 

 

 
 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

****************** 

 ِة ناكسُ ـــــا حتى القيامــــفليس له***     إِذا ما أقاَم العلُم رايةَ أمٍة         
 لها العلُم إِن لم يسهِر السيُف حارسُ    ***  تناُم بأمٍن أمةٌ ملَء جفنِها                                  
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المستوى : األولى متوسط .     متوسطة : األخوين بوحرود ـ جميلة ـ                                                                                            

.                                                                                                        المدة : ساعة .2019/ 2018السنة الدراسية :

فـــــــــــــــرض الثالثي األول في مادة التربية المدنية .

الوضعية األولى : (10ن)
   بما يناسب :أكمل الفراغات  /1
في هو عبارة عن وجود ...................... في العالم، أو في .................. أو في .....................معينة .التنوع الثقا-
التمييز العنصري هو تفضيل ...................... عن شخص، أو عدم ............................. بين األشخاص على أساس -

اللون و ............... مما يؤدي إلى .......................... والتفكك . .................. والجنس و
أجب بصحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد  /2
التمييز العنصري مصدر تجديد وإبداع ...........................................................................................-
ي يساعد في نشر البدع والخرافات .................................................................................التنوع الثقاف -
في جلب السياح ........................................................................................ التنوع الثقافييساهم  -
نواع التمييز العنصري .........................................................................................الصهيونية أخطر أ-
......يؤدي التنوع الثقافي إلى تشويه الثقافة .......................................................................................-
التنوع الثقافي األقليات في سيادة الدول ....................................................................................يساعد  -

الوضعية الثانية : (10ن) 
بين في ثالثة نقاط دور التنوع الثقافي: ) 1
-...........................................................................................................
-...........................................................................................................
-..........................................................................................................
: اربط بسهم /2

  .نظام األبارتيد ظهر في                                                            فلسطين * 

 .الصهيونية ظهرت في                                                             ألمانيا *

. جنوب إفريقيا                                                                 النازية ظهرت في* 

تسعى المنظمات الدولية ومن ورائها الدول الساعية للسالم إلى تدعيم التنوع الثقافي بعدة وسائل هي :/3

-......................................................................................................

-......................................................................................................

-......................................................................................................

-......................................................................................................
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التمييزالتمييز العنص--

................................. و
أجب بصحيحأجب بصحيح أو خ/2

لعنصري مصمييز العنصري مصدر
ففي يساعد فيي يساعد في نشرف الثقاف

في جلبفي جلب السلثقافيوع الثقافي
واع التمييز العننواع التمييز العنصرطر أ

 تشويه الثقافة إلى تشويه الثقافة .....
ت في سيادة الدألقليات في سيادة الدول

في:  الثقافي: 
...............................

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

                                       فلس

.          ألماني                ألمانيا

.  جنوب إفرجنوب إفريقيا       

في بعدة وسائل الثقافي بعدة وسائل هي

......

eeeeee



المّدة: ساعة واحدة                                                                                                     -تاوقريت  – لوالي عبد القادرالشهيد متوسطة: 
 م 2018/  11 / 0.  التاريخ:                                          متوسط                                                                     األولىالمستوى: 

    
   

 

�� هللا*** �� *** و��  

 

 
 

 
 

 في مادة التربية المدنية فرض األّولال
 

 
 ) نقطة 12(  :  ىاألول الوضعيــــــــــــــة

 ن ) 02(   يلي :  عرف ما -1س  
  .............................................................................................:  الثقافيالتنوع  -  

     .......................................................................................................  
 .............................................................................................:  العنصري التمييز  -  

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

 ن )  06(   : و صحح الخطأ إن وجدأجب بصح أو خطأ  -2س  
 .................................................................تمييز العنصري مصدر تجديد و إبداعال - 
 ..................................................................يساهم التنوع الثقافي في جلب السياح - 
 ....................................................................ز العنصري يؤدي إلى التعايشالتميي - 
 ..................................عد الصهيونية الممارسة في فلسطين أخطر أنواع التمييز العنصريت - 
 .................................................................ؤدي التنوع الثقافي إلى تشويه الثقافةي - 
 ............................................................................اإلهانة و اإلهمال عنف مادي - 

 ن ) 04(       : صنف السلوكات التالية في الجدول الموالي 3س
 –التفضيل بين الناس  –الحرمان من السكن  –نشر العدالة  –التمييز العنصري  –التنوع الثقافي      

          .ستعمال أساليب عدوانيةا –ساعدة األخرين م –استعمال الكلمة الطيبة 

 
 سلوكات تؤدي الى السلم سلوكات تؤدي الى العنف

 
 
 
 

 

 
 

  .  .االسم و اللقب : ......................................
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: لللىىاألولاألولــــــــةــــــــــــــة

/ex022( (   يلي : يلي : اف ما
.........................: في

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

...............................
الخطأصحح الخطأ إن وجد

n c
.........................عإبداع

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

ع التمييز العن أنواع التمييز العنصر
.............................
...............................

 )ن )0
ن من السكنحرمان من السكن 

                 .ةوانية

-eyدي الى السلم تؤدي الى السلم
e



المّدة: ساعة واحدة                                                                                                     -تاوقريت  – لوالي عبد القادرالشهيد متوسطة: 
 م 2018/  11 / 0.  التاريخ:                                          متوسط                                                                     األولىالمستوى: 

    
   

 

�� هللا*** �� *** و��  

 
 

 )نقاط  08(  :  الثـــــــانية الوضعيــــــــــــــة
هما اع عنيف بيندار بينهما حوار حاد أدى إلى حدوث نزرأيت في ساحة المتوسطة زميلين لك                 

    تدخلت لفك هذا النزاع . فماذا قلت لهم؟
    نْ َسحْ أَ  يَ ي هِ تِ الَّ بِ  مهُ ة َو َجاِدلْ لَحسَنَ ا لَموِعَظةِ َك بِالِحْكَمِة و اادُع إَِلى سَبِيِل َربِّ قال هللا تعالى : " :1 السنــــد  

  من سورة النحل 125األية 
"  الكالم يشبه النحل فيه اإلبر و فيه العسل ":2ــدالسنــ

ة و لكلمة المهذبيقتضي االعتراف بوجود األخر و استعمال االحوار سلوك حضاري  "  : 3ـــد السنـ   
           عدم مقاطعة المتحدث ".

 
 ة :التعليمــــــــــــ

و  روط  للحوارشأسطر تشرح فيها  08من السندات المقدمة و مكتسباتك القبلية اكتب فقرة ال تتجاوز        
  أهميته.

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

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

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

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

 

******************
ِة ناكُســـــا حتى القيامــــفليس له***   إِذا ما أقاَم العلُم رايةَ أمٍة

لها العلُم إِن لم يسهِر السيُف حارسُ    ***  تناُم بأمٍن أمةٌ ملَء جفنِها                                  
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تدخلتتدخلت لفك
1السنـــالسنــــد m22ـــدــدسنــالسنــ:: aـدـــدسنـ الحوار""    :33ـ xa." ة المتحدث ".اطعة المتحدث

: ة
دمة و مكتسباالمقدمة و مكتسباتك

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

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

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

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

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

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



 الفرض االول في التربية المدنية

 ن12الجزء االول 

 طلح او تعريفهصاكمل الجدول بذكر الم (1

 تعريفه                                  المصطلح

  التنوع الثقافي

 بقيادة الدوف هتلر 1945 1933حركة عنصرية ظهرت بالمانيا 

 حدد ثالث وسائل تدعيم التنوع الثقافي (2

 1 

 2 

 3 

 صحيح الخطااو خطا مع تاجب بصحيح  (3

 الحوار هو نقاش دفاعي و الفظه عنيفة

 يؤدي الحوار الى تصحيح االخطاء

 يستخدم الحوار الناجح اسلوب التجريح

 الحوار اداة للتعبير عن تقبل راي االخر

 بين التمييز العنصري و التميز التنافسي تميز المصطلحات التالية في مخطط حتى صنف (4

 الجدارة-العرق-اللون-العمل اتقان-الخلق-الجنس

 المفاضلة بين الناس على اساس

 

                                                                                      

 

 

 تميز عنصري                              تميز تنافسي                                      

 ن8 الوضعية االدماجية (5

القظاء على نظام االبرتايد وحققت بعدما استطاعت  اصبحت ضمن الدول المتقدمة قرات في مجلة اقتصادية ان جنوب افريقيا

 التعايش السلمي بين افراد المجتمع

 السندات 

I.  في جنوب افريقياحكمت من خالله االصلية البيضاء الذياالبرتايد هو نظام الفصل العنصري 

II. الطابع العنصري للصهيونية حقيقة يعيشها الفلسطينيون يوميا من خالل عملية االبادة والتشريد 

اسطر تبرز فيها نماذج التمييز العنصري في العالم مبررا  8الى 6انطالقا من االشكالية و السندين و على ما درست اكتب فقرة من

 اخطاره
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العنف ال مكان لھ في 
 نملكحیاتنا .. نحن 

في قسمنا  الحب
 ...وأسرتنا ونتحاور

نسمع  وبالحوار
بعضنا ونتجاوز 

لذا نحن مشاكلنا  
أقویاء والعنف 

ضعیف

ن)6الثاني (السؤال 
ا

التعلیمة:اكتب فقرة من 08 اسطر تبین فیھا لزمالئك أخطار العنف والتمییز العنصري وتدعوھم فیھا إلى الحوار مبینا اھمیتھ
............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
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الحدیثالحجريالعصرالقدیمالعصر الحجرياإلنساننشاط
الصیدوالسھام فيالحجارةاإلنساناستعمل

وجلود الحیواناتاألشجارأوراقاإلنسانلبس
عرف حیاة االستقرار في المناطق الدافئة

طور وسائلھ وصقل الحجارة وصنع الفؤوس والمكاشط
حیاة التنقل وسكن الكھوف والمغاراتاإلنسانعاش

مارس اإلنسان الزراعة واستأنس الحیوانات

أكمل مایلي بما
یناسبھ

09المثلث یمثل الساعة إلیك الشكل التالي:   
صباحا في غرینتش  

و ب أكم تكون الساعة في المدینة 
................................................................
...................................................................
....................................................................

افیارجغال
.أھمھا.......................عددھا............................................................................خط طول ن) 4السؤال األول(

..............عددھا...................یتوسطھا......................................................دوائر العرض ھي:
.................في المجموعة الشمسیة ویتنج عن دورانھا حول نفسھا................. تحتل االرص المرتبة

أ

ب
بلون ازرق على الخریطة  غرینتشخط  أظھر

وخط االستواء بلون أخصر

ن)3الثاني( السؤال 
ا

(  عالمة ضع X المناسبة الخانة في)   ن)4الثالث (السؤال 
ا
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