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 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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...............................
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 )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
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