المدّة 45 :دقيقة
التاريخ28 :جانفي 2021

متوسطة :الشهيد لوالي عبد القادر – تاوقريت -
المستوى :األولى متوسط

االسم و اللقب  ...................................... :القسم................. :
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األول في مادة التربية المدنية
الفرض ّ
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الوضعيــــــــــــــة األولى  09 ( :نقاط )
س -1أكمل ما يلي  04 ( :ن )
* /التنوع الثقافي هو ...................... :القائم بين.....................سواء في.....................
أو ....................الموروثة عن األجداد.
* /التمييز العنصري ............................................................................................. :
.......................................................................................................
س – 2بين في نقطتين أهمية التنوع الثقافي  02 ( :ن )
..............................................................................................................
..............................................................................................................
س – 3اربط بسهم  03 ( :ن )
ألمانيا
 نظام األبارتيد ظهر فيفلسطين
 الصهيونية ظهرت فيجنوب إفريقيا
 النازية ظهرت فيالوضعية الثانية (  06نقاط )
 أجب بصح أو خطأ و صحح الخطأ إن وجد : التمييز العنصري مصدر تجديد و إبداع................................................................. يساهم التنوع الثقافي في جلب السياح.................................................................. التمييز العنصري يؤدي إلى التعايش.................................................................... تعد الصهيونية الممارسة حاليا أخطر أنواع التمييز العنصري.......................................... يؤدي التنوع الثقافي إلى تشويه الثقافة................................................................. -تعليم األبناء ثقافة التسامح سلوك إيجابي ..............................................................
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***وفق كم هللا ***
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المدّة 45 :دقيقة
التاريخ28 :جانفي 2021

متوسطة :الشهيد لوالي عبد القادر – تاوقريت -
المستوى :األولى متوسط

الوضعية الثالثة (  05ن )
(  05ن )
صنف السلوكات التالية في الجدول الموالي :
التنوع الثقافي – التمييز العنصري – نشر العدالة – الحرمان من السكن – التفضيل بين الناس –
استعمال الكلمة الطيبة – مساعدة األخرين – استعمال أساليب عدوانية  -اعتماد الحوار -التصفية العرقية .
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سلوكات تؤدي الى العنف
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سلوكات تؤدي الى السلم
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ال تحزنن على الصبيان إن ضربوا
فالضرب يبرأ ويبقى العلم واألدب
الضرب ينفعهم والعلم يرفعهـــــم
لو ال المخافة ما قرؤوا ومـا كتبوا
لو ال المعلم كان الناس كلهـــــــــم
شبه البهائــــم ال علـــــــم وال أدب

***وفق كم هللا ***
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رحم هللا القائل :

المدّة 45 :دقيقة
التاريخ28 :جانفي 2021

متوسطة :الشهيد لوالي عبد القادر – تاوقريت -
المستوى :األولى متوسط

االسم و اللقب  ...................................... :القسم ................. :

األول في مادة التربية المدنية
الفرض ّ

20

s

m

الوضعيــــــــــــــة األولى  07 ( :نقاطة )
س -1عرف ما يلي :
 التمييز العنصري  :هو تفضيل ...............عن شخص  ،أو عدم ..............بين األشخاص علىأساس ...............و الجنس و اللون مما يؤدي إلى...............و التفكك.
 التنوع الثقافي ............................................................................................. :.......................................................................................................
س – 2بين في نقطتين كيف تواجه أخطار التمييز العنصري 02 ( .ن )
...............................................................................................................
...............................................................................................................
س -3اربط بسهم  03 ( :ن )
الصهيوينة
* /ألمانيا ظهرت فيها
األبارتيد
* /جنوب افريقيا ظهرت فيها
النازية
*/فلسطين ظهرت فيها
س -2أجب بصح أو خطأ و صحح الخطأ إن وجد  06 ( :ن )
 التمييز العنصري مصدر تجديد و إبداع..................................................................... يساهم التنوع الثقافي في جلب السياح...................................................................... التمييز العنصري يؤدي إلى التعايش........................................................................ الصهيونية الممارسة حاليا أخطر أنواع التمييز العنصري.................................................. يؤدي التنوع الثقافي إلى تشويه الثقافة..................................................................... -من مظاهر التنوع الثقافي تنوع اللغات...............................................................
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المدّة 45 :دقيقة
التاريخ28 :جانفي 2021

متوسطة :الشهيد لوالي عبد القادر – تاوقريت -
المستوى :األولى متوسط
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الوضعية الثالثة  05 ( :ن )
صنف السلوكات التالية في الجدول الموالي :
التنوع الثقافي – التمييز العنصري – اعتماد الحوار – التصفية العرقية  -نشر العدالة – الحرمان من
السكن – المفاضلة بين الناس – الكلمة الطيبة – مساعدة األخرين – اتباع أساليب عدوانية . -
سلوكات تؤدي الى العنف
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سلوكات تؤدي الى السلم
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ِإذا ما أقا َم العل ُم رايةَ أم ٍة *** فليس لهــــا حتى القيامـــــ ِة
ُ
حارس
السيف
يسهر
بأمن أمةٌ مل َء جف ِنها *** لها العل ُم ِإن لم
تنا ُم
ُ
ُ
ِ
ٍ
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