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السنة الدراسية 2017-2016 :

األستاذة بوسحابة سلمى

اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية
الجواب األول :أكتب أمام كل خدمة اسم المؤسسة العمومية التي تقدمھا :المركز الطبي – البريد– البلدية
َ سحْ بُ األَ ْموال

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

 إجْ را ُء التﱠـ ْلقيح

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

َ وضْ ُع أعمدة اإلنارة في الطرق

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

 تَ ْسلي ُم ﱡ
الطرو ِد البَري ِديّة

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

 تَــ ْنظي ُم عملية توزيع قفة رمضان

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

راحيّة
 إِجْ را ُء َع َملِيّا ٍ
ت ِج ِ

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

الجواب الثاني :اربط بسھم كل جملة بما يناسبھا
 -تكون متابعة صحة المولود في

.

 .عيادة المدرسة

 -المركز الصحي يتكون من

.

 .قسم رعاية األمومة والطفولة

 -تكون متابعة الطفل المتمدرس في .

 .قسم للتمريض وأقسام للفحص

الجوال الثالث  :امآل الجدول بما يناسب :برقية  -حوالة  -صكّ بريدي -دفتر التوفير -طرد بريدي
الخدمة
أريد أن أوفر مقدارا من المال.

الوسيلة المستعملة في المركز البريد

تريد أمي أن تسحب مبلغا من حسابھا الجاري
أريد أن أقدم ھدية لصديقتي التي تسكن في بلد بعيد.
يريد أبي أن يرسل مبلغا ألخي في الخدمة الوطنية.
أريد أن أھنئ ابن خالتي على نجاحه في البكالوريا
الجواب الرابع  :أراد بالل استخراج بعض الوثائق ساعده من أين سيستخرجھا بترتيبھا في الخانة المناسبة :شھادة ميالد–
الدفترالصحي -شھادة الحالة المدنية– شھادة إقامة  -شھادة طبية  -كشف سالمة النظر و الرؤية.
–

البلدية

القطاع الصحي
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السنة الدراسية 2017-2016 :

األستاذة بوسحابة سلمى

التصحيح النموذجي المتحان الفصل الثاني في مادة التربية المدنية
الجواب األول :أكتب أمام كل خدمة اسم المؤسسة العمومية التي تقدمھا :المركز الطبي – البريد– البلدية )3ن(
َ سحْ بُ األَ ْموال

البريد

 إجْ را ُء التﱠ ْـلقيح

المركز الطبي

َ وضْ ُع أعمدة اإلنارة في الطرق

البلدية

 تَسْلي ُم ﱡ
الطرو ِد البَري ِديّة

البريد

 تَــ ْنظي ُم عملية توزيع قفة رمضان

البلدية

راحيّة
 إِجْ را ُء َع َملِيّا ٍ
ت ِج ِ

المركز الطبي

الجواب الثاني :اربط بسھم كل جملة بما يناسبھا1،5) .ن(
 -تكون متابعة صحة المولود في

.

 .عيادة المدرسة

 -المركز الصحي يتكون من

.

 .قسم رعاية األمومة والطفولة

 -تكون متابعة الطفل المتمدرس في .

 .قسم للتمريض وأقسام للفحص

الجوال الثالث  :امآل الجدول بما يناسب 2،5) :ن(
الخدمة
أريد أن أوفر مقدارا من المال.

الوسيلة المستعملة في المركز البريد

دفتر التوفير

تريد أمي أن تسحب مبلغا من حسابھا الجاري

ص ّك بريد

أريد أن أقدم ھدية لصديقتي التي تسكن في بلد بعيد.

طرد بريدي

يريد أبي أن يرسل مبلغا ألخي في الخدمة الوطنية.

حوالة

أريد أن أھنئ ابن خالتي على نجاحه في البكالوريا

برقية.

الجواب الرابع  :أراد بالل استخراج بعض الوثائق ساعده من أين سيستخرجھا بترتيبھا في الخانة المناسبة3) :ن(
القطاع الصحي

البلدية
شھادة ميالد–

– الدفتر الصحي

شھادة الحالة المدنية–

– شھادة طبية

شھادة إقامة

كشف سالمة النظر و الرؤية.

www.ency-education.com/4ap.html

