
  :العالمة                                                :اللقب:                           االسم

  الرابعةلتالميذ السنة    الثانيختبار الفصل  ا  
                     التربیة المدنیة  نشاطفي 

  
  )03.5( :التمرین االول 

  : في الخانة المناسبة) x(ز الصحي بوضع العالمة بین خدمات المستشفى وخدمات المرك           

  المركز الصحي  المستشفى  الخدمات
  .  .  .تُعالج فیھ كل األمراض 

  .  .  .یتم فیھ حقن المرضى
  .  .  .یُستقبل فیھ المرضى لیال ونھارا

  .  .  . تُجرى فیھ العملیات الجراحیة
ُلقح فیھ األطفال    .  .  .ی

ُقیم فیھ المریض للعالج    .  .  .ی
  .  .  .واسع فیھ أقسام مختلفة 

                                                                                                                                                                                                                                
               )02.5(: التمرین الثاني  

  :صل بسھم بین الخدمة والوسیلة المستعملة في المركز البرید                            
  

  .بریدي  صكّ                                     .الوطنیةسل مبلغا ألخي في الخدمة یرید أبي أن یر

  .الة حوّ                                                               .المالأرید أن أوفر مقدارا من 

   .دفتر التوفیر.                                         ترید أمي أن تسحب مبلغا من حسابھا الجاري

  .ة برقیّ                                    .بعیدي التي تسكن في بلد أرید أن أقدم ھدیة لصدیقت

  .طرد بریدي                                  .أرید أن أھنئ ابن خالتي على نجاحھ في البكالوریا  

  
  )04( :التمرین الثالث 

  :كل عبارة  إمامضع صحیح أو خطأ                                     
 تكون البلدیة من قسم واحد ت . 

  یسیر  البلدیة مجلس شعبي منتخب. 

  قسام البلدیة موظف غیر منتخب یسمى الكاتب العامأینسق بین  . 

  المحافظة على صحة المواطنین للبلدیة خدمات كثیرة منھا . 
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  )03.5( :التمرین االول 

  : في الخانة المناسبة) x(بین خدمات المستشفى وخدمات المركز الصحي بوضع العالمة            

  المركز الصحي  المستشفى  الخدمات
    ×  .تُعالج فیھ كل األمراض 

  ×  ×  .یتم فیھ حقن المرضى
    ×  .یُستقبل فیھ المرضى لیال ونھارا

    ×  . تُجرى فیھ العملیات الجراحیة
ُلقح فیھ األطفال    ×    .ی

 ُ     ×  .قیم فیھ المریض للعالج ی
    ×  .واسع فیھ أقسام مختلفة 

                                                                                                                                                                                                       
               )02.5(: التمرین الثاني  

  :صل بسھم بین الخدمة والوسیلة المستعملة في المركز البرید                            
  

  .صّك بریدي .                                     الوطنیة سل مبلغا ألخي في الخدمةیرید أبي أن یر

  .حّوالة .                                                               أرید أن أوفر مقدارا من المال

  . فیردفتر التو.                                           ترید أمي أن تسحب مبلغا من حسابھا الجاري

  .برقیّة .                                     أرید أن أقدم ھدیة لصدیقتي التي تسكن في بلد بعید

  .طرد بریدي.                                   أرید أن أھنئ ابن خالتي على نجاحھ في البكالوریا  

  
  )04(: التمرین الثالث 

  :ضع صحیح أو خطأ إمام كل عبارة                                     
  تتكون البلدیة من قسم واحد . 

  یسیر  البلدیة مجلس شعبي منتخب. 

  قسام البلدیة موظف غیر منتخب یسمى الكاتب العامأینسق بین  . 

   للبلدیة خدمات كثیرة منھا المحافظة على صحة المواطنین. 

 اإلجابة النموذجیة
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