
 2من1ّصفحةال

よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم ُة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ  ُةيُ نُ طُ ال．ُ  ة 

بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ ة يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالꞌꞌ ُよ ةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ُ ꞌꞌق  ر 
 ـــ ةيعُ 

 
 
 

ُ

ُلالج ُ ُ   ن(12: )زء اأو 
ُل．ضعيُ ا

 
  ن(40: )ىولُ ة اأ

 ن(تة)امحمّياきب  ،الهويか الوطنيかما يلي:  عよّف (1

2) úنحو ，طن úد بعض ，اجبات ّدِ 珂ن( 3ة)ب ع 

 ن(40:)انيةال．ضعية الثُ 
 عناصよ لكل خانか( か)أゆبع الي بما يناسب。:امأ الجد，¡ التّ - 

ُوثائق اله．ية ال．طنيةُعناصよ اله．ية ال．طنية
  

الثة  ن(04:)ال．ضعية الث 

"えا   ااجتماعي التواصل ，سائط تلعゆ，التر，يج في كبيرا   د ،すللترا úالتمس， ،かبالهوي かالّش  ，تقوي ゆعو 
 "بجديدお ثقافاき عل゜ التعよف عند قاليد，التّ  العاداき عن الخよ，ج حااき ظهوゆ  عل゜ تشجع كما باانتماء،

 ن(2ةاستخلص عنصよين من مكّوناき الهّويかب ) (1

 ن(2ةゆأيú في هやه امقولかب ) ما (2
ني ُن(08): الجزء الثا 

ة ة اإむماجي  ُ:ال．ضعي 
ياق  بيعي، نظよا ما يكتسب。 من أهميかبراす الحضاゆ́ ，الطّ تسع゜ الد，لか الجزائよيか إل゜ حمايか التّ  :الس 
ند ُ:1 الس 

 

ُ
ند    :2الس 

かهي مجا¡ نشأ لضمان الحماي かالطبيعي かأ， عيّ  امحمي かالبيئي かلأنظم かللحيوان، أ， الكامل おゆناد かحي きنا
الجよيدة الよسمية للجمه．رية  :7 اماむة)                                                           النباتاき التي تستحق الحمايか الّتامかب 

むية العدよ13 الجزائ.)ُ

   ُむةة: اما  تよبية مدني 

الثةا :ست．ُ・ام ط لث   مت．س 

 03/03/2021اريみ:التُ 

ُ  احدةساعة ُو: ةامد 
ُل اختبار الفصل  اأو 
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عليمة كتえ فقおよ من  ،ا دゆسしّم اعتمادا عل゜ الّسنداき امよفقか ，م: الت  禍ةتا  す，ゆامو かتوّضح فيها أهمي よأسط
  مدعما بأمثلかبفي إبよاら هويか امجتمع الحضاゆ́ ，الطبيعي 
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