
  االمتحان األول في التربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي

  

ذهبت إلى البلدية لتستخرج وثائق ثبوتية ، وقفت أمام الشباك تنتظر حتى             
حان دورك ، فقلت للموظف : أريد نسخة من شهادة الميالد ونسخة من الدفتر 

  الصحي و بطاقة التعريف الوطنية .

  ف : نحن ال نستخرج كل هذه الوثائق .رد الموظ            

  ـ بين من أين تستخرج الوثائق المذكورة.:    1تعليمة

  . ؟ـ ماذا ينتج عن احترامك للدور              

* أثناء خروجك من البلدية رأيت أناسا مجتمعين ويصيحون فمنزل جارك قد       
  وأصلحتموه . انهار جزء منه  ، تعاونت معهم وأخرجتم العائلة من البيت

  ـ كيف نسمي هذا السلوك؟:  2تعليمة 

  ـ ماذا ينتج عنه؟             

  * بعد ذلك انقسمتم إلى مجموعات وقمتم بحملة تنظيف للحي .      

  ـ كيف يسمى هذا العمل ؟:   3تعليمة 

  ـ اذكر فوائده .              

  

  

  

  

  

  

  

  



  شبكة التصحيح

ئق ثبوتية ، وقفت أمام الشباك تنتظر حتى حان دورك ، ذهبت إلى البلدية لتستخرج وثا    
فقلت للموظف : أريد نسخة من شهادة الميالد ونسخة من الدفتر الصحي و بطاقة التعريف 

  رد الموظف : نحن ال نستخرج كل هذه الوثائق . الوطنية .

  ـ بين من أين تستخرج الوثائق المذكورة. :  أ ـ 1التعليمة 

  ن1 شهادة الميالد من البلدية  ـ                    

  ن1  الدفتر الصحي من القطاع الصحيـ                    

  ن1  بطاقة التعريف الوطنية من الدائرةـ                    

  ـ ماذا ينتج عن احترامك للدور .ب ـ 

  ن 0.5  ـ تعلم النظام وممارسته في الحياة اليومية .                  

  ن 0.5   ـ القضاء على الفوضى والعمل في جو هادئ                  

  ن 0.5 ـ تمكين الموظفين من إنجاز أعمالهم بدقة ودون توتر                   

  ن 0.5تمكين المواطنين من تبادل آداب اللياقة العامة كالتحية والحديث بأدب واحترام ـ                

أناسا مجتمعين ويصيحون فمنزل جارك قد انهار جزء منه  ،  * أثناء خروجك من البلدية رأيت
  تعاونت معهم وأخرجتم العائلة من البيت وأصلحتموه .

  ن1 يسمى هذا السلوك : التضامن   ـ كيف نسمي هذا السلوك؟:  2التعليمة 

  ن1ـ ينتج عنه تقوية شعور المحبة والمودة بين األفراد ـ ماذا ينتج عنه؟               

  عد ذلك انقسمتم إلى مجموعات وقمتم بحملة تنظيف للحي .* ب

  ن1هذا العمل يسمى : العمل في فريق أو العمل الجماعي ؟ـ كيف يسمى هذا العمل:  3التعليمة 

  ن 0.5  ـ السرعة وربح الوقت والجهد في إنجاز العمل .  ـ اذكر فوائده . 

  ن  0.5  أعضاء الفريق. ـ تقوية شعور المحبة والمودة بين                   

  ن 0.5  ـ يدربهم على احترام قواعد العمل الجماعي وتحمل المسؤولية .                   

  ن 0.5  ـ االستفادة من التجارب .                   


