
 2018قسم السنة الثالثة ابتدائي                                               أقبو بجايةلعربي  اابتدائية الشهيد إفيس 

 اسم ولقب التلميذ:.........................................المدة ساعة ونصف                                               

 التربية المدنيةاختبار الفصل األول في مادة 

  التمرين األول:

بمناسبة المولد النبوي الشريف قام أبوك بدعوة عمك وعائلته للعشاء، لذلك رافقت أمك إلى السوق لشراء 

 لوازم الدعوة، فاشترت مايلي:

 دجاجة لتحضير العشاء من عند الجزار فواكه متنوعة وخضر طازجة من عند الخضار

 بعض الحلويات من عند الخباز عربة معرضة للشمسبقارورة ياغورت من عند بائع 

 بعض الشموع والبخور من المتجر 2018جانفي  18علبة شكوالطة كتب عليها 

 

 مع التفسير واذكر المرض الذي تسببه. أمكالتي اشترتها  الفاسدة استخرج من هذه القائمة المشتريات 

 سبب؟تماذا  التفسير ) لماذا؟ ( الفاسدةالمشتريات 

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

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

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

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

 

 *  التمرين الثاني:

 وعندما كانت أمك تحضر العشاء، فتحت الحنفية لتغسل الخضر، وإذا بهاتفها يرن فجرت لترد عليه

 ما رأيك في هذا التصرف ؟ واذكر نتيجته ؟وتركت الحنفية مفتوحة.     

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

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

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

 *وبينما كنتم جالسين حول مائدة العشاء دخل أخوك الصغير من الحديقة وجلس مباشرة، وبدأ يأكل بسرعة .

 بها. عملكل واحد منا الى ( من آداب األكل التي يجب عل 5ذكر أخاك بخمس )  -     

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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وبعد مدة  فبدأ ابن عمك يأكل منها دون توقف، و الحلويات اللذيذة و الطمينة *وفي السهرة وضعت أمك الكعك 

  شعر بألم في بطنه. قدم نصيحة البن عمك تبين له خطر هذه األغذية على صحتنا.

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

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

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

  التمرين الثالث:

وبينما كنتم تحتفلون بالمولد النبوي الشريف، أشعلت أمك الشموع وبدأتم ترددون بعض المدائح الدينية، 

تجده، فأوقدت الفرن ولم تنتبه إلى ذهبت إلى المطبخ تبحث عن كبريت لتشعل به األلعاب النارية الخطيرة فلم 

أسرعوا إلى المطبخ، عندئذ بدأت أمك تذكرك بقواعد المنديل الذي كان فوقه فاحترق، شم الجميع رائحة الحريق ف

 ( منها. 4اذكر أربعة )  السالمة. 

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

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

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

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

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