المستوى :األولى ابتدائً
اختبار الفصل الثالث فً التربٌة المدنٌة

األول :ألوّ ن اإلجابة الصحيحة :
ال ّتمرٌن ّ

الو َطنِيِّ ه َُو
ــ م َُؤلِّفُ ال َّنشِ ي ِد َ
الو َطنِيِّ ه َُو
ــ ِاسْ ُم ال َّنشِ ي ِد َ

2ن
ُم ْفدِي َز َك ِر ٌَّا

ُم َح َّمدْ َف ْو ِزي

الج َزائ ِْر
َو َطنًِ َ

التمرٌن الثانً :أحوط على بطاقة وثائقي ال ّشخصيّة :
س ٌَّ ُة
ِب َطا َقتًِ ال َمدْ َر ِّ

جوان 7102

س ًما
َق َ

5.1ن

ورةُ ال َك ْه َربَاءِ
َفا ُت َ
الج ِرٌدَ ةُ ال ٌَّ ْو ِم ٌَّ ُة
َ

الصح ًُِّ
الدَّ ْف َت ُر ِّ
َو

َج َو ُ
الس َف ِر
از َّ

ال ّتمرٌن الثالث :أضع(ص) أمام العبارة الصحيحة و(خ) أمام العبارة الخاطئة:
ِي ال ُّد َ
الج ََائِر ُُّّ ............
ولرُ َ
الو َط ِن َّي ُة ه َ
ــ ال ُع ْملَ ُة َ
ضرْ ..........
الج ََائ ِِر ه َُو أَ ْب َيضْ َو أَحْ َمرْ َو أَ ْخ َ
ــ َعلَ ُم َ
ــ َل أ ُ َحاف ُ
ِظ َعلَى َو َثا ِئقِي ال َّش ْخصِ َّي ِة َو أ ُ ْتلِفُ َها ...........
البطا َقة ال َمدرسية على لقب ال ِّتلميذ ............
ــ لَ َتح َتو ُّ ِ
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ال ّتمرٌن الرابع :أربط كل عبارة بما يناسبها من نقود معدنية أو نقود ورقيّة :
نقود ورقية

نقود معدنية

التمرين الخامس:
1ــ أضع كل كلمة في مكانها المناسب :

5.1ن

َج ََائ ِِر ًّّيا ــ ُم ْفدِ ُّ ََ َك ِريَّا ــ َق َسمًّا
الو َطنِيُّ
الج ََائ ِِر ُُّّ ُك َّل َي ْو ٍم فِي َم ْد َر َس ِت َنا َ ،و ُي َن َش ُد فِي ِه ال َّنشِ ي ُد َ
الو َطنِيُّ َ
العلَ ُم َ
يُرْ َف ُع َ
ِّ ............
الج ََائ ِِر ُُّّ  ، ....................أَ َنا أَعْ َت َُّ ِب َو َطنِي َك ِثيرًّ ا َو
الذ ُّ أَلَّ َف ُه ال َّشاعِ ُر َ
أَ ْف َت ِخ ُر ِب َك ْونِي ...............
2ــ أمأل الفراغ بما يناسب :

5ن

ت .....................
اَ َل ِ
َق َسمًّا ِبال َّن ِ
َو ال ِّد َما ِء َّ ...................
ت
الطاه َِرا ِ
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