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 التمرين األول :

 خطأ أمام كل عبارة : أضع صحيح أو* 

 اللغة العربية واللغة األمازيغية جزء من هويتي الوطنية ........-   

 الكسكس من الحلي التقليدية ...........-   

 اال أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي.......-   

  التنوع الثقافي يسبب الكراهية ........-   

 أتواصل مع أهلي من أنحاء الوطن.......-   

 التمييز بين السكان حسب مناطق إقامتهم ........-   

 التمرين الثاني :

 أكمل الفراغات بما يناسب : * 

التنوع الثقافي هو اإلختالفات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثها -  

 ........عن .........

أنا أعتز بوطني و لغتي األولى .........و لغتي الثانية ..........ألنهما جزء من -  

........ 

بنفس ...........و نتساوى  و أومن بالمساواة بين الذكور واإلناث حيث نتمتع-  

 في .........و.............

 

 

 2019  :مارس                                   (3AP) ابتدائي  الثالثة:  املستوى

 الرتبية املدنية يف مادة الّثاني اختبار الفصل

1/2الصفحة   

http://www.ets-salim.com/


 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 الوضعية اإلدماجية :

تصنيف فأرادت أن تقوم  بأعطي لسلمى بحثا حول التنوع الثقافي في وطني ,    

 المظاهر الثقافية حسب طبيعتها :

 ساعدها في التصنيف داخل الجدول :-   

 عيد الربيع  – حلي فضية  – قلعة بني حماد  - طبق الرشتة  -الكاراكو -

 غناء المالوف–   

 حلي تقاليد لباس معلم أثري غناء أكلة
      

 

 

 

 

 

 بالتوفيق 
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 التصحيح النموذجي

 التمرين األول :أضع صحيح أوخطأ أمام كل عبارة : 3ن

الوطنية .صحيح.......اللغة العربية واللغة األمازيغية جزء من هويتي -  

الكسكس من الحلي التقليدية خطأ...........-  

ال أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي خطأ.......-  

التنوع الثقافي يسبب الكراهية خطأ........-  

أتواصل مع أهلي من أنحاء الوطن.صحيح......-  

التمييز بين السكان حسب مناطق إقامتهم .خطأ.......-  

 التمرين الثاني : أكمل الفراغات بما يناسب : 4ن

التنوع الثقافي هو اإلختالفات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثها  -

 األجيال........عن األجداد.........

أنا أعتز بوطني و لغتي األولى .العربية........و لغتي الثانية -

 األمازيغية..........ألنهما جزء من هويتي ........

بالمساواة بين الذكور واإلناث حيث نتمتع بنفس .الفرص.....و نتساوى و أومن -

 في الحقوق...و.الواجبات.....

 الوضعية اإلدماجية : 3 ن

أعطي لسلمى بحثا حول التنوع الثقافي في وطني , فأرادت أن تقوم  بتصنيف 

 المظاهر الثقافية حسب طبيعتها :

ساعدها في التصنيف داخل الجدول :-  

غناء المالوف–عيد الربيع –حلي فضية –قلعة بني حماد -طبق الرشتة - الكاراكو  

 حلي  تقاليد لباس معلم أثري غناء أكلة
طبق 

 الرشتة
قلعة بني  المالوف

 حماد
 حلي فضية عيد الربيع الكاراكو
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