
 

 

جتماعية والوطنيةلعام    /     لمادة التربية االامتحان نهاية الفصل الدراسي األول   

  : الثالثالصف   سم :                                                                اال

ساعةمدة االمتحان :                                             /   1/     التاريخ :     

  ****************************************************** 

 (عالمات5)                                                                 السؤال األول : 

 )عمل تطوعي ( :اكتب إمام كل عبارة من العبارة كلمة )واجب( أو 

  ( أساعد زمالئي وأوضح لهم ما يصعب فهمه        )      .1

 )             ( ألتزم بالهدوء في اثناء الحصة  .2

 )             ( ألتزم بأداء واجباتي المدرسية التي يطلبها مني المعلم دائما  .3

 )             ( أحرص على نظافة الشارع وجماله بعدم إلقاء النفايات منه .4

 االطفال الصغار على قطع الشارع )             ( أساعد  .5

  **************************************************** 

 (عالمات 5السؤال الثاني :                                                                   )

 صنف العبارات اآلتية الى عمل )تطوعي( أو عمل )غير تطوعي ( : 

 ساعد جاري الُمقعد على الذهاب الى المسجد )              ( أ (1

 )              ( يحصل خليل على أجر مقابل عمله في دار األيتام  (2

)              ( تأخر ابن جيراننا الصغير في العودة الى المنزل فساعدت أهله  (3

 بالبحث عنه 

 قابل )              ( قام سعيد واصدقاؤه بمساعدة جارهم بقطف الزيتون دون م (4

)              ( اساعد جاري المسن على حمل األغراض وايصالها معه الى  (5

 المنزل 

   *************************************************** 

 

 

 

 

 :  امام العبارة ( √ )صنف العبارات التالية الى حقوق وواجبات بوضع : السؤال الثالث  

 (عالمات 5)                                                                                           
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 واجبات حقوق  العبارات الرقم

   الحصول على الغذاء 1

   احترام المعلم في الصف 2

   الحصول على مسكن  3

   الحياة بآمان  4

   نظافة الصفالمحافظة على  5

                                                                                     

 (عالمات 5)                                                                          :السؤال الرابع

(أمام الموقف غير x( أمام الموقف المرتبط بالعدل والمساواة وإشارة )√ضع اشارة )

             المرتبط بالعدل والمساواة فيما يأتي:

 تغسل ليلى الصحون ويلعب علي بالكرة)         (. -1

 تم اختيار عبد هللا عريفًا للصف باإلقتراع )         (.                  -2

 حكم القاضي على اللص بالسجن )        (. -3

 سأل المعلم الطالب الذي خرج من درجه )           (. -4

 أمر عمر بن الخطاب الغالم القبطي بأن يضرب ابن عمرو بن العاص )       (. -5

 ************************************************* 

( أسفل كلمة غير  ×( أسفل كلمة متسامح ،وإشارة ) √أضع إشارة ):السؤال الخامس

 (عالمات5)متسامح:                                                                                

 غير متسامح متسامح العبارة

   الرسول)ص(جاره اليهودي عندما مرضزار 

   عفا الرسول)ص( عن قريش عندما فتح مكة

   حرم األب إبنه من المصروف عندما كسر الزجاج

   اتصل العم أبا علي بالدفاع المدني عندما سقط يمان

   حجز الجار كرة مازن عندما سقطت في بيته

 

 

 
 


