
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  

   :1د ـــــالّسن
توّقفت الحافلة ونزل .       امتطى عالء وعادل وعدیلة الحافلة للقیام بجولة ترفیھّیة في المدینة

  . األصدقاء 

أتأّمل المشاھد وأذكر الّسلوك المناسب لكّل واحد منھا حّتى یتجّنب األصدقاء : 1ـ1التعلیمة
  . األخطار 

            
  
  
  
  
  

   :2د ــــالّسن
الحدیقة العمومّیة ـ المغازة الكبرى ـ المتحف :           أثناء تجوالھم زار األطفال عّدة أماكن 

  . الوطني ـ قاعة األلعاب ـ الّسق المركزّیة ـ الشركة العّقارّیة للبناء 

  . أصّنف ھذه األماكن والمؤّسسات   :1ـ2 التعلیمة
  

  ملك عمومي  ملك خاّص
  

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

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

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

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

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

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

  
  

  الّثالثي  في الثــالثـــتقییم مكتسبات التالمیذ
                                تربیة مدنّیة : مــــــــاّدةال

  

   ...........:الّرتبي العدد .......  5القسم  ................................. .......................:االسم واللقب 

  على المترّجل أن
...... .......................   
...... ....................... 

  على المترّجل أن       
...... ......................   
...... ....................... 

 

  مستعمل الّطریقعلى      
...... ........................   
...... ....................... 

 



ھّم عادل بإلقاء الفواضل تحت .  في الحدیقة العمومّیة تناول األصدقاء غداءھم : 3 دـــنـالّس
شجرة بینما فتحت عدیلة حنفّیة الحدیقة العمومّیة لغسل األواني وسھت عن غلقھا عندئذ تدّخل 

  : عالء وقال 
  : أكّمل قول عالء :   :1ـ3 التعلیمة

. علیھ ...................وعلینا واجب ....... ............ـ یستفید جمیع المواطنین من الملك 

  ................... ................... ...................وبذلك ................... وتنمیتھ مسؤولّیة 

 :  أذكر سلوكا یؤلمني في   : 2ـ3التعلیمة 
  المدرسة 

  الّطریق العاّم 
  الحدیقة العمومّیة             

 في األثناء أخرج عالء من حافظتھ خریطة البالد الّتونسّیة وطلب من األصدقاء : 4 دــــالّسن
  . تحدید موقع مدینتھم سوسة 

   .أكّمل موقع مدینة سوسة  :1ـ4 التعلیمة
من الّشرق ................... فیحّدھا . تقع مدینة سوسة على ساحل البحر 

ومن  الجنوب ...................  نابل وزغوان من مدینة القیروان والیتي ...................و
  ...................والیة
  : 5 دــــالّسن

  . عندھا رغبت عدیلة في معرفة التقسیم الّترابي واإلداري للبالد الّتونسّیة 
معتمدیات ـ عمادات ـ  : " أساعد عدیلة في إتمام المعلومات المناسبة  : 5 التعلیمة

    "  ـ23المعتمدّیة ـ 
وكّل والیة تنقسم إلى مجموعة ................... عدد والیات البالد التونسّیة 

  ................... ....بدورھا إلى................... وتنقسم ...................
  : 6 دــــالّسن

  .  تتوّسط الحدیقة العمومّیة علم بالدنا 
  .  أتّم تلوین العلم : 1ـ6 التعلیمة

  
  
  
  
  
  

  : أصل بسھم المكّون برمزه .  للعلم رموز : 2ـ6 التعلیمة
  اللون األحمر  قواعد اإلسالم  
          النجمة   الّدفاع عن الوطن بأرواحنا  
 اللون األبیض  انتمائنا العربي  
          الھالل  دماء الّشھداء  

    الّسالم واألمان    
 


