دائرة التربية والتعليم-غزة
وحدة التقييم

نموذج تدريبي في التنشئة الوطنية للصف الثالث االبتدائي
وفق اً للمنهاج الجديد
الفصل األول من العام الدراسي 2017-2016

إعداد
مختص ي املرحلة الدنيا
إشراف ومتابعة
د .كمال محمد الهنداوي

أكتوبر 2016 -

عزيزي المعلم ...عزيزي الطالب  ...عزيزي ولي األمر.

نضع بين أيديكم مادة تدريبية تتكون من نماذج اختبارات تدريبية في مختلف المواد الدراسية ،وفًقا للمنهاج الفلسطيني

الجديد ،وهي تهدف إلى التدريب على نماذج تحاكي اختبارات نهاية الفصل ،بما يعين الطالب على تحديد وجهته في
الدراسة واالستعداد لالختبارات النهائية.

د .كمال محمد الهنداوي
وحدة التقييم بدائرة التربية والتعليم

برنامج التربية والتعليم – غــــزة
مـــركز التـــطويـــــر التربــــوي
وحـــــــــــــدة الـتــــــقـيـــــيـــــم
الـــمـــــــــادة :التنشئة الوطنية
زمن االختبار:
الــــفــتـــــرة:

نموذج تدريبي الختبار نهاية الفصل الدراسي األول

للصف الثالث للعام الدراسي 2017-2016
المدرسة................................................................................:
الدرجة:
اسم الطالب/ة  ............................................................:الشعبة......:
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السؤال األول :ضع عالمة صح أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة خطأ أمام اإلجابة الخطأ :
) علم وطني فلسطين مستطيل الشكل.
( -1
( -2

) ألعب وألهو مع زمالئي وال أهتم للنشيد الوطني.

( -3

) بنى أجدادنا العرب القدس منذ آالف السنين.

( -4

) القائد الفلسطيني الذي أعلن قيام دولة فلسطين هو ياسر عرفات.

( -5

) مدينة أريحا والبحر الميت أخفض بقعة في العالم.

( -6

) الشجار وارتفاع الصوت وسيلة للتفاهم وحل المشكالت.

( -7

) أتحدث مع اآلخرين بسخرية واستهزاء.

( -8

) حقوقنا متساوية سواء أكنا ذوي إعاقة أو أصحاء.

( -9

) أرد على اإلساءة باإلساءة.

) أحترم جميع الناس رغم اختالفهم.
( -10
السؤال الثاني  :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
()2–4–3
 .1يتكون علم فلسطين من  ............ألوان.
( الثورة – العزة والفخار– البستان )
 .2اللون األحمر في العلم يرمز إلى ..............
( ثمانية – سبعة – تسعة )
 .3سور القدس له  ...................أبواب مفتوحة
( مساء– ظهر – صباح )
 .4ننشد النشيد الوطني  ............كل يوم.
( نضال – حوار – أعمال )
 .5يعبر نشيدنا الوطني عن  ..........الشعب الفلسطيني .
 .6نحتفل بإعالن استقالل فلسطين بتاريخ ......من نوفمبر( الخامس عشر – السادس عشر – الخامس والعشرون )
( الحوار والتفاهم– الخصام والشجار – القتال )
 .7نحل مشاكلنا بــ .............
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السؤال الثالث /حاكم السلوكيات اآلتية ( :يعجبني – ال يعجبني ) :

السؤال الرابع  :كيف تتصرف في المواقف اآلتية؟
 )1أحمد ال يساعد أمه في أعمال المنزل .
.........................................................................................................
 )2شخص يسخر من السالم الوطني الفلسطيني.
.........................................................................................................
 )3شاهدت أشخاصا يرمون بقايا الطعام على شاطئ البحر.
.........................................................................................................

السؤال الخامس :صحح الخطأ في العبارات التالية:
() .....................
أرض منخفضة بين جبلين.
 -1الجبل
ٌ
() .....................
 -2عاصمة فلسطين هي الخليل.
 -3نختلف في اآلراء ولكن نبقى أعداء) .....................( .
 -4نحل الخالفات بين األفراد بالشجار) .....................( .
السؤال السادس :اذكر السبب:
 -1يزور الفلسطينيون مدينة القدس .
..............................................................................................................
 -2يجب الوقوف باعتدال أمام العلم .
...............................................................................................................

السؤال السابع :اكتب المصطلح الدال على العبارة:
-1

يتكون من أربعة ألوان ،أقف له باعتدال واحترام.

-2

منطقة واسعة ومنبسطة.

-3

أسواق قديمة وجميلة ومعظمها مسقوف فيها محالت متنوعة .

السؤال الثامن :اكتب األلوان المناسبة داخل علم فلسطين :

انتهت األسئلة
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