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 الصحيحة من بين البدائل اآلتية: : ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابةاألولالسؤال 

 

 : يعتبر في عيادته المرضى أثناء الكوارث تبرع طبيب بمعالجة-1

 عمال حًرا -ب  عمال تطوعًيا  -أ

 عماًل بأجر  -د عماًل رسمًيا  -ج
 
 

 : تطوير النفس يتم من خالل-2

  التدريب  -ب   سرقة األفكار -أ

 النوم المبكر -د   الكسل -ج   
 
 

  :دوار المواطن في المحافظة على التراثأ  من -3

  التنقيب دون ترخيص  -ب  االحتفاظ بالقطع األثرية -أ   

 العبث بالمعالم األثرية  -د  احترام القانون الخاص بالتراث            
 
 

 : بتوفير فرص العملتختص التي  الوزارة  -4

 التربية والتعليم وزارة  -ب      وزارة الداخلية -أ

  وزارة العمل  -د    وزارة اإلسكان  -ج    
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 ( يمين العبارة الخاطئة:  ( يمين العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ضع عالمة )   :الثانيالسؤال 

 .للعمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفرد والمجتمع  (    √  ) -8

 .تحقيق التعاون بين أفراد المجتمعم في ه  س  ي  التطوعي العمل  (    √  ) -0

3- (   X    ) على المحافظة على التراث.الدولة هي الوحيدة المسؤولة 

4- (  X     ).العمل التطوعي هو كل عمل يقوم به الفرد مقابل راتب شهري 
 يؤدي التحلي بأخالقيات العمل إلى زيادة إنتاجية المؤسسة.(     √)      -5
 
 

 ) لكل نقطة عالمة(  :عن األسئلة اآلتية أجب :الثالثالسؤال 
 

 

 )يكتفى بنقطتين( أهمية التراث تبين من خاللهما اذكر نقطتين -1
 .التعبير عن الشخصية الوطنية 
 .فهم الماضي واالعتزاز به 
 .االستفادة من تراث األجيال السابقة 
 .التمسك بالقيم الحضارية للمجتمع 
 .المساهمة في فهم الحضارة اإلنسانية وبنائها 
 .التشجيع على االبداع واإلنتاج 
  .تنشيط السياحة 

 )تقبل أي اجابة منطقية (
 ما هي أنواع العمل التطوعي؟ -2

 فردي 
 مؤسسي 
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   السؤال الرابع:
 ) لكل نقطة عالمة( حسب ما هو وارد في الجدول:ما يأتي نف ص

   ( األمانة4( التدريب والتطوير  )3تحسين األجور   )( 2)    إتقان العمل  (1)

  ( تسوية الشكاوى 6( االلتزام بقرارات العمل )5)

 
 خدمات وزارة العمل  أخالقيات العمل

 تحسين األجور    إتقان العمل    
 التدريب والتطوير   األمانة

 تسوية الشكاوى  االلتزام بقرارات العمل

 
 :الخامسالسؤال 

 .أجب عن األسئلة التي تليه من خالل النص وفي ضوء ما درست
    

الجزائر، حيث تطوع العديد من بالج بمناسبة اليوم العالمي للبيئة قررت مدرستكم تنظيم حملة تطوعية لتنظيف شاطئ       
اإلعالمي ومنهم من قام بجمع األدوات  الدورالطالب إلنجاح هذه الحملة، وتم توزيع األدوار على المتطوعين، فمنهم من قام ب
، وتمت الحملة بنجاح، وشكر مدير المدرسة الضرورية لذلك، ومنهم من تكلف بتوزيع الفرق على أماكن متفرقة من الشاطئ

 جميع المتطوعين.

 
 () لكل نقطة عالمتان    األسئلة: 

 ؟ماذا قررت المدرسة -1

 تنظيم حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الجزائر
 ؟استخرج من النص أحد األدوار التي قام بها المتطوعون  -2

على  تكلف بتوزيع الفرق لذلك، ومنهم من  بجمع األدوات الضروريةومنهم من قام  بالدور اإلعالميفمنهم من قام 
 أماكن متفرقة من الشاطئ

 )يكتفى بنقطة واحدة( ؟لو كنت متطوعا في هذه الحملةما الدور الذي ستقوم به  -3

  المجال للطالب ليعطي الدور الذي يمكنه القيام به وتعتبر إجابته صحيحة إن كانت منطقية.يترك 
 ) تقبل أي اجابة منطقية( 


