
 2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية

    السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                          -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ  

 امتحان الفصل األول في مادة التربية التاريخ 

الّسؤال األول : ) 2 ن (                                                                                                                             

                                                     .                                                    أُ أَْربُِط ُكلَّ َمَكاٍن بِالنََّشاِط الَِّذي يََماِرُس ْفيِه       

َرسَةُ                                                                                         •                                •اْلَمتَْحُف                 الّدِ

يَاَضةُ                                                                                •                                •اْلَمْدَرَسةُ                         الرَّ

َراُء  •                                 • اْلَمْلعَُب                                                                                                                 الّشِ

                                                                                          ُمَشاَهَدةُ اآلثَارِ  •                                 •السُّوُق               

             

الّسؤال الثاني : ) 3.5ن (                                                                                                                                      

                                                                                                               ْكِمُل اْلفََراَغ بَِما يُنَاِسُب ِمَن اْلُمْفَرَداتِ أُ  - 

ْسِم : التَّاِليَِة  لِ  -اْلَمْدَرَسِة  –الثَّانِيَِة  –الرَّ                                                             .  اْلَماِضيَِة  –التَّاِريخِ َو اْلُجْغَرافِيَا  - اأْلَوَّ

ا ُكْنُت فِـي السَّنَةِ ....... ....... .........  تُْعتَبَُر الصُّوَرةُ التِّْذَكاِريَِة َمَع ُزَمالَئـــِي التَّالَِميِذ فِـي و . أَْفَضَل ِذْكَرى أَْحتَِفُظ بَِها  ..... ........... ......  لَمَّ

ا أَْحَسُن َعالََمِة اْختِبَاٍر حَصْلُت َعلَْيَها فََكانَْت فـي َمادَِّة  بَْينََما ..... .......... ...... ِمَن السَّنَِة ....... ... ................  لْلفَْصلِ  ..... ........... .............  أَمَّ

                                                           ....... ..... .............. السَّنَِة ُهَو بَِدايَةُ ِدَراَسِة َماَدتَـْي ه أََهمُّ َحَدِث َهذِ 

الّسؤال الثالث : ) 3 ن (                                                                                                                                        

                                                          .                أُْكِمُل فََراَغاِت اْلَجْدَول َو أَُصنُِّف فِيِه اأْلَْحَداَث التَّاِليَةَ َحْسَب َطبِيعَتَِها  -

َعيُد اأْلَْضَحى  –َحْفُل َزفَاٍف  –اْنِدالَُع الثَّْوَرِة  –ِميالَِد ِعيُد الْ  –ِعيُد اْلِفْطِر  –ِعيُد االْستِْقالَِل   

ينـِيُّ  اْلْحَدُث اْلَوَطنِـيُّ   اْلْحَدُث اْلعَاِئِلـيُّ  اْلْحَدُث اْلّدِ
 ....................... ......... .............  

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

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

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

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

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

 

 

الّسؤال الرابع : ) 1.5 ن (                                                                                                                                     

َمِن  ةَ التَّاِلي التَّاِريِخية أَُرتُِّب اأْلَْحَداثَ    -ُدُخوُل ااْلْستِْعَماِر إِلَـى بِالَِدنَا  –اْنِدالَُع الثَّْوَرِة  -ِعيُد االْستِْقالَِل :  َعلَـى َخّطِ الزَّ

 

   ........... ....... ........ ....     ...........      ...... ..... ........... ...     ...............          ............. .... ......................  
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 2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية

    السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                          -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ  

 امتحان الفصل األول في مادة التربية الجغرافيا 

الّسؤال األول : ) 2 ن (                                                                                                                                  أُ 

                                                                    .                                                            : أْربُِط ُكلَّ ُجْملٍَة بِالَّتِـي تُْكِملَُها 

                                                                                                      فِـي اْلَحِديقَِة  •                                • أَنَا أَْسُكنُ 

                                                                                                      فِـي اْلَمْكتَبَِة   •                                • أَنَا أَْدُرسُ 

                                                                                                    فِـي بُوَعنَْداس •                               •  أَنَا أَُطاِلعُ 

ْخَوة َمُدوِري فـي •                                •أَنَا أَْلعَُب                                                                        اْلَمْدَرَسِة ااِلْبتَِدائِيَِّة اإِلِ

                                 

الّسؤال الثاني : ) 2 ن (                                                                                                                                       

                                                                يََساِري                     –يَِمينِـي  –َخْلَف  –أََماَم : أَْمََلُ اْلفََراَغ بَاِلَكِلَمِة اْلُمنَاِسبَِة 

                                                                                                 .... .. ... . .. ...... ......... َجلَْسُت فِـي َسيَّاَرِة أَبِـي َمَكاَن السَّائِِق َوَجلَسَْت أُْختِـي َعنْ  -

           .                                                                 َساِريَِة اْلعَلَِم ِلتَأِْديَِة النَِّشيِِد اِلَوَطنِـي  ..... ........... ...... ... اْصَطف التَّالَِميذُ  -

                                                                  ..... ......... ...... . ...... وقَْفُت َعلَـى َشاِطِئ اْلبَْحِر أَْنظُُر إِلَـى ُغُروِب الشَّْمِس َعْن  -

ِعبُونَ َرَمـى الْ                                                               ــــــــــــــــَهاــ.. . ..............  َحاِرُس اْلُكَرةَ فََجَرى الالَّ

الّسؤال الثالث : ) 4 ن (                                                                  ....... ...... ...... ..... ....                                              

                                                              :   أَْمََلُ اْلفََراَغاِت 

 االتَِّجاَهاُت اِلُجْغَرافِيَّةُ اأْلََساِسيَّةُ ِهــَي َكالتَّاِلـي   

                                                                                                                                                                        

 

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

                                                                                                                                                                         

 

 

 

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

                                                                                             :   أَْمََلُ اْلفََراَغ بَاِلَكِلَمِة اْلُمنَاِسبَةِ (  ن  2: )  ّرابعال ّسؤالال

بَاحِ ِمَن اْلِجَهِة ُس في تُْشِرُق الشَّمْ                                                                                                                                      ........ ....... ................ الصَّ

 ........ ....... ................ تَِغيُب الشَّْمُس في اْلَمَساِء ِمَن اْلِجَهِة  
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