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 الشهيد علية عزوزي: المدرسة االبتدائية:   .......................................                                                      االسم و اللقب

 الوادي- الطريفاوي–                          المقاطعة التربوية                                                                    )ب( الثالثة: القسم

 2019 ديسمبر 10 دقيقة                                                                                               صباح يوم الثالثاء 90: المـدة

 اختبار الفصل األول في التاريخ و الجغرافيا

 التَّــــاِريُخ: َأوًَّال
 

 :ُأْكُتب اَألْحَداث الّتاِلَيِة ِفي اْلَجْدَوِل:   ) ن3(التَّْمِريُن األوَُّل 

  َعْوَدُة الَجدِّ ِمَن اْلَحجِّ– ِعيُد االْسِتْقَالِل –االْنِتَخاَبات  – َيـْوَم ِوَالَدِتي-  ُعرٌس َعاِئِلي–ِزَياَرُة الطَِّبيِب 

 اْلَحَدُث اْلَوَطِني اْلَحَدُث اإلْجِتَماِعي اْلَحَدُث الشَّْخِصي

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

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

 

 :ُأْكُتْب َصِحيح َأْو َخَطأ َأَماَم ُكلِّ ِعَباَرٍة   :)ن3(التَّْمِريُن الثَّاِني

                                                                                          .ِلُكلِّ َحَدٍث َمَكاٌن َوَقَع ِفيِه-

 .ُأَشاِهُد اآلَثاَر ِفي اْلَمْتَحِف-

 .ّوَقَعْت َمْعَرَكُة اْلَجَزاِئر ِفي الزََّمِن اْلَماِضي-

 .أْدُرُس اللَُّغَة اْلِفَرْنِسَيَة ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة-

 ُ ِفي الّزَمِن اْلَحاِضِرُعَمُر َياِسفَيِعيًش -

 .َأَتَعلَُّم اْلِقَراَءَة َو اْلِكَتاَبَة ِفي اْلَمْلَعِب-

  :) ن4(اْلَوْضِعيُة اِإلْدَماِجَيُة

 أْكِمْل اْلَفَراغات ِبَما ُيَناِسُب-

َو ،  َسَنواِت......... ُكْنُت َأْدُرُس ِفي السََّنِة الثَّاِنَيِة َو َكاَن ُعْمِري ................. ِفي اْلَعاِم 

َوأَتَعّلُم ُلغًة ................. َأْصَبَح ُعْمِري َثَماُن َسَنَواٍت َو َأْدُرُس ِفي السََّنِة ............. ِفي الّزَمِن 

 ....................َجِديَدًة ِهَي 

 

ms)3ْمِريُن األوَُّللتَّْمِريُن األوَُّل 

–َياَرُة الطَِّبيبِزَياَرُة الطَِّبيِب 

xaحَدُث الشَّْخصاْلَحَدُث الشَّْخِصي
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 َأَماَم ُكلِّ ع َخَطأ َأَماَم ُكلِّ ِعَباَر

              

و،  َسَنواِت  ، واِت
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 اْلُجْغَراْفَيا: َثاِنًيا
 :ُأْكُتْب َصِحيح َأْو َخَطأ َأَماَم ُكلِّ ِعَباَرٍة    :)ن2 (التَّْمِريُن األوَُّل

                                                                                  .ِجَهَة الشَّْرِق ُتَقاِبُلها ِجَهُة اْلَغْرِب-

 .ِجَهُة اْلَجُنوِب ُتَقاِبُلَها ِجَهُة اِلشََّماِل-

 .َتَقُع الّصْحَراُء ِفي َشَماِل اْلَجَزاِئِر-

 .َيِقُف اْلُمَصلُّوَن َخْلَف اِإلَماِم-

 َشْرق-  َشَمال –َغْرب :    َأْكِمْل ِكَتابَة اْلِجَهات اْلُجْغَراِفَيِة:   ) ن4(التَّْمِريُن الثَّاِني 

 :لون جهة الّشَمال باَألْحَمِر-

 
 

 َالِحْظ اْلُمَخَطَط جّيًدا ُثمَّ َأْكِمِل اْلَفَراَغات ِباْسِتْعَماِل االِتَجاَهات اْلُجْغَراِفَيِة:    ) ن4(اْلَوْضِعَيُة اِإلْدَماِجَيُة

   َمْنِزُل ُسَعاد  

     

 اْلَمْسِجُد  اْلَمدَرَسـُة  َمْنِزُل أحَمد

     

   ِعَياَدُة الطَِّبيِب  

 

 .اْلَمْدَرَسِة................. ُسَعادَيَقُع َمْنِزُل - 2. اْلَمْدَرَسِة.................َيَقُع َمْنِزُل َأْحَمد -1

 .اْلَمْدَرَسِة.................َتَقُع ِعَياَدُة الطَِّبيِب - 4.     اْلَمْدَرَسِة................. اْلَمْسِجُدَيَقُع -3

.................
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ن جهة الشلون جهة الّشَمال

مَّ َأْكِمِل اْلَفَراغًدا ُثمَّ َأْكِمِل اْلَفَراَغات
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