
 ابتدائيالرابعة مدرسة البشير اإلبراهيمي                                                     القسم السنة 
 2020/2021الموسم الدراسي :                                                     بوسعيد تقية    األستاذة : 

 اختبار الفصل األول في مادة التاريخ 

 اجب بصح أو خطأ . السؤال األول :     

 من أشهر الشخصيات في العصر الوسيط ماسينيسا . -
 جويلية عيد االستقالل تاريخ معلمي عالمي . 05 -

 مراحل .  4 إلىقسم المؤرخون العصر  -
 شهر.12التقويم الميالدي  -

 اربط كل تاريخ بطبيعته . السؤال الثاني :

 تاريخ معلمي عالمي    .                   .   ان               الخت
 تاريخ معلمي اجتماعي     .                  .  نوفمبر 1عيد الثورة 

 تاريخ معلمي وطني    .                  .  ماي    1عيد العمال 

 معلمي شخصي  تاريخ   .                  .  ج          حفل الزوا

 بما يناسب  أكمل السؤال الثالث :

 بـ ............................. الميالدييرتبط التقويم 
 يرتبط التقويم الهجري بـ ............................ 

 مأل الجدول .إ السؤال الرابع :

التاريخ  التاريخ الحديث  الوسيط  التاريخ التاريخ القديم 
 المعاصر

 .......من  يبدأ
 .......سنة 
 ................إلى
 ...............سنة

. 

 .............تبدأمن
 ........سنة...

  ........... إلى
 ...........سنة 

 .من ............. تبدأ
  سنة...............

  .............. إلى
 سنة .............

 من ....... يبدأ
 الى ...........
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 ابتدائيالرابعةمدرسة البشير اإلبراهيمي                                                     القسم السنة 
 2020/2021الموسم الدراسي :                                                     بوسعيد تقية     األستاذة : 

 اختبار الفصل األول في مادة الجغرافيا

 اجب بصح أو خطأ  : األولالتمرين 

 والنهار ........... الليلساعة وينتج عنها تعاقب  24حول نفسها وتدوم تدور األرض  -1
 .............. أفقيا األرضيةالكرة  خط غرينيتين يتوسط -2
 تقسمها شمال وجنوب ............. األرضيةالدائرة االستوائية هي دائرة وهمية تتوسط الكرة  -3

 الخريطة ؟  أساسياتماهي  :التمرين الثاني 

1- ............................................. 

2- ............................................. 

 03- .............................................. 

04-  ............................................... 

  الجدول بوضع الكلمات في الخانة المناسبة . أكمل  وإمال التمرين الثالث :

 المحيط  الهندي ,  قارة إفريقيا , جزيرة مدغشقر , البحر األبيض المتوسط .

 من مساحة الكرة األرضية  %نسبة الماء ............  من مساحة  الكرة األرضية %نسبة اليابسة .......... 

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

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

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

 لفراغات . ا أكمل التمرين الرابع :

تقع الجزائر ............ القارة األفريقية , يجدها شماال ..................... ومن الجنوب .............. 
 .    والنيجر ومن .....................  تونس وليبيا ومن ........... المغرب و ..................... 
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