
  مدرسة مغاسل المحجوب                                                  السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:   

   .............................االسم واللقب:  

  ن)52.(ل: ؤال األوّ السّ  

ْوَرِة الِّذي ُيصاِدُف     َرْت عاِئَلِتي َقضاَء  1َبْعَد االِْحِتفاِل ِبِعيِد الثَّ بوِع فِي َمِدينِة ُعْطلَِة ِنھاَيِة األسْ نوفمبر ِمْن ُكلِّ َسَنٍة، َقرَّ
نا ِبَمَحِل الَحلَِوياِت لَِنْطلَُب َكعَكًة َقَ◌ِريِبنا فِي قاَعِة الَحَفالِت( الَھناء). وفِي َطِريِق الَعْوَدِة َمَررْ  وُحُضوَر ُعْرسَ ، َقَسْنِطيَنة

ِريِف فِ ِبُمناَسَبِة ِعيِد ِميالِدي َبِوي الشَّ    .َبْيِت َجِدي ي، واّتَفْقناَ َمَع أَِبي على االِْحِتفاِل ِبالَمْولِِد النَّ

ًدا واْمإل الَجْدَولَ  -   :ِاْقَرإِ الَفْقَرَة َجيِّ

أماِكٌن ُمْرَتِبَطٌة 
  باألحداث

◌ُ َحَدٌث   َحَدٌث َوَطِنيٌّ   َحَدٌث ِاْجِتماِعيٌّ   َحَدٌث َشْخِصيٌّ  ِديِنيُّ
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  ن) 2اني: (ؤال الثّ السّ 

  ِاْرِبْط ُكلَّ ِعباَرٍة ِبما ُيناِسُبھا:   

                    َيُخصُّ الُمْسلِِمين  *         *      َحَدٌث َوَطِنيٌّ          

نِي أَنا فَقَط*            *         َحَدٌث ِدينِيٌّ        يَُخصُّ

  َيُخصُّ َبَلِدي الَحِبيب*            *    َحَدٌث َشْخِصيٌّ           

  َيُخصُّ ُكلَّ العاَلم*            * َحَدٌث عاَلِمي               

  ن) 2.5: (لثاؤال الثّ السّ 

ِحيَحِة، و(خ) أمام العبارة الخاطئة (ص) أمامَ َضعْ  حالِعبارة الصَّ َ  ، وصحِّ   :الَخطأ

  ..................................................................... . (......)َحَدٌث ِديِنيٌّ َذھاُب َجدِّي إلى الَحِج  -

تاِء َتْسِبُق ُعْطَلَة اْلَخِريف. (......) -   .................................................................... ُعْطَلُة الشِّ

  .................................................................... َتْرَتِبُط األْحداُث ِبأماِكَن َوَقَعْت فِيھا. (......) -

  ن)3: (ّراِبعؤال الالسّ 

َمِني َمني على الَخطِّ الزَّ َنِة َحْسَب تَسْلُسلِھا الزَّ   جويلية -أفريل –جوان  -مارس –أوت  -: مايَرتَّْب أَْشُھَر السَّ

  

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

  اريخفي التّـ   لاختبار الفصل األوّ 
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  ........................................................يوم:                                    .............................االسم واللقب:  

  مدرسة مغاسل المحجوب  

  ــالثـــة ابتدائــــينــــة الثـّ السّ  قسم: 

ا َيلِ  الَفراَغ ِبالَكلَِمِة الُمناِسَبةِ  إِْمإلِ  ن)53.(ل: ؤال األوّ السّ    :يِممَّ

  ) أمام -َيساِري -الَغْرب –ْلفِي خَ  -أمام  –َيِميِني  -الشَّمال(             

ْھُت َنْحَو الَبْحرِ  - ِة و َتَوجَّ ...  ...........َجُنوَب َيُكونُ ، َفإنَّ الإذا ُكْنُت ِفي إِْحدى الُمُدِن الّساِحلِيَّ
ْرُق على ............   .، والَغْرُب على ..............والشَّ

  َن .................مِ . وَتْغُرُب ............ُتْشِرُق الشَّْمُس ِمَن .. -

ْرس.َيِقُف الُمعَ  -   لُِّم ............ التَّالِميِذ وَيْشَرُح الدَّ

  َرُب الُبوَصَلِة داِئماً إلى ِجَھِة .................ُيِشيُر َعقْ  -

  :َمْوقُعِ لى َتْعِريٍف للتَّ َكلِماِت الُجْمَلِة اآلِتَيِة لَتْحُصلَ ع َرِتبْ  ن)1.5( اني:ؤال الثّ السّ 

ْسَبِة مَ   ٍة َمْوِقَع ِبالنِّ َد َتواُجِدي َمكاِنيَّ َمْوقُُع ھو أْن أَُحدِّ   لَِمعالَِم. ْعُروَفةٍ التَّ

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

ِت ْحَت الَكلِماتَ ات، وَسْطَرْيِن االتِّجاھ الَكلِماِت الّدالِّة علىَتْحَت َسْطًرا  َضعْ  ن)3( :لثاؤال الثّ السّ  
                                               :                                   الَمعالِِم الَمكاِنيَّة الّدالِّة على

َمْت َمْدَرسُتنا ِرْحَلًة إِلى َمقاِم       ِھيِد ِبالجزائِر العاِصَمِة، ِاْجَتَمْعنا ُكلُّنَ َنظَّ ا ِبَمَقرِّ الَبَلِدّيِة، وَرِكْبَنا الشَّ
الحاِفَلَة، َفَجَلَس الُمَعلُِّم ِبجاِنِب الّساِئِق، وَجَلْسُت أنا َوراَءه، وعلى َيِميِني َصِديِقي أْحَمُد، وَعلى 

ُة التَّالمِ َيساِري َصِديِقي َكِريم ا الَبناُت َفِفي الَخْلِف. ، وأَخَذ َبِقيَّ كوُر ِفي األمام، أمَّ يِذ أَماِكنھم: الذُّ
، َفَتَوقَّْفنا ِفيھا وَلِعْبنا َمَع الِقَرَدِة، ُثمَّ أْكَمْلنا َشالاّلت شّفةفي َطِريِقنا ِاْنَطَلْقنا ِبِجَھِة الشَّماِل، َفَرأَْينا 

ِھيد.     طِريقنا إلى َمقاِم الشَّ

الِحِظ الَخِريَطَة وأَْكِمِل :  ن)2: (ّراِبعؤال الالسّ 
  الَفراغاِت بالِجھاِت األَْرَبِع   األساِسيَّة:

ُط ِمْن ِجَھِة  َيُحدُّ الجزاِئرَ  - الَبْحُر األْبَيُض الُمَتَوسِّ
و النِّيَجر ومالي ِمْن ِجَھِة ...........، ...............

ب وُتونس ولِيْبيا ِمْن ِجَھِة.............، والَمْغِر◌ِ 
ُة وُموِريطاْنيا ِمْن ِجَھِة............... ْحراُء الَغْرِبيَّ  والصَّ

  في الجغرافيا  لاختبار الفصل األوّ 
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