
 

 –تيارت  –أ�س�تاذ : م خمتار 
 2018/2019الس�نة ا�راس�ية :

 اختبار الفصل األول في التاريخ والجغرافيا
 للسنة الثالثة ابتدائي

:............................................التلميذ 
 .......................................:مدرسة 

  التارخي
 : ال�شاط أ�ول

 ٔ#صنف أ��داث التالية يف اجلدول :
  عيد Aس�تقالل ، عيد الفطر ، اخلتان ، اندالع الثورة ، حفل الزفاف ، عيد أ�حضى

 �دث ديين �دث وطين  �دث اجEعي  �دث خشيص 
.................................
................................. 

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

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

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

 ال�شاط الثاين :
 #ٔمكل مبا يناسب 

 .احلدث الشخيص لRس ................بل .........................................................................................
................. دةأ�ما\ن تYZوع ........................................................................................ٔ#مهيهتا مس�مت

............................................................................... 
.....أ��داث الشخصية ...........................................................وفق .............................................

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

 : الوضعية Aدماج_ة
 bس�ئ�ٔن ؤ#جب عن أdاقرٔ# الوضعية بت 

ملدرسة ، ٔ#درس يف qِالتحقت  2016سlمترب  4ببhية تيارت ، ويف يوم  2011ف_فري  23و�ت يوم 
 8ومyنوtة ، دار الربيد واملواصالت مدرسة  الش�يخ عبد امحليد vن qدuس ، يف ح_نا مرافق tديدة 

، ودار الثقافة الشهيدة حس�Rة vن بوtيل ، اليت اسZشهدت   1954نومفرب  01، وملعب  1945ماي 
 . 1958ٔ#كتوvر  08يوم 
 يوم والدتك هل هو �دث خشيص ٔ#م اجEعي ؟ -
 ا�خول املدريس هل هو �دث خشيص ٔ#م اجEعي ؟ -
 ث (التوارخي ) الواردة يف الس�ند حسب �سلسلها الزمين ارمس خطا زمYيا ورتب tليه أ��دا-

 
 

 

 بالتوفيق  ½الصفحة  اقلب الصفحة 
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 اختبار الفصل األول في التاريخ والجغرافيا
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............................................:التلميذ 
 :.......................................مدرسة 

   جلغراف_اا
 : ال�شاط أ�ول

 ٔdٔمكل بصحيح ٔ#و خط# 
 ..................... �رشق الشمس من الغرب

 ....................................�ساtد� املعامل املاكنية tىل حتديد مواقعنا 
 تقع مدينة وهران جYوب اجلزا�ر .......................................

 حتدد �ة الرشق حبهة طلوع الشمس .................................
 ال�شاط الثاين :

  ٔ#�دد اجلهات اجلغراف_ة أ�ساس�ية :
 
 
 
 

 ال�شاط الثالث :
 امال اجلدول ببعض Aجتاهات العامة و Aجتاهات اجلغراف_ة 

 Aجتاهات اجلغراف_ة  Aجتاهات العامة 
...................................................................
................................................................... 

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

................................................................... 
 : الوضعية Aدماج_ة

 ابتدايئ ، راسل زم_ال £ خيربه عن موقعه ويصف £ قسمه يدرس حيي يف قسم الس�نة الثالثة 
ٔ#سكن يف والية ورقb جYوب اجلزا�ر ، يقع قسمنا يف الطابق أ�ول tىل ميينه قسم الس�نة الرابعة ، و 

 tىل uساره قسم الس�نة الثانية ، وعند اخلروج من قسمنا تقابلنا سارية العمل م�ارشة .
 ٔ#¬ن uسكن حيي ؟

 يقع قسم حيي tىل ........................قسم الثانية ابتدايئ  - ٔ#مكل ما ييل:   
       ..........قسم الرابعة  ابتدايئ قسم حيي tىل ............  يقع -
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.................... 

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

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

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