
 الثاني في التاريخ و الجغرافيا  الفصل اختبار                سهايلية محمد  ابتدائية:    

 االسم و اللقب:..................................                                        2021-2020: السنة الرابعة ابتدائي  

 

 أوال: التاريخ

 النشاطُاألول: اجب بصحيح أو خطأ 

 ـ سميت الفترة التي سبقت ظهور اإلسًّلم بالجاهلية ................

 ـ كان العرب يمارسون مهنة الفًّلحة و الصناعة قبل مجيء اإلسًّلم .......

 ـ هاجر المسلمين أول مرة إلى المدينة المنورة ........

........... مية بعد وفاة الرسول ا نقطعت الفتوحات اإلسًّل ـ  

 ـ أدى ظهور اإلسًّلم إلى إحداث تحوالت هامة في شبه الجزيرة العربية .....

 

النشاطُالثاني: أكمل الفراغ بما ي ناسب ) عبادة، المدينة المنورة، الشجاعة، الثأر، الكرم، قباء،618م،  

 صحيفة المدينة، أول، الحروب (

اإلسًّلم بصفات  حميدة كا..........و ..........  و صفات ذميمة كا...............ـ ا شتهر العرب قبل ظهور   

 و ........... .

 ـ دعى الرسول الناس إلى  ......... هللا و ............. .

م.622ـ هاجر المسلمون إلى الحبشة سنة ............... و إلى ............... سنة   

...............و هو ...............  مسجد في اإلسًّلم.ـ قام الرسول ب بناء مسجد   

م.623س و حرر وثيقة س ميت بـ .............. ............... سنة اـ نظم الرسول العًّلقات بين الن  

 إربط بسهم بين العبارة ما ويناسبها :النشاط الثالثا

  

 عاما  70ـ  لالحتالل   كان الشمال اإلفريقي خاضعا اإلسالميقبل الفتح ـ 

 البيزنطيـ         بدأ الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا على يد ـ 

.ـ أ سس  الرسول الكريم في المدينة المنورة                             ـ عمرو بن العاص        
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       م.623ـ دام الفتح اإلسًّلمي ل شمال إفريقيا نحو                               ـ صحيفة المدينة سنة       

 

 

 

 :اجلغرافيا اثنيا     

 أجب بــ "صحيح " أو " خطأ " وصحح اخلطأ إن وجد اما كل عبارة مما أييت ل:التمرين األو
 ................ اجلزائر ال متلك موارد طبيعية 
 .........................................................................  
 ................ يعد البرتول والغاز من املوارد الطبيعية املتجددة  
 .........................................................................  
 ................ من املوارد الطاقوية الغري ُمتجددة يعترب الغاز الطبيعي 
 .........................................................................  
 ................ يعد احلديد من املعادن األساسية للزراعة 
 .........................................................................  
 ................ املوارد الطبيعية عامال أساسيا يف جمال الزراعة و الصناعة" 
 .........................................................................  

 صنف املوارد التالية يف اجلدول :التمرين الثاين
ُالماء،ُالفوسفاتُ،ُاألشجارُ،ُالبترولُ،ُالذهبُ،ُالغازُ،ُالنحاسُ،ُالطاقةُالشمسيةُ،ُالثروةُالحيوانية

 موارد غري متجددة موارد متجددة

  

 ضع الكلمات يف مكاهنا  التمرين الثالث:
 الفالحية ـ ُمصدرةٌ ـ الغاز ـ حاسي الرمل ـ الفوسفات ـ الصناعة ـ المائية ـ الحديد   - بترولال – حاسي مسعود 

 .....عليه.......... الذي يُعدُ أهم مورد تقوممثل ......................ومعدنية تمتلك الجزائر موارد  

 ـ .............. ي ستخدم  في تزويد الفًّلحة ب األسمدة .

ـ الموارد  الطاقوية أ همها ..................... الذي ي عتبر  أهم مصدر للطاقة في الجزائر التي ت عد من أكثر 

نتجة و  ............. له، يتركز أهم حقل له في مدينة .............   الدول م 
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نتاجه بمنطقة حاسي ال  رمل ـ ............ ثاني أهم مصدر للطاقة، يوجد أكبر حقل إل 

 ـ الموارد ............ مثل األراضي الصالحة للزراعة و الثروة ................

 

    

 

      

 

 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4ap




