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 المستوى الرابع   

 اختبار الثالثي األول في مادة التاريخ

 ن 2:  الوضعية األولى  

 صنف في الجدول اآلتي األحداث التالية :  

 الدخول إلى المدرسة ، الزواج ، اندالع الثورة التحريرية ، يوم الشهيد ، اليوم العالمي  الختان الجماعي ، 

 عيد الميالد ، عيد العمال . للبيئة ،    

 تاريخ معلمي عالمي تاريخ معلمي اجتماعي  تاريخ معلمي شخصي تاريخ معلمي وطني
......................... 
......................... 
......................... 

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

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

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

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

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

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

 
  ن  2:  الوضعية الثانية 

 :  ضع (ص) أو (خ) أمام كل عبارة وصحح الخطأ إن وجد 

 يرتبط التاريخ الميالدي بميالد الرسول صلى هللا عليه وسلم -
 تبدأ السنة الميالدية بشهر جانفي و تنتهي بشهر ديسمبر -
 يستعمل التقويم الهجري للتأريخ لألعياد الدينية -
 التقويم الهجري أسبق من التقويم الميالدي -

  ن 3:  الوضعية الثالثة 

 وقع على السلم الزمني المراحل التاريخية محددا تاريخ بداية ونهاية كل مرحلة :  

 

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

 

 

 من ...........            من ............         من ............         من .............  

 إلى ...........            إلى ...........          إلى ...........         إلى .............  
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 ن  3:  الوضعية اإلدماجية 

 مرت شبه الجزيرة العربية بالعديد من األحداث و التحوالت قبل و بعد ظهور اإلسالم فسميت في فترة     

 ما بالجاهلية و بمجيئ اإلسالم تغيرت الحياة فيها خاصة أثناء قيام الدولة اإلسالمية .     

 :  ند و اعتمادا على ما درستانطالقا من الس 

 ماهي أبرز مالمح الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم ؟  -1
 

 طرأت على شبة الجزيرة العربية بعد ظهور اإلسالم تغيرات  . اشرح ذلك .  -2
 

 دولة اإلسالمية على عدة مراحل . اذكرها . مر بناء ال  – 3   
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