
  :العالمة                                                :اللقب:                           االسم

   الرابعةلتالميذ السنة    لثالثااختبار الفصل  
                      التاریخ نشاطفي 

  
 )40( :األولالتمرین 

  : من حیث الوجود الزمني أرتب دول المغرب األوسط                                
  

   . الدولة الفاطمیة ؛الدولة الحمادیة  ؛الدولة الزیانیة  ؛الدولة الموحدیة 
  

    1-..............................2 -................................3-..........................4-..........................  
  

     )10( :الثانيالتمرین 
  :اختار الجواب الصحیح                                 

   :تحول اسم المغرب األوسط إلى الجزائر سنة                                 

  . م 1492 – 1                                 

  . م 1510 – 2                                 

  . م 1519 – 3                                 

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

  )03( :الثالثالتمرین 
  :بسھمربط أ                                  

  
  .أسس مدینة القیروان                       طارق بن زیاد قائد امازیغي 

  .فتح االندلس                          عقبة بن نافع فاتح عربي                        
  .م 776سنة                             تأسست الدولة الفاطمیة                        
  م 909تأسست الدولة الرستمیة                            سنة                        

  
   )01: (التمرین الرابع 

  من ھو مؤسس الدولة الرستمیة ؟                            
                 ............................................................................  
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 )04( :التمرین األول
  : من حیث الوجود الزمني  أرتب دول المغرب األوسط                               

  
   . الدولة الفاطمیة ؛الدولة الحمادیة  ؛الدولة الزیانیة  ؛الدولة الموحدیة 

  
  الدولة الزیانیة     - 4الدولة الموحدیة    -  3الدولة الحمادیة     - 2الدول الفاطمیة    - 1

  
     )01(: التمرین الثاني

  :صحیح اختار الجواب ال                                
  : تحول اسم المغرب األوسط إلى الجزائر سنة                                 

  .م  1492 – 1                                 

  .م  1510 – 2                                 

  .م  1519 – 3                                 

  . م 1519الجزائر سنة تحول اسم المغرب األوسط إلى           
            

  )03(: التمرین الثالث
  :بسھمربط أ                                  

  
  .طارق بن زیاد قائد امازیغي                        أسس مدینة القیروان

  .عقبة بن نافع فاتح عربي                           فتح االندلس                       
  .م 776تأسست الدولة الفاطمیة                             سنة                        
  م 909تأسست الدولة الرستمیة                            سنة                        

  
   )01: (التمرین الرابع 

  من ھو مؤسس الدولة الرستمیة ؟                

. عبد الرحمان بن رستمس الدولة الرستمیة ھو مؤس                 

 اإلجابة النموذجیة



  :العالمة                                                :اللقب:                           االسم

  الرابعةلتالميذ السنة   لثالثااختبار الفصل  
                      الجغرافیا نشاطفي 

  
  )20( : األولالتمرین 

  :  كانھافي م أولیةضع كل مادة                                

  حدیدالبترول ، التمور، الخشب ، الفحم ، القطن ، الغاز ،  الحلفاء، ال

  مواد أولیة باطنیة  مواد أولیة سطحیة

    

  

               )03(: التمرین الثاني 
  :ربط بسھما                                 

  

  أمراض داخلیة •                 •   الھوائي یؤدي إلى  التلوث

  أمراض تنفسیة •                  •المائي یؤدي إلى     التلوث

  أمراض جلدیة •                 •یؤدي إلى     األرضي التلوث                            

  
  )50( :التمرین الثالث 

       :كل عبارة  أمامخطأ  أوضع صحیح          

  البترول والغاز من مواد الطاقة .                 

 والغاز بالسكة الحدیدیة  لینقل البترو . 

 تعیش االبل في الشمال . 

  یكثر انتاج الزیتون في الصحراء . 

 اعي في الجزائر على المنطقة الشمالیة ریتركز االنتاج الز .  

  بالتوفیق  1/  1الصفحة   انتھى
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  )02( :التمرین األول 
  : ضع كل مادة اولیة في مكانھا                                

  البترول ، التمور، الخشب ، الفحم ، القطن ، الغاز ،  الحلفاء، الحدید

  مواد أولیة باطنیة  مواد أولیة سطحیة

  الحدید –الغاز  –البترول  الفحم –الحلفاء –القطن  –الخشب  –التمور 

  

               )03(: التمرین الثاني 
  :اربط بسھم                                 

  

  أمراض داخلیة •                 •الثلوث الھوائي یؤدي إلى    

  أمراض تنفسیة •                  •الثلوث المائي یؤدي إلى    

  أمراض جلدیة •                  •الثلوث االرضي یؤدي إلى                                

  
  )05(: التمرین الثالث 

       :ضع صحیح أو خطأ أمام كل عبارة          

  البترول والغاز من مواد الطاقة .                 

  ینقل البتروا والغاز بالسسكة الحدیدیة . 

 تعیش االبل في الشمال . 

  یكثر انتاج الزیتون في الصحراء . 

   یتركز االنتاج الزاعي في الجزائر على المنطقة الشمالیة 

 اإلجابة النموذجیة

 صحیح

 خطأ

 خطأ

 صحیح

 خطأ


	اختبار الفصل الثالث في  نشاط  التاريخ للسنة الرابعة 4ابتدائي
	اختبار الفصل الثالث في  نشاط الجغرافيا للسنة الرابعة ابتدائي

