السنة الدراسٌة 6107\6106:

مدرسة عبد الالوي بوبكر
السنة الرابعة ابتدائً

⸎اختبار الفصل األول فً نشاط التـارٌـخ ⸎
التمرين األول  :رتب ما ٌلً كال حسب اسمه و تارٌخه و أكمل نوعه :
عٌد العمال  0ماي – عٌد الثورة اندالع التحرٌرٌة  0نوفمبر – عٌد األضحى  01ذو الحجة – عٌد االستقالل 5
جوٌلٌة – عٌد الفطر  0شوال – عٌد المرأة  8مارس .

العٌــــــــــــــــد

التمرين الثاني:

ضح عالمة

نوعه

أمام الجواب الصحٌح و عالمة  Xأمام الجواب الخاطئ :

 -0الجزائر جزء من قارة أمرٌكة ( )
 -6السلم الزمنً وسٌلة علمٌة لتمثٌل تسلسل الزمن ( )
 -3نظام الحكم فً المملكة النومٌدٌا كان جمهورٌا ( )
 -4استمد اإلنسان األول مادته األولٌة من العظام فقط ( )
 -5من مكونات الهوٌة الوطنٌة اإلسالم و االمازٌغٌة فقط ( )
 -6نومٌدٌا الشرقٌة ونومٌدٌا الغرٌبة كانتا فً األصل ملكة واحدة (

التمرين الثالث :

تـــارٌـخه

)

أتمم الفراغات بالكلمات المناسبة  ( :النار – االستقرار – المعادن – مسكنه – الحٌوانات –

طهً – تطوٌر )

طور اإلنسان األول  ..............و اكتشف أهمٌة  , .................بدأت حٌاته فً .............
حٌث قام بـ استئناس  ............واستخدم النار فً  ............الطعام وصهر , ...............
واشتغل بالزراعة قرب األنهار حٌث قام بـ  .................من وسائل الصٌد و الزراعة .

بالتوفٌق⸎ ~.

السنة الدراسٌة 6107\6106:

مدرسة عبد الالوي بوبكر
السنة الرابعة ابتدائً

⸎اختبار الفصل األول فً نشاط الجغرافٌا ⸎
التمرٌن األول :أكمل ما ٌلً :
أساسٌات الخرٌطة هً ............. :و....................و...................و...............
التمرٌن الثانً  :ضع عالمة

أمام الجواب الصحٌح و عالمة  Xأمام الجواب الخاطئ :

 -0عنوان الخرٌطة وحدة كاف الستقرائها (
 -6تساعدنا البوصلة فً تحدٌد جهة الشمال (
 -3كل الجهات ثابتة ما عدا الفرعٌة (

)
)

)

-4تساعد الجهات الفرعٌة فً تحدٌد أحسن ألي مكان أو نقطة على الخرٌطة (
 -5خط االستواء ٌقسم الكرة األرضٌة إلى نصفٌن شرقً و غربً (

)

)

التمرٌن الثالث  :تمتد فً الجزائر سلسلتٌن جبلٌتٌن هما :
........................................................................التمرٌن الرابع :أكمل بمظهر التضارٌسً المناسب لكل تعرٌف :
أرض مستوٌة مثل السهول لكنها أكثر ارتفاعا منه
 ...........ٌ
 ............مظهر تضارٌسً ٌتمٌز باالرتفاع.............أرض منخفضة محصورة بٌن مرتفعٌن و تفصل بٌنهما .............مساحة مستوٌة من األرض و هً أقرب التضارٌس إلى مستوى سطح البحربالتوفٌق⸎ ~.

