
 بالتوفيق

 

 أذكر ثالث امتيازات منحها والة الجزائر لبعض الدول األوروبية: )نقاط1.5( التمرين األول :

1................................................................................ 
2............................................................................... 
3...............................................................................

 أربط بسهم كل جملة بالتي تكملها : )نقاط2( : الثانيالتمرين 

�  خزينة الدولة الجزائرية للسلطان العثماني� رــساهمت وفرة األخشاب في الجزائ

�  بشكل أساسي في تطوير صناعة السفن� هاـــــــــة تقدمـــــي هديــوش هـــالدن

�  السيادة للدولة الجزائرية الحديثة� األسطول الجزائري في الحفاظساهم 

� علئ السيادة و االمن في البحر االبيض المتوسط� اهرـــــم مظـــــــــصك العملة من أه

 لون اإلجابة الصحيحة: )نقاط2( : الثالثالتمرين 

 العهد العثماني هو :داري للجزائر خالل التقسيم اال�

 

 أول من حكم والية الجزائر في العهد العثماني هو :�

 

 الضرائب التي تدفعها الدول األجنبية لخزينة الدولة الجزائرية هي :�

 

 معركة نافارين : في لجزائري مع األسطول العثماني األسطولشارك �

 

 :في الخانة المناسبة  ) X(ْ ضع العالمة )نقاط4( : الرابعالتمرين 

 فرنسا إسبانيا الدولة العثمانية عالقة الجزائر مع

    المودة

    العداوة

 2019/2018سنة رابعة إبتدائي 
 األستاذة : منصر خديجة

 إبتدائية
 العالمة: الشهيد حامدي محمد

 --------------------------القسم:
اإلختبار الثالث في مادة 

 التاريخ
 

 :............................اللقب
 

 :............................االسم
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أربط بسأربط بسهم))اطنقاط2(

� mـــررئــــلجزائب في الجزائ
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المودة تارة و العداوة 
 تارة أخرى

   

 بالتوفيق

 

 " :أجب "بصحيح" أو "خطأ )نقاط4( : األولالتمرين 

  تقام المحميات الطبيعية من أجل حماية و تثمين الموارد الطبيعية.

  المجال المحمي هو كل إقليم يرخص فيه الرعي و الحفر و التنقيب.

  الهدف من إنشاء المحميات هو الوقاية و مكافحة كل أنواع التلوث .

  الحيوانـــــــــــات النادرة. أنشأت المحميـــــــات من أجـــــــل صيد

 أربط كل خطر من االخطار التالية باإلجراء االزم للوقاية منه : )نقاط2( : الثانيالتمرين 

�  تنظيف قنوات صرف المياه.� الـــــــــف الرمـــــــــــــزح

�  إدخال التقنيات الحديثة في البناء .� اتـــــــــــــــانــــــــــــالفيض

�  . ) (حمالت التشجيرالسد األخضر � الماء و الهواء و التربة تلوث

� لتخلص من النفايات بطريقة منظمة .ا� زالزلـــــــــــــــــــــــــــــــال

 :أذكر أربع محميات بالجزائر : )نقاط2( : الثالثالتمرين 

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

 أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة : : )نقاط2( التمرين الثالث :

 ) -المخلفات  –المخصصة  –البيئة  –المنتزهات  –الخطورة  –تلويثها  -(

عند مغادرتك ....................يجب عليك أن تجمع .........................في كيس ة تضعه في المكان   -
............................له ال أن تتركها غير مبال بمدى.......................التي ستلحق ...................... 

 الذي يؤدي ألى تفاقم مشكلة .......................... نتيجة لهذا التصرف

 

 

 2019/2018إبتدائي سنة رابعة 
 األستاذة : منصر خديجة

 إبتدائية
 العالمة: الشهيد حامدي محمد

 --------------------------القسم:
اإلختبار الثالث في مادة 

 الجغرافيا
 

 :............................اللقب
 

 :............................االسم
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ex الطبيعية من أميات الطبيعية من أجل
e/ل إقليم يرخصهو كل إقليم يرخص
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�niر من االخطارخطر من االخطار التcocالحالحيوانــــل صيدـــــــل صيد iiioatiالسد�� atiatiatiatiلتخلتخلص ما��caaauc

a

eeمكان 

ss

www.ency-education.com/4ap.html


