
 م2019/2020: الموسم الّدراسي الّشعبيةالجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة

 ديالميالالّتقويم،ميالديوتقويمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقويمإلىالّتاريخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينقسم
 
مولدمنيبدا

 الهجري والّتقويم،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المدينةىإلالمكّرمةمّكةمندمحمسيدناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنيبدا

.المنورة

.خَلاِطئةَوَصِحْح اْلِعباَرَة ااْلَخاِطَئِةِلْلِعَباَرِة( َخَطٌأ)والصَِّحيَحِةِلْلِعَباَرِة( َصِحيٌح)ْكُتْبُا/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)uالّتقويم الميالدي يرتبط بميالد عيسى-
ول 14نحتفل بالمولد الّنبوي في -

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)ربيع ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)عيد ميالدي صنفته ضمن التاريخ الوطني-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)في الفاتح من ماي يحتفل العّمال بعيدهم العالمي-

.استبدل كّل مجلة بكلمة  تدل على معناها/2

.هجرّي /الّتقويم / عيسى / هجرة : ضع كّل كلمة يف مكانها املناسب /3

حداث تخّص فئة معينة من المجتمع ، هي تاريخ معلمي-
 
(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ا
شخاصا بعينهم، هي تاريخ معلمي-

 
حداث تخّص ا

 
(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ا
حداث تخّص كّل شعوب العالم، هي تاريخ معلمي-
 
(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ا
حداث تخّص شعب الوطن الواحد، هي تاريخ معلمي-
 
(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ا

:اربط كّل  حدث مبا يناسب هجرّي أو ميالدّي/4
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: (ة)التّلميذ

https://madrasati45.blogspot.com
اِري موفقون َيا ِصَغ 

 (ــــــ)مستوى الّرابعة ابتدائي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مدرسة 
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المحيطاتالقارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/3

 م2019/2020: الموسم الّدراسي الّشعبيةالجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة

اعمال ممتعا وجهدا موفق

.اَرَة اخَلاِطئةَوَصِحْح اْلِعباْلَخاِطَئِةِلْلِعَباَرِة( َخَطٌأ)والصَِّحيَحِةِلْلِعَباَرِة( َصِحيٌح)ْكُتْبُا/1

حد كواكب المجموعة الّشمسّية -
أ
رض ا

أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)ال
رضّية-

أ
قل من اليابسة في كرتنا ال

أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)المياه ا

بيض المتوسط جنوب الجزائر-
أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)يقع البحر ال

سماء المحيطات الهندي والهادي فقط-
أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)من ا

كبر بلد عربي مساحًة -
أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)الجزائر ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــ)تونس جارة للجزائر من الجهة الّشرقّية -

.اكتب أمساء ثالث قارات ، وأمساء ثالث حميطات تعرفت عليها/2

.ناهال كّل مجلة بكلمة  أو كلمتني دلت على معداستب/3

(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)العنوان والمفتاح والقياس والتجاه ، هي : ل يستغني عنها الجغرافي مكوناتها -
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)دولة عربية من دول المغرب العربي شرق الجزائر اسمها -

(ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ)بحر مهم جدا شمال الجزائر هو البحر -
وسع من البحر ُتعرف بـ -

أ
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)مساحة من البحر المالح ا

:أكمل الفراغ واربط باملناسب /4

فريقياـــــــــــــــ ـــــــــــ-الهنديـــــــــــــــ ـــــــــــ-
أ
طلسيـــــــــــــــ ـــــــــــ-ا

أ
سياـــــــــــــــ ـــــــــــ-ال
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 (ــــــ)مستوى الّرابعة ابتدائي 
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