املستوى  :الرابعة ابتدائي

ابتدائية :سهايلية حممد

اختبار الفصل األول يف التاريخ 2021-2020
األستاذ :م /تواميية

االسم واللقب .............................. :

m

s

التمرين األول2( :ن)
ضع صحيح أو خطأ و صحح الخطأ إن وجد
سميت الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم بالجاهلية ............................................
أحداث تخص شعب الوطن الواحد تمثل التاريخ المعلمي العالمي ............
يمثل تاريخ  16أفريل اليوم العالمي للشغل ...........
وقعت الثورة التحريرية الجزائرية في العصر القديم ....................

/e
xa

التمرين الثاني2( :ن) رتب المراحل التاريخية في الجدول التالي
 التاريخ الوسيط  -التاريخ القديم  -التاريخ الحديثالتاريخ المعاصر

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

1789م

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

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

at
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n.
c

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

om

3200ق م

 476م

1453م

يومنا هذا

التمرين الثالث :أكمل 2(:ن
الحظ الجدول و انسب كل عيد إلى التقويم الذي يناسبه بوضع حرف (هـ) أو (م)

du
c

en

الوضعية اإلدماجية4:ن
هناك نوعين من التقويم الميالدي و الهجري

cy
-e

التاريخ
 01شوال
 05جويلية
 01نوفمبر
 10ذو الحجة

المناسبة

هجر ي

ميالدي

 - 1التقويم الميالدي :يرتبط هذا التقويم بـميالد .........................و بالشهر........................
يُستعمل هذا التاريخ لكثير من العياد  ........................مثل 01 :نوفمبر يمثل عيد.................:
 – 2التقويم الهجري :يرتبط هذا التقويم بـهجرة .............................من  ..............إلى  ...........و
بالشهر.....................
يُستعمل هذا التاريخ لكثير من العياد  ......................مثل 12 :ربيع الول يمثل عيد ................
ency-education.com/4ap.html

اختبار الفصل األول يف مادة اجلغرافيا 2021-2020

ابتدائية :سهايلية حممد
املستوى  :الرابعة ابتدائي

األستاذ :م /تواميية

االسم واللقب.............................. :

النشاط األول :أجب بصحيح أو خطأ 2ن
 الجزائر أصغر دولة عربية .......... -تقع الجزائر في شمال القارة الوروبية........

s

m

 -الجزائر همزة وصل بين القارات الثالث أفريقيا أوروبا و أسيا........

/e
xa

 من مظاهر اإلنتماء المتوسطي أنها تطل شمال على البحر البيض المتوسط.......النشاط الثاني  :اكمل الفراغ بما يناسب3 :ن

om

 -1دوران الرض حول نفسها ينتج عنه دورة ..................و ينتج عنه تعاقب .........................
 -2دوران الرض حول الشمس ينتج عنه دورة .................و ينتج عنه تعاقب .........................

n.
c

 -3الخريطة هي ................ :تُمثل ................من الرض أو جزء منها على سطح مست ٍو.

 -4مكونات الخريطة هي............. :و المفتاح و  ................... ......و االتجاه.

at
io

 -5تمثل نسبة الماء على سطح الرض  %.......وتمثل نسبة اليابسة %............
النشاط الثالث :أمأل الفراغ بما يناسبها ( كلم مربع .اإلفريقية .تَتوس ُ
طهُ .البحر البيض المتوسط .شمال)

du
c

تحتل ا لجزائر موقعا هاما بالنسبة للعالم إذ .................و تبلغ مساحة الجزائر ............2381741
تقع الجزائر في  .............القارة  ...............و تطل شماال على ...............................

cy
-e

على هذه الخريطة عيّن الجزائر وعيّن الدول المجاورة لها ( موريطانيا .تونس .المغرب
األقصى .ليبيا .الصحراء الغربية .الجزائر )

en
ency-education.com/4ap.html

