
 القسم الثالث ابتدائي                                                       
 

 في مــادة اللغــة العربيــة )السنة الثالثة(  الفصل اأولاختبـــار  
 

 العيد
    

و هناك  بالمصلينَ ظا ـكتـمُ  دهُ جَ وَ  باكرا  مع أبيه إلى المسجدِ  ، و ذهبَ  العيدِ  استعدادا لصالةِ  عمرٌ  اغتسلَ       
 . بمالبسه األنيقةا مسرورً  فرحاً  إلى البيتِ  و عادَ   عاً اشِ ى خَ ثم صلَّ  بإنصاتٍ  للخطبةِ  استمعَ 

 
 ) 1.5( : ف النص◄ 1
ا الصحيح :)×( ضع عام  -1  أم الج

 استعد عمر لصاة  :     
يح                العيد الترا الجمع                              

ذا فعل عمر في المسجد -2  ........................:............................................................................................................................ ؟ م

متين مترادفتين   أستخرج  -3  .................................................                ...................................................من النص ك

 

ء النص ◄ 2  )1.5(  : بن
مأ -  الدخي مم يأتي : شط الك

ر العيد  الفرح الحزن السر
 

ال : جأكت  - ى هذا المن  عاً اشِ ى خَ صلَّ   ثم بإنصاتٍ  للخطبةِ  استمعَ م ع
 

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

 )3(  النص لغ◄ 3
 اِْستَخِرج ِمن النَّص:-1   

 كلمة مؤنثة  حرف كلمة في صيغة الجمع 
........................ ................ ............... 

 
 
م :  -2 ض بين الك ب الجم  اترك بي  أعد كت

لعيد ب تــــبِثـــي لـــَبـَنــــ  ............................................................. َتـْفَرح
 

م ذكره م – 3 لي الك  : الت
 ......................   األنيقة 

 

جي :◄ 4 ضعي اإدم  (4)  ال
 ضع كلمة مناسبة ( اسما أو فعال أو حرفا) في كل مكان فارغ:

يـوم صباح  يـسـتـيـقـظ الـنـاسيأتي .......... األضحى .......... العاشر ....... شهر  ذي ...........  ، 
هذا  العيد ...... الفقراء ، و يتصدق  في يعطف المسلم .  الـعـيد عـلى.............. الـتهـلـيـل والـتـكـبـيـر

 .بـ.............. عليهم ، ثم ............. أقاربه  و جيرانه و يهنئهم 
 
 
 
 

 بالتوفيق                                                                                                       



 السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:

 اختبار الفصل اأول
 في مادة  اللغة العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البنــاء الفكــري*
 
ِحيَحِة:في اإل× َضْع َعالَمةَ -1  جابَِة الصَّ
ْيُف      بيعُ                    ُعْنواُن النَِّص:  الصَّ تاُء                    الرَّ   الشِّ
 
 لِماذا أَْصبََحِت األَْرُض َحِزينَةً؟-2
 

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

 
 اِْربِْط بَِسْهٍم بَْيَن الَكلَِمِة و ُمراِدفها الُمناِسِب:-3

 الُغيوُم البَْيضاءُ                                                   
 الُغيوُم القَاتَِمةُ                    الُغيوُم السَّْوداءُ               

ماِديَةُ                                                     الُغيوُم الرَّ
 :البنــاء اللغــوي*
 :حرفاً و فِْعالً و  اْسًمااِْستَْخِرج ِمَن النَِّص -1 

 االْسُم:  ...........................................        
 الفِعُل:   ...........................................                                       
 الَحرف:   .....................................                                     

ْل الَكلِماِت اآلتِيَةَ ِمَن -2   :الُمَذكَّرِ إلى  الُمَؤنَّثِ َحوِّ
 .................................      الجافَّة                   -المتساقطة           ..............................                        

 
 
ْف األفعال "  -3  مائِِر التَّالِيَِة: َخَرجَ َصرِّ  " َمَع الضَّ

 أَْنتُنَّ ......................................  -أَنا   ..................................                                    
 

 .....................                           نحن ............      
  
 :الوضعية اإلدمـاجيــة*
 

 َضْع الَكلِماِت اآلتِيَةَ في الَمكاِن الُمنَاِسِب :
 َهطَلَ   -نََزلَْت    -لََمَع    -بََرَد    -قََصَف    -تَراَكَمِت     
 

ُحبُ  .............بَْعَدما كاَن اليَْوُم َصْحًوا ُسْرعاَن ما تَغيََّر الطَّْقُس فَـ ............................ الَجوُّ َو ...................            السُّ
ْعُد  في السَّماِء،ثُمَّ ...........................................  قَطَراٌت ِمَن الماِء على األَْرِض،و فَْجأَةً  .................................... الرَّ

 و ............................
 البَْرُق و .................................... الَمطَُر َغِزيًرا.

 

الي ـَكما ظََهَر الثَّْلُج على أَع ،و بََرَد الَجوُّ وأََخَذ الَمطَُر يَْنِزُل َغِزيًرا، تَلَبََّدِت السَّماُء بِالغُيوِم القَاتَِمةِ        
 ِة على ـاِر الُمتَساقِطَ ـا ُمْستَْبِشَرةٌ باألَْمطـالفُصوِل البَِهيَجِة لَِكنَّه األَْرُض َحزينَةً لِفِراقِ أَْصبََحِت  اِل.ـالِجب

 التُّْربَِة الَجافَِّة. 
و أَّما األَْطفاُل الَّذيَن كانوا يَْمَرحوَن في الطُُّرقاِت فَقَْد أَْصبََحْت أَْسنانُهُم تَْصطَكُّ ُكلَّما َخَرجوا إلى       

 ألَنَّهُم أَْصبَحوا َغْيَر قاِدِريَن على ُمقاَوَمِة البَْرِد القاِرِس. الَخالِء،



ة الث      ة ابتدائي لثاــالقسم : الس

                                                                   
 

 ادة اللغة العربيةـفي م أكتـوبـراختبار شهر 
  

ْنَسان  ب اَأْخَضر  ، َواْسَم اْلَحيَـَوان  ب اَأْحَمر  ، َواْسَم الَشْيء  ب اَأْزَرق   َلِون   (نقاط  1.5) : السؤال اأول   ؟ ا ْسَم اإ 
 

                                                                          
     
 

 

                           وسيم                             فرح                         ققل              ( نقاط  1.5 ) : السؤال الثاني 
                      اْرُبْط ُكَل َكل َمٍة ب ُمَراد ف َها ؟    

                                                             بمضطر    مسرور                           جميل                                                                                 

 

 ؟     َكَتبَ  َصِرف  اْلف ْعَل          (نقاط  3 ) : السؤال الثالث 
       

     
           

 
 
 

 

      ُجْمَلة  ؟الْ    َأْعر ْب َهذ        (نقاط  2 ) : رابعالسؤال ال 
 ..........................................................................................................................................:    يـَُعـودُ    

 ..........................................................................................................................................:      اَأبُ    
 ..........................................................................................................................................   :     م نَ     

 ..........................................................................................................................................    :  اْلَعَمـل   
    

 ....................................................................................   (نقاط  2 ):      إ ْمـَاٌء   
                                    .................................................................................... 

 المضـارع المــاضي الضمائر
 .......................... .......................... َنْحنُ 
 .......................... .......................... ُهنَ 
 .......................... .......................... أنتنَ 

ت الّظارة البـوم  الب

 الّشجرة الكتكوت الفّاح



 {السنة الثالثة}  في اللغــة العربيــة امتحان الفصل األول
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أُِجيُب بِـ  " نََعم "  أو  " ال َ" :-1    
 
                                   شعرال أسودــ ِعَماٌد َصبِيٌّ   
ِة بِنَجاحٍ     ــ أْنهَى ِعَماٌد َسنَتَهُ الَمْدَرِسيـَّ
 قَِصيرٌ  هارُ َشعْ  نىــ مَ   
 
 أْربِطُ بَِسْهٍم بَْيَن الَكلَِمِة َو َشْرِحهَـا:-2 
 تَْمتَلِئُ .        .                  َسقَطَتْ                    

 هَطَلَتْ  .                       . َرائَِعةٌ                     
 لَتْ َرحَ   .                       .تَُعّج                        
 َجِميلَةٌ  .   .                     هَاَجَرتْ                   

 
ِحيَحِة:×  أََضُع َعالََمةَ  -1     في اِإلَجابَِة الصَّ
ُن النَُّص ِمْن:                  ثَالُث فِْقراٍت                       فِْقَرتانِ •                  فِْقَرٍة َواِحَدٍة  •ــ يَتََكوَّ

    
ِميَر الُمنَاِسَب  "-2     " في َمكاِن الفََراِغ:  ِهيَ َ◌" أو "هُوأَضُع الضَّ
 َضِحكَ   .................•         تَْخُرُج      .................•           فَِرَحْت   ................... •             يَْلَعُب ...............  •       
  

  –عفاف   –على   –استيقظت  –منير  – يلعب  - الحليب –في   -تضحك      ات  في الجدول:صنف الكلم -3
 يأكل  -ثم     – يمشي   – المدير –و   –كتاب  –من 

 
 

 االســــــــم
 

 
 الفــــعــــــل

 
 الحرف

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

 
 

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

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

 
 

………………………………………………………. 
 
 

……………………………………………………….. 
 
 

……………………………………………………….. 

 

 
………………………………… 

 
 

…………………………… 
 
 

………………………………… 

 
 

   تَتََمـايَلُ    -تَتَراَكُم    -تَتَنَاثـَُر   -تَْعِصُف    الَكلَِماِت التَالِيَةَ في الَمكاِن الُمنَاِسِب: أََضُع  -4 
   
َمـاِء، َو  ..................................في فَْصِل الَخِريِف    يَـاُح بِقُوَّ  ....................................الُغيُوُم في السَّ  ......................................ٍة، فَـالرِّ

 
                أْوَراقُها يَِمينًا َو ِشَماالَ.......................................  أْغَصـاُن األْشَجـاِر وَ 

 الُعْطلَةُ                                                           
 ةَ ـَعْيناهُ َزْرقَاواِن،أْنهَى َسنَتَهُ الَمْدَرِسيَّ  الشعر أسودفِي الثَّاِمنَِة ِمْن ُعُمِرِه  ِعَماٌد َصبِيٌّ               

ها ـَ طُ لـْمشَ ـَ ِرها،تـْ مـْن عُ ـِ ِة مــادسَ ــسَّ ــماٍد في الــأُْخُت عِ  منى. َو  أْفَرَح قَْلَب َوالَِدْيهِ   نَجاحٍ بِ    ها أُمُّ
 . مٍ يَوْ ُكلَّ َرها الطَِّويَل ـْ َشع
 

ْنَدِويِش َمَع الَحلِيِب َو يُِعدُّ  ا طَِويلَةً َمًعا،ـَولََداِن أْوقَاتً ـيُْمِضي ال               ِعَماُدُ◌ٌ◌ أْحيَانًـا َشطَائِـَر السَّ
 .السَّاِخِن لَهُ َو ألخته  
 



 

  2013/2014الصف الثالث ابندائي :                                           ...................دائية تالمدرسة االب

عربيةاللغة الفي مادة الفصل األول اختبار   

 

  السند:

 بعد فصل الخريف ياتي فصل األمطار ... إّنه فصل الشتاء.

 ّو باردا ، تهب رياح شديدة ، ويلمع البرق ويقصف الرعد،جتتراكم الغيوم في السماء،ويصير ال
نشعر بالبرد فنهرع الرتداء المالبس الصوفية  ،فتتهاطل االمطار الغزيرة ويسقط الثلج أحيانا 

لتكسوها قطع الثلج البيضاء ،  في هذا الفصل تظل بعض األشجار عارية من االوراق والدافئة ،
الدفء والغذاء .أما الطيور فيهاجر بعضها بحثا عن   

 .األسئــــــــــــــــــلة

هات عنوانا مناسبا للنص   -1  

لماذا تهاجر الطيور في قصل الشناء؟ -2  

وظف في حملة مفيدة الكلمة " نهرع" -3  

شديدة  -عارية     -صل كل كلمة بضدها : باردة   -4  

مكسوة -حارة   -ضعيفة                                    

  5- حول الى المفرد الكلمة الواردة بين قوسين: 

حل فصل الشتاء تسقط (األمطار)غزيرة وتتراكم (الثلوج) على أعالي ( الجبال) فيستبشر( الفالحون) كلما 
 خيرا .

امألمن النص الجدول التالي : - 6 

 فعل  حرف  اسم مفرد جمع تكسير
................. ................. ................. ................. 

سطرا تحت كل اسم مقصور:انقل الفقرة التالية ثم  - 7 

 فال علي: في أحد أيام الشتاء الباردة ، سقط الثلج وغطى سطح األرض فخرجت أنا وأختي سلمى وبدأنا 

أبي  فأخذني  نتراشق بكرات الثلج ثم انضّم الينا صديقي موسى ، وفي الليل اصيبت بمرض الحمى  

 الى المستشفى.

الرياح تهب بقوة.في أحد أيام الشتاء خرجت من المنزل قإذا باالمطار تتساقط و  -8  

 صف هذا المشهد في بضعة أسطر.

 



 

  2013/2014الصف الثالث ابندائي :                                           ..................دائية تالمدرسة االب

اللغة العربيةاختبار شهر نوفمبر في مادة   

 

 

 السند:

عندما أشرقت  شمس العيد ، خرج مصطفي من غرفته وفد لبس ثيابه الجميلة ، هّنأ أبويه " 
بادية عيدك مبارك ياامي ويا أبي وكل عام وأنتما بخير،ثم خرح من البيت والفرحة بالعيد قائال:
. "صدقاءه  أاّتجه مع أبيه الى المسجد ليِؤديا صالة العيد، وبعد ذلك زار أقاربه و . على وجهه  

 األسئــــــــــــــــلة

هات عنوانا مناسبا للنص   -1  

منى خرج مصطفى من غرفته؟   -2  

ذهب  –هات من النص مرادفات الكلمات التالية:  مالبسه  -3  

وظف في جملة مفيدة كلمة "هنأ " -4  

امأل بهذه الكلمات الجددول التالي : -5  

الصلوات -العيد  –األصدفاء   -الفرحة    

  المفرد الجمع

 المذكر  .................... ...........................
 المؤنث .................... .............................

 

هو -أنا  –أنت  –امالالفراغ بالضمير المناسب : أنتن  -6  

.....فرحت بالعيد-.......فرحتن بالعيد      -....... فرح بالعيد      -........ فرحت بالعيد        -   

صحح االخطاء الواردة مما يلي: -7  

 هذا علمن يرفرف فوق بنايتن عاليتن وهؤالء أطفالن  يلعبون في حديقتن

.به يوم العيد تاكتب فقرة من ثالثة أسطر تذكر فيها ما قم -8  

  مالحظة : االنجاز يكون على كراسات االختبارات

  



 بتدائينة الثالثة إالس

 اختبار شهر جانفي في مادة اللغة

 بائعة الكبريت

. كانت بائعة الكبريت تحاول أن تجد من في يوم من أيام الشتاء البارد , بدأ الثلج يتساقط بكثرة فغطى سطوح المنازل وأغصان األشجار برداء أبيض 
وكانت تشعر بالبرد ألنها أضاعت حذاءها في الثلوج , وكانت ثيابها مهلهلة ال ترد عنها البرد , ولما وجدت مكانا منزويا  يشتري منها علبة كبريت ,

 جلست فيه.

 البناء الفكري : 

 .............................................................................................................. ن) 1(في أي فصل وقعت أحداث هذه القصة ؟  -1

 ........................................................................................................... ن)0.5(إستخرج من النص مرادف كلمة (قديمة) .-2

 .................................................................................................................ن).. 0.5(ضع كلمة (تشعر) في جملة مفيدة .-3

 البناء اللغوي : 

 .......................................................................................................................ن)1(إستخرج من النص جملة فعلية ؟  -1

 ن)1حول الكلمات اآلتية إلى الجمع :(-2

 ........................................................................................................حذاء:................................................بائعة : 

 ن)1صرف الفعل (جلس) مع الضمائر التالية :(-3

 ........................أنت : ................................................................................نحن :..................................................

 .........................................أنتم :..........................................................................هم :.........................................

 .رداء -أبيض –أيام  –بدأ ن)                 1ضع خطا تحت الكلمات التي تبدأ بهمزة :(-4

 ن) 4الوضعية اإلدماجية : (

 في يوم من أيام الشتاء وأنت ذاهب إلى المدرسة إلتقيت بطفل فقير يبيع الخبز في الطريق .

 فقرة تصف فيها حالته محترما عالمات الوقف وموظفا جمال فعلية مسطرا تحتها. أكتب

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

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

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

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

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

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

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

 



  

                امتحان شهر جانفي في اللغة العربية                   الصف الثالث ابتدائي 

 النص :        
 نَ يْ ا بَ هَ كَ سَ ، مَ  ة عظمٍ طعَ ى له قِ مَ رَ فَ  هِ ليْ عَ  هُ بُ قلْ  قَّ رَ . فَ  ينَ ارِ زَّ الجَ  دُ رآه أحَ  وقِ السُّ  وَ حْ جاع كلٌب فتوجه نَ  يومٍ  ذاتَ           

 ها .كلَ أْ يَ لِ  رِ هْ النَّ  بَ وْ صَ  بَ هَ و ذَ  هِ يْ فَّ كَ 

 أكبر من عظمته ، و لمْ  مةً ظَ عَ  لُ مِ حْ آخر يَ  ارأى كلبً اء فَ إلى المَ  عَ لَّ طَ تَ  ورَ بُ العُ  رادَ ا أَ مَ ينَ و حِ  رِ سْ إلى الجِ  الكلبُ  وصلَ          
 العظمة الكبيرة )). خذُ آو  هِ ليْ م عَ جُ أهْ في نفسه : (( سَ  ه فقط ، فقالَ الُ يَّ هذا خَ  بأنَّ  نْ طِ فْ يَ 

 باتات النَ  نَ يْ بَ  تْ ضاعَ ، فَ  سَ فُ نَ التَّ  يعَ طِ تَ سْ يَ ظمته لِ عَ  إلى تركِ  رَ طُ بالماء ، فاضْ  نهُ طْ هر ، امتأل بَ في النَّ  الكلبُ  عندما قفزَ        

 عملون بالحكمة يَ  الءُ قَ و العُ ب بالقليل ، ذهِ ثير يُ في الكَ  عَ مَ الطَّ  ألنَّ  بِ لْ ار للكَ زَّ الجَ  ةّ هديَّ  و هكذا ضاعتْ        

 ى ))   نَ فْ ال يَ  كنزُ  (( القناعةُ  التي تقول

  ـ فهم النص 1ـ :  األسئـــلة 

 ـ أعط عنوان للقصة ؟       ...................................................... 1

 ـ أذكر شخصيات القصة ؟   ......................................................  2

 ـ من هي الشخصية الرئيسية ؟.................................................... 3

 ـ لماذا ترك الكلب قطعة العظم ؟ .................................................. 4

 ـ انتهت القصة بحكمة أكتبها ؟ ...................................................... 5

 :  ـ لغة النص 2 ـ

  جملة اسمية باألحمرـ سطر في النص تحت  1

  جملة فعلية باألزرقـ سطر في النص تحت  2

 ...........≠ اعَ ........   جَ .... ≠  قَّ ............ ، رَ  ≠امتأل    ـ هات أضداد الكلمات التالية :   3

 رق قلبه عليه فرمى له قطعة عظم ))  هو((       (هن)ـ حول الجملة التالية مستعمالًَ◌  4

 ...................................................................))  هن((

 ـ استخرج من النص كلمات تشمل  5

 ...، همزة في آخر الكلمة ......................همزه في وسط الكلمة .......... ........،....همزه في أول الكلمة :...

 : رتب هده الجمل لتحصل على نهاية أخرى للقصة  الوضعية اإلدماجية

 وق   إلى السُّ  و عادَ  القطعةَ  طاهُ عْ ـ فأَ     العظم    ةَ عَ طْ قِ  مَ مَّ َتشَّ ـ بينما هو يَ         جائعٍ  صغيرٍ  وٍ رْ باح جَ نُ  عَ مِ سَ ـ  

  شجرةٍ  ظلِّ  تَ تحْ  جلسَ  لَ صَ ا وـ لمَّ 

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



 المستوى : الثالثة ابتدائي
 جانفيشهر  ختبارا

 في اللغة العربية

 
في  تْ طَ قَ ا وسَ هَ مُ دَ قَ  تْ لَّ زَ فَ  بَ رَ شْ تَ لِ  رِ هْ ى النَّ لَ إِ  ةٌ لَ مْ نَ  تْ بَ هَ ذَ  ارِّ الحَ  فِ يْ الصَّ  امِ يَّ أَ  نْ مِ  مٍ وْ في يَ            

 .ةَ احَ بَ السِّ  فُ رِ عْ ا ال تَ هَ نَّ ِألَ  الماءِ  نَ مِ  وجَ الخرُ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ ولَ  ئِ اطِ لشَّ ا نِ عَ  ارُ يَ ا التِّ هَ دَ عَ بْ وأَ  ،الماءِ 
 ةِ ينَ كِ سْ المِ  ةِ لَ مْ لنَّ لِ  ثَ دَ ا حَ مَ  تْ أَ رَ ، فَ  اءِ في المَ  رٍ جَ ى حَ لَ عَ  ةً فَ اقِ وَ  ةٌ يلَ مِ جَ  اءُ ضَ يْ بَ  ةٌ امَ مَ حَ  تْ انَ كَ         

 تِ قَ��لَّ عَ تَ  .ةِ لَ��مْ النَّ  بَ رْ قُ�� وَرَمْت��هُ  بِ طَ��الحَ  ِم��نَ  ودٍ ُع��بِ  تْ َع��جَ ورَ  رِّ البَ�� ىلَ��إِ  ةً عَ رِ ْس��مُ  ةُ اَم��الحمَ  تْ بَ��هَ . ذَ 
 .  مٍ َال سَ بِ  ءِ اَ المْ  نَ مِ  تْ جَ رَ و خَ  ئِ اطِ ى الشَّ لَ إِ  تْ لَ صَ ى وَ تَّ حَ  ودِ عُ الْ بِ  ةُ لَ مْ النَّ 
 هُ وَ حْ نَ  تْ رَ وجَ  ةُ لَ مْ النَّ  هُ تْ أَ رَ فَ  هُ تَ يَ قِ دُ نْ ا بُ هَ يْ لَ إِ  بَ وَّ صَ فَ  ةَ امَ مَ الحَ  ادَ طَ صْ يَ  نْ أَ  لٌ جُ رَ  ادَ رَ أَ  يلٍ لِ قَ  دَ عْ بَ          

�عَ  ةِ اَم�مَ ى الحَ لَ�عَ  ارِ النَّ� قِ َال طْ إِ بِ� مَّ َه� اَّ ولَم� ،هِ لِ�جْ رِ ى لَ�عَ  تْ دَ عَ وصَ   دُ يَ� تْ َش�عَ تَ ارْ فَ  هِ لِ�جْ ف�ي رِ  هُ تْ ضَّ
 ةِ لَ مْ النَّ  عَ ا مَ هَ يعِ نِ صَ  نِ سْ حُ  اءَ زَ جَ  ادِ يَّ ن الصَّ مِ  ةُ امَ مَ الحَ  تِ جَ ا نَ ذَ كَ وهَ    .ةَ امَ مَ الحَ  بْ صِ يُ  مْ لَ فَ  ادِ يَّ الصَّ 
  . 

  األسئـــلـــــــــــــــــــة
 )ن3.5أسئـــــلة الفـــــهم: (

 . اختر عنوانا مناسبا للنص  -1

 متى وقعت هذه القصة ؟ -2
؟ -3  كيف ساعد النمل الحمام

 ) هُ وَ حْ ن◌َ   – رِّ البَ  الكلمتين المسطرتين في النص ثم وظف كال منهما في جملة مفيدة ( هات مرادف -4
. 

 ن)3.5أسئـــــلة اللــــــغة: (
 من النص .بما يناسب أمأل الجدول ـ 1

 جمع تكسير صفة جملة فعلية

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

 
 و غير ما يجب تغييره:في الجملة التالية (الحمامة )بـ (الحمامات) استبدل ـ 2
 .ةِ لَ مْ النَّ  عَ ا مَ هَ يعِ نِ صَ  نِ سْ حُ  اءَ زَ جَ  ادِ يَّ ن الصَّ مِ  ةُ امَ مَ الحَ  تِ جَ نَ      
 مساءن وجدت : رءى ـ ئقبل ـ و صحح األخطاء إ أعد كتابة الكلمات التاليةـ 3
    

 أسطرفي فقرة ال تقل عن ستة  قرأت قصة أثرت فيك .أعد كتابتها  )ن 3الوضعية اإلدماجية: (
 موظفا الجملة االسمية و الصفة .                                              

                                                 
                                                 

 بالتوفيق إن شاء هللا                                                                               



 امتحان شهر جانفـــــــي في اللغـــــة العربيـــــــــــــــــة
 الثانية ابتدائي

 

اِنَّهَا تَُحلٍُق َعالِياً فَْوَق  َذاَن،الَساَرْت َعلَى اْلَمْدَرِج بُِسْرَعٍة ُمتََزايَِدٍة،َوأْقلََعْت فِي اْلَجِو بَِضِجيٍج يَُصُم االنص: 
 هُْم يَْقَرأُوَن َواْلبَْعُض ، اْلُمَسافُِروَن بَْعضُ اْلِجبَالِ 

 
ِل النََّوافِِذ ،أَما اْلَمَضيِفَةُ فََكانَْت تُوِزُع الَغَذاَء َعلَى الُمَسافِِريَن َعلَى الاآلَخر يَْنظُُر اِلَى اْلَمَشاِهِد اْلَجِميلَِة ِمْن خِ 

 أَْطبَاٍق فَْرِديٍَة.
 

 عنوان النص المناسب بوضعه في حيز. اختر السؤال االول:
 

 فِي الطّائَِرة     / فِي اْلَحافِلَة /  ي اْلقِطَاِر فِ 
 

 السؤال الثاني : استخرج من النص كلمات
 (ال) الشمسية............../ (ال) القمرية................. كلمة تنتهي بتاء مربوطة ................

 

 َك، الِّذي، الّتِي، َهَذا، لَْن ، لَْم )السؤال الثالث :أكمل بـ ( تِلْ 
 

 )...............تِْلِميٌذ ُمِجدٌّ 1
 
 )..............أَُشِوَش فِي اْلقِْسمِ 2
 
ْل فَِريقُنَا هَْدفًا3  )............ يَُسجِّ
 
 ).............األْشَجاُر َجِميلَةٌ 4
 
ارُ 5  هُـــَو........... يَبِيُع اْللَّْحمَ  )اْلَجزَّ
 
 اْلُمَضيِفَةُ ِهَي............تَُساِعُد اْلُمَسافِِرينَ )6
 

 السؤال الرابع: اكتب الجملة التي تحتها خط في النص
 

....................... .................................................. .................................................)......................... ... 
..... .................................................. 



 السنة الثالثة ابتدائي  

 

 

 

......... 
ان :  اأرنخرج     ل له الحي ب ق اتجه نح الغ رن تذه  أينالصغير من مسكنه    ي ج

 الصغير ؟      
ن  أفتش أن أريد        ه المتدف ، إني آخرعن مك   أي أمهذا المرع الخصي .  م هذه المي

ي التي تطعم الصغير كيف تركت  اأرن    لج  إذا، ف تع ب إذاتحمي مرض  إذاجع   خطر. أص
هذا يزعجني  أمي أحأن       ابتعد عن ذا ،  ر  .لكن تاحظني دائم : احذر هذا ،    اأرنس
يل في مشيته      ء حت الت  اأرنيغني . عطش ه يتم ع من اخذ يبحث عن الم ل  اأرانبجم  ف

ن  إنل :       ء ، قدم  أريدعطش ي قطرا الندى ، تذكر  اأران أ إليهم  أمه بي اأرنزهرة ع
 

اصل  في ،  ءه الكثير الص بعد مدة  اأرنم ع ف يجد  أحسالسير  لج ر  إاب رجذ   اأشج
را    بس . تذكر اأرن أمه  اأ ه الخصي .مرة أخرى الي  مرع
 

  األسئلة

 البناء الفكري 

نص.  – 1   سب ل ان من  ( 0.5)  ضع عن

 ( 0.5)  . الصغير ؟ اأرن أزعجم ه الشيء الذ – 2  

م  أضدادعين  – 3    ( 1.5 )  جع     _            تذكر          -برد          :   اآتيالك

غ    ء ال  البن

 ) 1(   .فعلية  وأخرى استخرج من النص جملة فعلية  – 1  

 ) 0.5(   استخرج من النص صفة  وحاال .  – 2   

ل . – 3   جمع مؤنث س  ( 1)   استخرج من النص جمع تكسير ، 

ي       أكمل -  ( 2)   سمع  أناحمل .                   إنم ي

 .......  أن....                     أن                    
 .......أن...                      أن                     

ضعي  جيال  (  3)     اإدم

تعرف ع أحداث  .   د قرأ قص اأرن الصغير   ل

اكب      ص   ي أخرى ل ضع خط تح الص .  تخيل ن  مع 

 بالتوفيق إن شاء هللا

 اختبار شهر فيفري 

 في مادة اللغة العربية



ابتدائية بن باديس الحجيرة ،ورقلة       الصف الثالثة ابتدائي(ب)         اللقب واالسم ..............        
 المعلـــــم علي ربوح               العالمـــــــــة......./                    24/02/2014التاريخ 

 لغة العربيةشهر فيفري في ال اختبار

   :السند

 الُ فَ طْ اْألَ  دَ عِ سَ ،وَ هِ ومِ دُ قُ بِ  ةٌ حَ رِ فَ  دُ رِّ غَ تُ  يرُ افِ صَ عَ ت الْ جَ رَ خَ فَ  يعِ بِ الرَّ  لُ صْ فَ  لَ بَ قْ أَ           
مْ ةِ نَ وَ لَ مُ الْ  ارِ هَ زْ اْال بِ  ةً شَ كَ رْ زَ ة مُ لَّ حُ  ئقُ اِ دَ حَ الْ  تْ سَ تَ اكْ ،وَ  ونَ حُ الَّ فَ الْ وَ  ا يدً عِ سَ  لُ ،َوَخَرَج النَّ
 ان.كَ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  اءَ ذَ غِ الْ  عَ مَ جْ يَ لِ  ضُ اكَ رَ تَ يَ 

 هات عنوان للنصالسؤال االول:

 أكمل العبارتين من النصالسؤال الثاني:

 خرجت العصافير تغرد فرحة بقدوم............................ -

 خرج النمل سعيدا يجمع .................................... -

 اشرح الكلمتين التاليتين  السؤال الثالث :

 أقبل   ،  يتراكض    

 استخرج من النصالسؤال الرابع :

 جمع تكسير جمع مذكرسالم حال صفة
    
 

 أكمل حسب المثالالسؤال الخامس : 

 َنْكُتبُ  َنْحنُ    َجَمْعتُ  أَنا
  أَْنتِ     أْنتَ 
  أَْنُتَما    أَْنُتمْ 
  ِهيَ     ُهوَ 

أسطر عن مظاهره  5،تكلم في فصل الربيع فصل جميل ورائع الوضعية االدماجية :
  موظفا الصيغتين  (الذي  ، التي)



 3اختبار الفصل الثاني  في مادة اللغة س

 دق جرس المدرسة معلنا عن انتهاء دروس الفترة الصباحية .     

 يابني ؟ " يبكي . رأته امه باكيا فتوقفت مندهشة وقالت : " مابكعاد مصطفى الى البيت مسرعا و هو     

ألنني لم أنجز واجبي المنزلي"  مسح مصطفى دموعه ، و طأطأ رأسه ، وقال :" لقد عاقبني المعلم 
تنجز واجباتك و أنت تقضي كل وقتك في    أمسكت األم مصطفى من يده وقالت له معاتبة : " كيف لك أن

 ، وال يمكن إنجازها اال بتنظيم أوقاتنا ." اللعب و اللهو ؟ فاعلم يابني أن أعمالنا اليومية كثيرة و متعددة 

                                             

 األســــــــــــئــــــــــلــــة

 حـــــــــــــول الــــفـــــــهـــــــم :

 .................الى  ................من   :حددها    )  كم فقرة يوجد في النص ؟ 1

 )  لماذا عاد مصطفى الى البيت مسرعا و هو يبكي ؟ 2

 

 ) ؟ اللهو) استخرج من السند مرادفا لكلمة ( 3

 ) صل بسهم بين الكلمة و ضدها  :        طأطأ                           كافأ4

 رفع مسرع                                                                

 بطيء               عاقب                                                            

  حـــــــــــــول الــــلـــــــغـــــــة:

 همزة على السطرتنتهي بـ أخرىو كلمة    بهمزة على األلف)استخرج من السنة كلمة تبتدئ 1

 : م ضع كل كلمة في وادها المناسبثاستعن بالجمل الموجودة في السند )2

 أعمال ــ  باكيا  ــ  دق جرس المدرسة ـ الصباحية       

 

              تغييره:"و غير ما يجب األب" بكلمة " األم) عوض كلمة "3 

 م مصطفى من يده و قالت له معاتبة.....""أمسكت األ   

 

أسطر  8اسطر و  4هو يبكي كيف تنصحه؟ اكتب فقرة مابين لو جاءك مصطفى و الوضــعــيـــة اإلدماجية :
  صفةمستعمال 

 جمع تكسير جملة فعلية الحال الصفة
    



       
 
 

َر َ ََرىَرررَ  َ  َرر        :أقرر أ نَرر      رر ْي نَ  نَر رر ْ  َ لل َل َ رر َ َرر َ َهررق قَرر َلَونََرر ي نََمير َٓرلضر َأ ررَ ن   ،  َقَس رريق ي  َ ن  رلقَررق  ، َ نَقيويرروَي َرال
نَ ررر  َر ق نََ  َِ رررَاقَر ِل َيَ نر  َررر   نرَا َٓ لَهرررقري  رررق نَ  نَرَ ررر  َ ن َِ َلَونَر َي  ، ، َ َأ ررر ي رَ   نرويررر َر نََ  رنررر ر  مر    نََقََرَونََرررقفي َ  رَ ررر   ََسل َل . َهرررَ ن نَا ررر

َي ن َأ ل َ  َمقرر، َتشل ِل َٓ َق َأغلَلقنر ن ْي  َرول ق نَِشتورّي، َ نصلطَف تر نََ اَنر ََقترَِ نَرَ  ي َرنل نَر َِ َوَظتر نَ تَرَرل ََٓلَققن َقسل َتَستر    ن ، َ نكل
َٓررنجر  قَدى نََن نَ  هل ر  ن َِ ٍ  تَرتَر ََ ن َر َِقفي نرقي  ٍ  َج َت لَشَ  نََفا  يوَن َ نَييَ نرر يونَ ، َ ن نََفَ ن مر نََو رَ ر  سل َ ن نََيولسر َِ ً ن نر  .َرَرل

 :ررر نٓسئ ررر
 :  أسئ   نَفِم*

ً ق َ    ِ نر  - َيَ قسر َونًَق   ) .............................(      .أن 01)  لطر  ي رل

ََ َكقََ  - ْ   تر نََقََرَونََقفي َكَل ْي  ََي ق َ  َي؟  َ لل  .أن 0.5)نَ  نَر

-  .............................................................................................................................................................................................................................. 
ْي؟َذن قََ  -  .........................................................................................................................ر   .أَوط  0.5)  َرَ َ تر نََ اَنر

ََ ٍ ن     • َيفرَ   ٍ َ ق  ي جييل َِ َ حل نََا رَي  نَت قَرََ  ثيم  َ ظِفل  :أن 01) :ِل
      ْ  . ..............................................................  = َ رر
    .................................................................................................................................... 

َْ :   أسئ   نَ غ * َ  ٍ  نَفر ل رَ  َ  َ ِوَر نَميَي ير ٍْ نرسل  :أن 01) :إََ  جيَي
ََِات    .............................................................  ......................................  .نَ ر لتي نَقكرً ن ََر

َ رلسَ    َ َح نَلييَ  رمي نَ َِ.   .................................................................................................. 

َن نَ   ِ  َتخل رجل َر َ ، َجيَ َ ك   َسقَرم : نسل سر َيَؤَ ث َسقَرم جيَ َتال َ  ٍ  ، جيَ  يل  .أن 04). ، ك رَي  تَ َأ نرَِ
 َ سر َي َتال َ  ٍ  َيَؤَ ث َسقَرمجيَ  َجيَ َ ك   َسقَرم َجيل يل  ك رَي  تَ َأ نرَِ

    
•   ً ََ َيفرَ ق َرتيَاِوَن جيَياً  ر ل رَ ً   َِ َِ   رَتِر رل َيَشو  ْي   .)ن 02( .َه رهر نَلميَي

َ َ تر   يودَ  ـ ِل  ........................................................................................              نَىِرَوقبر نَل ر لتي َأ

 ........................................................................................         َرنل طََ َ تر نَلَي ل رَر ََرَون ر ر نََٓرلَونري  ـ

َِ  نرسي لَ ٍ  نَلَمير  ـ ْي نَلقي لمي نرَرلتَر َ            ........................................................................................ 

َ َ فر  ـ َِ  ........................................................................................                    نرقَل َر لدر نَل ر لتي 

 
       _          َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                          ....................................:   ناسم  نَّ وب 

 

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 في اللّغ العربي  

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو



 امتحان شهر ماي في مادة اللغة العربية

 ابتدائي: الثالثة  المستوى

                                                 
     النص: 

َ �ِن عَ �ميٌذ لْ تِ �َب يَّ غَ �َ  
ْ

 َيْجري �ابً لْ �َ �ر�ِق ���الطَّ �َل قابَ ،�فَ َب عَ لْ يَ لِ �َب َه ذَ وَ ،�ِة َس رَ ْد امل
َ
 �رادَ .�أ

َ
�راَح ،�وَ هُ َك رَ تَ �َب لْ �َ الْ �نَّ ِك لَ �،�وَ هُ بَ العِ يُ �ْن أ

 فَ �ةٍ رَ َ� َ� ���عَ �ةً فوَر صْ أى�عُ رَ �مَّ .�ثُ َم نَ غَ الْ �ُس رُ ْح يَ 
َ
 �رادَ أ

َ
�ةً لَ ْح أى�نَ رَ �مَّ .�ثُ �هاّشِ عُ ��ناِء بِ �ْت لَ غَ تَ اْش �وَ �ِه يْ لَ إِ �َت فِ تَ لْ تَ �ْم لَ �ا،�فَ �َ العِ يُ �ْن أ

 �َب لَ طَ ،�فَ ةٍ رَ ْه زَ �َق وْ فَ 
َ
 .�رَ َل َس عَ الْ �َل مَ عْ تَ لِ �ِة يَّ لِ َ� ���اْ� إِ �ْت طارَ ،�وَ ِه يْ إلَ �رْ ظُ نْ تَ �ْم لَ ها،�فَ عَ مَ �َب عَ لْ يَ �ْن أ

َ
 �ميــُذ لْ ى�التِّ أ

َ
لوق�ْخ مَ �ـلَّ ُك �نَّ أ

َ إ�َ �عادَ وَ ��َل َ� له،�فَ مَ ���عَ �جادٌ 
ْ

 �.ةَس رَ ْد ��امل
 االسئلة:

 ص:م النَّ هِ فِ  لَ وْ حَ 
َْدَرَسِة؟ ْلميُذ�َعِن�املْ َب�الِتّ  ....................................................................................................................................�ِملاذا�َ�َغيَّ
ْلميَذ؟  ................................................................................................................................................�ِملاذا�َتَرَك�اْلَ�ْلُب��الِتّ
ْن�َيْفَعَل�َمَع�الُعْصفوَرِة؟ما

َ
ْلميُذ�أ راَد�الِتّ

َ
 ....................................................................................................................�ذا�أ

ْلميِذ؟  ....................................................................................................................................�ِملاذا�َلْم�َتْنُظِر�الَنْحَلُة�إَ���الِتّ
�ِص َاِسَتْخرُِج�ِمَن  ............................�=�َتْصَنَع ���������������............................���=�ُمراِدف:�ِاْلَتَقى�النَّ
 ة:غَ لُّ الْ  لَ وْ حَ 
� ْس

َ
ْسماَء�االشارِة�(هذان�أ

َ
ُناِسب:�–هتان��–َتْعِمُل�أ  �هؤالء�)����اْلَفراِغ�املْ

َْصَنِع�.�ُعماٌل �............................
ْ

 ُسعاٌد�و�ِهْنٌد.�............................�������������امل
َْدَرَسِة.�............................�����������َوَلَداِن�ُمْجَ�ِ�داِن.�............................  طاِلباٌت����املْ

 �ْكُتُب
َ
ْفضيِل�(أْفَضَل�ِمْن)�ِللنّصِ �ُمالِئماً �ُعْنَواًناأ   .....................................................................�:ُمْسَتْعِمًال�صيَغَة�التَّ
� ْدِخُل�الّالم�و�الباء�ع���اْلَ�ِلماِت�َحْسَب

ُ
 اْ�َ�ْدَوِل:�أ

ْدِخُل�الْ  اْلَ�ِلَمةُ 
ُ
ْدِخُل�الْ  ّالمأ

ُ
 باءأ

َْدَرَسِة   ..................................... ..................................... املْ
ُراَجَعة

ْ
 ..................................... ..................................... امل

ْمـــــن
َ
 ..................................... ..................................... اْأل
ْعِرُفهُ   :ةيِّ ماجِ دْ اال ةُ يَّ عِ ضْ وَ الْ 

َ
ِصُف�َ�ْ�صًا�أ

َ
 أ

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

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

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



 

 ابتدائيالمستوى: الثالث 

 الفصل الثالثامتحان  
 لغــة عربيــة  

 
 

 السند:
 

وه بها . لقد وزعت علينا فّ تني سعيد اليوم وسعادتي تشع في عيني وتظهر في حركاتي، وفي كل عبارة أإنّ                  

وهناء المعلمين،  اإلدارةذين استحقوا تهنئة صبيحة هذا اليوم االمتحان المدرسي، وكم سرني أنني كنت من الفائزين األوائل ال

عظيمة عندما أمسكت شهادة التقدير وعدت مسرعا إلى البيت ألزف إلى أهلي النبأ القيم،  التالميذ فقد كانت فرحتي وإعجاب

 ولما وصلت وجدت الكل في انتظاري يترقبون سماع الخبر ومعرفة النتيجة.
 

 :حول الفهم أسئلة

 البيت مسرعا؟ لماذا عاد الولد إلى -

- ......................................................................................................................... 

 نجاحه في االمتحان                                    

 العطلة الصيفية                    الولد اليوم سعيد بـ: :اختر الجواب الصحيح -     

 إعجاب التالميذ به               

  

 هات أضداد هذه الكلمات: - اشرح هذه الكلمات: -

 ……………………………… ≠الفائزون  ………………………………أتفّوه = 

 ……………………………… ≠سعيـــــد  ………………………………النبأ = 
 

 أسئلة حول اللغة :

 استخرج من النص: -1

 ………….……اسم إشـــــارة :  ………….……اسم موصول:  ………….……حرف جر: 

 ………….……فعل مضارع :  ...........…………فعل ماضي :  :....……………حال مفردة 
 

 "أنا وصلت فوجدت الكل في انتظاري" :التالية أسند الجملة -2

 ............................. ...... الكل في......... .....................نحن -

  .............................. الكل في ................................... أنتم  -
 

 : الوضعية اإلدماجية

تفوقت في االمتحان. عبر عن فرحك وفرحة والديك بالنتائج التي تحصلت عليها. وانصح اآلخرين باالجتهاد. موظفا جمال 

  استفهامية وأخرى تعجبية دون أن ننسى عالمات الوقف.

                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

                                                                

 ]التعليم اابتدائي  من  ثالثةاختبار شهر أفريل للسنة ال[
دة  ر في م غ العربياختب  ال

                                       
 

زع البريد  م
 

زع   ر  يم     ه    كل  بيتن   أم   البريد   م ى كت يبته   ي ،  ع ى رأسه  العجيب   ح ع أسرار ،  ف ب   الح
ن   س   خدم   في سبيل   المش   يتحمل   إنه    البرد   من الحر   ه  قبع تص ل   الن ى  منط   ، ف يتن ع

ن   من   دراجته   ئل   إلى آخر ، يس   مك ن   الرس  . إلى أه    اأم
 

 اأسئلة

لي :  - 1  أج عن اأسئ الت

زع البريد أم البي ؟   •  متى يمر م

ى رأسه ؟  • ذا يضع قبع ع  لم
لي :   – 2    م الت نه الشرح : اشرح الك   يس  -  تص
مه  – 3    لي :  ضد الك  الحر .الت
ل – 4     صل بس :  أم              حــ

 منط            حرف جر                      
ن                       العجيب           ظرف مك
ــ                        فـي             ص

يل : – 5    ئر :  هي  التح لي إلى الضم  أن  -أن    -أن     -أسند الجم الت
أسرار .                    ف ب يبته العجيب الح ه ح ى كت ع   ه يمر أم بيتن 
ئ ...  – 6    ل من أحد أصدق زع البريد رس رس ل م عبر عن شع  صف ذل 
ل مستعما : ص    ل    –عند استا الرس ف الجر    –ح ن   –حر    ظرف مك
    

حــ  فيــ                    1/1الص لتــ  ب

نصفالمدة : ع   س



 

 
                           م 2013/2014السنة الثالثة ابتدائي                        مدرسة عمر بنالخطاب

..........................................................اسم ولقب التلميذ:   
 

اللغة العربيةاختبار الفصل الثالث في   

 السند:
بعد أن دخلنا القسم استقبلنا المعلم مبتسما ، لكن مالمح وجهه كانت تخفي شيئا ما -     

!يريد أن يكشفه ، تنّهد وقال : أبنائي األعزاء ، ما أصعب فراق األحباب وما أقساه   
 فقلت في نفسي إنّه اليوم األخير من السنة الدراسية ، خفق قلبي حزنا و ذرفت عيناي 

رسة واألصدقاء . غادرنا المدرسة ، لكّن ذكرياتها الجميلة بقت الّدموع على فراق المد  
 ترافقني طيلة العطلة  ، فشكرا يا معلّمي  وقائدي ألنّك لقنتني العلم النّافع واالخالق الفاضلة.

 األسئلـــــــة
ضع سطرا تحت العنوان المناسب -1  
لعب في المدرسةال –وداع المدرسة  –المعلم والمدرسة  –العودة الى المدرسة  -  
ماذا حدث للكاتب عندما نطق المعلم؟-2  

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

" الفاضلة " ، ثم وظفها في جملة مفيدة.هات مرادف الكلمة  -3  
.............................................................................................................................-........       ......................:الفاضلة   

اربط الكلمة يضدها -4  
خروج-حزين               -             مكشوف  -سهل            -  
صعب -مختف               -دخول                  -مسرور        -  
استخرج من النص جملة تعجبية – 5  

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

امأل من النص الجدول التالي: -6  
 حال مفردة حرف جر جمع تكسير فعل مضارع

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

إلى الجمع المخاطب  الجملةالتالية: خفق قلبي حزنا و ذرفت عيناي الدموع حّول -7  
........................................................................................................................................................................................  

أنت مقبل على العطلة الصيفية ، صف في بضعة أسطر ذكرياتك الجميلة في المدرسة -8
 وكيف ستقضي عطلتك موظّفا جملة فعلية  منفية بـ"لن" واسم اشارة.   

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

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

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

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

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

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

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

 



ــي                                                                            ـــــــــــــابتدائــ ــةلثورقلة )                         الصــف :الثا -بن باديس(الحجيرة ابتدائية
                                                                                العالمة               ............ االسم واللقب..........                         د    60)المدة18/05/2014التاريخ(

                                                                                                                 في اللغة العربية لثاختبار الفصل الثا                

 السند:
 مْ كُ يْ لَ عَ  يَ لقِ ِألُ  مَ وْ يَ الْ  آتِ  مْ لَ ،فَ  مْ كُ بَ تُ وا كُ جُ رِ خْ ي ال تُ دِ َال أي أوْ  ةِ يَ اسِ رَ الدِّ  ةِ نَ السَّ  نَ مِ  مٍ وْ يَ  رِ ي آخِ فِ  هِ يذِ مِ َال تَ لَ  مُ لِّ عَ مُ الْ  الَ قَ      

 دْ قَ لَ  ةنَ السَّ  ولَ طُ  هُ تَ قَ فْ رُ  مْ تُ دْ وَ عَ ي تَ ذِ الَّ  مْ كُ يقَ دِ صَ  عُ دِّ وَ مُ الْ  انَ كَ  نْ اِ  فَ يْ كَ فَ  بٌ عْ صَ  اعَ دَ وَ الْ  نَّ ، اِ مْ كُ عَ دِ وَ ِألُ  تُ يْ تَ ا أَ مَ نَّ اِ ا وَ سً رْ دَ 
وا لُ فَ اَ غَ تَ تَ وْ ا أَ هَ وْ سَ نْ  تَ َال فَ   مْ كُ نِ يُ عْ أَ  امَ مَ ي أَ حِ ائِ صَ ى نَ قَ بْ تَ  نْ ى اَ نَّ مَ تَ ،اَ ى سَ نْ  تُ َال  ةٍ عَ ائِ رَ  اتٍ ظَ حَ لَ  مْ كُ عَ مَ  تُ شْ عِ ا وَ يرً ثِ كَ  مْ كُ تُ بْ بَ حْ أَ 

 يعُ طِ تَ سْ أَ  فَ يْ ،كَ  الً هْ سَ  يقُ رِ الطَّ  ونَ كُ ى يَ تَّ ا حَ مً ائِ ا دَ وهَ رُ كَ ذَ تَ ر،فَ اهِ الزَّ  لِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ  وَ حْ نَ  مْ كُ الحُ سَ  يَ ي هِ اتِ يهَ جِ وْ تَ  نَّ ِألَ  اهَ نْ عَ 
 . مْ كُ عُ دِّ وَ ا أُ نَ أَ ي وَ سِ فْ نَ  كَ لِ مْ أَ  نْ أَ  رُ دِ قْ أَ  فَ يْ ، كَ  مْ كُ يعَ دِ وْ تَ 

 ةـلــــــــــــــــــــــــاألسئ                                              

 )ضع عالمة ( ص) أمام االجابة الصحيحة وعالمة (خ) أمام االجابة الخاطئة1    

 دّرس المعلم تالميذه .......... –قدم المعلم نصائح لتالميذه .......                  ج  –أ      

 عاتب المعلم تالميذه .......      –وّدع المعلـــم تالميذه .............                  د  –ب     

 ووظفها في  في جمل مفيدة من النص أشرح الكلمات التالية  )2    

   توجيهاتي
   أستطيع

   ............. ≠تذكر  -           ............. ≠صعب   -  ) هات أضداد الكلمات التالية من3

 أتمم الجدول بالكلمات المناسبة )4

حرف  جملة منفية جمع مؤنث سالم اسم معرفة اسم نكرة صفة فعل
 جر

كلمة متصلة 
 بضمير متصل

        
 حسب الجدول وأشكلها على الكلمات )  أدخل الالم ، الباء  ، الكاف 5

 الليمون العلم القطار الكلمات
    أدخل الالم
    أدخل الباء

    أدخل الكاف
 رتب الجمل التالية لتكون فقرة :   الوضعية االدماجية

فيه أناشيد  جميلة                                  وقدموا فيه هدايا قيمة لمعلمهم                           أنشدوا  
 في نهاية الحفل شكر المعلم ابناءه                        في نهاية السنة الدراسية

 أقام التالميذ حفال رائعا تكريما لمعلمهم                   وتمنى لهم مستقبال عظيما
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

شهري  ( ار ا ثة مستوىاالخت ثا تدائي  ا   )ا
  اللغة العربيةفي مادة 

  النص :     
دٌ َرُجٌل لَهُ قَاَمةٌ ُمتََوِسَّطة             ، َوَجْبَهةٌ َوُعنٌُق قَِصيرٌ  ،َو ِجْسٌم ُمْمتَِلٌئ َو بَشرةٌ َسْمَراٌء َو َوْجهٌ  ُمْستَِديرٌ  ،َجِدّي ُمَحمَّ

يِب . َعِريَضةٌ بَِارَزةٌ َو َعْينَِان َواِسعَتَِان فِيِهَما بَريٌق،   َو َشِارٌب َطويٌل َو ِلْحيَةٌ ُمَسبَلَةٌ فِيَها بَْعُض الّشِ
دٌ لَهُ قَ          َُّر بِأَّيِ َخبَر يَأْتِيِه َعَمْن يَْعرفُهُ َويَْبِكي ألَقَِلّ َحاِدثٍ َجِدّي ُمَحمَّ ، َولَِكنَّهُ َمَع ذَِلَك  ْلٌب َرقِيٌق َو ُشعُوٌر ُمْرَهٌف يَتَأَث

  َسِريُع اْلغََضِب أَْحيَانًا .
   :األسئلة

   : البناء الفكري
 هات عنوان مناسب للنص . - 1
  ؟من الذي وصف في هذا النص - 2
 المعنى الصحيح لكل عبارةلون  -

 
  قلب رقيق  قلب مريض  قلب قاس  قلب حنون
  يزور والده  يهنئ والده  يعاون والده  يساعد والده

 
  :اكمل الجدول بما يناسبه  - 4

  توظيفها في جملة مفيدة  شرحها  المفردة
      يتألف

   : البناء اللغوي  
  :استخرج من النّص ما يلي  - 1

  حرف  فعل  اسم انسان
      

                                                                                                                                       
 ) نحن-أنا  –هي –هو  (أدخل الضمير المناسب على الجمل االتية  - 2
 .................أراجع دروسي يوميا. -...........يجلس امام امه.                   -
 .................نشارك في تزيين القسم. -..........تحب فعل الخير.                  -

   : دماجيةإلالوضعية ا
 أكمل بطاقة التهنئة بالكلمات الناقصة :

  جدتي ........                                                     
  ضحى المبارك، أتقدم إليك بأحر .........و........لك عيداً...........وعمراً مديداً .األ.........عيد  

                                                                  
  ........هشام                                                                                                               

  

  بالتوفيق  1/1  انتهى

    

ساونصف1المدة : 2014:أكتوبر



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

شهري  ( ار ا ثة مستوىاالخت ثا تدائي  ا   )ا
  اللغة العربيةفي مادة 

  ِسرَواُل َعِليّ                                                         النص : 
ِعيدُ أن َعِليٌّ ِعيدَ الِفطر َكثِيًرا ِألنَّهُ يَلبَُس فِيِه الثِّيَاَب الَجِميلَةَ ِلذَِلَك َطلََب ِمن واِلِدِه ِعندَما اْقتََرَب ال يُِحبُّ 

  يَْشتَِرَي لَهُ َمالبَِس َجديدَة.أََخذَهُ واِلدُهُ إلى الَمَحالِّت فََوَجدَهـا ُمْكتَظَّةً بِاآلبـاِء و األَْطفاِل.

اَر َعِليٌّ ِسْرواالً َجِميالً وقَْميًصا لَهُ َرْبَطةُ ُعنٍُق على َشْكِل فَراَشٍة وِحذاًء وعادَ إلـى  البَْيِت فَِرًحا اِْخت
ِه : (( لَقَْد اْشتََرى لـي أَبِي ثِيابًا َجِميلَةً لَِكنَّ ِسْرواِلـي َطويٌل،أَْرُجو أ ا َوَصَل قاَل ِألّمِ ريهِ َمْسُروًرا.فَلَمَّ  ن تُقَّصِ

  قَليالً ))
  : البناء الفكري

  ِلماذا يُِحبُّ َعِليٌّ ِعيدَ الِفْطِر َكثيًرا؟ـ   1
  ـ اِْربِْط بَِسْهٍم بَين الَكِلَمِة و ُمراِدفَها: 2

  ُمْكتَظَّةٌ                          َسِعيدًا
  َمْسروًرا                         َمْملوَءةٌ 

 فيها " لقد " هات ُجْملَةً تَْستَْعِمل-ـ  3
  : البناء اللغوي

  فِْعالً و  اْسًمااِْستَْخِرج ِمَن النَِّص ـ  1
  ـ إليك األسماء التالية ميز المذكر منها و المؤنث : العيد  ـ جديدة  ـ جميلة  ـ  طويل 2

 ............... ............... ...............  المذكر
 ............... ............... ...............  المؤنث

  ـ صرف الفعل " خرج " مع الضمائر : أنا ـ نحن ـ هو ـ أنتن 3
  أنتن  هو  نحن  أنا

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

  : دماجيةإلالوضعية ا
  َضْع الَكِلماِت اآلتِيَةَ في الَمكاِن الُمنَاِسِب :

  َهَطلَ   - نََزلَْت    -لََمَع    -بََردَ    -قََصَف    - تَراَكَمِت  
  .... السُُّحبُ ............... الَجوُّ َو .................بَْعدَما كاَن اليَْوُم َصْحًوا ُسْرعاَن ما تَغيََّر الطَّْقُس فَـ ...

ْعدُ و ......................ِض،و فَْجأَةً .في السَّماِء،ثُمَّ .....................  قََطراٌت ِمَن الماِء على األَرْ  ... الرَّ
  .. الَمَطُر َغِزيًرا......................................................البَْرُق و ..
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ساونصف1المدة : 2014نوفمبر:



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

ار  ( فص األولاخت ثة مستوى ا ثا تدائي  ا   )ا
  اللغة العربيةفي مادة 

  النص :     
ي َمْنُصوٌر إلَى دَاِرِه اْندََهَش ِمْن َكثَْرةِ             , فََسأَل َزْوَجتَهُ :  اللَّْحمِ َو  اْلِكباِش ِعْندََما َرَجَع َعّمِ

ا أََرْدُت أَْن أُْحِض    حِ طُ سْ أَ  قَ وْ ي فَ نّ مِ  ارَ , طَ  يكَ الدّ  رَ " ِمْن أْيَن لَنَا ُكلُّ َهذَا اْلَخْير ؟ " فَأََجابَتْهُ : " لَمَّ
  " .  رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ  لَّ ا كُ نَ لَ  واْ دُ هْ أَ  انُ جيرَ الْ  مُ آهُ ا رَ مَّ لَ  . وَ  هُ اءَ رَ وَ  اءُ نَ بْ األَ ى رَ جَ فَ  انِ رَ يْ جَ الْ 

 لُ عَ فْ ا نَ اذَ مَ  نْ كِ لَ  ام . وَ رَ ا الكِ نَ انِ ي جيرَ فِ  هللاُ  كَ ارَ : " بَ  هِ تِ جَ وْ زَ لِ  الَ قَ  وَ  ورٌ صُ نْ ي مَ مّ عَ  لَ جِ خَ           
  .  اء" رَ قَ فُ ى الْ لَ ي عَ اقِ بَ الْ بِ  قُ دّ صَ تَ نَ  ا وَ دً احِ ا وَ شً بْ كَ  حُ بَ ذْ : " نَ  هُ تُ جَ وْ زَ  هُ لَ  تْ الَ قَ " فَ  رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ  لّ كُ بِ 

  :األسئلة
   : البناء الفكري

 . ـ ِمّم ِاْندََهَش َعّمي َمْنُصور ؟ 1
  ؟ َهْل ذَبََح َعِمي َمْنُصور ُكلَّ الِكبَاشَ  - 2
  ِمَن النّّصِ ِعبَاَرةٌ تَدُلُّ َعلَى ُشْكِر َعّمي َمْنُصوٌر ِلْلِجيَرانِ  ـ اِْستَْخِرجْ  3
 ـ اِْستَْخِرْج ِمَن النّّصِ ُمَراِدَف اْلَكِلَماِت التّاِليَة : اِْستََحى ـ اِْحتَاَر  4

   : البناء اللغوي  
  لِ وَ دْ جَ ي الْ فِ  ِص النَّ ط بِ ا خَ هَ تَ حْ ي تَ تِ ات الّ مَ لِ الكَ  فِ نّ ـ صَ  1

  جمع  مفرد 
    

  " و غير ما يجب تغييره ةمَ اطِ ي فَ تِ مّ استبدل كلمة " عمي منصور"  بكلمة "عَ ـ  2
ي َمْنُصوٌر إلَى دَاِرِه اْندََهَش ِمْن َكثَْرةِ  "                  " اللَّْحمِ َو  اْلِكباِش ِعْندََما َرَجَع َعّمِ

   : دماجيةإلالوضعية ا   
تصف فيها احتفالك مع أسطر  10ال تتعدى األضحى , أكتب فقرة نحتفل كل سنة بعيد     

  بالعيد ملتزما فيها بالعناصر التالية : العائلة 
  ـ التحضير للعيد           
  ـ مظاهر االحتفال بالعيد            
  ـ إحساسنا اتجاه العيد           
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ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



 
 

 أنجز العمليات التالية: ن)2(األولالتمرين 
 
5  4 2 5  4  3           0   8   7   6                6    9   2 
3 3  4  + .    .    .       + 5   2   4    6   -          3   5   1 -  

    
.   .    .   =           6  5   8=            .    .     .=      .    .     .  = 

 اكتب باألرقام و الحروف ما يلي :ن)2(التمرين الثاني
7140:................................................................................ 

 سبعة أالف و تسعون.:. .  .  . 
5670:................................................................................. 
 ستة أالف و أربعمائة خمسة.:. . .  

 كمايلي فكك العدد :ن)3(التمرين الثالث
. 1)+10 )+(........+100+.....)+(....+4(:4651 
 (....+.....)+(....+.....)+(........+......)+.: 1954 

 :ن)3(الوضعية اإلدماجية
 :دج و حاسبة ب625 ؟ب ةاشترى ساع ، دج1250 في حصالة رضا 

 دج250
 ؟ثمن المشتريات ماهو -1
 ؟كم بقي له -2

 الحل                                                    
 

 العملية األجوبة                     
 

         .    .   .               .  .  . 
................................................ + .   .  .  .   .    .- 

   
 

................................................. .  .    . = .     .  . 
 
 

 الفصل اأول  امتحان   ساعة مدة:ال : الثالث ابتدائيالمستوى
 الرياضيات



 ابتدائيالمستوى: الثالثة 

 شهر أكتوبرامتحان  
 رياضيات

 

  ن)1.5(:التمرين األول
 أالحظ الجدول ثم أكمل كتابة سلسلة األعداد:

 

1200   1050 1000  900 
 

 ن)1.5( التمرين الثاني:

 :860و  845والمحصورة بين  7أو  3أكتب جميع األعداد التي رقم آحادها 

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

  ن)2:(التمرين الثالث
 أكمل الجدول التالي:

 

  العدد باألرقام العدد بالحروف

 وحدات 7مئة واحدة وألفان و .……………… ………………….………………………………

 عشرات 3وحدات و 5ألف واحدة و .……………… ..…………………….…………………………
 

 ن)2( التمرين الرابع:

 كل نقطة: مكان) >، = ،  <(عالمة ال أضع

        1090   . 150 + 930 560    +340    .250    +700 

310+  400   . 25 + 685             723    .732  
 

  ن)3(: الوضعية اإلدماجية
دينارا وساهم  1435دينارا. دفعت نبيلة مبلغ  3480وأسماء هدية ألمهم ثمنها  صطفى ونبيلةاشترى كل من م  

 دينارا. 1045مصطفى بمبلغ قدره 

         ؟المبلغ الذي دفعته نبيلة ومصطفى معاماهو  -

 ؟                                                                      أسماء فعتكم د -

                                                                         :العمليات                                                                                        األجـــــــوبة:

- .......................................................... 

- .......................................................... 

- .......................................................... 

- .......................................................... 

 بالتوفيق  

.  .  .        
.                    

       .  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

.  .  .     

.                  

    .  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ



 السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:

 اختبار الفصل اأول
 في مادة الرياضيات

 

 الحظ االنتظام وأكمل :ن)  1.5: (التمرين األول 
 

   1800 1750 

 
 :الحظ المرصوفة وعين عليها النقاط التالية :  ن)1.5( التمرين الثاني            

   
 )2  .1 (A          ،)4  .3 (B             ،)5  .4 (C  

 تأكد باستعمال المسطرة وأجب عن السؤال التالي:

 هل هذه النقاط على استقامة واحدة؟ -

- ................................................................ 

     5 

4 

3 

2 

1 

     

     

     

     

 5 4 3 2 1 0 

 على المرتبة المطلوبة في األعداد التالية : حوطن) 1.5(: لثالثالتمرين ا 

 
  1058مرتبة العشرات في العدد -
 6540مرتبة اآلالف في العدد     -

 9802 مرتبة اآلحاد في العدد     -

  :أعين الزوايا القائمة في األشكال التالية:ن)  1.5( التمرين الرابع 

 
 

          

  ن)4(الوضعية اإلدماجية: 

دينارا ولحما  1200دينارا وخضرا وفاكهة بــ  1150بمناسبة نجاح ابنه أقام أبو خليل وليمة فاشترى بيضا بــ           
 دينار .1000أوراق من فئة 6دينارا. إذا علمت أنه أعطى للبائع  2780بــ

 *أحسب مجموع مادفعه األب؟     
 *  كم أرجع له البائع؟     

 
 دفع األب:                                   دينارا •

      =          +          +           *  
 

 دينارا                           أرجع له البائع: •

 
   = -  * 

                       

 

.  .  .  .     

                                    _
      ..  .  . 

 ــــــــــــــــــــــــ

.  .  .  .        
+                         

         ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ



ة الث      ة ابتدائيالثــالقسم : الس

                                                                   
 

 الريــاضيــاتادة ـفي م نـوفمبـراختبار شهر 
  

 أنجز العمليات التالية ؟       ة (طنق  1.5 )   : السؤال اأول 
                  2   5   3                     4     2    8                            3    6    4 

                  3             ×               8     6    3                       +   5    7    3      - 
                 ..  ...........  =                               =   ...............     ...............   =          

 ؟ حلل العددين التاليين   ( نقاط  2 ) : السؤال الثاني 
                          ( +  .10  (  +  ) .... ×100   (  +  ) ..... ×1000   =  )  ..... ×6425   
                         =  ....... ................................................................9872   

 

قط :              (نقاط  2.5 ) : السؤال الثالث   أكمل مكان ال
              3000g =  ……… kg                                    1kg = ……… g 

……  g                          =    4kg 500g      2500 g = …… kg ……. g                 

 

وات 9 سعادعمر   -  (نقاط  2 ) : رابعالسؤال ال  ة عن عمر أمها . 21 ويقل ، س  ما هو عمر اأم ؟ - س
     ............................                                                             :            لجوابا   

                  ........................................................    ............................ 
ـة                 .............هو :  هو عمر اأم  -  ............................               س

                                             

            (نقاط  2 ) : خامسالسؤال ال 
ارا 5150في حصالة خالد   -   ارا  4230:  ـأراد أن يشتري دراجة ب ، دي ارا 80:  ـوكرة ب، دي  دي
 ا ؟ ـهو ثمن الدراجة والكرة مع اـم -  
 ...................................       ..................      ........................................ 
ارا                   ....... : ثمن الدراجة والكرة معا هو     ........................................ ... دي
 .................................         ....................    ........................................ 
د ............     ارا                            يبقى ع  ........................................           دي

 



            عفيف بن عروم:  اأستاذ                                                    قواد السبع ميلودالمدرسة :   
      2013/2014:   السنة الدراسية                                          ة ابتدائي   الثالقسم : السنة الثــ  

                                                                   
 

 الريــاضيــاتادة ـفي ماأول اختبار الفصل 
  

 (  نقاط  1.5)    : السؤال اأول 
 حوط على المرتبة المطلوبة في اأعداد التالية :    

 5643مرتبة اآاف في العدد       -
 2670مرتبة اآحاد في العدد       -

 9827مرتبة العشرات في العدد    -
 )  نقاط (  1.5: )  السؤال الثاني

 احظ اانتظام وأكمل أ       
 
  ( نقاط 1.5 ) : السؤال الثالث 

 عشريتين متتاليتين مائتين متتاليتين ألفين متتاليتين كما في المثال احصر العدد بين   

 3000 > 2548 >      2000    2600> 2548 >2550     2500   > 2548 >  2540. 

 . ....> 4975 > ........        .. .......> 4975 > ........       ... ...> 4975 >….    

 (نقاط  1.5 ) : رابعالسؤال ال
  [AB] قطعة المستقيم منتصف       Fالنقطة  عين  CM10 ا     طوله  [AB] ارسم قطعة المستقيم  
 ؟[ FB]قطعة المستقيم ما هو طول  ـ   

                      (نقاط  4 ) : اإدماجيةالوضعية  
 دينار 1دينار َسْبُع ِقَطٍع ذاَت قيَمة  100دينار وَأْرَبَع ِقَطٍع ذاَت قيَمة  1000ذاَت قيَمة َيْمِلُك َنسيٌم َورقـَتَـْيِن   

َلُغ اَلذي َيْمِلُكُه َنسيٌم ؟        ـ   ما ُهَو الَمبـْ
 دينارا  1200ِاْشَترى لُْعَبًة بـ   

َلَغ اَلذي بَِقَي َلُه ؟       ـ   ُاْحُسب الَمبـْ
َلَغ بَِأَقِل اَأْوراِق َوالِقَطِع النَـْقِديَة .       ـ َمِثْل َهذا الَمبـْ

................ ................ ................ ................ ................ ................ 1720 1620 



 

  2013/2014الصف الثالث ابندائي :                                           .........................المدرسة االبندائية

 اختبار الفصل األول في مادة الرياضيات

 

 

 التمرين األول :

متتاليتين ئتيناحصر كل عدد مما يلي بين ما  

......... < 325  <......                   ...             ...... ..< 5420  <.........   

                                ..........< 111  <..........    ........< 2980  <.........   

   التمرين الثاني :  

اتمو التحويالت التالية:     

   g =......kg 4                                           g   =   .....g 85 kg 1    

       g..... kg=....... g  3625                               kg 1  =g +......g  62 5  

 التمرين الثالث :

 احسب كل مجموع  مما يلي :

325   +75+610                                         325   +75+610               

  

    .........+            ...... .                            ..........+       ......  

    

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

 التمرين الرابع:

 امال الحدول التالي :

 المسألة:

كرة اليد متفرج قبل بداية انطالق مقابلة في 2478هذه القاعة متفرح ، دخل الى  3500تتسع قاعة رياضة لـ   

 احسب عدد المقاعد الشاغرة.

احسب عدد المتفرجين الذين حضروا اللقاء.  –متفرج .     125عند بداية اللقاء دخل   

دينار 1000 دينار 100  دينارا50  دينارا20  دنانير 5   الفئة 
 المبلغ

دينار 3275       

دينار         4795 



 القسم : السنة الثالثة (أ) اختبار شهر جانفي 
 

 
 : ضع العدد المناسب مكان النقط في كل عملية التمرين األول :
450  336  ... 

+  +  + 
...  ...  453 

692  978  589 
 

 : احسب كل عملية عموديا التمرين الثاني:

320 - 947  2453 - 7852  249 - 8740 

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

-  -  - 
...............  ..............  ............... 

           ...............         =  ..............       =                 ...............    =   

 
د ج  120 ـالصغير ب ألخيهاد ج ولعبة  540 ـها بواشترت هدية الم ، د ج عند المكتبة 380صرفت سعاد  : التمرين الثالث

 .دج  170معها  وبقي
 المبلغ الذي كان عند سعاد . حدد -
 . عبر عن المبلغ بأقل قطع  و أوراق نقدية -

 األجوبة                  الحل               العمليات
                             - ....................................................................................... 
                              
 المبلغ الذي كان مع سعاد -                             

 
                             - ....................................................................................... 

 
 : األتياشترى زبونا مايلي حسب الجدول  التمرين الرابع:

 الوزن                      
 

 المشتريات
4kg500g 500g 2kg 

 x   قهوة

   x سكر
  x  شاي

- ....................................................................................... 
 رياتهي كتلة كل المشت ما -
- ....................................................................................... 
 .األصغر إلى األكبرأرتب الكتل من  -
1- .........................................    2- .........................................    3- ......................................... 

 . سم10طولها ،  ABأرسم قطعة مستقيمة  التمرين الخامس:
  .Nها في عين منتصف -
 هي قياساتها ؟ ما و ، N ، AB لمحددة بالنقط أكتب كل القطع المستقيمة ا -
 

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



 

 

 

 

 
 أحصر األعداد التالية كما في المثال : ن)1.5( :التمرين األول

1300   >  1256  >  1200 
  ..........>  3487 > ............... 

........... >  5025 >  ............. 
                 ........... >  7899 > .............   

 
 ) . ×أو  +أالحظ الناتج ثم أضع العملية المناسبة (  :ن)1.5( :التمرين الثاني

 
                      ( 2 … 4 ) … 3 = 18                                5 … ( 2 …3 ) = 25 

                      ( 5 … 5 ) … 4 = 40                                6 … ( 1 … 5 ) = 36 

                       3 ….. 2 ..… 7 = 35                              10 … ( 3 … 6 ) = 90  

  
  :أحول إلى الوحدة المطلوبةن)1.5( :التمرين الثالث

                     1 L= ………mL                             3 L= ……….DL 

                     2000 mL= ……L                           5L = ………CL 

     = ……….CL             800 CL= ……..L                             لترنصف                                                                  
 

 . 6cmطولها  [ AB]رسم خطا مستقيما ثم عين عليه قطعة المستقيم ا  ن)1.5(:التمرين الرابع
 .[ AB]منتصف قطعة المستقيم  Cـ عين النقطة                                 

 . Cـ باستعمال الكوس ارسم عمودا على النقطة         
 ؟ Cـ كيف نسمي الزاوية التي رأسها                               

 
 لترا من الحليب ، باع منه 125بقرات أنتجت له ثالث يملك فالح   : ن)4( الوضعية اإلدماجية

 لترا أقل مما باع في الصباح  . 36لترا وفي المساء  64في الصباح                                       
 كم لترا من الحليب  باع الفالح في المساء ؟  – 1                                      
 كم لترا باعه في الصباح و المساء ؟ – 2                                      
 كم لترا بقي له ؟  – 3                                      

 
                                                                                 

- .......................................................... 

- .......................................................... 

- .......................................................... 

     -    .......................................................... 
- .......................................................... 

     -    .......................................................... 
 

  

 المستوى : الثالثة ابتدائي 
 

 المدة: ساعة

 
 

 ............................ التلميذ(ة):

 جانفيشهر  ختبارا
 رياضياتال في نشاط

.  .  .  .        
.                      

         ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

.  .  .  .     

.                   

      ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

.  .  .  .     

.                   

      ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ



 
 القسم:السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي

 جانفيختبار شهر  ا 
 في مادة الرياضيات

 أكمـل: )1.5(:التمرين األول

                                    =  . × .6+6+6+6 
                                  = .  +  .   +   .3×5   

 =   .  ×  .  8+8+8+8+8+8 
 

 : أمأ الجدول التالي )1.5( :التمرين الثاني

 الواحدة و الربع صباحا الثامنة و النصف مساء العاشرة ليا
       : : : 

 
 250m  المنزل     600m       )1.5( :التمرين الثالث

 

 خبزةالم                                                                  المدرسة                            

 300m 100m 
 البلدية                                                                   

 
                                   .............mالمسافة بين المنزل والمدرسة مرورا بالمخبزة والبلدية هي: -

.............=.............+.............+.............° 
 

 أكمل: )1.5( :التمرين الّرابع

 نصفه ضعفه العدد
4 8  

18   
30  15 
84   

 
 )04( :الوضعية االدماجية

 دينار. 10أقالٍم،ثََمُن الواِحِد  5دينارا،واِْشتََرْت  25قَِصص ِمن نَفِس النَّوِع،ثََمُن الواِحَدِة  3اِْشتََرْت َخديَجةُ 
 ما هو ثََمُن القَِصِص ؟ -
 ما هو ثََمُن األقالِم ؟ -

 دينار. 200أَْعطَت للَمكتَبِيِّ  
 كم يُْرِجُع لها الَمكتَبِيُّ ؟ -   

                                                             : ............. دينارا.والقصص هثمن  -

- .............=...............×.............*                                                    

 ثمن األقـــالم هو: ............. دينارا.                                           -

- .............=...............×.............*                  

 يرجع لها المكتبي: ............. دينارا.                                     -

- ...............  .............=.............*                                                              

.  .  .  .     

            × 

      ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

.  .  .  .     

            × 

      ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

.  .  .  .     

                _ 

      ..  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ



 السنة الثالثة ابتدائي

 

 

 

 

 

 بالتوفيق إن شاء هللا

 

 

 
 
 

التمرين 
 األول

 
  األعدادكتابة  أكملالحظ الجدول ثم 

 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

      12  
 
 

 
 
 
 

2 

 
 

 التمرين 
 الثاني 

 
 

 
ل    صنف اأعداد اآتي حس الجد

9650   _8461    _7002      _6109    _5878    _4247   _3536   
2495     _1374     _533   

 
 األعداد الفردية  األعداد الزوجية 

  

 
 

 
 
 
 
2.5 

 
التمرين 
 الثالث

 
 

 منتصف هذه القطعة   N  سنتيمترا ثم عين النقطة 12طولها   ]   AB[ارسم قطعة المستقيم    
 
 

 
 
2.5 

 
 الوضعية

 اإلدماجية 

 
عند أحا  ضعف م عند من  .  400من عند  ر   دين

د عند أحا .  ج غ الم  _احس المب
د عند البنتين مع .  ج غ الم  _ احس المب

دي ه        م . ثمن ال ن ع شراء هدي ام ر .  1000اتفق البنت  دين
م .        غ الذ بقي ل  _ احس المب

 

 
 
3 

 اختبار شهر فيفري 

 في مادة الرياضيات

× 



3اختبار الفصل الثاني في الرياضيات س  

 

 

 التمرين األول:  اكتب عموديا العمليات التالية

4528 + 2690        7540 – 3961       78  ×  20       34  ×   25 

التمرين الثاني:  أالحظ و أكمل                                                                                      
                          

                       E  (CD م () ........ المستقي AB المستقيم  (  -  

D  (AB ......... المستقيم () EF المستقيم ( -   

AB) و  (EF)  يكونان .....زوايا ........ المستقيمان ( -  

A 

 F B :التمرين الثالث  

  CM25مائدة سداسية الشكل ، طول كل ضلع   

 احسب محيط هذه المائدة ؟

 

 ية اإلدماجية : عالوض

 ما هو وزن الدجاجة بالكيلوغرام.غرام .2000اشترت األم دجاجة وزنها 

 دينارا 370اذاعلمت أن ثمن الكيلوغرام الواحد هو 

 احسب ثمن الدجاجة؟

 دينارا. 1000اعطت لبائع الدجاج 

 كم دينارا يرجع لها البائع ؟



       
 
 

 :أن 01) نّٓ َنَت يل رنني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أن 20) نَى قَثنَت يل رنني                                                    أ:ن 20)نَى قَري نَت يل رنني 
 

بي    • ََق نَ ري     *:                                                      نررلنرطل نرَيق نريَ قسر ْل  ير  :      أيكل
ِل                             .َ  ي رنَس   ر  .دقَو   .................. =  سرق      1.                                َِ
ق 30 َي َسقَ   .                             َأن رقم 07.                         نَو  .دقَو .....   ............= َرلل

ِي ٍ  03.                           أيسل يوع ِل َي َسقَ   .                              َأ  .           دقَو  ..................= رينر
ْي  ق 365.                           نََفلل َ .                              نَو  .َسقَ   .................. = نروم َ ن ر

 
َي نَت يل رنني نَ   دٍ   أَوط  2.5)  ننر ََ  َ ِْ ََ َراي ََ  نَِا ل  :ني لسيبل نَِ لل

 

دي  ََ  400 200 18 16 نََ 
     َرللفي ي 
     ضر لفي ي 

 
 

 أَوط  2.5): َخقَرس نَت يل رنني نَل   
 .قرٍ مَ ِل أَ  10 َ  صَ  ِْ ي كي  ر  شل ير شل ير رنَل  َ  ونر تي نرل نَ    قرر مَ ِل أَ  نل ق َر ف  صَ  12  ح  ا   َ  سَ  َ غَ 
َٓ  ِْ كي   دي ََ  َ  وَ ق هي ََ   ؟قرر مَ ِل ن

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

َٓ  ِْ كي   دي ََ  َ   ..........                           ..........                                        .  ً  َ مَ َِ               وَ هي  قرر مَ ِل ن

  ..........                 ..........؟           شر ير شل ير رنَل  قرر مَ ِل أَ  دي ََ و  َ ق هي يَ  َ  100 ونر تي نرل نَ    قرر مَ ِل أَ  دي ََ  َ  قنَ ن كَ ذَ إر 
.................................................................. 

 .  ً  َ مَ َِ هيَو              شر ير شل ير رنَل  قرر مَ ِل أَ  دي ََ  َ 
 

      َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                                       ....................................:   ناسم  نَّ وب 

 أنَم ف   ) ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 في الّرياضيا  

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو

57 
6      × 

             = 

95 
3      × 

            = 



 مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية                              الصف الثالث ابتدائي   

 الفصل الثاني في مادة الرياضيات اختبار
 التمرين األول :

 اكمل الجدول التالي :

 العدد 24 12 28 36
 نصفه ............. ............. ............. .............
 ربعه ............. ............. ............. .............

 ضعفه ............ ............ ............ ............

 التمرين الثاني:

 اكمل التحويالت التالية:

123cm=….m….dm…..cm       3cm  25 mm     =...... mm 

6dm2cm=……..cm 

 التمرين الثالث:

التوقيت ثم ارسم عقارب كل ساعة افرأ  

    

6h25min 20h15min 11h00min 3h5min 

 

 التمرين الرابع:

عديا االعداد التالية:رتب تصا  

8569 – 8956 – 8596 – 8695 -8659 – 8965  

 المسألة:                                              

دينار  500دينار وورقتين من فئة 200مالية من فئة  أوراق 3عند منى   

تملك منى؟ اكم دينار -  

دينارا  950اشترت بالمبلغ لعبة ثمنها   

 كم دينار بقي معها؟ 



x  N 
x  ن 

x  ا 

x  ع 

x ر x  ج 

x  م 

x  ش 

63= ……. x …….. 

= = = = 

                 ابتدائي: الثالثة  المستوى 
 الرياضياتفي مادة  شهر مايامتحان 

:ْنِجُز�اْلَعَمِلياِت�اآلِتَيِة
ُ
 أ

���������������������������������������192����������������������86����������������������57������������������������24�� 
���������������������������������������32������������������������15����������������������21������������������������13���� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
نا ْ�َل�بالتَّ ْكِمُل�الشَّ
ُ
ْحَوِر:أ ِ

ْ
ْسَبِة�ِإ���امل ْقَطةَ ������ُظِر�ِبالّ�ِ ْرُسُم�داِئَرًة�َمْرَكُزها�النُّ

َ
 cm�3ْصُف�ُقْطِرها�َو�نِ � Nأ

 
 
 
 
 

  
��������������������������������������������������������� 

اِئَرِة�ع���ُحروِف�اْسِم�فاِكَهة:��������������������������������������������������������� ْحُصُل�داِخَل�الدَّ
َ
 .......................أ

 

�َحْلَوى�أراد�َتْقسيَمها�ِقْطَعةَ �63�َسم�ُ� َلَدى� 
َ
بْ �ْصِدقاِئِه َعَ���أ ساوي،�ةَ عَ السَّ ْكِمُل �ِبال�َّ

ُ
 �أ

َ
ْعِرَف�َكْم�اْ�َ�ْدَوَل�ِأل

�واِحٍد�ِمْ�ُ�م: ُخُذ�ُ�لَّ
ْ
 َيأ
�واِحٍد عَ   .... .... .... .... .... .... 3 2 �1� َدُد�ِقْطِع�اْ�َ�ْلوى�ِلُ�ّلِ

َعِة  َُوزَّ  .... .... .... .... .... .... .... 14 7� َعَدُد�ِقْطِع�اْ�َ�ْلوى�املْ
ْكِمُل:�

ُ
�واِحٍد�ِمْ�ُ�م�..أ ُخُذ�ُ�لَّ

ْ
ْسَتْ�تِ ...............َيأ

َ
 ��ُج:�......�ِقْطَعَة�َحْلَوى.����وأ

 ْْشِمِش�،���ُ�ّلِ �54�ُ�ْستاِ�يُّ َغَرَس�ال ِ
ْ

ا�ِمْن�ُ�َ�ْ��اِت�امل  ُ�َ�ْ�َ�ةً �32َصٍف��َصف�
ْشِمِش�اّل���َغَرَسها�َكْم�َعَدُد�ُ�َ�ْ��ا - ِ

ْ
�؟�ُ�ْستاِ�يُّ الْ ِت�امل

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

.....................................................................................................................................................................
.����� 



 المستوى: الثالث ابتدائي

 الفصل الثالثامتحان  
 رياضيات

 

 أحسب الجداءات التالية: :التمرين األول

 

 

 

 

 

 أكمل التحويالت اآلتية: التمرين الثاني:

g ...................................... 2 Kg = 

g ...................................... 750 g + 250 g =   

g ...................................... 9 Kg +500 g  =  

 m ...................................... 12 Km + 5 m = 

dam ...................................... 7Km + 3 dam  = 

 m...................................... 1 L + 1 ml = 
 

 :أكمل كل مساواة: التمرين الثالث

6  x    .   =  60    7    x  1000  =  .   

15  x  100   =    .   5   x  .      =  500   

 سم. أحسب قطرها.   4ارسم دائرة مركزها م ونصف قطرها  :رابعالتمرين ال

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

 

 

 خروفا وباع في السوق ضعف ما باعه للجزار.  24خروفا. باع لجزار الحي  260ام لمربي أغن المسألة:

 كم عدد الخرفان التي باعها؟ -

 كم عدد الخراف التي بقيت له؟ -

 العمليات                                الحل                                           الجواب     
                                                         

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

 خروف.......................عدد الخرفان التي باعها: - 

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

 خروف..............................ية:  عدد الخرفان الباق -                

 .  .  .         
.                      

    .  .  .     
  ــــــــــــــــــــــــــــ

.  .  .     
.                  

    .  .  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

     35 
                      x        
            17     

 ــــــــــــــــــــــــــــ
        

48           

x                      

    23      
 ــــــــــــــــــــــــــــ

126          

x                      

         15        
 ــــــــــــــــــــــــــــ

      91        

x                      
   34      

 ــــــــــــــــــــــــــــ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 

                                                                

 ]التعليم اابتدائي  من  ثالثةاختبار شهر أفريل للسنة ال[
دة  ر في م ضياختب  الري

                                       
 

ل :     التمرين اأ
ي    3 اشترى أحمد                      را 35 ع من البسك احدة  دين  ل

ي له بعد الشراء                       جد قد ب ده ف را 45 عد احمد ن  دين
ي ؟                             ه ثمن شراء البسك  *  م

؟                             ي ن يم قبل شراء البسك  * ك ك
        

   
ني : لي .   - 1  التمرين الث ل الت  س اأشك

      
        
       

 
             

            1                      2                  3                    4                     5 
 :   5احظ الشكل  – 2 

  جه  ،  حرف  ،  رأس  ؟    ك له من :            
 

 حدد أثره :                                                                                    
     

 ج                                                   أ                                                                         
 المسأل :   

غرام 5اشترى أبي من الس       را 35 من الدقي بـ : كي احد  دين غرا ال كي  ل
غرام  من السكر بـ  2     را 50كي ة .   دين ب ق احد  ع غرا ال كي  ل

 م ه ثمن الدقي ؟  – 1       
 ثمن السكر ؟  م ه – 2       
 م ه ثمن الدقي  السكر مع ؟ – 3       

جرأبي  دفع      ت را  500رق ذا  ل ر 150فأرجع له    دين   دين
 م ه ثمن كل المشتري ؟ - 4       
ة ؟  – 5         م ه ثمن ال

  
حــ  فيــ                    1/1الص لتــ  ب

نصفالمدة : ع   س



 
 م 2013/2014السنة الثالثة ابتدائي                        الخطاب مدرسة عمر بن

..........................................................اسم ولقب التلميذ:   
 

الرياضيات اختبار الفصل الثالث في   

 التمرين األول:
كراسات 5واحد تلميذا ، فكان نصيب كل  28كراسا على  143وّزع المعلم   

……….= (…….   X…….. ) + ….....…    :أكمل المساواة 
كراسات..……بقي مع المعلم  

 التمرين الثاني:
ونصف    O داخل المربع انشئ دائرة مركزها   

، ارسم قطرا لهذه الدائرة يقطعها في النقطتين   2cm قطرها 
القطر هذا يكون عموديا علىثم ارسم قطرا آخرا       A,B 

D ,C ويقطعها في النقطتين 

 ACBD  اتمم رسم الشكل 
لّون أحد المثلثات ، سميه بالرموز ثم اذكر نوعه. -    أكمل : الشكل..     

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

 

 التمرين الثالث:
التحويالت التالية:اتمم   

 2kg 300g=………...g    ,     1kg+2000g=………...g    ,   6kg+1000g=………...g 

 التمرين الرابع:
 رتب األطوال التالية ترتيبا تنازليا

4km  - 6300m – 55hm  - 95dam – 8700m – 15km – 1000m – 20hm 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 الوضعية االدماجية:
 نعجة. 195كان عدد النعاج  رأسا من الغنم ، اذا 245يملك مربي المواشي 

 هو عدد الكباش؟ ما -
خروفا 260ولدت النعاج  -  

كم رأسا صار يملك هذا المربي ؟ -  

دينارا للحزمة الواحدة؟ 335حزم  من التبن بــ  10اشترى   

كم دينارا صرف هذا المربي؟-  

 

 مالحظة : انجز الحل على ظهر الورقة



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

شهري  ( ار ا ثة مستوىاالخت ثا تدائي  ا   )ا
  الرياضياتفي مادة 

  . فكك العددين اآلتيين كما في المثال  التمرين األول    
   2794=  2000+  700+  90+ 4                                                           المثال :

                                 =....................................................................3806   
                                 =....................................................................5120   

  
      3ـ  5ـ  8ـ  1: باستعمال األرقام التالية  :  التمرين الثاني

  اكتب أصغر عدد ممكن مكون من أربعة أرقام  و أكبر عدد ممكن مكون من أربعة أرقام
  

  : الحظ الشريط بتمعن ثم أكمل كتابة األعداد  التمرين الثالث
........... ......................1300  1250  ...........  

  
  <  , = ,  >: قارن بين كل عددين باستعمال اإلشارة المناسبة :  التمرين الرابع

6840  .............6840                                            2634  ..............1745   
2013   ............2014                                            4703    ............5703   

  
  :  الوضعية اإلدماجية

  ديناًرا 650ديناٍر و قَميًصا بــ:  1200اِْشتَرى األُب لَْيلَةَ اْلعيِد  ِسْرواالً ِلعاِمٍر  بـ:  
  ـ َكْم دينَاًرا يَْدفَُع األَُب للتَّاِجر؟              

  ديناٍر. 2000  ورقة نقدية من فئة*  أَْعـطى األَُب للتّاِجِر                   
  ـ َكْم ديناًرا يُْرِجعُهُ التَّاِجُر لألب ؟              

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

 ..................                             ....................                      دينارا .....................ـ يَْدفَُع األُب:  
......................................................................                                       
                                                                 .................     =                .....................  =  

  ............ دينارا                                                        لألب : ـ يُْرِجُع التاِجرُ 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

شهري  ( ار ا ثة مستوىاالخت ثا تدائي  ا   )ا
  الرياضياتفي مادة 

   األعداد التالية . فكك  التمرين األول    
                   ) +  .10  )  +  ( .... ×100   )  +  ( ..... ×1000   (  ..... × =5841   

                   ) +  .10  )  +  ( .... ×100   )  +  ( ..... ×1000   (  ..... × =6019   
   أنجز عموديا العمليات التالية :  التمرين الثاني  

    2686+  576,      7640+  736,          1704 ـ 603  ,        376 ـ 245  
  متتاليتين : مائتين أحـصر كل عدد بين :  التمرين الثالث

    <.............857 ........ <       ،        ....     < ...............620 .............. <  
        <..............455      ........ <         ،        . <................137     ..............<  
  أكمل ما يلي بما يناسب :  التمرين الرابع 

1kg = ………g                                                    3000g = ………kg  
2500 g = ……kg …….g                                                                                                    = ………g  4kg500g          

  :  الوضعية اإلدماجية
  دينارا 80دينارا ، وكرة بـ:  4230أراد أن يشتري دراجة بـ:  دينارا ، 5150في حصالة خالد  
  كم بقي له ؟    هو ثمن الدراجة والكرة معـا ؟ مـا -

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

  ....................                         ..................         دينارا .....................: ثمن الدراجة و الكرةـ  
......................................................................                                       
                                                                 .................     =                .....................  =  

  .... دينارا                                                        ........: بقي له ـ 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

ار  ( فص األولاخت ثة مستوى ا ثا تدائي  ا   )ا
  الرياضياتفي مادة 

  : األول التمرين     
  دينارا 1435لعصام مبلغ من المال قدره :           
  مثل هذا المبلغ بأقل عدد من األوراق و القطع النقدية         

   :  التمرين الثاني     
  أكمل ملء الجدول بما يناسب        

  عدد العشرات  رقم العشرات  العدد     
2684      
7508      

  :  التمرين الثالث      
    Cm 6بـ :  Aتبعد عن النقطة  Bثم عين النقطة  Aارسم مستقيما , عين عليه نقطة       
  ] BA في منصف قطعة المستقيم [ Cعين النقطة       
  ] ؟ AC[ كم طول قطعة المستقيم       
  :  التمرين الرابع     
 و التي مجموع أرقامها 235و  200أرقام و المحصورة بين  3أكتب جميع األعداد ذات      
   5يساوي      
  :  الوضعية اإلدماجية     
 ود التي قُ النّ  بُ ألا دّ عَ ، فَ  ديناراً  6300شراء دراجة ثمنها  طلب رضا من أبيه          

  وراق أ 3دينار و  1000أوراق من فئة   5 :  كانت معه فوجد        
  دينار .  500من فئة        

  ما قيمة المبلغ الذي كان مع األب ؟   -
 ؟هل يكفيه المبلغ لشراء الدراجة ـ         
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ساونصف1المدة :2014ديسمبر:





 

 ن)3.5(التمرين األول
 ضع كلمة (صحيح) أو(خاطئ) أمام كل عبارة:

 ……...).أركان اإلسالم ستة(
 (…….).   لقب أبو بكر بالصديق -

 ………). ولد الرسول يتيم األب(-

 ……).ترك المصابيح مضاءة أثناء النوم(-

 …….).. تبطل الصالة بدون وضوء( -

 ……..).ادم هو أبو البشرية(-

 ……...).م ستة(أركان اإلسال -

 ن).2.5(التمرين الثاني
 أكمل بالكلمة المناسبة:

عبد هللا  أبوه...................و  أمه ..........عام ،ربيع األول  12.........ولد الرسول صلى هللا عليه و سلم يوم........
من عمره توفي جده و كفله  سنوات 8 لما بلغ.....................سماه محمدا جده................................و  أرضعته

 أبو طالب.عمه 

 ن).2(التمرين الثالث
 :الوضوء التالية أفعالرتب 

 
 .األذنينمسح  –المرفقين  إليغسل اليدين –المضمضة  –غسل الوجه 

 
 .أسماء ہلل تعالى تعرفها أربعةاكتب  ن)2(:رابعالتمرين ال

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

                
 

 

  اأولصل  الفامتحان   ساعة واحدة: مدةال : الثالث ابتدائيالمستوى
 اإساميةالتربية  



 السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:
 اختبار الفصل اأول
 في التربية ااسامية

 
  السؤال األول: 

 

 أمام الجواب الصحيح (×) ضع العالمة   

 النية من فرائـــض الوضوء     (  .  )  -

 رد مسح الرأس من فرائض الوضوء     (  .  )  -

 تصح الصالة بدون وضوء    (  .  ) -

 الوضوء بخروج البــــول    (  .  )يبطل  -

 غسل اليدين إلى المرفقيــــن من سنن الوضوء   (  .  )  -

 )  0من مظاهر التبذير التصدق على الفقراء ( -

 
 أربط كل آية بسورتها::الثاني التمرين ا

 
             .َوتَُكــوُن الِجبــَاُل َكــاْلِعْهـــِن الَمْنفُـوِش  -

 .  نَــــــــــاٌر َحــــــــاِميـــــــَةٌ   -

ُث أَْخبَاَرَهـــــا  -  .  يَْوَمئِــــٍذ تَُحدِّ

 .  فَُهَو فِي ِعيَشــٍة َراِضيَــــةٍ   -

 

  الثالث :التمرين 
 أكمـــــــل اآلية الكريمة 

الشيطان  وكان.................................................... وال تبذر تبذيرا«                 

 »لربه كفورا
 

 الزلزلة

 القارعة



 ة ابتدائي ــالثالقسم : السنة الث  

                                                                   
 

 في مـادة التربية ااسامية اختبار شهر ديسمبـر 
  

                                               ضع   ) ص (    أو   ) خ (  أمـام كّل جملة ؟     نقطة (     2.5:   )  السؤال اأول 
 

   آدم هو أبو البشرية و أّول اأنبياء عليهم السام  -

  أسمــاء اه الحسـنى مئـة زائــد واحـد -

 مســح الرأس من فـرائـض الوضــوء -

 يجتمع المسلمـون في المسجد للصـاة فقـط -

             النيّـة هي عزم القلب على فعـل الوضـوء -
       

 ؟ أربط بسهم اآية بسـورتها           (  ةطنق  2.5: )  السؤال الثاني
 4اآية:  ةسورة الزلزليـوم يكـون النّـاس كالفـراش المبثـوث    .                       .   -

 4اآية:  ةسورة القارعيــومئــذ تـحـّدث أخـبــارهـا     .                      .   -
 2 اآية: رسورة الكوث.                 فصــِلي لربّـك و انـحــــــر      .         -

 49اآية:  .  سورة الحجريـا أيّـها اإنسـان ما غّرك بربك الكريم       .                       -

 6اآية:  ارسورة اانفط.                        نّبئ عبـادي أنـي أنـا الغفور الرحيـم        . -
 

 ؟ اآيـةأكمل نقاط (              3: )  السؤال الثالث 
 َو لَـَقـد َكـَرْمـنَــا بَـنِــي ........... َو  ................. ِفـي الـبَـرِ   قـال اه تعالى :  
 ............  َو  .................... علـى  َو .............  َو .................. ِمـَن الطَيِـبَــاتِ   
   ســورة اإســراء (            70ـْن  َخـلَـْقـنَــا تَـْفـِضـيــاً .   ) اآيـة ِمـمَ   

      

 ؟ الفراغ بمـا يناسبأكمل نقاط (              2: )  السؤال الرابع 
 .................... أو .................. أو .....................  - 1تـُْبِطُل وضوء اإنسان أمور هي:   

                                     2 -  .........................   

. 

. 

. 

. 

. 



 اختبار الفصل األول في مادة التربية اإلسالمية س3

 التمرين األول : ــ أذكر أنواع الطهارة ؟

ــ ماهي فوائد الطهارة ؟                    

 

 التمرين الثاني :  أضع  (صحيح ) أو ( خاطئ )

 

 ــ  التبذير يؤدي الى افالس االنسان و فقره .  

اإلسالمية . ــ  المسجد يعلمنا األخالق و اآلداب  

 ــ  تكون الطهارة بالماء النقي . 

 ــ  خلق هللا ادم من الطين وكلفه بعمارة األرض .

 ــ  النوم العميق ليس من مبطالت الوضوء .

 

 التمرين الثالث : اكتب فرائض الوضوء و سننه داخل الجدول

 فرائض الوضوء سنن الوضوء
  

 

 التمرين الرابع : ارتب ايات سورة الزلزلة

 

 /يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم  /اذا زلزلت األرض زلزالها   / يومئذ تحدث أخبارها
فمن يعمل  /وقال اإلنسان مالها  /ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  /وأخرجت األرض أثقالها 

بأن ربك اوحى لها .    /مثقال ذرة  خيرا يره   

    
 

ــلــــــــــــــــــــــهوفــــــقـــــــــكـــــــم الـــــ  



 

 

                          

 العالمـة: 

 ن)2( أُِجيُب بصحيح أو خطأ في كل عبارة ممـا يأتي:  السؤال األول:

 ).................( تصـح الصالة بدون وضـوء •

 ).................(اآلذان إعـالم الناس بدخول وقت الصالة •

  أقول في اآلذان " حي على الصالة" مرة واحدة   •
).................( 

 ).................(   اإلقـامـة هي االستعداد لبدء الصـالة •

 ن)03( :صنف األقوال واألفعـال التاليـة في الجدول السؤال الثاني:

 األكل والشرب. –الركوع  –الضحك  –قراءة الفاتحة  –قراءة التشهد  –تكبيرة اإلحرام 

 المبطالت السنن الفرائض
 
 
 
 

  

 ن)03( أكمل قولـه تعالى: السؤال الثالث:

(( َأْلهيكم 
...................................................................التكاثـر

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

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

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

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

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

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

 .))ثّم لتسئلـن يومئذ عن النعيـم ...
فرأيت إلى المدرسـة، كنت ذاهبـا ن ) :02(  :الوضعية اإلدماجيـة

 ه؟فبمـاذا تنصـح شرة.اشخصا ينظف سيارتـه مـن الحنفيـة مب
...............................................................................

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

 لثالفوج التربوي الثا
 



 ابتدائي السنة الثالثة المستوى:

 اختبار الفصل الثاني في مادة التربية اإلسالمية

 صحح العبارات الخاطئةأمام العبارة الصحيحة و  √ضع :تمرين االولال

 ...........................................................................عرف الرسول صلى هللا عليه وسلم بالصدق و األمانة    

 .....................................................................................تكفل به عمه حمزة بعد وفاة جده عبد المطلب   

 ........................................................................فعرضت عليه أن يرعى  أغنامها  خديجة   أمانته سمعت ب  

 ................................................................................................هو خادم خديجة رضي هللا عنها خويلد  

 .................................سنة .............................. 35وعمره  خديجة رضي هللا عنها  رغب النبي في الزواج من 

 

 أربط اآلية بسورتها  تمرين الثاني:ال

 فهو في عيشة راضية                                                    الهمزة  

 التكاثر  يومئذ تحدث أخبارها                                                    

 وما أدراك ما الحطمة                                                 القارعة  

 ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم                                           الزلزلة  

 

 أكمل الحديث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التمرين الثالث:

 (ادا قامت الساعة وفي ........................................................) 

 

  عن حياة سيدنا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  أكمل الفراغ بكلمات مناسبة   تمرين الرابع :ال

 .....................بالرسول صلى هللا عليه وسلم أول ولد أبو بكر الصديق بعد ......................................هو    

 الراشدين بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلمالخلفاء ..............هو  و   

 



 ة ابتدائـــــــــــــــــــيالصف :الثالث         ابتدائية بن باديس(الحجيرة ، ورقلة)

      االسم واللقب:........................        د45) المدة 02/03/2014التاريخ(  

 اختبار الفصل الثاني في التربية االسالمية

 صنف أعمال الوضوء التالية في الجدول : األول سؤالال

 غسل اليدين الى الكوعين                                       -

 رد مسح الرأس -

 النية -

 المضمضة -

الرجلين الى غسل  -
                           الكعبين

غسل اليدين الى  -
 المرفقين

 أكمل العبارات التاليةالسؤال الثاني:

 ولد محمد صلى هللا عليه وسلم عام................ابوه................وأمه...............

 لما توفي جده كفلهفجده..................وعمل في.................ولما توفي ابوه كفله 

 عمه...............تزوج السيدة.................رضي هللا عنه ،نزل عليه الوحي في غارحراء

 فكان أول من آمن به من الرجال سيدنا......................رضي هللا عنه

 أكمل بـ (التكاثر ، الهمزة ، العاديات )  :التمرين الثالث

 سورة..............................                                ي جمع ماال وعد دهالذِ  -

   سورة..............................                                 ان االنسان لربه لكنود -

 ........سورة......................                             يومئذ لخبير بهم ان ربهم -

 سورة..............................                                      حتى زرتم المقابر -

 سورة..............................                                ثم لترونها عين اليقين -

 ...................سورة...........                                       فوسطن به جمعا -

                      

 

 سنن الوضوء فرائض الوضوء
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

.................................................................. 
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 3اختبار الفصل الثاني في التربية اإلسالمية س

 

 ) خاطىء) او ( صحيحاضع (   : 1التمرين 

 .     .......... الرجالابو بكر الصديق هو أول من آمن بالرسول (ص) من ــ 

 ــ لم يهاجر ابو بكر الصديق إلى مكة مع الرسول (ص) .     ............

 سنة .     ............ 30من خديجة بنت خويلد و عمره  ــ تزوج الرسول (ص)

 سنة .      .......... 35ــ شارك الرسول في إعادة بناء الكعبة وكان عمره 

 ــ كانت خديجة بنت خويلد تدعى بالطاهرة ذات شرف و مال .    ...........

 

 التمرين 2 : أكمل الحديث النبوي الشريف (( ما من مسلم يغرس.................................))

 

 

 أرتب اآليات الكريمة لسورة التكاثر  : 3التمرين 

 

 /ثم كال سوف تعلمون    /ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم   / حتى زرتم المقابر  / كال لو تعلمون علم اليقين 

 

 /كال سوف تعلمون لترون الجحيم  /   / ثم لترونها عين اليقين  /ألهاكم التكاثر  

 

 التمرين 4 :   اذكر بالترتيب الفاظ اإلقامة و ضع خطا تحت اللفظ الزائد مقارنة مع ألفاظ اآلذان .

 

 

 

 

 وفـــــقـــــكـــــم الـــلــــــه 



       
 
 

 َ َبي أُ :   نَسؤنَ ن  :  العالمة          )ن2( :يتر ال رق نَ ي  َر   ٍ قرَ  َ  ر  ِْ ي كي  ر  أ قطئر)   ل أَ  أ َحقر صَ ) ر ن جر
 10                                                       )..........................(   ـوءٍ ضُ وُ  ونِ دُ بِ  ةُ الَ الص  ـح صُ تَ  •

 )..........................(   ةِ الَ الص  تِ قْ وَ  ولِ خُ دُ بِ  اسِ الن  مُ ـالَ عْ إِ  انُ اآلذَ  •

 )..........................(    ةً دَ احِ وَ  ةً ر مَ "  ةِ الَ ى الص لَ عَ  ي حَ "  انِ  اآلذَ ِيف  ولُ قُ أَ  •

 )..........................(   ةِ ـالَ الص  ءِ دْ بَ لِ  ادُ دَ عْ تِ سْ االِ  يَ هِ  ـةُ ـامَ قَ اإلِ  •

 
َرلقَقمر َن :  نَسؤنَ نَىّقَي َلَفقَظ نآَذننر نرق  )ن3(  أ 6إىل 1) رَِتبل َأ

 ِإَلَه ِإَال اهللاَأْشَهُد َأن َال  ....  َحي َعلَى الَفالحِ  ....

 اهللا إال  هَ إلَ  الَ  .... أكرب ، اهللاُ  أكرب اهللاُ  ....

 َأْشَهُد َأن ُحمََمداً َرُسوُل اهللا .... ى الصَالةِ لَ َحي عَ  ....

 

 
َََ   :قَث نَسؤنَ نَىّ  َل َ َا َََ  أ ص ) َض ََقَم نَل رَ قرَ  نَل قََق  ، َ َ َا ََقَم نَل رَ قرَ  نَلَخقطرَئ  أ خ ) أ  )ن2( أ

 أ . ........)       ِيف اْلَمِديَنِة اْلُمنَـورَةِ )  َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ ( ُوِلَد الرُسوُل  •

 أ . ........ )                                 أَبـُــوُه َعـْبـُد اهللاِ  •

 أ ........ )                                  أُمــُه َحِليَمُة السْعِديةُ  •

هُ  • َجد ُه ثُــمأ ........ )                                  َكَفَلُه َعم 

 
نَث َرسيوَر نهر  : نَسؤنَ نَّ ننَ  َر ْل َ  ير  )ن3( أ  َص    نهي َ َ َل ر َ َس  مَ ) َأكل

ََ َرسيوَي نهر  •  أ :  َص    نهي َ َ َل ر َ َس  مَ ) قَق

ََتر نَس قَ  ي  َ  "  "  ........................................................................................... إرَذن قَق

 
 

   _    َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                                      ..................................:   ناسم  نَّ وب 
 

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 في التربي إسامي  

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو



 ابتدائي: الثالثة  المستوى
في مادة التربية االسالمية األخيرامتحان الفصل 

َضُع�( -1
َ
�يَحِة�،�وَحْرَف�(خ)�أماَم�الِعباَرِة�ا�َ�اِطَئِة����أ ماَم�الِعباَرِة�ال�َّ

َ
:ما�َي��ص)�أ
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َ
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َ
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َ
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ى - )..........(.�َمْسبوَقَتْ�ِن�ِبُخْطَبَتْ�ِن َرْكَعَتْ�ِن��َصالُة�اْ�ُ�ُمَعِة�ُتَؤدَّ
ْكِمُل�اْلَفراغاِت�ِبما�ُيناِسب: -2

ُ
 أ

ال ����������� ْخَ�َ��ِجْ��يٌل�َعَلْيِه�السَّ
َ
 ....................................ِ�غاِر.....................................:����شهر.��:ُم�َرسوَل�هللاأ
ُه�..����������� �َعَلْيِه ....................................ِبأنَّ

َ
 ................................................�..و�َقَرأ

ْكِمُل�اآلَيَة�اْلَك  -3
ُ
ْوِزْع��« �َمة:�ر أ

َ
�أ .............................................................................................................رّبِ

�����������..................................................................................................................................................................
داً  -4 �الّسوَرَة�َجّيِ

ُ
ْقَرأ
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َ
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َ
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ُ
ا�َعاِبٌد�َما�َعَبْدت

َ
ن
َ
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َ
ْعُبُد�(٣)�َوال

َ
أ

ْم�َوِ�َ��ِديِن�(٦)
ُ
ِديُنك

وَرةَ  ِاْسَم  أضُع  - :.............................................................السُّ
َضُع� -

َ
ماَم�َعالَمةَ أ

َ
�يَحِة اإلجاَبِة��أ ْنَزَل�هللا�َ�عا�َ ِملَ �:ال�َّ

َ
ِه اذا�أ وَرة�َعَ���َنِ�ّيِ ؟:��َهِذِه�السُّ

 ُْشِرك�ن ن�َلُه�َعذاَب�املْ ��ِلُيَبّ�ِ
� ُاِر�ُقَرْ�ش�َتَمُسَكُه�ِ�ِعباَدِة�هللا�َ�عا���َوْحَدُه�ال�َشر�َك�َله ْن�ُ�ْعِلَن�ِلُكفَّ

َ
�ِلَيأُمَرُه�أ

� َُوِ�َ��َله ْهواَل�َيْوَم�اْلِقياَمِة �ِليُّ
َ
�أ



ابتدائيالمستوى: الثالث 
الفصل الثالثامتحان  

 التربية ااسامية

 التمرين األول:
:أمام كل عبارة )خاطئ) أو(صحيحضع كلمة (

 .المسلم يطيع والديه -

 .اآلذان إعالن للشروع في الصالة -

 .اإلقامة إعالن لدخول وقت الصالة -

 .الدعاء أداة يتقرب المسلم بها إلى رّبه -

 :رين الثانيالتم

أكمل بالكلمة المناسبة:

نزل الوحي على سيدنا محمد (ص)في شهر ................ ليلة ............ بغار ................... -

حيث أخبره جبريل (عليه السالم) بأّنه ......................... وأّول آية أنزلت عليه هي ....................

 التمرين الثالث:
 :كمل الحديث النبوي الشريفأ

......... المسلم ال ................. وال ................ وال ولد الرسول (ص): "المسلم ...... 

.................... ومن كان ..................... أخيه كان ...........................، ومن ستر 

.................. ستره ............... يوم .................. "

 :رابعالتمرين ال
ة الجمعة؟ أذكرها.ما هي آداب صال

1- ........................................

2- ........................................

3- ........................................

4- ........................................

... من ..................... فاسعوا إلى "يا أّيها الذين آمنوا إذا ...................قال هللا تعالى: : استشهد بآية

       .................وذروا ..................... ذلكم ........................ إن كنتم تعلمون"



 تربية اإساميةفي مــادة الاختبـــــــار  

 ن(4:)السؤال اأول
*اربط بسهم بين اآلية و سورتها:

ال أعبد ما تعبدون        العاديات
الكافرون علّم اإلنسان ما لم يعلم 
البينة أولئك هم خير البريئة  

العلق حّصل ما في الصدور  

ن(1,5:)السؤال الثاني -

*أكمل مايلي:أول من آمن بالرسول صلى هللا عليه وسلّم زوجته .......... وابن عّمه ............
.......و صاحبه .......

ن(1,5السؤال الثالث:)

*أجب بـ (ص) أو (خ):

 االستئذان من األخالق الحميدة ( . )
قراءة الفاتحة في كّل ركعة من سنن الّصالة ( . )

 المسلم يظلم أخاه المسلم ( . )

 ن(3:)السؤال الرابع-

*ما هو الفرق بين صالة الجمعة و صالة الظهر؟        



السنة الثالثة ابتدائي

أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة السؤال االول:

َهللاِ َكثِيَرةٌ الَ تَُعدٌّ َوالَ تُْحَصى ِمْنَها  نََعمُ   
نِْعَمةُ......................َونِْعَمةُ.................َونِْعَمةُ.....................َونِْعَمةُ..................  

 في جدول صنف الكلمات التالية السؤال الثاني:

َجاَعةُ ــ  اَْلَحيَاءُ           ْدُق ـــ اَْلِغشُّ ــ اَلتَِّحيَّةُ ــ اَْلِخيَانَةُ  ــ اَلشَّ اَْلَعْفُوــ اَْلَغْدُرــ اَلصَّ

السؤال الثالث: أكمل اآليات التالية مع ذكر اسم السورة

أَْعبُُد َما...................................................َما َعبَْدتُْم))قال هللا تعالى((ال َ  

من سورة................... 

..................َعْيَن اَْليَقِيِن))قال هللا تعالى((َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم.........................  

من سورة.................... 

السؤال الرابع: اذكر ثالث فرائض من فرائض الصالة؟

 الصفات السيئة الصفات الحسنة
ــ                     ــ                ــ  

ــ                     ــ                ــ  

ــ                    ــ               ــ

ــ                    ــ               ــ

في     اختبار الفصل االخير
مادة التربية االسالمية



م 2013/2014عمر بن الخطاب   السنة الثالثة ابتدائي   
....................................................اسم ولقب التلميذ:

اإلسالميةاختبار الفصل الثالث في التربية 
السؤال األول:

آية كريمة ثم اكتب أمامها اسم السورة المناسبة لها: اقرأ كل

رسول من هللا يتلو صحفا مطهّرة              ..................  -    ................... يحسب أّن ماله  أخلده            .
.................       ..             ال أعبد ما تعبدون   -   ....................              من علق  اإلنسانخلق 

السؤال الثاني:
الفراغ  بالكلمة المناسبة : أكمل

صلّى هللا عليه وسلّم –سول الر..................................خديجة بنت خويلد هي :........ -
 .....................................كانت تشتغل في ..................... – 

من خديجة –صلّى هللا عليه وسلّم –بنات الرسول  
.........هّن:........................................................................

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

السؤال الثالث:
اكتب العبارة  "صحيح"  أو  "خاطئ " في المكان المناسب : 
.....الكعبين                              ........... إلىمن فرائض الوضوء غسل الرحلين   -
خروج الريح ال يبطل الوضوء  ................. -
صلّى هللا عليه وسلّم .                            ................ –أبو طاب هو جد الرسول  -
لتجارة    ................في شبابه برعي الغنم  وا –صلّى هللا عليه وسلّم  –عمل النّبّي  -

السؤال الرابع
لصالة الجمعة آداب  على المسام أن يلتزم بها ، اذكر أربعا منها:

-........................................................................................................
-......................................................................................................
-.....................................................................................................
-......................................................................................................



  الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
  وزارة التربية الوطنية

بلدية : زاوية كنتة                        مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 
ار  ا ( فص األولخت ثة مستوى ا ثا تدائي  ا )ا

التربية اإلسالميةفي مادة 

  السؤال األول :   
  أركان اإلسالم خمسة ما هي ؟     
  السؤال الثاني :    
هناك ثالثة مساجد مفضلة في اإلسالم ما هي ؟  

  السؤال الثالث :    
  اربط كل عبارة بمعناها   
 كالصوف المفرق              ة                           القارع   
  متفرقين   أثقالها              
  القيامة  العهن المنفوش     
  موتاها    أشتاتا               
  السؤال الرابع :  
  أَتِْمْم اآلَيَة التَّاِليَة: 

................................... :(( َوالَ تُبَِذّْر تَْبِذيًراقَاَل هللاُ تَعَالَى 
َكفُوًرا )).َو َكاَن الّشْيَطاُن ِلَربِّه  .....................................

من سورة اإلسراء . 27-26اآليتان   

بالتوفيق1/1انتهى

ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



  3امتحان الفصل األول في التربية اإلسالمية سنة 

  : التمرين األول

  أمام كل عبارة : خاطئأو  صحيحضع      

  ...........ـ المسلم طاهر الجسم والثوب والمكان .

  ...........ـ التبذير سلوك حميد نصحنا اإلسالم به .

  ............ـ من أسماء هللا الحسنى : الغفور .

  ...........من أركان اإليمان .ـ الصالة ركن 

   التمرين الثاني:

  إليك األفعال اآلتية :

  النية ـ غسل اليدين إلى المرفقين ـ المضمضة ـ خروج الريح ـ غسل اليدين إلى الكوعين ـ النوم .

  صنفها حسب الجدول 

  مبطالت الوضوء  سنن الوضوء  فرائض الوضوء
      

  أكمل :   : التمرين الثالث 

  نا آدم ـ عليه السالم ـ من ............ـ خلق سيد

  ـ خلقت المالئكة من ..............

  ـ خلق إبليس _ عليه لعنة هللا ـ من ...............

  ـ أفضل المساجد عند هللا هي : ..............و ................... و ..................

  ـ قبيلة الرسول ـ � ـ هي ....................... ومرضعته اسمها ...........

  أكمل اآليات :   التمرين الرابع :

  ـ " فأما من ثقلت ....................................................... هاوية "

  ...........................يره " . ـ " فمن يعمل ......................... ومن ........

  

  تلميذي العزيز : االمتحان ثمرة جهد وتعب فاقطف أحلى الثمار . وفقك هللا 



  .............................: . االسم و اللقب                                          مدرسة .................  

  ....العالمة :                                                                   السنة الثالثة ابتدائي   

  اإلسالميةاختبار الفصل األول في مادة التربية 

 ..................................................................... ) أكمل قوله تعالى : << إنما يعمر 1 •

  26/27سورة اإلسراء  >> المهتدين.................... ...............................................

  

 : لى هللا عليه و سلمص من عائلة الرسولأمأل الجدول بما يناسب )  2 •

  مرضعته  عمه  جده  أمه  أبوه
................  ...............  .................  ...............  ..................  

  

 ) من فرائض الوضوء : 3 •

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

 

 أكمل الجمل التالية :)  4 •

  ..............................أبو البشرية هو  – 1

  ..................مكانة المسجد عظيمة عند  – 2

    .............................تكون الطهارة بـ  – 3

 .......................من أسماء هللا الحسنى  – 4

  ............................من أركان اإلسالم  – 5

 بالتوفــــــــــــــــــــــــــــــــيقانتــــــــــــــهى *** 



 الصف الثالث ابتدائي
                                ةامتحان التربية العلمية التكنولوجي                                 

 أكمل الفراغ بما يناسب:
 أمام العبارة الصحيحة و صحح الخاطئة: √ضع _1

 ...................................................................... ناء إلى آخر تسمى حقن الهواءإعملية نقل الهواء من 
 يمكن أن نستدل على وجود الهواء بحركته في الماء .......................................................................

 ...................................................يصبح الماء السائل صلبا( تجمد) .......................... 10عند درجة 
 إن اإلفراط ( اإلكثار ) في تناول األغذية السكرية و العجائن يسبب الهزال ................................................

 .......................................يتسارع النبض عند الراحة .............................................................
 يطير الحمام بخفق جناحيه في الهواء .........................................................................................

رجة الحرارة  أشعلت النار فسخن المرق تريد أن تعرف درجة حرارته فاستعملت .....................و تعبر عن  د_2
 بـ..............    ....................  .

 
سألتك أمك ماذا تفعل حتى تكون وجبتك متكاملة؟ فأجبتها :  _3

...................................................................................................................................... 
 يتناول الحليب و مشتقاته . مشرب الحليب فقلت ألمك  سيصاب بـ................إذا ل بالصغير ال يح أخوك_4
 
 أربط _5

 السمك                                              األطراف
 الحصان                                            الريش

 زعانف              البطة                                 
 تمتاز اللَّواحم بوجود ...................   ...................... ونامية _6
 رحت تجري فازدادت  .........  قلبك ألنك كنت تقوم بجهد  ...................._7



 السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:

 اختبار الفصل اأول
 ية العلميةبفي التر 

 
 ن) 4,5التمريــــن األول :(

 الهواء) -  %0 -الكساح  -  %100 -المحرار  أضع  ( 
 ………………ويغلي عند درجة الحرارة……………… يتجمد الماء عند درجة الحرارة •
 من آناء آلخر.………………يمكننا صفق  •

 ………………لقياس درجة حرارة األجسام نستعمل  •
 ………………إن افتقار الوجبات الغذائية للحليب ومشتقاته ينتج عنه داء •

 
 ن)3:( الثانيالتمريــــن 

 عصير). -إجاص -السمك -الخبز -ياغورت -( زبدةأصنف األغذية التالية في الجدول المرافق:

 
مجموع���ة الم���اء 

 والمشروبـــات

مجموع�����ة الحلي�����ب  مجموعة اللحوم

 ومشتقــــــــاتــــــه

مجموع���ة الخض���ر 

 والفـــواكــــــــــه

مجموع�������������������ة 

 الــــــدهـــــون

 مجموعة الحبوب

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 ن)2,5:(الثالثالتمريــــن  

 ناسبة:مأربط عدد دقات القلب مع الوضعية ال

 المشي°                          ° في الدقيقة    دقة 60*

 الجري°                          ° دقة في الدقيقة    70*

 االسترخاء°                          ° دقة في الدقيقة    90*

 العدو°          °دقة في الدقيقة   150*

 الجلوس°                            °دقة في الدقيقة  180*

  



 : الثالث ابتدائيالمستوى
 

 الفصل اأول  امتحان  
 التربية العلمية

 
 :أكمل ما  يلي  :التمرين األول 

 تتنفس الحيوانات في أوساطها.................................. -
تصنف الحيوانات حسب نظامها الغذائي إلي  -

 ......................................و.....................و...........
 عند القيام بمجهود عضلي تزداد.................... -
 تتميز معظم الحيوانات المائية بتنفس............... -

 

 عنه جبأانقل الجدول ثم  :التمرين الثاني
  

 
 الحيوان

 
 نمط التنقل

 
الوسط الذي 

 تتنقل فيه

 
 عضو التنقل

 
 الحصان

 
 

. 

  

 
 النحلة

   

 
 الدلفين

   

 
 القط

   

 

 :اكتب اسم المرض الناتج عن  :التمرين الثالث
 

 من تناول العجائن.................................... اإلكثار 
 ر الوجبات الغذائية للخضر و الفواكه الطازجة..................اافتق 



 ة ابتدائي ــالثالقسم : السنة الث  

                                                                   
 

 التربية العلميةادة ـفي م ديسمبـراختبار شهر 
  

 ؟ ضـع ) ص ( أو ) خ ( أمـام كل جملـة     اط ( ـنق 4) :    السؤال اأول 
            

   ) ... (عند القيـام بـمـجـهـود عضـلي تنخفـض دقـات القلب  -
  

 ) ... (اافـراط في الـتـغـذيـة يـنـتـج عـنـه الـسـمـنـة  -
 

  ) ... (  يـتـكون بـخـار المـــــاء بـفـضـل الـبـرودة    -
 

 ) ... (  يـتـمـدد سـائل المحـرار عنـد ارتفـاع درجـة الحـرارة   -
  

 ط ؟ـان النقـل مكـأكم     ط (   ـانق 3) :  السؤال الثاني 
            

 لـقـيـاس درجـة الحـرارة نستـعـمـل .................. . -
 

 ...... يـتـجـمـد الـمـاء السـائـل . cعنـد درجـة   -
 

  تـصـنـف اأغـذيـة ضمـن ........ مـجـمـوعـات .
 

  صنـف اأغذيـة اآتية حسب الجـدول ؟   اط ( ـنق 3: )  السؤال الثالث 
 

 /  عصيـر إجـاص  /   البـيـض   /    الـخـبـز   /    يـاغـورت   /   زبـدة          
          

        

 مجمـوعة
المـاء 

 والمشروبات

 مجمـوعة
 اللحـوم

 مجمـوعة
الحليب 
 ومشتقـاته

 مجمـوعة
الخضـر 
 والفواكـه

 مجمـوعة
 الدهـون

 مجمـوعة
 الحبـوب

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

 



 اختبار الفصل األول في التربية العلمية س3

 التمرين األول : أربط بسهم

 الهزال                            افتقار الوجبة الغذائية الى الفواكه .

 البدانة                             افتقار الوجبة الغذائية الى الحليب و مشتقاته .

افتقار الوجبة الغذائية الى اللحوم .الكساح                             

 األسقربيط                        اإلفراط في تناول العجائن و السكريات .

 

 التمرين الثاني :  أضع  ( صحيح ) أو ( خاطئ )

 ــ ان سائل المحرار يتمدد عندما تنخفض درجة الحرارة .

. ــ يتغير نشاط القلب وفق الجهد المبذول  

) Z.( حرف  األرنب قفزا بفضل شكل طرفيه الخلفيينــ يتنقل   

يصنف الحصان من الحيوانات ذات الحوافر . ال ــ  

 ــ تتنقل األسماك مشيا بواسطة الزعانف .

 ــ البطة تجيد السباحة أيضا .

 التمرين الثالث : أنقل الجدول ثم أكمله   

ديكال  األرنب الفهد   البقرة العصفور اللبؤة 

اللحوم آكالت        

 آكالت العشب      
 آكالت الحبوب      

 

 التمرين الرابع : ــ  أذكرأنواع المحارير؟

ــ أكمل رسم البيانات في الرسم                      

 



 
 

                              
 

 الـتربية العلمية والتكنولوجيافي مــادة  الفصل الثانياختبـــار 
 

 

 التنقيط األسئــلـــة الوضعيات
 
 
 

 التمرين األول
 ـاطنقطـ 04

 
 
 
 

 كمل الفراغـات بما يناسب:أـ 
 الماء في الحياة اليومية كثيرة ومختلفة منها:ـ استعماالت 

 

 ………………………………… ـ  …………………………………… ـ  ……………………………… ـ
 

 ـ يصلنا الماء الشروب عبر شبكة التوزيع العمومية المتكونة من:
 

 ………………………………… ـ  …………………………………… ـ  ……………………………… ـ
 

 .………………………..……و……………………………يحتاج النبات األخضر في تغذيته إلى ـ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التمرين الثاني
 نقطــة 1.5

 رتب مراحل تكاثر النبات الزهري :ـ أ
 ……...…………….........................................……………… ـ.                    تشكل براعم زهرية

 ………............................................………………………… ـ.                    تشكل بذور بداخلها

 ………….............................................……………………… ـ.                         ظهور األزهــار

 ……............................................…………………………… ـ.                             ظهور الثمار

 

 
 

 
 التمرين الثالث

 نقطة 2.5

َُل َنباٍت ِبما َيصيُر ِإَْيه:ـ   َأْرِبُط 

 .نَباٌت أَْخَضُر َمْسقٌِي ُمَغطًّى بِكيٍس َشفّاٍف َمْثقوبٍ  •

وء  • ٌض لِلضَّ  .نَباٌت أَْخَضُر َغْيُر َمْسقِيٍّ و ُمَعرَّ

وء  • ٌض لِلضَّ  .نَباٌت أَْخَضُر َمْسقٌِي و ُمَعرَّ

 .نَباٌت أَْخَضُر َمْسقٌِي و ُمَغطًّى بِكيٍس أَْسَوَد َمْثقوب  •

 .نَباٌت أَْخَضُر َغْيُر َمْسقِيٍّ و ُمَغطًّى بِكيٍس أَْسَوَد َمْثقوب  •

 

 
 
 

 التمرين الرابع
 نقطــتان 2

 
 
 

 

 :أربط كل نبات بنظام تكاثره ـ 
 
 البصــل                                                            ـ التكاثر بالدرنــات.  ـ

 ـ الجيرانيوم                                                         ـ التكاثر بالبذور.                   

 ـ التكاثر باإلبصــال.          ـ الفاصوليـا                                               

 .ـ البطاطا                                                            ـ التكاثر بالفسـائل

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 45 المدة: قسم السنة الثالثـة ابتدائي
دقيقـة

َنباُت   َيْذُبُل ا
 ُثَم َيموت

َنباُت   َيْبقى ا
 َحًيا و َيْنمو



 

 

 التمرين ااول :  
 ن)2.5( أضع(ص) أمام العبارة الصحيحة و(خ) أمام العبارة الخاطئة:   

 يجب رمي النفايات المنزلية في أكياس مغلقة (......).*

 النفايات في كل األوقات دون احترام مواقيت الرمي(......).أرمي *

 النفايات تسبب األمراض الُمعدية (......).*

 إنَّ ماء الحنفية الموجه لالستهالك ماٌء شروٌب (......).*

 نهار والبحيرات(......).النفايات هي رميها في البحر واال أفضل طريقة للتخلص من *

مل  :التمرين الّثاني اسبةأ م لمات ا عبارات با  ن(3) ا

موادَ، ُ  صلبة ُ  ِيةاُ  ا ِْزِيةَ ، ُ  بيئةاَ ، ُ  سائلة َ ، ُ  َباْستي ِفايات  اَْم  ملوثة َاميا ا، ُ َ ا

............. . . . . مثل..... . . . . . . . . . . . . .فايات 1َوعان  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ   
طبيعة و وجود هذ،   . . . . . . . . . . . . . . . . . مثل . ................فايات2َو فايات في ا . . . . . ي َشِو  َجمال ا
 ............................ 

ث ثا تمرين ا  ن (2ُ  ا
 أرتب مراحل التكاثر عند النباتات الزهرية: 

ِثمار ل  َبراِعَم َزْهِرية   ـ   ظ هور  ا ِثمار   ـ   ظ هور  اَأْزهار   ـ   َتَش ل  اْب ذوِر داِخَل ا  ـ   َتَش

1                                      )2                                          )3                            ) 

4) 

رابع  تمرين ا ات   ا بيا رسم ااتي مع وضع ا مل ا  ن( 2.5)ا

.......... 

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

 

 

 حاجة النبات الى .....................

 التربية العلمية ـيفاختبار الفصل الثاني 

                                        

ـةــــيمــالتربيــــة العل



 المستوى : الثالثة ابتدائي
 الفصل الثاني ختبارا

 في التربية العلمية 
 
 

 الفراغ بما يناسب . أمأل : األول السؤال
 .............................تتنفس الحيوانات البرية  -                
 في الماء . .تحتاج األسماك للتتنفس إلى ....................... -                
 صاحبها ألنها .................... لالستعمال .يتخلى عنها  .النفاية هي كل .............. -                
 .يحتاج النبات في تغديته إلى .....................  -                

 

  .ة يَّ ومِ مُ العُ  الماءِ يع ِ زِ وْ تَ  ةِ كَ بَ شَ  اتِ نَ وِّ كَ مُ  دُ دِّ عَ أُ  الثاني : السؤال
 

 . بسهم بين الحيوان ونمط تنقله أربط :ل الثالثالسؤا
 القفز        الخفاش                                  

 الركض         الدلفين                                  

 السباحة         الحصان                                 

 الطيران         األرنب                                        
 

 2 – 1مراحل التكاثر عند النبات بوضع األرقام :  رتبأ :الرابع السؤال
– 3 – 4 

تشكل براعم زهرية                    رظهور األزها         
 ظهور الثمار            تشكيل بذور بداخلها    

                             (  .  )               (  .  )                  
             (  .  )                 (  .  ) 

للعبارة  ) خ(  للعبارة الصحيحة و ) ص( أضع  :الخامس السؤال
 .الخاطئة 

 ( ...... )                    . وَ مُ نْ يَ لِ  ءِ وْ لى الضَّ إِ  رُ ضَ األخْ  النباتُ  حتاجُ يَ  -                
  

 ( ...... )                      . ةادَّ حَ  يابٍ نْ أَ  ودِ جُ وُ بِ  بِ شْ العُ  التُ آكِ  تازُ مْ تَ   -                
  

 ( ...... )        ان.سَ اإلنْ  اةِ يَ لى حَ ا عَ رً طَ خَ  بُ بِّ سَ ال تُ  ةُ يَّ لِ زِ نْ المَ  اتُ ايَ فَ النِّ  -                
  

ْرب.   -                 ْقِي و الشُّ دِّ لِتَْوليِد اْلَكْهَرباِء و السَّ  ( ...... )  تُْسـتَْعَمُل ِمياهُ السَّ
    

 بالتوفيق إن شاء هللا                                                                                                 



: ابن باديس                                                االسم واللقب:ابتدائية  

 السنة الثالثة أ+ب                                                  العالمة:

 

 السؤال االول:اذكر مكونات شبكة التوزيع العمومية

1-  

2-  

3-  

  السيئعلى السلوك (×) السؤال الثاني:اشطب بوضع عالمة 

 نحافظ  على جمال بيئتنا بـ :       

       (..............)   رمي النفايات في اكياس مغلقة

(..............)      رمي النفايات في اي مكان   

(..............)     عدم احترام اوقات الرمي     

............)..(           القيام بحمالت النظافة   

 

 السؤال الثالث:اربط بين النبات ونوع تكاثره
 الفاصوليا                              االفسال
 البطاطا                                 البذور

 البصل                                  الدرنات
  االبصالالورود                                  

 

  رتب مراحل تحول الزهرة الى ثمرة الرابع:السؤال 

تشكل البراعم الزهرية -تشكل البذور -ظهور الثمار -ظهور االزهار  

   (..........)           (........)      (.......)       (........)  

 

 السؤال الخامس:اكمل الرسم بوضع احتياجات النبات االخضر
امتصاص الماء  -  

                                                   ضوء الشمس  -

                                                                                 



 3ختبار الفصل الثاني في التربية العلمية سا

 

 أضع (صحيح ) أو ( خاطىء )    التمرين األول:

 اليستعمل الماء في توليد الكهرباء  ......................

 تتكون شبكةالتوزيع العموميةللماء من خزان، انابيب ، عداد ...........

 .......... اترك حنفية الماء مفتوحة عند تنظيف اسناني

 تكاثر النبات الزهري يكون بالبذور فقط  .........

 

  أجيب  التمرين الثاني:

 امثلة ) 4مما تتكون النفايات المنزلية ؟ (اذكر 

 

 اربط بسهم   التمرين الثالث :

 البصل                 يتكاثر باالفسال

 البطاطا                يتكاثر بالبذور

 عدس                 تتكاثر بالدرناتال

 الياسمين               يتكاثر إلبصال

 

 اذكر مراحل تكاثر النباتات الزهرية ؟ التمرين الرابع :

 

اليك التجربة التالية اترك نباتين متشابهين  ، احدهما معرض الى ضوء الشمس و الثاني : التمرين الخامس
 واءالهمغطى بكيس اسود به ثقوب لدخول 

 ماذا تالحظ بعد مدة ؟

 ما هي النتيجة التي نستخلصها من التجربة ؟

 

 وفــــــــقــــــكـــــــــم الــــــــلـــــــــــــــــــــه 



       
 
 
 

 .   ر ئَ قطر خَ نَل   ر قرَ  َ  ر  ل َر أ  خ)   َ   ر َقَ قر نَل    ر قرَ  َ  ر  ل َر أ  ص)  عُ أضَ ر   :نّٓ َ ؤنَنَسّ 
َا ي إرَ  نَا ول ر   - َر لييَو  َنقتقجي نَ  قفي نٓرل  أ ......) .ََر
قبٍ   - ََل تق ي آكرافي نَ يشلبر نرويجيودر َأ  أ ...... )   .َ قد   َتيل
 أ ......) . ل رَرَ  ي ا تيَسِ بي َرَطً ن َ    َ ََق ر نإَلَسقنيَ نََ  نَ ِرَفقنَقفي   -
َ نق ر   نَس ولير   نَُش لب   - ِل َر نَلَا ََ َِ َرتَرول َقهي نَس  ْي َر رتَر لَي  أ ...... ). تيسل
 

َل نَ َرََقََقفل نََتقََ    :ىّقَرينَ ؤنَنَسّ  ري نَ  َ قفر :  ري نإطقر َض ترَلقصي نََيق ر  ـَضول ي نَش يلسر  ـ  نَتُر لنَ ر  ـ  جر ل َل  َأ لرَنق   ن

 
                

                                                                                

ق  :ىّقَثنَ ؤنَنَسّ  َِ  .  ِ فل نَتُر لنََ  َ نذلكي ل أَرلَونَ 
 ........................................................................................................................................................................  نَتُر لنَر ي هريَ  •

 ..................................................................................................................ر   :نَتُر لنَ ي َثاَثَ ي أََرلَونٍع هرَي 
                                                              ..................................................................................................................ر                            

 ..................................................................................................................ر                            

 
 

   _    َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                                      ..................................:   ناسم  نَّ وب 

                            

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 في الّتربي العلمي  

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو

……………………………………… 
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 ابتدائي: الثالثة  المستوى
 العلمية و التكنولوجيةامتحان الفصل األخير في مادة التربية 

:��يَحِة�،�وَحْرَف�(خ)�أماَم�الِعباَرِة�ا�َ�اِطَئِة����ما�َي� ماَم�الِعباَرِة�ال�َّ
َ
َضُع�(ص)�أ

َ
 أ

 ُ� ْصباُح�ِعْنَد�إيصاِل�َمْرِ�َطْيِه�بِ �ُي��ِ ِ
ْ

 .�(..........)ٍة�ُمْغَلَقٍة ُقْطَ���دارًة�َكْهَر�اِئيَّ امل
ةٌ  َُتقاِرَ�ِة����اْلَوْزِن �اْ�َ�واُس�َ�اِفيَّ  (..........)�.ِملُقاَرَنِة�َوْزِن�األْشياِء�املْ

 (..........)�).Kgِوْحَدُة�ِقياِس�اْلَوْزِن����الكيلوغرام�(
َواز�ِن.

ْ
 (..........)�ُهناَك�نوُع�واِحٌد�ِمْن�امل

�اِر.َيْ�ُتُج�َعْن�َدَوراِن�األ  ْيِل�وال�َّ  (..........)�ْرِض�َحْوَل�َنْفِسها�َ�عاُقُب�اللَّ
ْمُس�َتدوُر�َحْوَل�األْرِض.  (..........)�الشَّ

َواز�ِن  ْنواٍع�ِمْن�املْ
َ
ْذُكُر�َثالَثَة�أ

َ
 :أ

……………………..……..…………………..…………………………………..……….............................................................. 

�َضُع�َعالَمَة
َ
�يَحِة��و�َعالَمَة��أ  :َتْحَت�اْ��اَلِة�اْ��اِطَئِة � َتْحَت�اْ��اَلِة�ال�َّ

 

  

 

���ْصباَح�اّلذي�َ�ْشَتِعُل ِ
ْ

َلِوُن�باألْصَفِر�امل
ُ
ارَة�اْلَكْهر�ا�أ َة�الدَّ  :ِئيَّ

 

 

 

 

 

ْكِمُل�اْلَفراغاِت�ِبم
َ
 ا�ُيناِسُب:أ

َك تُ �
َ
َْنِطَقُة��و���ل

ْ
 .................................................................................................�: Aامل

َك تُ �
َ
َْنِطَقُة��و���ل

ْ
  ...................................................................................................�:Bامل

   



 
 
 
 
 

 التمرين األول: 

 ماهي أنواع الموازين:

1- .................................................. 

2- ................................................... 

3- ................................................... 

4- ................................................... 

5- .................................................. 

 التمرين الثاني:

 : فقط ألون أجزاء الدارة الكهربائية

 

 

 

 

  التمرين الثالث:
 ضع (صحيح) أو (خاطئ) أمام كل عبارة:

 ................  الحواس كافية لقياس األوزان المتقاربة في الوزن -
   

 ................  طبالبذور فق اتات الزهريةتتكاثر النب -
   

 ...............  يرافق الميزان علبة من الكتل المرقمة تسمى السنجات  -
   

 ................  الدارة الكهربائية المغلقة ال يشتعل فيها المصباح   -
   

 ................  ات األخضر المحجوب عن الضوء ينمو نموا طبيعيا النب -
 

  التمرين الرابع:

 البذور -الدرنات  –فسائل  –ال األبص     :الصحيح الجواب أختار

 .................................: ..............يكون اإلكثار في نبات البطاطا بـ -

 .....................: ............................بـ في نبات البصل يكون اإلكثار -

 .............................................. :بـ في نبات الجيرانيوم اريكون اإلكث -     

 

الثالث في  لاختبار الفص السنة الثالثة ابتدائي القسم:
 التربية العلميةمادة 

 دــــــــــــالح

 ةـــــــبطاري

 اتـــــــــــالسنج

 احــــــــــمصب ة ـــــــــــقاطع

 اتقــــــــــالع ةــأسالك كهربائي



 
 

 السنة الثالثة ابتدائي
 
 
 

 السؤال االول:    
                               

 ماهي مراحل التكاثر عند النباتات الزهرية ؟                                   
 
 

            
 السؤال الثاني:   
 
 

 اذكر انواع الموازين التي تعرفها ؟                                   
 
 

 السؤال الثالث:
 
 

 متى يكون طول الظل أقصر ؟  أ)                            
                                  

 ماذا ينتج عن دوران االرض حول نفسها ؟  ب)                          
 

في     اختبار الفصل االخير
 العلميةمادة التربية 



  
 

                           م 2013/2014السنة الثالثة ابتدائي                        الخطاب مدرسة عمر بن
..........................................................اسم ولقب التلميذ:   

 

لعلمية والتكنولوجيااختبار الفصل الثالث في التربية ا  
 السؤال األول :

 تركب دارة كهربائية بسيطة؟تريد أن  ماتحتاج عند إلى ما -أ
...........................................................................................................................................................................  

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

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

وينطفئ ..................................الدارة الكهربائية  يشتعل المصباح عندما تكون -: أكمل -ب  
....................................عندما تكون  

 السؤال الثاني :
 اذكر أنواع الموازيــــــــــــــن

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

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

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

 السؤال الثالث:
 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

.باستمراروتضيء ......................إّن الشمس   
................... و...................تعاقب  ينتج عن دورانهاو...................األرض تدور حول  

 
 السؤال الرابع:

 أكمل:
: يمكن للنباتات الزهرية أن تتكاثر بالبذور كما تستطيع التكاثر عن طريق  

 
.....................................              ،.......................................             ،........................................  

 



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                        مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

ار  ا ( فص األولخت ثة مستوى ا ثا تدائي  ا   )ا
  العلمية و التكنولوجية|التربية في مادة 

  السؤال األول : أكمل كل عبارة بما يناسب    
  ـ جهاز قياس درجة حرارة األجسام هو ...............  
ـ إن اإلفراط في تناول األغذية السكرية و العجائن ينجر عنه   

  مرض .............
  . ـ عند قيامي بمجهود عضلي .................... دقات قلبي  
  ـ يظهر الهواء في الماء على شكل .............  

السؤال الثاني : دخلت المطعم فوجدت الوجبة تتكون من :     
  العدس ـ اللحم ـ الخبز ـ البرتقال

  ـ العصير ـ الماء   
    صنف مكونات الوجبة ضمن مجموعاتها الغذائية   

المـاء   
والمشروبات

  
  اللحـوم

الحليب 
  ومشتقـاته

الخضـر 
  والفواكـه

  
  الدهـون

  
  الحبـوب

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

تصنف الحيوانات حسب نظامها الغذائي إلى السؤال الثالث :     
  ثالث مجموعات ما هي ؟ 

   اعط مثال عن كل مجموعة    
      

  
  بالتوفيق  1/1  انتهى

  

ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



  االسم و اللقب : ...................................                مدرسة ابن باديس بريكة          

  العالمة : .....        السنة الثالثة ابتدائي                                                 

  

  اختبار الفصل األول في مادة التربية العلميــــــــــة

 أكمل :  ) 1 •

 المــــــحرار : ..................................................................................

 اربط بين كل عبارتين :)  2 •

  ضمن ست مجموعات                                  يتجمد الماء            

  يجب أن تكون أغذيتنا متنوعة          نستدل على وجود الهواء                     

  من خالل حركته في السوائل             تصنف األغذية                              

c0عند الدرجة       للحفاظ على صحتنا                                
0 

 ) أكتب الكلمات المناسبة مكان النقط : 3 •

  مجهود عضلي   -يتسارع النبض    -دقات قلبي  

 عند قيامي بــ.....................   تزداد .......................و ............................

 ؟ ) ماذا يستعمل الحصان في تنقله 4 •

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

  

  

 بالتوفيــــــــــــــــــــــــقانتـــــــــــــــهى *** 



  امتحان التربية العلمية ـ سنة ثالثة ـ الفصل األول

  أصيب أخوك بألم في بطنه وبدأ يستفرغ بقوة وارتفعت حرارته ، فأخذه أبوك إلى الطبيب .

  وجد الطبيب أن حرارته قد ارتفعت ونبضه قد تسارع .

  سم الجهاز الذي استعمله لقياس درجة حرارة أخيك.ـ 

  ـ لماذا تسارع نبضه؟

   يب بتناول األغذية اآلتية:نصحه الطب 

ياغورت ـ جزر ـ خس ـ زيت زيتون ـ خبز محمص ـ دجاج مشوي ـ شرب الماء بكثرة ـ تفاحة 
  على الريق.

  صنف هذه األغذية إلى مجموعاتها حسب الجدول :
  الحبوب  الدهون الماء والمشروبات  اللحوم  الحليب ومشتقاته  الخضر والفواكه

            
  

  في الخانة المناسبة من الجدول : )×() ـ ضع العالمة 2

 تنفسه مائي  تنفسه هوائي  يطير  يسبح  يركض  عاشب  الحم  الحيوان
                الخروف

                النسر
                السمك

 



                                                        القسم الثالث ابتدائي

 )السنة الثالثة(المدنية    بيــة  تر في مــادة  ال  الفصل اأولاختبـــار  
 امأ الفراغ بالكلمة المناسبة:

 ........................هي ..............  و ................. و .... هويتكَ  عناصرَ  انَّ  صديقكَ  أخبرتَ 
ت أن تستخرج شهادة الميالد فتوجهت مع أبيك إلى ............................ ثم ذهبت إلى القطاع دْ أرَ 

في المدرسة ألنها مكان أخيك  لي.................... لتسج     الصحي الستخراج ...................
 .........لـ.................... و  .............

 ..و .............. ...............هما.رق الشَّ  من جهةِ  وطنكَ إلى دولتين تحدان  بيع سافرتَ طلة الرَّ في عُ 
  ..............    ............هويتكم هي.خارج الدولة و التي تثبت  هابِ للذَّ  ةً مَ هِ ون وثيقًة مُ لُ مِ حْ تَ و أنتم  

... ............   مارس بــ ........ 19كم  الـ................. في ـــاء وطنــع أبنــبعدها عدتم  لتحفلوا م    
 قمتم بتنظيف الشوارع و تزيينها و هذا العمل يسمى بالعملِ  بعــــــد أن .................... ةٌ ــــي مناسبــــه

 .............و ............... .............و من فوائده ..................... ...................
 .......................... و هي عيد األضحى . و في ......................................احتفلتم بمناسبةٍ 

 



 السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:
 اختبار الفصل اأول

 في التربية المدنية
 

 ن)02:  (التمرين األول
 

 :الخطأ أمام) خ(و الصحيح أمام) ص( بوضع أجيب     
 ت نا والفياضا والبراكين الزالزل: الطبيعية الكوارث من*
  وحـــده شخــص به يقــوم عمـــل هــو الجماعـــي العمل*
 الجنـــوب جهـــة مــن وطنــي يـــجاور عربي بلد النيجر*
   وطــــني شــرق فــي المتوســط األبيـــض البحــر يقـــع*
 

 ن)05( التمرين الثاني:
 
 :يناسب بما الناقص أكمل  

 ....................الـــالشم نـــم دهـــيح, ةــريقيـــاإلف ارةـــالق................ يـــوطن يقع         
 نــم دهـــويح......................,و................. رقــــالش نـــوم.....................,

 نــوم...................................و...........................  و........................الغرب
 .................................و................. الجنوب

 ................أشاهد أو.......... ..................أسمع كلما بوطنـي اعتزازي بزيـادة أشعـر       
 
 

 ن)02( التمرين الثالث:
 
 :استخراجها بمكان الوثيقة أربط  
 
 البلدية *                                                          العائلي الدفتر*
 الدائرة *                                                         الصحي الدفتر*
 الصحي القطاع *                                                         التعريف بطاقة*
 العيادة أو المستشفى *                                                          الميالد شهادة*
 



ة الث    ة ابتدائي ــالثالقسم : الس

                                                                   
 

 التربية المدنيةادة ـفي م ديسمبـراختبار شهر 
  

                                               ضع   ) ص (    أو   ) خ (  أمـام كّل جملة ؟     (    نقاط  3:   )  السؤال اأول
 

ــي في قــارة أوربــا -  يقـع وط
 

 عيـد الفطـر يكـون في أّول محـرم -
 

 احتــرام الدور سلــوك جميــل -

 
 
 ؟وثيقة الهوية بمكان استخراجها أربط بسهم  (            نقاط  3: )  السؤال الثاني 

 
يـة مـن    .               .  الـمستـشـفـى -  نستـخـرج بطـاقة التعـريـف الوط

 

 نستـخـرج الـدفـتــر الّصــحـي مـن     .               .  الـدائــــرة -
 

 نستـخـرج الـدفـتــر العــائـلي مـن      .               .  الـبـلـديــة -

 
 

قط : نقاط (              4: )  السؤال الثالث   أكمل مكان ال
 

ـي الـجـزائـر فـي شـمـال القـارة ................. يـحـّد مـن  -  يـقـع وطـ
 

ـوب ..........الـشـمـال ........     ................ و ................................ و مـن الج
 

 ....و ....... ................... و مـن الـغـرب ............. و ........و مـن الشـرق ........   
 

 و .......................................................    
 

. 

. 

. 



 اختبار الفصل األول في التربية المدنية س3

 

 التمرين األول : أذكر فوائد العمل الجماعي ؟

 

التمرين الثاني: ما هي عناصر الهوية الوطنية  ؟                                                                   
                                                                                                                         

                                                                                                                

 التمرين الثالث : أجيب بـ (صحيح ) أو ( خاطئ )

ــ  العمل الجماعي هو عمل يتعاون على القيام به مجموعة من األشخاص .                    

الجزائر ليست من دول افريقيا . ــ                     

بطاقة الوطنية من مركز البريد .تستخرج ال ــ                     

ــ  ان التضامن بين أفراد المجتمع يقوي المحبة و المودة بينهم .                    

 

 التمرين الرابع  : أكمل الجدول اآلتي  

  

 

 

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

 

 التمرين الخامس : إليك خريطة الجزائر، أكتب أسماء البلدان التي تحدها 

  

 

 الوثيقة تسخرج من  تطلب عند
د   شهادة الميال ................. ..................  

 جواز السفر ................. ..................

البطاقة   المدرسية           ………………… .…………………



 المدنيــــــــــــــــة اختبار الفصل الثاني في التربية

 األول:رين مالت

 ن)3.5(:أــــالخط أمام) خ(و الصحيح أمام) ص( بوضع أجيب  

 من المجتمعالملكيــة العامة هي ما يملكه فرٌد  *

ولــــــــةــالملكي *   ة الفـرديــــة هــــي مـــــا تمـلـكــــــه الدَّ

ى على الملكية العامة أو الخاصة يعاقبه القانون كل من *  يتعدَّ

  طبيق القوانين وإلزام المواطنين بهاتسهر المحاكم على ت *

 أفضل الطرق إلنهاء النزاعات هي التعصب واستعمال العنف  *

 ثقافة السلم تعني نبذ العنف والتعصب *

  . نستفيد من القانون إذا احترمناه  *

                                                                       ن)2(   اربط  التمرين الثاني

 ملكية جماعية . °                          °                 المنزل والسيارة      *

 االنتخـــــاب °                          °  االماكن العمومية                    *

 ملكية فردية . °                          °               حرية التعبير            *

 مثل المناقشات داخل القسم  °                          °     حرية اختيار األشخاص تكون بـــ*

 ن)2.5(: اذكر نوعين من القوانين التي تعرفها  التمرين الثالث 

لحماي�������ة ...................................................... ال�������ذي ي�������نظم .................... ق�������انون   •

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

 .  .......................................…الذي ينظم  ....................…قانون   •

 ن)2(تمع )المج ־الجميع  ־بعضهم  ־ الحرية (الناقص باستعمال الكلمات التاليةأكمل   التمرين الرابع :

يسمح ................الديمقراطي الذي أعيش فيه بممارسة ................          
 على................ احترام حرية................ البعض. ضالشَّخصية، ويفر

 



 السنة الثالثة ابتدائي 

 

 

 

 

 
 
 

السؤال 
 األول

      
 ي : م ي أكمل   
 

   - ...... ...... در مخت هي: ....... جب غذائي ع مص  تحت كل 
 

ن  -    ء يك ير الم فتط  بـ.......................... أ........... بإض
 

 تحمي اأ ط الصغير من اأمراض المعدي بـ............... -   
 

   - ........ ........أ ن عن طري ........أ  ينتقل المرض إل اإنس
 

سي اأفضل من العاج هي :................... -     ال
  

 
 

9×0.5  
 
4.5  
+ 

على  1
السؤال 
 االخير

 
 
 

 السؤال 
 الثاني

     
ل:  اآتي اأغذيصنف      حس الجد
 

ح  -     ئن    -البيض  -ال زج  -الخضر -الزي    -العج اكه الط  ال
 

     
ق أغذي النم ي أغذي الط  أغذي الحم

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
0.75×6  
 
 
4.5 

 

 

 

 اختبار الفصل الثاني 

 في مادة التربية المدنية



 

 

 

 ةالفصل الثاني في مادة التربية المدني اختبار

ي: : أكمل ملسؤال اأولا  ي

نون هـــو:.  .............................................................................................أ_ الق

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

:........ال_  نون الذ ينظ حركة المرور يسم  ...............................................................ق

.................................................................: نون الذ ينظ العاقة بين الزوجين يسم  ج_ الق

ني: ة عن ال السؤال الث صة. أذكر بعض اأمث كية خ مة و م كية ع كية إل م كيتين: تنقس الم  م

ص  م  ملكي خ  ملكي ع

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

لث ية من اأمراض:السؤال الث  : من طرق الوق

............................. _.................................................................................. 
........................................................................_........................................ 
........................................................................_........................................ 

..........................._..................................................................................... 
 

لية في الجدول: السؤال الرابع  : أصنف اأغذية الت
ئن. –الجزر  –العدس  –الحلوي  –زي الزيتون  –الحلي  –السمك  –الفواكه   العج

 

يــــ  أغذيـــ النمــــو قـــ  أغذيــ الحم  أغذيـ الط

   

 

 

 : السنة الثالثة ابتدائيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقس



ابتدائية ابن باديس                                                االسم واللقب:                                  
السنة الثالثة أ+ب                                                            العالمة:                        

         

 

ثالثة آداب للحوارالسؤال االول:اذكر       

1-......................................................................................  

2-.....................................................................................  

3-.....................................................................................  

 

 السؤال الثاني:اربط القانون مع ما يناسبه

 القانون العام                                     ينظم العالقات بين افرادها

 قانون المرور                                   ينظم حركة المرور في الطرقات 

ينظم العالقات بين افراد المجتمع                قانون االسرة                      

 

 السؤال الثالث:اكمل بما يناسب

 تسهر الدولة على تطبيق القوانين واحترامها بواسطة  ........................................  

 مسؤولية حماية المحيط من التلوث تكون من طرف.............و.............و.............

 

 

 

 

                                                                                        
 

 بالتوفيق    



 مديرية التربية لوالية تمنراست

 ابتداية الراشدية بتاظروك

 في الفصل الثاني امتحان التربية المدنية

 للسنة الثالثة ابتدائي 

 

 ...................................................................... سم التلميذ :إ

 

 

 ضع صحيح ( ص ) أو   خطأ ( خ )   أمام الجمل التالية       التمرين االول :

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ األفرادــ الملكية الفردية هي ما يملكه فرد أو عدد قليل من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تملكه الدولة  ــ  الملكية العامة هي ما ال

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحمي القانون كل ممتلكات األشخاص و الدولة  

 لسرقة أو التخريب يعاقبه القانون ـــــــــــــــ كل من يتعدى على الممتلكات با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال يفكر في الهجرة اــ عندما يحس المواطن باألم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مناظر واحات النخيل تكثر في شمال  وطني 

 ــــــــــــــــــــــــ ــ حرية التعبير عن الرأي الخاص من أنواع الحرية الشخصية

 

 أربط كل غذاء بالمجموعة التي ينتمي لها      : لثانيالتمرين ا

 

 أغذية الطاقة ــ                                       للحوم  اــ 

 أغذية الحمايةــ                                     العجائن  ــ 

 أغذية النموــ                                       الفواكه ــ 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

 . بر قسر  َ يي رق نَل َِ رقَر اَ ي ََ  ر   ٍ يَ  ر كَ   ْ  كي   َل ضَ :   َؤنَ نٓ ّ نَسّ 
ِل رَئ ر ن – ن  ٍ ََقدِ  َ  ر  – َدنرر ري   – َتر  َخقصر ن – نَتر  ل رَمر  – نَت قر ِل  .تَرَ قَ ني نرَ  – َنَش رن   – ٓ

-  ٍْ ُْ َ َي ْي نَلرَمَيق رُي هيَو كي َن  .........................نََ َي ييوَ    َر ََرمل َ قمر نر ر   ............................َ َ   نَلور

َََاق ن َر تر  لنرَ  ر َ   - َرَس ي  َل  .............................نَلرَي

ق َرظَقم   - َِ اييي َ  ي َنقل َرسر َل  ..............................نَلرَقََق ي نَلرَي

َي نَلَاَونررثي َرَسقَرَ   - َرِ  ُي  .َك رََ    ...........................َ   ............................َف

َي  - َلَفقظ  تريَوق َي نَِ ََقَق ر َأ َر رنَن َكققَرَون ر  .............................َ   ..........................َْر

 

ْ    : ؤنَ نَىّقَينَسّ  ق َأرلنرطل كي َِ َي  رَ َن نَل رَ قرَنفر نَت قَرََ ر نرقَلييَ قَسَ  ر نَ تري تريَوق  .  رَ قرٍَ  َر
 

رِيضِ  -
َ
 . َأْجَركَ َعظَم اهللا *                    *    زِيَاَرَة امل

ُروٌك َوَذْنٌب َمْغُفورٌ *            *        َيوُم الِعيدِ  -  . َحٌج َمبـْ

   . ِعيُدَك ُمَباَركْ *                   * الَعْوَدُة مَن اَحلِج  -

 . اهللا َطُهوٌر إْن َشاءَ *                 *  َمْوُت َقرِيٍب     -

ََ أي  :ؤنَ نَىّقَث نَسّ   .نَِ ََقَق ر َ ِ في قَرَون ر
َي نَِ ََقَق ر  •  .................................................................................................................................................... قَرَون ر

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

 
 

  _    َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                                      ..................................:   ناسم  نَّ وب 
 

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 مدني الفي التربي  

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو



 ابتدائي: الثالثة  مستوىال
   
 المدنيةامتحان الفصل األخير في مادة التربية  

:��يَحِة�،�وَحْرَف�(خ)�أماَم�الِعباَرِة�ا�َ�اِطَئِة����ما�َي� ماَم�الِعباَرِة�ال�َّ
َ
َضُع�(ص)�أ

َ
 أ

َُس 
ْ

َتَكْهَرُب �ال�أمل
َ
 (.........).األْسالَك�اْلعاِرَ�ُة�باْلَيِد�ِلَ�ْي�ال�أ

ْخَتِنُق.ال�أْلعَ 
َ
اِر�ِلَ�ْي�ال�أ  (.........)�ُب�ِبالنَّ

 (.........)�اْ�ُ�ْرُح����اْلَبْطِن�َخط�ٌ�.

 (.........)�ُيْحَمُل�ِباْلَيِد.�ٌص�َتَكْهَرَب�ِبَلْمِسِه�َخْيٌط�َكْهَر�اِ�ٌي َ�ْ� 

ْرِب. ُه�ِبالشُّ
َ
 (.........)�َ�ْ�ٌص�َمْجروٌح����َبْطِنِه�ال�ُ�ْسَمُح�ل

ْحَ�ِ�ُم�ِإش
َ
ْغَرُق.أ

َ
باَحِة�ِلَ�ْي�ال�أ  (.........)�اراِت�الّسِ

�:�ْكِمُل�بـ
ُ
ْهِر.�َيْ�َتِلُع��اْلَيِد��َوَسِطِه��الّرِْجَلْ�ِن�أ  الظَّ

ْسَفِل�وَنْضرُ �..........................ِمْن �هُ ْرَفعُ نَ ِطْفٌل�َصغ�ٌ��ِجْسمًا�َغر�بًا�......................ِعْنَدما�
َ
ُسُه�ِلْأل

ْ
�هُ �ُ َوَرأ

�ِمْن �.............................�َعَ�� �ُنْمِسُكُه ْو�
َ
�اْ�ِ�ْسَم��................................�أ �وُنْخرُِج �َنْحَو�األْرِض ُسُه

ْ
وَرأ

 .............................................�ــــِـ اْلَغر�َب�ب

 ْكِمُل�ِبما�ُيناِس
ُ
 ُب:أ

َلٌة�ِلَ�ْي� ْمِسُك�ِجهازًا�َكْهَر�اِئيًا�َوَ�دي�ُمَبلَّ
ُ
 ..........................................الال�أ

ْشياِء�اْ��اَدِة�ُ�َسِ�ُب�ُجُرَح..................
َ
ك�ِن�أْو�األ ِعُب�بالّسِ  ...................اْللَّ

ْعواِد�اْلِكْ��يِت�ِلَ�ْي�ال
َ
ْلَعُب�بأ

َ
 ...............................................................ال�أ

 

 



 

 

 

 

 

 التمرين األول: 

 أضع الكلمة المناسبة مكان الفراغ:

 الضرورة  –جروحهم  –متر  200 –المسعف  –الخلف  –الركاب 

 يتدخل ................ في حادث المرور بالطريقة التالية: يخرج .................... من داخل السيارة ثم يحيطها من األمام  -  

... بمثلث على مسافة ...................... أو يبعدها من الطريق عند .......................... ليعين و......................

 المتضررين ليكشف عن .....................

 التمرين الثاني:

 ماهي الوجبة الغذائية المتوازنة؟ 

 هي الوجبة الغذائية التي تحتوي على:

1- ........................................... 

2- ........................................... 

3- ........................................... 

 التمرين الثالث:

 ) في الخانة الناسبة:xعالمة ( أضع

 فواكه جافة الجزر البيض السالطة السمك معكرونة الغذاء

       أغذية نمو

       أغذية طاقة

       أغذية حماية

 

في  ثالثال لاختبار الفص السنة الثالثة القسم:
 مادة التربية المدنية



 
          

 السنة الثالثة ابتدائي
 
 
 
 

 صنف المواد الغذائية  اآلتية حسب مصدرها  السؤال االول:
                     

الفواكه ـ الملح ـ السمك ـ اللبن ـ الخضر ـ زيت الزيتون ـ الجبن ـ الرمان ـ الخبز ـ  العسل ـ العدس ـ  
 السالطة ـ

 
 مصدر نباتي مصدر حيواني مصدر معدني

   

 
 السؤال الثاني:

                
 اذكر طرق الوقاية من االمراض المعدية؟                 

 
 

 اذكر بعض التصرفات التي تضر بالبيئة والصحة في  السؤال الثالث:
 

 ).................... 2)....................   1الغابـــــــــــــــــــة                                
                  
 ...........).......  2)...................     1     والشــــارع         الطريق                 

 
 )........................2)....................     1في الحدائق العامة                               

                 . 
 السؤال الرابع:  
 
 

 اذكر الرقم الهاتفي الخاص بالحماية المدنية                  
 
 
 
 
 
 
 

في     اختبار الفصل االخير
 المدنيةمادة التربية 



     الثالثة ابتدائي : القسم
 التربية المدنية في مادة  الفصل الثالثاختبار 

  
  : مناسبةـالعبارة ال كل صورة  أكتب تحت(   نقطة 3) : اأولالتمرين   

 حرية الشخصيةـال  -  من قواعد اللياقة  -احترام الدور                           
 

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

 

 .   خطأأو         صحيحأكمل بـ     ( نقطة 4):  التمرين الثاني 
 كل ما تملكه الدولة هو ملكية عامة .                        .............. -
 ..............                          تبادل الهدايا من قواعد اللياقة .     -
 نختار ممثل القسم بواسطة لعبة الغميضة .                 .............. -
 أتجاوز دور اآلخرين دون إذن منهم .                       .............. -

 
 احترام الدور  –قواعد اللياقة    –حرية التعبير عن الرأي    ما يلي :ـأكمل ب ( نقطة 3) :  التمرين الثالث

 
 من أسباب الخصومة بين الناس في األماكن العمومية عدم ............................ . -

 
 أثناء الزيارات العائلية و في المناسبات .  ستعمل ..............................ن -

 
 زيون و اإلذاعة و الجرائد .في التلف يمارس الكبار  ................................... -

 



 
 م 2013/2014السنة الثالثة ابتدائي                        الخطاب مدرسة عمر بن

..........................................................اسم ولقب التلميذ:   
 

لمدنيةاختبار الفصل الثالث في التربية ا  
 

 السؤال األول:
 اذكر بعض طرق الوقاية من األمراض.

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

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

 السؤال الثاني:
 صنف المواد الغذائية التالية حسب مصادرها:

الرمان  –الجبن   -زيت الزيتون  –الخضر  –الحليب  –الملح  –السمك  –الفواكه   
السالطة . –الحمص  –العسل   -الخبز  –التفاح   

 
 

 السؤال الثالث:
أختنق –أتسّمم  -أحترق   -بالعبارة التالية:  أتكهرب   أكمل  

  .............................ال العب بالنار لكي ال  -
.............................أحذر من أكل أغذية فاسدة  لكي ال  -  
.............................أحذر لمس عداد الكهرباء  لكي ال  -  
......................الهواء مفتوحة عندما استعمل جهاز التدفئة بالغاز لكي ال  تجديدأترك منافذ  -  

 
 

 مصدر حيواني  مصدر معدني  مصدر نباتي
 

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

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

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

 
 

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



  االمتحان األول في التربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي

  

ذهبت إلى البلدية لتستخرج وثائق ثبوتية ، وقفت أمام الشباك تنتظر حتى             
حان دورك ، فقلت للموظف : أريد نسخة من شهادة الميالد ونسخة من الدفتر 

  الصحي و بطاقة التعريف الوطنية .

  ف : نحن ال نستخرج كل هذه الوثائق .رد الموظ            

  ـ بين من أين تستخرج الوثائق المذكورة.:    1تعليمة

  . ؟ـ ماذا ينتج عن احترامك للدور              

* أثناء خروجك من البلدية رأيت أناسا مجتمعين ويصيحون فمنزل جارك قد       
  وأصلحتموه . انهار جزء منه  ، تعاونت معهم وأخرجتم العائلة من البيت

  ـ كيف نسمي هذا السلوك؟:  2تعليمة 

  ـ ماذا ينتج عنه؟             

  * بعد ذلك انقسمتم إلى مجموعات وقمتم بحملة تنظيف للحي .      

  ـ كيف يسمى هذا العمل ؟:   3تعليمة 

  ـ اذكر فوائده .              
  

  

  

  

  

  

  

  



  شبكة التصحيح
ئق ثبوتية ، وقفت أمام الشباك تنتظر حتى حان دورك ، ذهبت إلى البلدية لتستخرج وثا    

فقلت للموظف : أريد نسخة من شهادة الميالد ونسخة من الدفتر الصحي و بطاقة التعريف 
  رد الموظف : نحن ال نستخرج كل هذه الوثائق . الوطنية .

  ـ بين من أين تستخرج الوثائق المذكورة. :  أ ـ 1التعليمة 

  ن1 شهادة الميالد من البلدية  ـ                    

  ن1  الدفتر الصحي من القطاع الصحيـ                    

  ن1  بطاقة التعريف الوطنية من الدائرةـ                    

  ـ ماذا ينتج عن احترامك للدور .ب ـ 

  ن 0.5  ـ تعلم النظام وممارسته في الحياة اليومية .                  

  ن 0.5   ـ القضاء على الفوضى والعمل في جو هادئ                  

  ن 0.5 ـ تمكين الموظفين من إنجاز أعمالهم بدقة ودون توتر                   

  ن 0.5تمكين المواطنين من تبادل آداب اللياقة العامة كالتحية والحديث بأدب واحترام ـ                

أناسا مجتمعين ويصيحون فمنزل جارك قد انهار جزء منه  ،  * أثناء خروجك من البلدية رأيت
  تعاونت معهم وأخرجتم العائلة من البيت وأصلحتموه .

  ن1 يسمى هذا السلوك : التضامن   ـ كيف نسمي هذا السلوك؟:  2التعليمة 

  ن1ـ ينتج عنه تقوية شعور المحبة والمودة بين األفراد ـ ماذا ينتج عنه؟               

  عد ذلك انقسمتم إلى مجموعات وقمتم بحملة تنظيف للحي .* ب

  ن1هذا العمل يسمى : العمل في فريق أو العمل الجماعي ؟ـ كيف يسمى هذا العمل:  3التعليمة 

  ن 0.5  ـ السرعة وربح الوقت والجهد في إنجاز العمل .  ـ اذكر فوائده . 

  ن  0.5  أعضاء الفريق. ـ تقوية شعور المحبة والمودة بين                   

  ن 0.5  ـ يدربهم على احترام قواعد العمل الجماعي وتحمل المسؤولية .                   

  ن 0.5  ـ االستفادة من التجارب .                   



....  

و 

...........

..  
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                        مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

ار  ا ( فص األولخت ثة مستوى ا ثا تدائي  ا   )ا
  التربية المدنيةمادة  في

ن4اجها:اربط الوثيقة بمكان استخرالسؤال األول: 
البلدية      ●          ●بطاقة التعريف الوطنية   

 الدائرة ●            ●بطاقة مدرسية           
 القطاع الصحي●          ●  شهادة ميالد      
  المدرسة ●           ●   الدفتر الصحي      

 نقط 3أكمل ما يلي : السؤال الثاني :    
على ............ يقع وطني الجزائر شمال القارة  

   ....................شاطئ 

   ...................و ................ و تجاوره دول عربية مثل 
  .................. و ................و
  نقط3خاطئ .  صحيح أوالسؤال الثالث أجب بـ: 
  ................... العمل الجماعي يقوم به شخص واحد  
  .............          أحب وطني واعتز به  
  .............. يسمى كل العب في الفريق عضوا منه  

  بالتوفيق  1/1  انتهى

ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



 السنــــة الثـــالثـــة ابتدائــــي القسم:
 اختبار الفصل اأول

 في التاريخ و  الجغرافيا
 

Iن)05( خ:ـــاريــــلت/ا 
 

  ن)2(السؤال األول: 
 

 يلي: أكمل ما

 تاريخ ميالدي وتاريخ دخولي إلى المدرسة هو حدث.................... -

 ....................هي جزء من العائلة وتضم األب واألم واألوالد. -

 ن) 3( السؤال الثاني:
 

 أكمل ملء البطاقات:

 

  

 

II/:ن)05( الجغــــــــرافيا 

 ن)3( السؤال األول :
 

 أجيب بــ (صحيح) أو (خطأ):      
 نتعرف على جهة الشمال باستعمال البوصلة (.........)  -
 تسمى الجهات األربعة الجهات األساسية (.........)  -
 المعلم هو كل شيء ال يسمح بالتعرف مكان معين (.........)  -
 

  ن)2(السؤال الثاني : 
 

 أكمل الناقص :      
 األبعاد الثالثة هي : ..................و.................و................. -
 يذكرني أو يعرفني بمواقع األشياء هو............... ما -

 

 اليوم

 األسبوع

 ساعة..........

 أيام..........

 يوم.....أو..... الشهر

 شهر.......... السنة



اختبار الفصل الثاني  في مادة  
 التاريخ و الجغرافيا

 
 القسم: السنة الثالثة

 

I:التاريخ / 

   التمرين األول:

 التقويم التاريخي نوعان:
 التقويم .......................... نسبة إلى ................................. -1
 ..........................التقويم .......................... نسبة إلى ....... -2

 وكل منهما يدوم ............................. شهراً.
 

 :رتب هذه الوحدات الزمنية من األصغر إلى األكبر  التمرين الثاني:
 

  
 

 
 

 إمأل الفراغ في الجدول اآلتي:  التمرين الثالث:
 

 طبيعة العيد التاريخ المناسبة
 .............................. ............ ................. عيد األضحى

 .............................. نوفمبر 1 ..............................

 .............................. ربيع األول 12االثنين  ..............................

 .............................. .............................. عيد االستقالل
 

Iجغرافيا/ ال: 

 –تجمع  –الريف  –قريبا  –النهار  –مسكنه  –(التجارية  :بالكلمة المناسبةإمأل الفراغ   التمرين األول:
 الليل) -بالشوارع  –المعاهد  –العمارات 

يوجد ...................... خارج المدينة، يكون فيه اإلنسان .......................... من الطبيعة في عمله  -    
 و......................... .

سكاني يسكن اغلبهم ......................... . تتميز .......................... المدينة هي .....................     
ة و استمرار الحركة ...................... و...................... . تكثر فيها المحالت ..................... الواسع

 و...................... العلمية واإلدارات العمومية.
 

 أربط بسهم كل عبارة بما يناسبها:  التمرين الثاني:
 

 رمال وكثبان رملية -
 أراضي مزروعة -
 واحات -
 كانية تجمعات س -
 المعاهد واإلدارات -

* 
* 
* 
* 
* 

 
 * أرياف

 * مدن
 * صحراء

 
 

 الشهر 

......... 

 دقيقةال

......... 

 ألسبوعا

......... 

 سنةال

......... 

 فصلال

......... 

 ساعةال

......... 

 وميال

......... 



  السنة الثالثة ابتدائي                                        في التاريخ اختبار الفصل الثاني 

 عديا اتص رتب وحدات الزمن االتية  ن2.5: التمرين االول

 –الفصل   -الساعة   –السنة  -االسبوع   -الشهر  

 ............-.................-.............-..................-..................- * الدقيقة 

 حيح او خطا واصحح الخطأ ان وجد .ص اضع ن2.5:التمرين الثاني 

 ساعة (..............) 24اليوم وحدة زمنية تساوي 

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

 (..................)  اسابيع 3الشهر وحدة زمنية تساوي 

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

 (.................)   شهرا 11السنة وحدة زمنية تساوي 

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

 اربط    ن1.5: التمرين الثالث

 ميالد االمير عبد القادر .                                                      1883

 *وفاة االمير عبد القادر .                                                    1807 

 * مبايعة االمير عبد القادر                                                      1832

 االحداث )  -اليسار   -اليمين    -(الزمن  امال الفراغ بما يناسب ن2تمرين الرابع :ال

 ....................الى..........................حسبونرتبها من ................يسجل عليهسلم الزمني هو  خط مستقيم ال

 ......................الذي وقعت فيه

 ارتب االحداث االتية على السلم الزمني    ن1.5التمرين الخامس : 

 م )1954الثورة التحريرية  (   -م)  1930احتالل الجزائر (  -)  م1962(الجزائر استقالل  

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

(.......................)                        (...............................)                                    (..............................) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 ن)3.5اكمل الفراغ بما يناسب (:التمرين االول 

 ركبنا الحافلة من وهران الى بشار ،  كانت المناظر في الطريق رائعة و متنوعة .حيث شاهدنا مناظر طبيعية كـ .................،    

 نسان في انجازه للتغلب على الطبيعة كـ...........................،و...................،و  ...................باإلضافة الى ما اجتهد اال  

 .....و.................... وعندما دخلنا بوابة الصحراء رأينا مناظر مختلفة وغاية في الجمال كـ...................و...................

 ورأينا ايضا الجمال . 

 )ن2.5:  اربط بما يناسب ( التمرين الثاني

 السهول                         

 * من مناظر الصحراء الهضبة                                       

 الكثبان الرملية 

  * من مناظر التــــــــــــلالجبال                                        

 الواحات 

 ن )4.( الصورة ىاضع البيانات عل :التمرين الثالث

 الجزائر ). -  –  موريتانيا -الصحراء الغربية   –ليبيا  –تونس   –(المغرب 

 باألصفروالصحراء  باألخضرثم الون التل في خريطة الجزائر  

            

 

اختبار الفصل الثاني   السنة الثالثة ابتدائي        

 في الجغرافيا 



 3اختبار الفصل الثاني في التاريخ و الجغرافيا س

 : الـــتـــاريــــخ

 ) أكمل بما يناسب :1

 التقويم التاريخي ينقسم الىقسمين هما : -

 التقويم الهجري : نسبة الى.......................................................... •

 السنة الهجرية بشهر ...............و تنتهي بشهر............... تبتدىء •

 التقويم الميالدي : نسبة الى ......................................................... •

 و تنتهي بشهر............... تبتدىء السنة الميالدية بشهر .............. •

و   2005، غرداية سنة  2002،قسنطينة سنة  2000ان سنة )  زار احمد عدة مدن جزائرية وهي وهر2  

 . رتب المدنالتي زارها أحمد على السلم الزمني حسب السنوات. 2007ورقلة سنة 
 

 المدن
 قسنطينة               

 

 

 

 

2002              السنوات  

 

 الجغرافيا:                                                      2) عّرف المدينة ؟

مناظر تراها في الطريق؟ 5) اذكر 1  

) اضع ( صحيح ) أو (خاطىء)2  

يوجد الريف داخل المدينة ....... -  

سكان الريف الفالحة وتربية المواشي......يمارس  -  

بنايات الريف متقاربة جدا ........ -  

يوجد في الريف معاهد علميةال  -  



فةابتدائية عاوة يحي     2014/  2013الســنة الـدراسية :                                               " " الج

ميذ/ة :  ...........................................قس : السنة الثالثة ابتدائي                                                  الت  

 

   أ ـ التاريخ             اخـتبار الفصل الثاني في مادة التاريخ و الجغرافيا

  : يل  ا ي  يم  ف   ل   و  أ   م  ع  نـ   ـ ب   يب  ج  أ  ـ  1

... (.:...م  ) . 1807و ل د  اأمير  ع ب د  الق اد ر  س ن ة   ـ  ،     ( ..ي ) ......ر  ج  ه   ر  آخ  و  ي د  يل  م   م  ـيو  ق  ى تـ  ل  إ   م  س  ق  نـ  ي يـ  خ  ـيار  الت   م  ـيو  ق  التـ    

ٌة ز م ن ي ٌة تـ ت ك و ن  م ن   ـ ،   .... (..م ) ...ل  الس   ه  لي  ى ع  يس  ا ع  ن  د  ي  س   د  يل  ى م  إل   ة  ب  س  ن   ي  ر  ج  ه  ـال م  ـيو  ق  التـ   د  ر ا ) .. 12الس ن ة و ح  ... (....ش ه   

اه صلى اه عليه وسلم ) ...... ( ول  س  ر   ة  ر  ج  ى ه  ل  إ   ة  ب  س  ي ن  د  يل  م  ـال م  ـيو  ق  التـ    

. ه  ان  ك  ي م  ف   ر  ه  ش   ل  ك    ع  ض   ـ 2  

ان.جو   –ر ب  م  ت  ب  س   –ر ف  ص   –م ر  ح  م   –س ار  م   -ر ج ب   –  

  ب ـ الجغرافيا

 

 

َلْوِن اَأْخَضر.  ـ 1  ُأَِوُن قاَرتي ِبا  

ِل  2  ْ َْوَُب اَأْرِض ِمَن اَْفضاِء على َش َْوَُب اَأْرِض ِمَن اَْفضاء؟ ـ َيْبدو  َْيَف َيْبدو       ..............................ـ  

    أجب بـ (ص) أو (خ):ـ   3 

                  ),............(              ةينَ دِ مَ الْ  َداِخلَ  يفُ الرِّ  دُ وجَ يُ  -
 ).............(         تجمع سكاني كبير  يَ هِ  ةُ ينَ دِ المَ  -

ِة إْفرِ  -  )...........(              ْقَيايَيَقُع َوَطِني ِفي َقارَّ

َماُل َوالَجُنوُب ِبالَبْوَصلَةِ   ـ      ُد الشَّ                                                                          )  ...........(        ُيَحدَّ
توفيق                                                                                                                                             با  

 الشهر الـهجري الشهر الميلدي

 

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

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

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

 

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

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

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



       
 
 

َ  رَهق  : نّٓ َ ؤنَنَسّ  َغ رَهق إرََ  َأكل ََ رَ  ر نآترََ ر َرنل َأصل نفر نَ   ََ  رَِتبل نََوَ 
قرََو ي                 َ ْي           نَ مي           نَس قَ  ي           نَى قَرََ ي           نَلَفلل ِل ي           نَلََرول  نَس َ  ي       نَش 

 
   ......................ر   ........................  ر  ......................  ر  ....................... ر   .....................  ر  ..................... ر  ....................     
  

ق  : نَى قَري ؤنَنَسّ  َِ نَث نرَيق نريَ قسر ري ََ َٓ ل  .أرلنرطي ن
ُي    • َرسر َل َُريوَي نَلَي      م 1962جيورن لَََ   5 ـ     .                       نَ

رَ ر    • َي نَى رول رَر  م 2013جيورن لَََ   4 ـ      .                        ر

َر   • َل   م 2014 َس لَتيل َر َ  8  ـ                  .            يرطر َر ي نَل 

َي نَلَمَ نَرر   • َا ترول َ    1  ـ                            . نرسل  م  1954َيوَ يل

 
نَى ر  :نَى قَث  ؤنَنَسّ  َر ََ  نَلَمَ نَر رن  ر نَلَق َ  ل َر نَلَمَ نَر ر َ َيَؤِسسي نَ ْ  َرنل أَنلطَق َي نَلَوقدررر َنَط َ ي َ  ل  .نَٓر
ََرق نَ ري  •  . نررلنرطل 

 . رِ ادِ قَ الْ  دُ بْ عَ  ريِ مِ األَ  دُ يالَ مِ   *                                          3881          
 .رِ ادِ قَ الْ  دُ بْ عَ  ريِ مِ األَ  اةُ فَ وَ *                                          3881          

  نـَْقُل ُجْثَمان األِمري إَىل اجلَْزَائِر َوِإَعاَدُة َدْفِنِه *                                           3811          
ْرَداَرِة  رِ ادِ قَ الْ  دُ بْ عَ  ريِ مِ األَ  ةُ عَ ايَـ بَ مُ *                                           3611   َحتَْت َشَجَرِة الد . 
 

َ َر   : نَّ ننَ  ؤنَنَسّ  َل بر  ري نَلَم ق نَلييَ قسر َِ َََاقَر ِيوَر نآترَََ   َر نَُش  .َض
ََقررسي  ر         َيَق  م             رََجب   ر 
 َس لَتيل َر ي ر جيَونني  ر َصَف          

 

 
 
 
 
 

   _    َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                                      ..................................:   ناسم  نَّ وب 

ِرمل ريُ  ِل ي نَل ِل ي نَليرََادريُ  نَّش  نَش 
  
  
  

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 في التاريخ 

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو



       
 
 

ريسي  رَ ر  : نّٓ َ ؤنَنَسّ  َل يرَك نَ  ري َت ََ قرسل قر ََول دل  َِ  َ. 
مي                                                     ..................................................       نَورسل

 
َرسَ                            َل مي            رنَلَي     ...................................................: ناسل

  
مي        يُ رنَلقَ                               ..........................................................: ناسل

  
مي              نَ  ي أ ر نَلَو لنَ         ناسل َر  .........................................: نَلَي

 
مي                ق نَلميغلَ ن ريُ              ..................................: نَلوراَنَر        ناسل َِ  .............       رَقليي

 
 
 
 

 :  ..................................   َ طَ رري هيوَ                              
 
 
 

 : نَىّقَري ؤنَنَسّ 
 . قرَِ  ري قسر  َ ق نري يَ نر   ٍ قرَ  َ  ر  ْ  كي   مٍ ِل سَ نر  طي نر أرل 

 ةي لِ مْ رَ  انٌ بَ ثْ كُ َو  الُ مَ رِ  -
 ةوعَ رُ زْ ي مَ اضِ رَ أَ  -

 اتٌ احَ وَ  -

  ةٌ ي انِ ك سُ  اتٌ عَ م جتََ  -

 اتُ ارَ واإلدَ  اْلمَداِرسُ  -

* 
*   
* 
*      
* 

       
                       ندُ مُ *               
               َصْحرَاء*               
 الريف                   *               

 
 
 

 _ َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                                      ..................................:   ناسم  نَّ وب 

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
 في الجغرافيا 

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو



 اختبار الفصل الثالث في مادة الجغرافيا
 

 القسم: السنة الثالثة

 

 أكمل:  :التمرين األول

  عـــــــــّرف:

 .................................................................................................الخريطة هي: ........... -

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

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

 هو: ..............................................الرقم اإلداري لوالية الجزائر  -

 البلدية التي تنتمي إليها هي: ...................................................... -

 بلديتك تابعة إلى والية: ............................................................ -

  ...................................................الرقم اإلداري لواليتك هو: .... -

 أربط كل جملة بما يناسبها :   التمرين الثاني:
 
  

 تحديد موقع أي مكان على الكرة األرضية - خط اإلستواء -

 يعرف محتوى الخريطة - خــــط غرينتش -

 يفصل بين شرق الكرة وغربها - شبكة اإلحداثيات الجغرافية -

 يقسم الكرة إلى جزأين شمالي وجنوبي - ح الخريطــــة ـــــمفتـ -
 

 

 ضع الكلمة المناسبة في مكانها المناسب:  التمرين الثالث:

 الخشب   -الغذائية    -التحويلية     -المواد الطبيعية     -الزراعية    -المصنع  

      

 ة في .................... يتم تحويل ................. إلى منتوجات صناعي           

 تضم الصناعة ..................... في الجزائر كل أنواع الصناعات الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية 

والمنتوجات والجلود وماد البناء وتحويل و...........................   و...........................  

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

 *** بالتوفيق ***



 
 
 
 
 

 التمرين األول: 

 :أربط بسهم

 1954نوفمبر  1  احتالل فرنسا للجزائر. -
   

 1962جويلية  5  اندالع الثورة التحريرية. -
   

 م 1830عام   انتصار الثورة الجزائرية (اإلستقالل). -
 

 التمرين الثاني:

 ضع (صحيح) أو (خاطئ) أمام كل عبارة:

هَ  -  ................  إلى كل الشعب الجزائري 1954نوفمبر  01بيان ُوجِّ
   

 ................  مؤلّف النشيد الوطني هو محمد فوزي. -
   

 ...............  البطل هو الذي يضحي من أجل وطنه. -
   

 ................  االستعمار هو العدو -
   

 ................  .في القرى فقط قام جيش التحرير الوطني بالثورة -
 

  التمرين الثالث:

 أذكر ثالثة أسماء للشهداء:

- ................................................... 

- ................................................... 

- ................................................... 
 

  التمرين الرابع:

 :أكمل الجواب

 ............................هو: .............. الذي يقوم بالثورة في الجبال والقرى ويرتدي اللباس العسكري -

 .....................يرتدي اللباس العسكري هو: ............................ الذي يقوم بالثورة في المدن وال -

 لثورة مثل التموين ونقل األخبار والحراسة والعناية بالجرحى هو: الذي يقوم بأعمال مهمة بالنسبة ل -

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

 

الثالث  لاختبار الفص
 في مادة التاريخ



 تربية التاريخ والجغرافيااختبـــــــار في مــادة ال                         
 

 الثالثة ابتدائي القسم:
 التاريخ                                                  

 
َِأْحَمدِ َِتواريُخَِأْحداٍثُِمه مٍةِفيَِحياةِ  هذِ  :السؤال األول سَلم  ُمراف ق:،ُِأَرِتُبهاِفيِا زَم ّيِا ِا

 
ى       ـ  2006ـ  ّسنة اأو مياد       ـ  2000: ا ثة       ـ  2008: ا ثّا ّسنة ا خامسة 2010: ا ّسنة ا  : ا
 
 ......................            .............................................                           ......................                :لحدثا

        .................                    .................                   .................                                  .................  :السنة
 

َُلَِعْصٍرِب ماُِيَمـِيـُز :السؤال الثاني َِأْرب ُطِ
 

ِزراَعةِِا • تِـجاَرة ِوِا ت شاُفِاْ تاَبةِوُِمماَرَسُةِا ْ  ِِ

حـاسوبِ • ـهاُزِا طائ ـــَرةِوِج  ِا ْخت ــراُعِا

ِاَأْشجارِ • ِوِث مار  صْيد  ِعلىِا طعام   ا اْعت مادِفيِا

ِـَِصّلىِاهِّعّليهِوِسّلمِـِ • رســول   مـياُدِا

 الجغرافيا                                            
 

تاَِية:: السؤال األول َخَطواِت ا  ُأْنِجُز على اَْخريَطِة ُمتِّبًعا ا
 
ل يِب اَأْخَضر .1 ّساح  شريَطِا  ُأَِوُنِا

ل يَةِب اُْبِي .2 ّداخ  َقِا اط   ُأَِوُنِاَْم

صْحراَءِب اَأْصَفر .3  ُأَِوُنِا

ية .4 ِاَأساس  هات  ُِأَسِميِاْج 
 

 
ِمُل ِبـ: :السؤال الثاني  ْ ّطول َ ، ُ َخط غرينيْتش َ ، ُ َخط ااْسِتواء َ ، ُ َدواِئُر اَْعْرض َ ُأ  ُ ُخطوُط ا
 
ىِـ  يَةِإ َُرَةِاَأْرض  َيةَِقسَمِاُْعَلماُءِاْ َُرة ِاَأْرض  ِاْ َخطِِ        ..............................وِ  ............................ َتْحديٍدَِمْوق ٍعِعلىَِسْطح 

ية ِوِ َُرة ِاَأْرض  ِا  ِ ُلَِبْيَنَِشْرق  ذيَِيْفص  ِاَأساسّيِا ّطول                                             ............................َغْرب هاُِيَسّمى:ِا

وبيِ(ُِيَسّمىِ يِوَِج ىِ ْصَفْينََِِشما يَةِإ َُرَةِاَأْرض  ذيُِيَقِسُمِاْ يِا ِاَأساس  ِ............................  َخطِاَْعْرض 
 

تاريخ  َعْصُر ما َقْبَل ا

 اَْحديِث و اُْمعاِصر اَْعْصرُ 

 اَْعْصُر اَْوسيط

 اَْعْصُر اَْقديم



 الجغرافيا
 

 )ن4( السؤال األول
  

 أجب بـ (ص) أو (خ):
 يوجد الريف خارج المدينة (.)  -
 المدينة هي تجمع سكاني كبير (.) -

 القمة هي أسفل الجبل (.) -

 1خطوط الطول و العرض وهمية (.)                              -

 
 ن) 6:(السؤال الثاني

                                             2 

 5 3                             أكمل: 

1.................:                             4 
2.................: 
3.................: 
4.................: 
5.................: 
6.................: 6 

 الكرة األرضية 
 
 
 
 



 
 

  الـتمـرين األول(2.5ن):    أَِجـْب بِـ (نََعم) أو (ال)
 

ل نُوفَْمبَر -1    (.......) ُعْضًوا 18َعَدُد أَْعَضاء اللَّْجنَة الَّتِي أَْصَدَرت بَيَان أَوَّ  
...)الـُمـَسـبُِل ِهَو الَِّذي يَقُوُم بِالثَّْوَرِة فِي الـُمـُدِن (... -2    
َجـاُل فَــقَـــط  (.......) -3   ْوَرِة الرِّ َشـاَرَك فِـي الـثـَّ  
(.......) غـردايـــــة ُولِـَد ُمـْفـِدي َزَكـِريَا فِي -4    
َسنَة (......) 132َداَم اِإلْستِْعَماُر الفََرْنِسي لِْلَجَزائِر  -5   
 

لَـم الزَّ َمنِي بِالتَْرتِيب تََواِريخ ِميالَد َعائِلَة ِرَضا:  التمرين الثاني(2.5):  أُْكـتُب َعلَى الـسُّ
 

َعامال  – 1976األُمُّ َعام   ةَُعام  – 1990َعام ِرَضـا – 1948َجدُّ 1970األَبُ   – 1953الَجدَّ  

 
 التمرين الثالث(4ن):   إِْربِـط ُكلَّ َحـَدٍث بِـتَـاِريـِخـِه : 

 
إِْحـتِـالل فَـَرْنَسا لِْلَجَزائِر  *                        *  1954ـبَر نُـوفَـمْ  01 -   
إِْنِدالع الثَْوَرة التَّْحِريٍريَّةُ الُكـْبَرى*                        *      1962جـِويليَة  05 -   
ـــــــــرإِْسـتِـْقـالُل الـَجـَزائِــ*                         *       1956أُوت    20 -   
إِْنـِعـقَـاُد ُمْؤتََمـِر الُصـوَمـام*                         *     1830جِويلية  05 -   
 

 التمرين الثالث(1ن):  أَِجـــب َعــلَى األَْسـئِـلَـِة اآلتِـيَـــــِة:
ْسِمـي؟  .............................. -*  َماُعْنَوان النَِّشيد الَوطَنِـي الرَّ  
َمـــــْن أَلَــــفَـــــهُ ؟ .................................................. -*   
ْحِريِريَّة ؟ ..................................... َمـــْن قَـادَ  -*  ْوَرة التـَّ الثـَّ  
َوَمـْن قَـــاَم بِــــهَــــــا ؟     ......................................... -*   
 
 
 

 الصف الثالث إبتدائي

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

 إختبار الفصل الثالث
 فـي الـتــاريــــــخ



 
 

 
 
 

 
 التمرين األول(3ن): 

ن الـقَاَرة الَّتِي تَْنتَِمي إِلَْيهَا     إِلَْيَك َخِريطَةٌ َصَماء،َعيِّْن َعـلَـْيـهَـا الـقَـاَرات الَخـمـس ،ثُمَّ لَـوِّ
 بَِالُدنَا الَحبِيبَة:  أُوُروبَـا – أَْمـِريَكـا – إِْفـِريْقـيَا – أُْسـتُـَراْلـيَـا – آْسـيَــا

 

 
 

 التمرين الثاني(3ن):  إْربِـــــــــــــــــــط بِــــــَســـــْهـــــــٍم :
  
َخـــــطُّ اِإلْســـتِـَواء*                     *اإلْحَداثِــيَـاُت الـُجـْغـَرافِـيَةُ    
َخـــطُّ غـِريـنِـتِـش*                     * َخــطُّ الطُـول األََسـاِســـي     
ائِـَرةُ الـَعـْرِض األََساِسيَِّة  *                    * ُخطُوطُ الطُول َو َدَوائُِر الَعْرضِ دَ    
 

 التمرين الثالث (4ن):  إْمَأل الفََراَغات بِالَكلَِمات الُمنَاِسبَةِ 
 

إِْسـُم ِوَاليَـتِي..................َوَرْقـُمـهَـا......... -  
ـْغـَرافِيَا إِلَى َجـانِـِب الـَخـِريـطَِة أََدَوات أُْخـَرى ِمـْثـَل.....................تُـْسـتَـْعـَمُل فِي الـجُ  -  
َو...................    

 إختبار الفصل الثالث
 في الـجغـرافيـا



 ة ابتدائـــــــــــــــــــيالصف :الثالث                   ابتدائية بن باديس(الحجيرة ، ورقلة)       

      االسم واللقب:........................د       60) المدة 14/05/2014التاريخ(     

 اريخ والجغرافيافي الت لثاختبار الفصل الثا

 التاريخ
 أربط الحدث بتاريخه : األولالسؤال 

 1830جويلية 5الثورة التحريرية                            -

      1962جويلية 5االستقالل                                    -

 1954نوفمبر 1احتالل الجزائر                             -

 يقوم به من أعمال أربط بين االسم وما السؤال الثاني:

 المجاهد               ىبأعمال مهمة كتموين الثورة ونقل االخبار والحراسة والعناية بالجرحيقوم 

 الفدائي                                      يقوم بالثورة في الجبال والقرى مرتديا اللباس العسكري

 يقوم بالثورة في المدن وال يرتدي اللباس العسكري                                         المسبل  

 اكمل العبارات التالية  السؤال الثالث:

 التنظيم الذي قاد الثورة التحريرية الكبرى يسمى............................................

 ي يســـمى.............................................الجيش الذي حارب المستعمر الفرنسـ

 ........................صدر نداء أول نوفمبر سنة ..................

 كان هدف الثورة التحريرية الكبرى هو..........................................

 الجغرافيا
 )، مسكنه  المساحاتعمارات ، الواسعة ، قريبا ، تجمع ، خارج، المحالت، الحركة ،  بـ (المعاهد ، أكمل :األولالسؤال 

 يوجد الريف............. المدينة ،حيث يكون االنسان فيه................. من الطبيعة في عمله و................        

 ، تتميز المدينة بالشوارع................و................... عاليةأما المدينة فهي ............. سكاني كبير يسكن أغلبهم في.......

 المستمرة ليال ونهارا، كما تكثر في المدينة..................التجارية و...............العلمية و..................الخضراء

 عدة أنواع منها تضم الصناعة التحويلية في الجزائر السؤال الثاني:

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

 أكمل العبارات التاليةالسؤال الثالث: 

 يتم تحويل المواد الطبيعية الى سلع في.......................... -

 مناطــــق االنتـاج الى .........................تنقل السلـــع من  -

 يعتمد العمال في المصنع على استعمال..................الحديثة -

 نستعمل وسائل...................... األسواق إلىلنقل السلع  -
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                           م 2013/2014السنة الثالثة ابتدائي                        الخطاب عمر بن

..........................................................اسم ولقب التلميذ:   
 

اريخ والجغرافيااختبار الفصل الثالث في الت  

 
 التاريـــــــخ

المناسبة: امأل الفراغ بالكلمة-1  
ميالد كل تاريخ ألن...................................العائلة على  أفراديتم ترتيب   
..............................عن اآلخر وهذا الترتيب يكون ................................واحد منهم  

سنا.......................................إلى ........................................من  
اتم الفراغ بما يناسب: -2  
الشعب الجزائري بالثورة التحريرية الكبرى قام.....................................................في  -  

...........................................ضّد   
1954نوفمبر01الثورة التحريرية الكبرى من .....................................................قادت  -  

....................................................إلى  
ر ـــــــــفه شاعـــــــــي الرسمي للجزائر ألّ ـــشيد الوطنـــــــالن هو..............................النشيد -

 ........................................الثورة
 

 الجغرافيا
بم يتميز التّل عن الصحــــــــــــــراء؟-1  

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

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

 
الفراغ: أكمل -2  
من الطبيعة ..........................اإلنسانالمدينة ويكون ..............................وجد الريفي -  

 في عمله ومسكنه.
........................................كبير يسكن أغلبهم في .........................................المدينة هي  -  
 ....................و.....................واستمرار الحركة في...........................................المدينة  تتميز -
............................................و............................................و..............................................تكثر في المدينة -  

 



  3امتحان التاريخ والجغرافيا ـ الفصل األول ـ سنة 

  . األضحى يدعينطلق رضا مع أبيه وجده وأخيه طارق إلى المسجد ألداء صالة 

  

                                                       

                                                                                                                                                    

  اعتمادا على الوثيقة أعاله :

  ........................ـ حدد المعالم التي يمر بها رضا حتى يصل إلى المسجد: .............................. 1

  ـ صنفها حسب الجدول : 2

  

  ـ أكمل : 3

  سيارةـ يقع المسجد .................ال             

  ـ يقف الرجل ...............المسجد             

  ـ السيارة ......... المسجد والمدرسة               

  1938، وولد الجد سنة  1967، وولد األب سنة  2007، وولد طارق سنة 2009ولد رضا سنة  *

  ـ حدد على السلم الزمني اآلتي التواريخ وأصحابها بالترتيب :1 

    

  

  .............................. المناسبة التي ذهب رضا ألجلها إلى المسجد  حدد نوعـ 2 

  ..............فهذا الحدث بالنسبة إليه هو حدث  ـ إذا كانت هذه أول مرة يصلي فيها رضا في المسجد  3

  

  تذكر أن : التفكير السليم سبيل اإلجابة الصحيحة

  ةلم متغيرامع  ةلم ثابتامع
.............................  

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

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

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



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                        مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

ار  ا ( فص األولخت ثة مستوى ا ثا تدائي  ا   )ا
  و الجغرافياالتاريخ في مادة 

 التاريخ

   : السؤال األول  
  أَتِْمْم تَاِريَخ ُكِل َحدَثٍ  ايَُمثُِّل السَّْهُم َسنََواتَِك  الِدَراِسيَِة بِأََهّمِ أَْحدَاثِهَ 

  

               
 األولى           السنة الثانية          السنة الثالثة                             السنة             
  م )2014)          (.....................)         (.......................(            

  :  السؤال الثاني  
  حدد في الجدول النشاطات التي تقام في كل مناسبة :   
تَْزيِيُن الَشَواِرُع   –ريِم ُمَسابَقَاِت فِي القُْرآِن الكَ تَْنِظيُم  - تَْكريُم العَُماُل   –ذَْبُح َكْبُش الِعيِد   

  بِاألْعالَمِ 
  النشاطات  الحدث

    ِعيدُ العًُمال
    ريفالشَ الَمْوِلدُ النَبَـِوي 

    ْستِْقاللِ الِعيدُ ا
    ِعيدُ األْضَحى

  الجغرافيا
  :  األولالسؤال   

  للمجسمات ثالثة أبعاد ما هي ؟                     
  :  السؤال الثاني  

  هناك أربع جهات ما هي ؟                    
  :  السؤال الثالث  

  ـ ما اسم مدرستك ؟                     
  ـ ما اسم بلدية مدرستك ؟                     
        ية مدرستك ؟ ـ ما اسم وال                    

  
  

  بالتوفيق  1/1  انتهى

  

ساونصف1المدة :2014ديسمبر:



الفصل األول في التاريخاختبار   

 السنة: الثالثة ابتدائي

لُ السَّ هْ مُ  سَ نَ وَ اتِ كَ   الدِ رَ اسِ يَ ةِ  بِ أَ هَ مِّ  أَ حْ دَ اثِ هَ ا . أَ تْ مِ مْ  تَ ارِ يخَ  كُ لِ  حَ دَ ثٍ  :  التمرين األول: (1ن)        ُيَمثِّ
 

 

األولى           السنة الثانية          السنة الثالثة                              السنة                     

م )2012)          (.....................(   )      .......................(                   

 التمرين الثاني :(2.5ن)          إِ مْ ألْ  الفَ رَ اغْ  بِ أَ حْ دَ اثٍ  تُ نَ اسِ بُ كَ 

...............................ةَ نَ سَ  ..................................  رِ هْ شَ  نْ مِ  ......... .....................يخِ ارِ تَ بِ  تُ دَ لِ وُ   

..................................... ةِ يَ الَ وِ    ..........................................ةِ يَ دِ لَ بَ بِ   

 التمرين الثالث :(2.5ن)

فصول  ................السنة =           ---ساعة         .................يوم واحد =       

..................... 12=  .........           ---          .................... 7اأسبوع =       

ة الناقصة .             َجَرِة اْلعائِلِيَّ  التمرين الرابع : (2ن )   أُكمل َعناِصَر الشَّ
 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الخامس : (2ن )         أَ رْ بِ طُ  كُ لَّ  حَ دَ ثٍ  بِ نَ وْ عِ هِ :

* ثٍ ادِ ــحَ بِ  ةُ ــــابَ صَ اإلِ   

. يٌ صِ خْ شَ  ثٌ دَ * حَ                                 *          انْ ـــــــــــتَ الخِ حفل   

. يٌ اعِ مَ تِ اجْ  ثٌ دَ *                                         * حَ  تِ ــــــــــخْ األُ  اجُ وَ زَ   

* ةِ ثَ الِ الثَ  ةِ نَ للسَّ ال ُقَ تِ نْ االِ   

 

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

................... األب  

 الَجدُّ ِمَن األب

ِمن............
الجَدُّ 

مِن............

األمالَجّدةُ ِمَن   

ِمن............

............الَجدُّ ِمَن  ............الَجّدةُ ِمَن    



  الفوج : الثالث  ابتدائي

 التاريخاختبار الفصل الثاني في 
 ن)2.5التمرين األول ( 

 أربط بما يناسب :
 ثانية  60                      اليوم الواحد                                  

 األسبوع                                                            ثالثة فصول 
 ساعة 24الدقيـــقة                                                            
 يوما 30الســــــنة الدراسية                                                 
 أيام 7الشهر                                                               

 ن )3التمرين الثاني ( 
 بوضع الكلمة المناسبة : أكمل

 في أول نوفمبر من كل سنة نحتفل بعيد ........... وهو عيد.......... . -

 في العاشر من ذي الحجة نحتفل بعيد ............. وهو عيد.........   . -

 في أول ماي نحتفل بعيد ................وهوعيد.....................   . -

 ن) 2السؤال الثالث (
 ايناسب :أربط بم

 مبايعة األمير عبد القادر                              معسكر 
 م 1848مولد األمير عبد القادر                                

 سورية                       مـــكان ميالد األمير عبد القادر
 م1832مـــكان نفــي األمير عبد القادر                       

 ن)2.5السؤال الرابع ( 
 ) :من األكبر إلى األصغر(أرتب الوحدات الزمنية ترتيبا تنازليا 

 اليوم. –الشهر   –األسبوع  -السنة   -الساعة   
……………………………………………………………………………….. 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتوفيق إن شاء اه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Devoir  N° 1 

 

Niveau : 3
 AP

 

 

 

Exercice N° 1:       Entoure le mot  où il y a la lettre < n > : 

 

        nassim     -   tomate    -   natte     -  domino    -  nid    

 
 

Exercice  N°2:   Relie  les mots écrits en script aux mots écrits en cursive : 

                                               mimi                           maman  

                                                ami                               amine 

                                               maman                          mimi 

                                               amine                              ami     
 

 

 

Exercice N°3:      Relie par une flèche le mot à l'image :  

 

 

        ananas                 un nid             une moto  
 

                               
 
 
 
Exercice N° 4 :   Mets en ordre  les lettres  pour écrire un prénom :  

 

                               a     -     n     -    i     -    a    -    m  

 

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

 
- Bon courage   -     

                                                                  



Classe : 3ème
AP 

 Composition du 1  er trimèstre 
     
    

1/ J'entoure les  " p ".   

 
    

   P         a  p  d  e  p  r  P   

 

2/Je complète avec :   ou    -     u    
     
 

     un   n…méro      un   tr…     une   pl…me      une   t…pie 

 

 

3/ Je classe les mots suivants dans le tableau: 
 
                   écrire  -  mardi  –  stylo   –  lire   –   lundi   –  livre 
 

 
 

jours de la semaine          activités affaires scolaires 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

 

4/ je recopie la phrase suivante en cursive :    

 
      Papa a une belle moto. 

 
 
 

 
 
 

           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

 
 

           

 



 

Classe : 3AP 

Devoir du mois de novembre 

 

En classe, je lis, j’écris, je dessine et je récite. Le mardi, je fais du sport avec 

mes camarades. J’aime l’école. 

1. Je compte combien de : ( L )  et de  (R)  

( L ) =  …………      (R ) =  ………….. 

2. Je trouve les mots du texte. 

  

s p      i  e  r  c      c o   

 

3. Je coche la bonne réponse. 

- Je fais du sport mercredi.                 J’aime l’école.  

- Je dessine en classe.                          Il y a (3) lettres majuscules.  

4. Je classe les mots suivants dans le tableau. 

                                récite   -   mardi   -   écris   -   livre   -  

affaires scolaires activités jours de la semaine 

…………………………………… ………………………………………. ………………………………. 

5. J’écris en cursive. 

Rania   et   Amélia   adorent    la   lecture.   

 



                                                              Composition du2
ème

 trimestre    

                                                    

:                                : Je complète le tableau avec les mots suivants Exercice №1
     la cage   -   une figue   -   une courgette     -     gâteau                                             
                                                                                                                                                                
          

 Je lis « g »   Je lis «  j » 
………………………………… …………………………………… 

………………………………………… ……………………………………… 

                                                                       

  : Je relie avec une flèche Exercice№ 2  

 

Abricotier                                                               banane                                           

 citronnier                                                                cerise                                            

 bananier                                                                   abricot                                         

 cerisier                                                                     citron                                           

                           Je classe les légumes et les fruits dans le tableau : Exercice№ 3 

        pomme de terre – banane  -   orange  -   carotte  - courgette  - pomme                

  

                fruits                  légumes 
…………………………… ………………………………. 
…………………………. ………………………………… 
…………………………………. …………………………………… 

 

devant les mots suivants                    l’    -   les -   la   -  le  :  Je mets Exercice№4
                                                                                                                                      

   … banane    - …. orange -  …. citron     - …..cerises                                            
                                                                                                                                      

J’écris en cursive                                                                                : 5Exercice№  

                                                                                                                                      

       Les fruits portent des graines d’arbres.                                                                  
      

               
               
               
               
               

 



Classe : 3
ème

 AP 

Composition du mois de janvier 

En voiture 

Dans la voiture, les enfants, sont assis à l’arrière. C’est plus sûr. 
A l’avant, maman attache sa ceinture de sécurité. Papa est au volant. Il attend 

le feu vert pour démarrer. 

 

1. J’entoure la bonne réponse. 

- Les enfants sont dans :      le bus      -     la voiture     -    le train  

   

- Papa démarre au feu :       rouge        -    orange       -    vert.     

 

2. Je trouve les mots. 

.   o i . u . e  s . c u . . . é 

 

3. J’entoure  les couleurs des feux de signalisation.  

 

noir   -   rouge    -   bleu    -    rose    -    vert    -   marron    -   orange   -  

4.  Je complète avec :    un  / une 

         ……..  voiture          /       …… feu           
 

5. Je relie par une flèche.    

                            

 Je marche     .                              .   au passage protégé.                                

 Je ne cours pas   .                        .   dans la rue.                                                           

 Je traverse   .                                .   sur le trottoir. 

                                                       .   sur le livre. 

     6.  Je recopie du cahier. 

               Farid  et  Fériel  montent   dans  la  voiture. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               Composition du 3
er 

trimestre 3AP 

 

     Amine fait sa toilette tous les jours pour être propre et en bonne santé.    

Il se lave les mains, il se brosse les dents.                                                       

Quand il termine, il ferme le robinet. 
 

                                                          Questions : 

 

 

1- Je souligne la bonne réponse. 

* Amine   fait     :          - du sport          -  la sieste            -  sa toilette        

                                                                                                                                                            

           * Amine  ferme   :         - la radio           -  le robinet         - le robot 

 

 

   2 -  Je réponds à la question. 

           Pourquoi  Amine  fait-il  sa  toilette  tous  les  jours ?   

      

     Pour........................................................................................................... 

 

 

 

   3 -  J’écris :   il faut    //   il ne faut pas  

 

- ....................................laisser le robinet ouvert. 

 

- ....................................fermer le robinet. 

 

 

   4 - Je recopie la phrase suivante. 

 

      Amine  se  brosse  les  dents  pendant  trois  minutes.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……… 

   



 
 

                              
 

                                                        
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

  

 ليةيالتربية التشكفي مــادة  الفصل الثانيختبـــار ا
 

 التعلمية:
 ؟ألون حسب ذوقيد رسمها ويالصورتين وأع ى حدأختـار إ

 
 



       
 
 
 

 َجَرةن اْلمَ ِاْختَـْر األَْلَواَن اْلُمَناِسَبَة ، َوَلوْسِجد َوالش. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     _  َمَع َتَمنِيَ اِتي َلُكْم بِالتَْوِفيقِ      _                                                          ..........................................:   ناسم  نَّ وب 

 أنَم ف  )  ا   نقي : ننتَنََ   
   ننتَنَينَىقَى: نَيستوى

 

 الفصل الثاني اختبار
  في التربي التشكيلي 

    2013/2014 :  نَ قم نََرنسي     

ي        :              .إَاق  نََو



 قسم السنة الثالثة ابتدائي
 في التربية التشكيلية مايإختبار شهر 

 
  ، ولوّن المسجد و الشجرة.اختر األلوان المناسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :إمضاء الولي



  ة

ف

وية كنتة

     

  ق

ساونصف1 :

  بية

ية : زاو
  )ي

 

  

بالتوفيق

المدة

ية الشعب
  

بلدي    
تدائي  ا

يمقراطي
الوطنية
        

ثة ى ثا   ا

  الفنية

ئرية الدي
لتربية ا
        

مستوى ل
التربيةدة

1/1  

ة الجزائ
وزارة ا

   كنتة
فص األول
في ماد

جمهورية
و
بزاوية ك

ار  ا فخت ا

   

الج

ن سينا ب
خا (

 األول :

  نتهى

20

رسة ابن

السؤال

ان

14يسمبر:

مدر

ا   

  

  

دي



 

 

                                                               Composition du 3
er 

trimestre 3AP 

 

     Amine fait sa toilette tous les jours pour être propre et en bonne santé.                                 

Il se lave les mains, il se brosse les dents.                                                                            

Quand il termine, il ferme le robinet. 
 

                                                          Questions : 

 

 

1- Je souligne la bonne réponse. 

* Amine   fait     :          - du sport          -  la sieste            -  sa toilette        

                                                                                                                                                                                                                                                                               

           * Amine  ferme   :         - la radio           -  le robinet         - le robot 

 

 

   2 -  Je réponds à la question. 

           Pourquoi  Amine  fait-il  sa  toilette  tous  les  jours ?   

      

     Pour........................................................................................................... 

 

 

 

   3 -  J’écris :   il faut    //   il ne faut pas  

 

- ....................................laisser le robinet ouvert. 

 

- ....................................fermer le robinet. 

 

 

   4 - Je recopie la phrase suivante. 

 

      Amine  se  brosse  les  dents  pendant  trois  minutes.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……… 
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