
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  حامد العربي المزارة: ابتدائية                                    ة الوطنية                              يوزارة الترب

 بونوارة كمـــــــــــــــــــــــــال: األستاذ                                                       3102/3102 الثالثي األول الختبارا

 اعة ـــــــــــــــــــــس: المدة                                                                     الجغرافيا: اختبار في مادة 

 :األول النشاط
 ما هما الخطان الرئيسيان اللذان يمران بالجزائر؟ (1

 :أذكر حدود الجزائر من (2

  الشمالمن............................................................. 
 و:...........................من الشرق................................. 
 و....................و:..................من الغرب..................... 
  و:.........................الجنوبمن................................. 

 :الثاني النشاط
 :أربط ما يلي

 أعلى قمة في جبال األطلس التلـــــــــــــــــــــي                     قمة تاهــــــــــــــــــــــات
 الال خديجةأعلى قمة في جبال األطلس الصحراوي                     قمة 

 ـــــةأعلى قمة في جبال الهقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                     قمة الشيليــــــــــــــ
 قمة كليمان جاور         أعلى قمة في إفريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا            

 :الثالث النشاط
 :أجب بنعم أو ال

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائر لها حدود مع كل دول المغرب العرب. 

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليون متر مرب 2مساحة الجزائر أكثر من. 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج 12خط غرينتش درجته. 

 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبيا من دول الحوض المتوس. 

 هي الواليةالجزائري  في دة في التنظيم الهيكليأصغر وح. 

 

 :الرابع النشاط
 يوجد أربع أنواع من البلديات في الجزائر أذكرها؟

 
 1من  1الصفحة 



 10/01/1104: التاريخ   االبتـذائيـت                                                       ابـن تومرثمذرست 

 د 44: المـذة                                                       ابتذائي خامستالسنـت ال: القسـم

  ﴾ ألول في مادة الجغــرافيــــاا ر﴿ االختبا          

                                                                                                   
 

 ن 2 :األول السؤال

 ا حدود مشرتكـة مع العديد من الدول اإلفريقيـة من بينها:هل........و .......يف اجلزء .......... اجلزائرتقــع 

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

 ن2السؤال الثاين: 

  ـ ما معنـــى بلدان حـــوض البحر األبيض املتوسط؟

  ـ اذكر دولتني تنتميان إىل ىذا احلوض.

 ن2 السؤال الثالث:

 للجزائر واجهــة مشاليــة على البحر األبيض املتوسط.

 ـ كم يبلغ امتداد ىذه الواجهـــة؟

 ـ ما ىي حدود ىذه الواجهـــة؟

 ن4 نشـاط إدمــاجــي:

 يف افريقيـــا. ــو  عرب االنرتنت، يظــن  أن  اجلــزائـر بلٌد صحـــراويٌّ كــونـ   أجنب    راسلك صديق من بلد      

 التضـــاريـــس يف بالدك. وتنــو ع   املوقــع   ة  أمهي   لــو   تبي ــن   أسطــر   عليــو يف عشرة   د  ر  

 

 
 ابلتـــــوفيــق                                             1/1انتهـــــى                                            الصفحـــة 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

             4102/4102مديرية التربية لوالية جيجل                                                                               العام الدراسي : 
 المستوى : الخامس ابتدائي                                                                                           مدرســـة  بوشــاقـــور محمـــــد

 

         جغرافياالنشاط  الفصل األول في    ختبارا 
 

 : الحظ اجلدول مث امأله . ن4النشاط األول 
        

 دول من قارة  أرواب دول من قارة آسيا دول من قارة أمريكا دول من قارة إفريقية
.................. .................. ..................... ..................... 
.................. .................. .................... ..................... 

 

 
 ابلرتتيب من الشرقالبلدان  ىذه دول قارة افريقيا .اذكرللجزائر حدود مشرتكة مع عديد من  : ن4.2النشاط الثاين

 .إىل الغرب                            
 أكمل بكلمة مناسبة :  :ن 4.2النشاط الثالث 

 على للجزائر واجهة مشالية على البحر األبيض ادلتوسط متتد من ........... على احلدود التونسية شرقا إىل ......... 
 ................ KMاحلدود ادلغربية غراب بطول 

 . اخلط الطويل الرئيسي .................... يقسم الكرة األرضية إىل جهتني الشرق والغرب 

 . الدائرة العرضية الرئيسية ....................  تقسم الكرة األرضية إىل جهتني الشمال و اجلنوب 

 
 

 لك صديق يقيم يف بلد آخر , طلب منك معلومات عن موقع بلدك اجلزائر و أمهيتو .  :ن3 النشاط الرابع
 أجبو يف بضعة أسطر. -                     

 
                                                                                                       

المعلم : ح.   

 خدروش
 
 

 بالتوفيق 1/1الصفحة   انتهى



 13/04/4102(                                    تاريخ اإلجراء: 4102/4102) مدرسة احمد فراح بن عالل
 الصف الخامس ابتدائي

 

 نقطة( 4‚2 النشاط األول:)
 اربط كل دولة بمساحتها:

 
 
 

 

 
 

 (نقاط 3:)ثانيالنشاط ال
 إليك الخريطة التالية ضع عميها دول المغرب العربي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطة( 452 :)لثالنشاط الثا
 أكمل الناقص

 يمتد الساحل الجزائري من بمدية ........................... شرقا الى بمدية ......................... غربا          
 طوله.............................

 في الجزائر سمستان جبميتان هما:  سمسمة ........................................................         
 سمسمة ........................................................                                           

 نقطة( 4:)رابعالنشاط ال
 بصحيح أو خاطئاجب 

 تقع الجزائر شمال قارة أوروبا.     )........................( -
 )........................(سهول ساحمية هي سهول بعيدة عن البحر.   -
 مصر هي دولة اسياوية.   )........................( -
 الجزائر هي اكبر دول المغرب العربي مساحة.  )........................( -

 الجغرافيااختبار الفصل األول في  

 الجزائر     
 تونس 
 موريتانيا 
 المغرب األقصى 
 ليبيا 

 556.561 2كمم         
 5...6.111 2كمم   
 2.7.5...5 2كمم   
 5.171..11 2كمم   
 ..5.661 2كمم   



 13/04/4102(                                    تاريخ اإلجراء: 4102/4102) مدرسة احمد فراح بن عالل
 الصف الخامس ابتدائي

 

 نقطة( 4‚2 النشاط األول:)
 اربط كل دولة بمساحتها:

 
 
 

 

 
 

 (نقاط 3:)ثانيالنشاط ال
 إليك الخريطة التالية ضع عميها دول المغرب العربي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطة( 452 :)لثالنشاط الثا
 أكمل الناقص

 يمتد الساحل الجزائري من بمدية ........................... شرقا الى بمدية ......................... غربا          
 طوله.............................

 في الجزائر سمستان جبميتان هما:  سمسمة ........................................................         
 سمسمة ........................................................                                           

 نقطة( 4:)رابعالنشاط ال
 بصحيح أو خاطئاجب 

 تقع الجزائر شمال قارة أوروبا.     )........................( -
 )........................(سهول ساحمية هي سهول بعيدة عن البحر.   -
 مصر هي دولة اسياوية.   )........................( -
 الجزائر هي اكبر دول المغرب العربي مساحة.  )........................( -

 الجغرافيااختبار الفصل األول في  

 الجزائر     
 تونس 
 موريتانيا 
 المغرب األقصى 
 ليبيا 

 556.561 2كمم         
 5...6.111 2كمم   
 2.7.5...5 2كمم   
 5.171..11 2كمم   
 ..5.661 2كمم   



 السنة الخامسة  ابتدائي                                                                      االسم واللقب :  .......................................

 4102/4102السنة الدراسية                                                                                                                       مدرسة 

 اختبارات الفصل األول في الجغرافيا                                                             

 :  األولالتمرين 

  : اكمل ما يلي 

 .......................................             ــ تمثل هذه خريطة

                    

 

 مع تلوين مساحة بلدك .ها أسماء الدول عليــ اكتب 

                                                                                                   ــ رتب  كل الدول حسب المساحة من األكبر إلى األصغر

      

   

  التمرين الثاني :

 اجب بـــ  ) ص ( أو ) خ ( مع تصحيح الخطأ 

  

 .............................................................................................../ 10          غربا ° 73شرقا و° 01/ تقع الجزائر بين خطي طول 10

 .................................................................................................................../  14             / يمر خط غرينتش من مدينة تمنراست 14

 ............................................................................................................................../  17             / تعتبر عين وسارة بلدية حدودية 17

 ............................................................................................../ 12          الوالية  دة في التنظيم الهيكلي االداري هي/ أصغر وح12

 ............................................................................................................................./ 12             كم  0131/ طول الساحل الجزائري 12

 ................................................................................................................................../ 10              والية  24/ عدد واليات الجزائر 10

 

 ...        امضاء الولي :  بالتوفيق        األستاذ 



 

 ابتدائية أيب بكر الصديق                                                مستوى السنة اخلامسة
 5102/  5102سعيد عتبة ورقلة                                                         

 نشاط اجلغرافيااختبار الفصل األول يف 
 

 * التمرين األول :
 صنف الدوؿ اتآتية ِف اجلدوؿ التاِل  

 اجلزائر  ،  السعودية  ،  العراؽ  ،  تونس .
 

 دوؿ عربية إفريقية
 

 دوؿ عربية آسيوية
 

  

  

 
 * التمرين الثاين : 
 أكمل الفراغ مبا يناسب 

 مها ؛ خط .............. و مدار ............... دير ابجلزائر خط و مدار رئيسياف -
 الوالايت أنواع ؛ ساحلية و داخلية و .................... و .................... -

 

 * التمرين الثالث : 
 أجيب بػ ) صحيح ( أو ) خاطئ (   

 )                (   تقع اجلزائر ِف جنوب قارة إفريقيا -
 )                (  لوطن العريب اجلزائر ال تنتمي إىل ا -

 )                ( اجلزائر ىي أكرب دوؿ العامل مساحة -

 )                (        تتوسط اجلزائر بلداف العامل   -
 موفقوف إف شاء هللا                                 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                               وزارة التربية الوطنية

 ابتدائيالمســـــتوى : الخامسة               بار الفصل األول في الجغرافيااخت                     مديرية التربية لوالية الجلفة

       2106/  2102السنة الدراسية :                                                                                 ( 2ابتدائية : عالوة يحي ) المقاطعة 

 المــــــــــــــــدة : سـاعة ونصف                                 بالجــــــــــــــــــلـــــــــــفة                                                             

 ََ: لتمرين األولا

ي انِ  الَخط انِ  َماهِ  َما 1( ؟ الم َذانِ  الر ئ يس  ِبال َجَزائ ر   َيم ر ان 
ك رِ  2( ودَِحِ  أذ   :م ن ال َجَزائ رِ  د 

َِم ن ِ َمال   .............................................................................................الش 

َِقِ  م ن ر   ........................................وَِ.............. ................... الش 
َِبِ  م ن  ......................................وَِ. ..................................................وَِِ.............................................. ال َغر 
َِوَِ .....................................ال َجن وبِ  م ن.................................َ

ََ: لتمرين الثانيا

                               .................................................  ة  ٌط  ر  خ   ه  ذ  ه  َ- (0

 ن  و   ل   و   ة  ٌط  ر  الخ   ه  ذ  ى ه  ل  ع   ة  ود  ج  و  الم   ل  و  الدُّ  م   س   -

 . ن  د  ل  ب  

-  

 

 : ص  ـــــــــــال  النَّ  ل  م  أك    (5

 

   ود  د  ى الح  ل  ع   ة  ال  الم   ن  م   تدُّ م  ، ت   ط  س   و  ت  الم   ر  ح  ى الب  ل  ع  .............................. ة  ه  اج  و   ر  ائ  ز  ج  ل  ل ..................... 

 .......................... ول  ط  ا ب  ب  ر  غ   ة  ٌ  ب  ر  غ  الم   ود  د  ى الح  ل  ع   ..............................ى ل  ا إ  ل  ر  ش                  

 َ: لتمرين الثالثا

ِ(ئاطِ خَِ (أوِ  (يححِ َصِ) ِِب بِ اجِ ـِ
 (ِ...................................)ِِابِ ورِ أ ِ ةِ ارِ َقِ الَِمَِشَِ الَجَزائ رِ  تقع

 (ِ...................................)ِ رحِ البَِ نِ عَِ ةِ يدَِعِ َبِ ولِ هِ سِ  يَِهِ  ةِ َيِمِ احِ سَِ ولِ هِ سِ 

 (ِ...................................)ِ  ةيَِاوِ يَِسِ آ ةِ لَِوِ دَِ يَِهِ  ت ون س
َ(ِ...................................)َِِحةَاِسَِمِ  يب ِرَِالعَِ بِ رِ غِ المَِ لِ وَِدِ  رِ َبِكِ َأِ يَِهِ  الَجَزائ رِ  تقعِ

َ*َابْتوفيقَمعَأطيبَاّْتمنيات*0/0ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاْصفحةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ



م 5102/5102 ة ابتدائيخامسلسنة المدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية                         ا  
 اختبار الفصل ا الثاني في مادتي التاريخ و الجغرافيا      المدة: ساعة  ونصف

 

 اٌخبريخ 
 انسؤال األٔل:

 اكًم انفشاؽ ثًب ٌُبست:

ثـ.......................... 0492يبي  8احزفم انؼبنى ٌٕو  -  

فً............................نهًشبسكخ فً االحزفبل ٔنًغبنجخ فشَسب   خشج اندضائشٌٌٕ انى انشٕاسع  -

 ثـ............................

 .................................. ٔرّى................................... ثٕحشٍخ فسقظ...............قًؼذ فشَسب  -

 ٔحكى ػهى انكثٍش  يُٓى ثـ...................................

.................ٌ إال ثــ.............ْزِ انٕحشٍخ انفشَسٍخ خؼهذ  اندضائشٌٍٍ ٌزأكذٌٔ يٍ أٌ خالصٓى  ال ٌكٕ-  

 انسؤال انثبًَ :
 

 
 

اركش ثبخزصبس أسجبة ْزِ انثٕسح. -  

؟سأٌكيبْٕ انذافغ انحقٍقً فً  -  

 انسؤال انثبنث:
؟ يٍ ثٕسح انزحشٌش اندضائشٌخ ىثًبرا رًٍضد انًشحهخ األٔن  

 

 اٌضغزافيب
 انسؤال األٔل:

.رزٕفش اندضائش ػهى يٕاسد طجٍؼٍخ كثٍشح ٔيزُٕػخ . اركش يب رؼشفّ ػٍ ْزِ انًٕاسد  

 انسؤال انثبًَ:
؟ انشًبنً اندضائشينًبرا رشرفغ انكثبفخ انسكبٍَخ ثبالقهٍى   

 انسؤال انثبنث:
 اكًم انفشاؽ  ثًب ٌُبست:

 ٌقم ػذد انسكبٌ فً انٓضبة ٔ انًشرفؼبد اندجهٍخ نـ.......................ٔ............................

...............................ٔ 

...................ٔ...........................سغى  شسبػخ انصحشاء اال أَٓب.............................. ثسجت...  

 

 

                                                ثبنزٕفٍق 

 

 

 

 



 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة

 وزارة التربٌة الوطنٌة

 2015/2016السنة الدراسٌة :                                                      مدرســـة : .......................

                                                                                                                                      المدة : ساعة ونصؾالمستوى : الخامسة ابتدائً                                                          
                                                    

 التاريخ :  

 اربط بٌن كل حدث بالتارٌخ المناسب له :   : التمرين األول       

 1830جوٌلٌة  05نزول الموات الفرنسٌة بمٌناء سٌدي فرج                              -

 1830جوان  14                                              احتالل العاصمة )الجزائر(  -

 1830مــاي  25معركة سطوالً                                                            -

 1830جوان  19انطالق األسطول الفرنسً من مٌناء تولون                             -

 1827أفرٌل  29ـــــــــــــــة                                 حادثــــــــــــــــة المروحــــــ -

        : التمرين الثاني        

 كل سٌاسة من سٌاسات فرنسا فً الجزائر) عسكرٌة ، ادارٌة ، التصادٌة ، ثمافٌة ودٌنٌة( أمام العبارة المناسبة :ضع     
 

                   )...............(                             تمسٌم الجزائر الى ثالث مماطعات 

                   )...............(                             المتل الجماعً وتخرٌب الممتلكات 

                   (                            نشر الجهل واألمٌة بٌن الجزائرٌٌن)............... 

                  )...............(                                           ًاهمال الجانب الصناع 

                   )...............( استبدال األعٌاد والعادات الجزائرٌة بأعٌاد وتمالٌد المستعمر 

 الجؽرافٌا       

   : األولالتمرين          

 ( ٌمر بالجزائر خطان رئٌسٌان. ماهما ؟1                         

 (أذكر حدود الجزائر:2           

 من الشمال ........................................ ♠               

 من الجنوب.................... و ....................... ♠               

 من الشرق .................... و ........................  ♠               

 و .........................  من الؽرب.................. و ........................ ♠               

 أجب بـ )نعم( أو )ال(   : الثانيالتمرين           

 تمع الجزائر شمال لارة آسٌا ●               
 السهول الساحلٌة هً سهول بعٌدة عن البحر●               
 تونس هً دولة أوروبٌة●               
 الجزائر هً أكبر دول المؽرب العربً مساحة●               

 ادة التارٌخ والجؽرافٌااإلختبار األول فً م
 



 5105/5106السنة الدراسية             مدرسة الشيخ البشير االبراهيمي                                       

 المسم :السنة الخامسة                                                        .....................التلميذ :     

 الفصل االولالتاريخ و الجغرافيا اختبار في                            

 غرافياج

 النشاط االول

 .....................................................................يوجد في الجزائر سلسلتان جبليتان رئيسيتان اذكرهماــ 

 ..............................................................................................الجزائراذكر تضاريس ــ 

 ........................................................................ما هً الخطوط الرئٌسٌة التً تمر بالجزائر ؟ . -

 ثم صحح الخطأجب بــ )نعم( أو )ال( الثانيالنشاط ا

 ....................................... ـ والٌة قسنطٌنة والٌة ساحلٌة     

 ........................................ كلم 1978ـ طول الساحل الجزائري 

 ................................ .........     درجة 12ـ خط غرٌنتش درجته  

 .........................................    ـ دول الوطن العربً تقع فً قارة أفرٌقٌا فقط  

 .............................. .........   ـ تفصل أوربا عن افرٌقٌا البحر األبٌض المتوسط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ

 اجب ب نعم او ال  التمرين االول

بالمروحة الفرنسي القنصل حسين الداي ضرب                   ............. 
 يلتزم المستعمر بالوعود التي لدمها للسكان       .               ................ 
  ذريعت أعلنتها فزنسا الحتالل الجزائزكانج ك المزوحتالحادثت    .................. 

 اكمل :التمرين الثاني 
 لاوم أحمد باي الموات الفرنسية بإلليم ..................... -

 .0331جوان  04.................... و .................... سهل للموات الفرنسية النزول بسيدي فرج يوم  -

.................... ضدهم تمثلت لم يلتزم المستعمر بالوعود التي لدمها للسكان بل طبك سياسة 
 ..................................................................................................................................في

 ـــــــه :اربط الحذث بتاريخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: النشاط الثالث

 24/11/1832   -                                                  معاهذة التافنت 

             1837-             نزول القىاث الفزنسيت بسيذي فزج 

  30/05/1837   -                                      عبذ القادر األميزمبايعت 

 14/06/1830   -                                         سقىط مذينت قسنطينت 

.....

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

…
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  حامد العربي المزارة: ابتدائية                                    ة الوطنية                              يوزارة الترب

 بونوارة كمـــــــــــــــــــــــــال: األستاذ                                                       3102/3102 األولالثالثي  الختبارا

 اعة ـــــــــــــــــــــس: المدة                                                               التاريخ       : اختبار في مادة 

 :األول النشاط
 اذكر سببين من أسباب احتالل فرنسا للجزائر؟ (1

 ما هي الحادثة التي افتعلتها فرنسا من أجل احتالل الجزائر؟ (2

 :الثاني النشاط
 :أربط كل حدث بما يناسبه

   50/59/1385             تحطم األسطول الجزائري في معركة نافرين 
 27/50/1329         رج       ـــــــــــــــنزول القوات الفرنسية بميناء سيدي ف 
 11/50/1385              ن  ـــــــــتوقيع معاهدة االستسالم مع الداي حسي 

 :الثالث النشاط
أمام ( عسكرية، إدارية، اقتصادية، ثقافية ودينية ) ضع كل سياسة من سياسات فرنسا في الجزائر 

 :العبارة المناسبة
  الجدد من أوربامنح األراضي والممتلكات للوافدين).................(  . 

 القتل الجماعي وتخريب األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك).................(   . 

 ـاتتقسيم الجزائر إلى ثالث مقاطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).................(   . 

 نشر الجهل واألمية بين الجزائرييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن).................(    . 

 ـــــــــــــــــــــيإهمال الجانب الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).................(   . 

 نشر الخرافات وهدم المساجد وتحويلها ألغراض أخرا).................( . 

 :الرابع النشاط
 :أجب بنعم أو ال

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضرب الداي حسين القنصل الفرنسي بالمروح. 

 دوـــــــــــــــــانهزمت القوات الجزائرية في معركة اسطوالي لخوفهم من الع. 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتل المستعمر الفرنسي المدن الجزائرية في وقت قصي. 

 التزم المستعمر الفرنسي بالوعود التي قدمها للسكان عشية االحتالل. 

 إقليم الصحراء تطبق عل سكانه القوانين المدنية الفرنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
 1من  1الصفحة 



 االبتذائيـت مذرسـت ابن تومرث

 11/1314/ 03 اإلجراء تاريخ:             ابتـذائي                                 قســم السنـت الخامسـت

 د 44المذة:                                                                  

 اختبـار الفصـل األول في مـادة التـاريــخ

 

 اط( نق 20ل: )ل األو السـؤا

 تطمع يف احتالل اجلزائر. اذكرىا. ىناك عدة عوامل جعلت فرنسا

  نقاط(21) :السـؤال الثـانـي

 اختذت فرنسـا ذريعـــة الحتالل اجلزائر. ما ىي؟

 نقاط(3) السؤال الثالث:

 الوسائل.مل يستسلم الشعب اجلزائري للدخيل احملتل، بل قاومو طوال وجوده يف اجلزائر، ومبختلف  

 ـ اذكر مقاومتني شعبيتني، وحدد إطارمها الزماين واملكاين.

 نقاط( 20) الوضعية اإلدماجية:
 أكمل الفقـــرة:

 مل يلتزم املستعمر الفرنسي ابلوعود اليت قدمها للسكـان أثناء االحتالل، بل طبق سياســات وحشيـة يف خمتلف امليادين.   

ـــــــــــ ..... ــــــــــدان العســــــــــكري ب ــــــــــدان االقت ـــــــــــادي قــــــــــام .......و ......فقــــــــــام يف املي ............................، ويف املي

 ............، و ......................................................................................مب ادرة.........

...... ...................ونشـــر.......... ...........،.....................حـــاول تشويـــــوأمـــا يف امليـــدان الثقـــايف والـــدي  ف

 ...................................................................ل....................................، واستبداوىدم

 
 ابلتـــــوفــــيــــــــق                                            1/1انتــهـــــى                                                       ال فحــــة 

 
 



 02/12/2014(                                    تاريخ اإلجراء: 2014/2015) مدرسة احمد فراح بن عالل
 الصف الخامس ابتدائي

 

 نقطة( 2‚5النشاط األول:)
 اربط الحادثة بتاريخها الزمني:

 
 
 

 

 
 

 (تان:)نقطثانيالنشاط ال
 امأل الفراغات بالكممات التالية:

 الجهل   –             القتل الجماعي   -            المعمرين   -               ثالث مقاطعات   
 بتقسيم -مصادرة األراضي              –               التاريخ  -          أحياءالناس  إحراق - 
   

قام االستعمار الفرنسي في الميدان العسكري بــــ ................ و .................. وفي الميدان اإلداري           
............... البالد الى ......................اإلدارية، وفي الميدان االقتصادي بــ ................. ومنحها 

 وتشويه..........................  ..............بنشر.في الميدان الثقافي لـــ.................. الجدد، و 
 

 نقطة( 2‚5:)لثالنشاط الثا
 جب بنعم أو الأ

 )...............( .أرسلت فرنسا حملة الحتالل الجزائر انطلقت من ميناء سيدي فرج 
  .اتخذت فرنسا حادثة المروحة كذريعة الحتالل الجزائر)...............( 
 )...............( .كان التعليم منتشرا قبل االحتالل الفرنسي 
 اختالف العدة و العدد بين طرفين تمكنت القوات الفرنسية من النزول بسيدي فرج بسبب.  )...............( 
  قسنطينة كعاصمة له. اتخذ األمير عبد القادر مدينة)...............( 

 
 نقطة( 3:)رابعالنشاط ال

 اجب عن األسئمة التالية:
 اذكر سببين من األسباب التي أغرت الفرنسيين باحتالل الفرنسي. -
 اذكر ثالثة شخصيات قادت المقاوم الشعبية. -
 لماذا انتشر الجهل واألمية بين السكان في عهد االستعمار الفرنسي؟-
 

 

 التاريخاختبار الفصل األول في  

 *           تحطن األسطول الجزائري. -

 *                         حادثت الوروحت. -

 * نزول القواث الفرنسيت بسيدي فرج. -

 *                      هعاهدة االستسالم. -

 .                        *الوقاوهت الشعبيت -

   *- 1830 -  1916. 

 .1827أفريل  29 -*   

 .1830جويليت  5 -*   

 .1830جواى  14 -*   

   *- 1827 



 

 ابتدائية أيب بكر الصديق                                                مستوى السنة اخلامسة
 5102/  5102سعيد عتبة ورقلة                                                          

 تاريخنشاط الاختبار الفصل األول يف 
 

 * التمرين األول :
 أكمل الفراغ مبا يناسب  

 قسمت اجلزائر بعد االحتالؿ إىل ثالث مقاطعات ىي  
 اجلزائر و ....................  و ....................

     كل مقاطعة منها هبا نوعاف من البلدايت ؛ بلدايت أوربية وبلدايت ..................
 

 :  ين* التمرين الثا
 أجيب بػ ) صحيح ( أو ) خاطئ (   

 )                ( من أسباب احتالؿ فرنسا للجزائر موقعها االسرتاتيجي -
 )                (          كانت اجلزائر قبل االستعمار الفرنسي ضعيفة  -

 )                (أوؿ معركة بني اجلزائر و فرنسا ىي معركة سطاواِل    -

 )                (        اجلزائري مبعركة انفارين  كاف حتطم األسطوؿ  -

 

 : ثالثالتمرين ال* 
 اربط بني احلدث و اترخيو  

 .                    . توقيع معاىدة استسالـ الداي حسني  >4=0أفريل  <4
 .                    . نزوؿ قوات فرنسا بسيدي فرج  81=0جواف  09
 . حادثة ادلروحة            .           81=0جويلية  :
 
 

 موفقوف إف شاء هللا                                 






