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 ن(4):التمرين األول

 ضع )ص( أمام العبارة الصحيحة و )خ( أمام العبارة الخاطئة و صحح الخطأ. *

 التاريخ هو سلسلة من األحداث  ).......( -     

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

 التقويم الميالدي هو نسبة لهجرة الرسول صلى هللا عليه و سلم  )......( -

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

 يوما ).......( 356يوما أو  563في السنة  -

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

 الوحدة الزمنية هي فترة من الوقت )........( -

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

 )........(شهر مارس هو الشهر الرابع في السنة الميالدية   -

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

 ن(2.5)التمرين الثاني 

 أمأل الفراغ بما يناسب. *

 كّل إنسان يرتبط ميالده بـ.............و.............و.............  . -     

 ............... .التقويم التاريخي ينقسم إلى تقويم ..........و تقويم  -     

 

 2015  :مارس           (3AP)ابتدائي الثالثة  :املستوى 

 التاريخلفصل الثاني يف مادة ااختبار  
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 ن(1.5)التمرين الثالث :

 أربط كل حدث بالتاريخ المناسب له . *

 1966            وفاة األمير عبد القادر                                              -     

 1883             نقل جثمانه إلى الجزائر و إعادة دفنه في مقبرة العالية      -    

 1832مبايعة األمير عبد القادر تحت شجرة الّدردارة                             -    

 ن(2)التمرين الرابع :

 رتب العبارات التالية في الجدول . *

 م. 1807سبتمبر   -بمعسكر    -األمير عبد القادر    -ُولد  

 الّزمان المكان الّشخصية الحدث

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

 

-....................... -...................... 
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 ن(4): :األولالتمرين 

 ضع )ص( أمام العبارة الصحيحة و )خ( أمام العبارة الخاطئة و صحح الخطأ. *

  (ص)التاريخ هو سلسلة من األحداث   -     

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

 (خ)سلم  التقويم الميالدي هو نسبة لهجرة الرسول صلى هللا عليه و  -

   إلى مولد نبي هللا عيسى عليه السالم .التقويم الميالدي هو نسبة 

 (خ)يوما  356يوما أو  563في السنة  -

 يوما 366يوما أو  565في السنة     

 )ص(الوحدة الزمنية هي فترة من الوقت  -

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

 (خ)هو الشهر الرابع من السنة الميالدية  شهر مارس - 

 من السنة الميالدية  الثالث رشهر مارس هو الشه 

 ن(2.5)التمرين الثاني :

 * أمأل الفراغ بما يناسب.

 .سنةو   شهر و يوم كّل إنسان يرتبط ميالده بـ. -     

 . هجريو تقويم  ميالديالتقويم التاريخي ينقسم إلى تقويم  -     

 ن(1.5)التمرين الثالث :

 * أربط كل حدث بالتاريخ المناسب له .

 1966وفاة األمير عبد القادر                                                          -

 1883نقل جثمانه إلى الجزائر و إعادة دفنه في مقبرة العاليية                   -

 1832مبايعة األمير عبد القادر تحت شجرة الّدردارة                             -

   3APالتر يخلفصل الثرني يف مردة اتختار   التصحيح النموذجي ال
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 ن(2)التمرين الرابع 

 * رتب العبارات التالية في الجدول .

 م. 1807سبتمبر   -بمعسكر    -األمير عبد القادر    -ُولد  

 الّزمان المكان الّشخصية الحدث

 األمير عبد القادر- ُولد -

 

   1807سبتمبر  - .معسكر -
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