
 
 2016/2017الموسم الدراسي:..........................................                                                                        مدرسة :

           د 60المدة: ...................                                                                                          االسم واللقب:

 (3)س   الجغرافيا في نشاط  لثاختبار الفصل الثا

 . في مكانها المناسب اآلتيةالبيانات  ضع:   1س

 خط غرينتش  ـــ  ةالجنوبي يةالقطبالدائرة ـ ـ  ةالشمالي يةالقطبالدائرة   مدار السرطان  ـخط االستواء ــ  مدار الجدي ـ  

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

                                 

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

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        ........... 

 .......... 

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

 

                                                                                                                                                             

  :ةالخطوات التاليا عبأنجز على الخريطة مت:  2س

                                             ر               باألخضلشريط الساحلي ا ألون*1

 يلبنايةَ بل  الداخ ألون المناطق*2

 صفر                                                                األب ويةالصحراالمناطق ألَون *3

                                                                                               أسمي الجهات األساسية*4

 

 

 

 مايناسب كل مجموعة . أربط بسهم :  3س

 قلة المدارس         *                                      *من مظاهر الريف    

 كثرة المراعي     *                                                               

 محالت تجارية كبرى       *                                     *من مظاهر المدينة    

 نقاء الجو     *                                                               
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 اْلجوبة

 

 .في مكانها المناسب اآلتيةالبيانات  ضع:  :   1ج

 خط غرينتش  ـــ  ـ الدائرة القطبية الجنوبيةـالدائرة القطبية الشمالية    خط االستواء ــ  مدار الجدي ـ  مدار السرطان  ـ

   الدائرة القطبية الشمالية                                                                                                                                          

                                 

                                                                                                    مدار السرطان   .                                                             خط غرينتش                                                          

                                                                                                                                                                                                                 

 خط االستواء                                                                                                                                                              

مدار  

الدائرة القطبية                                                                                                                                     الجدي

   الجنوبية

 

                                     شمال                                                                                                                        

 :ةالخطوات التاليا عبأنجز على الخريطة مت:  2 ج 

                                        شرق                                                    غرب      ألون الشريط الساحلي باألخضر                    *1

 ألون المناطق الداخل يةَ بالبني*2

 ألَون المناطق الصحراوية باألصفر                                                                *3

                                                                                               أسمي الجهات األساسية*4

                                                                                                                 

 جنوب                                                                                                                    

 : أربط بسهم  مايناسب كل مجموعة . 3 ج

 قلة المدارس         *                                      *من مظاهر الريف    

 كثرة المراعي     *                                                               

 محالت تجارية كبرى       *                                     *من مظاهر المدينة    

 نقاء الجو     *                                                               
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 2016/2017الموسم الدراسي:..........................................                                                                        مدرسة :

           د 60المدة:                                                                ...................                           االسم واللقب:

 (3)س   التاريخ في نشاط  لثاختبار الفصل الثا

 . شطب على العبارة الخاطئة: 1س

 وجهت جماعة من المجاهدين نداء إلى الشعب ) الجزائري ــ  الفرنسي ( . 1954نوفمبر 1في 

 (. 1945ـــ   1954نوفمبر )  سمي بيان أول 

 .  السلم الزمني نسجل عليه ) األبحاث ــــ  األحداث(

                              (1862ــ   1962جويلية )  5أخذت الجزائر استقاللها يوم 

 وطنهدينه و)الشهيد ــ  المجاهد ( هو الذي استشهد من أجل 

 سنوات ونصف( سنة .7ــ   132دام االستعمار الفرنسي للجزائر ) 

 : أكمل الفراغ بما يناسبه . 2س

 لبالدي  ................................................. عنوان النشيد الوطني الرسمي

 أفريل سنة ..............  ألفه شاعر الثورة  ................................................في شهر

 ................ حيث انضم إلى الثورة سنة

 أثناء االستعمار الفرنسي الغاشم .الوطن اذكر أربعة شهداء :  3س

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

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

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

 عبارات المطابقة لألفعال اآلتية .استخرج من الفقرة الموالية ال:  4س

 ـــــ  المناضلين  التحرراحتالل ــــ مقاتلة ـــــ  دعوة ــــ      

 وجهت جماعة من المجاهدين نداء إلى الشعب الجزائري تدعوه إلى محاربة االستعمار الفرنسي, 1954نوفمبر  01في 

 .  1954وإخراجه من الجزائر من أجل الحصول على االستقالل . وسمي هذا النداء بـ : بيان أول نوفمبر 

.......................                                 مقاتلة =                               = ...................... لاحتال

 التحرر = .....................                                ........................دعوة =

 المناضلين = .........................                            
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 اْلجوبة

 :شطب على العبارة الخاطئة . 1ج

 وجهت جماعة من المجاهدين نداء إلى الشعب ) الجزائري ــ  الفرنسي ( . 1954نوفمبر 1في 

 (. 1945ـــ   1954بيان أول نوفمبر )  سمي 

 السلم الزمني نسجل عليه ) األبحاث ــــ  األحداث(  .

 (                             1862ــ   1962جويلية )  5أخذت الجزائر استقاللها يوم 

 الشهيد ــ  المجاهد ( هو الذي استشهد من أجل دينه ووطنه )

 سنوات ونصف( سنة .7ــ   132ائر ) دام االستعمار الفرنسي للجز

 : أكمل الفراغ بما يناسبه . 2 ج

 قسمالبالدي   عنوان النشيد الوطني الرسمي

  1955في شهر أفريل سنة   مفدي زكرياءألفه شاعر الثورة  

 1955حيث انضم إلى الثورة سنة 

 .اذكر أربعة شهداء الوطن أثناء االستعمار الفرنسي الغاشم:  3ج 

باجي مختار ـــ الجياللي بونعامة ــــ حسيبة الحواس ــ  ديدوش مراد ـــ العربي بن مهيدي ـــ زيغود يوسف ـــ  سي

 بن بوعلي ـــ مصطفى بن بولعيد ـــ العقيد لطفي ـــادريس عمر ...

 : استخرج من الفقرة الموالية العبارات المطابقة لألفعال اآلتية . 4ج

 ـــــ  المناضلين  تحرراحتالل ــــ مقاتلة ـــــ  دعوة ــــ  ال    

 وجهت جماعة من المجاهدين نداء إلى الشعب الجزائري تدعوه إلى محاربة االستعمار الفرنسي, 1954نوفمبر  01في 

 .  1954وإخراجه من الجزائر من أجل الحصول على االستقالل . وسمي هذا النداء بـ : بيان أول نوفمبر 

 محاربة =مقاتلة                              االستعمار = احتالل

 االستقالل =التحرر                              نداء = دعوة

 المجاهدين =المناضلين 
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