
 1/2نﾟّ÷فحة

 
 

ٚاطية الشعبية ٚية الديمق  الجمهڤرية الجزائ
ارع التربية الڤطنية  ٛو

ٚية  ٚ وسطمدي  التربية الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسة ة  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعةٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

ّ:لم～ينّاأوّ ال「ّ 
 :م［ نأسرض إﾟى نأقل سرعة 3ش 2ش 1ب سرعة カب＝ات نﾟقلب بوضع احظ نﾟ÷ور ث］ رتّ 

 
 
 

  

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

ّ:انيم～ينّال』ّ ال「ّ 
 :عبارة ضع )ص( صحيح أو )خ( خطأ أمام كلّ 

 تعي‘ مع＞ا نﾟحيونカات نﾟغير نأﾟيفة  -

 نﾟقلب ا カرنケ باﾟعي［  -

 ＞ف‥ ع＞دما أカام ف ع［ نﾟتّ أتوقّ  -

 نﾟقلب يوجد أسفل نﾟبط［  -

 يدخل نﾟهونط م［ أカفي  -

 ات قلبي بوضع نﾟيد ‥ دقّ أتحسّ  -

ّال』 الث:م～ينّال「ّ 
 :ﾟحيونカات نأﾟيفة ونﾟغير نأﾟيفةف نص＞ّ 

ّفيلّ–أثنبّّ–دجاجةّّ–خ～وفّّ–ق～دّّ–تم＋احّ
ّال】يواناتّالغي～ّأليفةّال】يواناتّاأليفة

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

  ٕ  التربية العلميةع: اما
 ابتدائي اأولى :امستڤڥ 

 

 ................................................................................. ااسم واللقظ:
 2019ة03ة06ارئ: الت  
 

اني الفصل اختبار  الث   
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 2/2نﾟّ÷فحة

 

ّال～ ابعال「 م～ينّ
 عضوّ-باس「م～اث              :  بنأمأ نﾟفرنم 

 ”ونل حياتي. ..................................................هام في جس≠يش ي＞ب“  .................................................قلبي

ّ:ال「م～ينّال【ام｜
 ع－بّ–ش『～ةّّ–ّش『ي～ة          صورة:ﾞتب نس］ كل ن  

 
 
ّ
ّ
ّ:ادحم～ينّال＋ّ ال「ّ 

 :نربط كل حيونن باﾟبطاقة نﾟ≠＞اسبة  (1
 
 
 
 
 

 اقال＋ّ ّ–اأوثاقّّ–ه～ةّال‖ّ ّ–ج＼وثّ نﾟ≠＞اسب:ضع كل كل≠ة في مكاカها   (2
 

  

                                          

                                                             

               

ّ

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

 نأرカب 

 ≠ساحنﾟتّ 

 ة نﾟقطّ 

 لحفاةنﾟسّ 

 نﾟبقرة

 نﾟح≠امة 

 بيوض

ﾟودو   

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

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

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

......................................... 
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 1/2نﾟّ÷ف＋ة

 
 

ٚاطية الشعبية ٚية الديمق  الجمهڤرية الجزائ
ارع التربية الڤطنية  ٛو

ٚية  ٚ وسطمدي  التربية الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسة ة  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعةٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

ّن(1.5)ّ:لم～ينّاأوّ ال「ّ 
 :م［ نأس｜ض إﾟى نأقل س｜عة 3ش 2ش 1ب س｜عة カب＝ات نﾟقلب بوضع ث］ رتّ  احظ نﾟ÷ور

 
 
 

  

2 3 1 
ّ

ّن(1.5)ّ:انيم～ينّال』ّ ال「ّ 
 :عبارة ضع )ص( ص＋يح أو )خ( خطأ أمام كلّ 

 ( خ)    تعي‘ مع＞ا نﾟ＋يونカات نﾟغي｜ نأﾟيفة  -

 (                  ص)                  نﾟقلب ا カ｜نケ باﾟعي［  -

 ( خ)        ＞ف‥ ع＞～ما أカام ع［ نﾟتّ  فأتوقّ  -

 (  خ)             نﾟقلب يوج～ أسفل نﾟبط［  -

 (ص)               ي～خل نﾟهونط م［ أカفي  -

 (ص)      ات قلبي بوضع نﾟي～ ‥ دقّ أت＋±ّ  -

ّن(1.5)ّال』 الث:م～ينّال「ّ 
 :ﾟ＋يونカات نأﾟيفة ونﾟغي｜ نأﾟيفةف نص＞ّ 

ّفيلّ–أثنبّّ–دجاجةّّ–خ～وفّّ–ق～دّّ–تم＋احّ
ّال】يواناتّالم「وح－ةّال】يواناتّاأليفة

ّفيل -ق｜د -ت≠±احّأرカب -دجاجة  - خ｜وف
 

  ٕ  التربية العلميةع: اما
 ابتدائي اأولى :امستڤڥ 

 

 ................................................................................. ااسم واللقظ:
 تصحيح اختبار الفصل الثاني   ..............................................................ارئ: الت  
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 2/2نﾟّ÷ف＋ة

ّن(0.5)ّ:ال～ ابعال「 م～ينّ
 عضوّ-باس「م～اث              :  بنأمأ نﾟف｜نم 

 ”ونل حياتي. باست≠｜نرّهام في ج±≠يش ي＞ب“ ع＝و قلبي

ّن(1.5)ّ:ال「م～ينّال【ام｜
 ع－بّ–ش『～ةّّ–ّش『ي～ة          صورة:ﾞتب نس］ كل ن  

 
 
ّ
ّ
ّ
ّن(3.5)ّ:ادحم～ينّال＋ّ ال「ّ 

 ن(1.5)ّ:نربط كل حيونن باﾟبطاقة نﾟ≠＞اسبة  (1
 
 
 
 
 

 ن(2)ّاقال＋ّ ّ–اأوثاقّّ–ه～ةّال‖ّ ّ–ج＼وثّ نﾟ≠＞اسب:ضع كل كل≠ة في مكاカها   (2
 

  

                                          

                                                             

               

ّ

 ش【ي｜ة

 نأرカب 

 ≠±احنﾟتّ 

 ة نﾟقطّ 

 ّ±ﾟل＋فاةن 

 نﾟبق｜ة

 نﾟ＋≠امة 

 بيوس

ﾟودو   

 ه｜ةﾟ…ّ ن

 نأورنق

 ّ±ﾟاقن 

 ج‖ور

 ش【｜ة ع×ب
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