
 

 1/2نﾟّ÷فحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارع التربيغ الڤطنيغ  و

ٚيغ  ٚ وسطمدي  التربيغ الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  – يعغٛر بڤ -الخاص 
 

 
 

 

 : ال「مرين اأول
َ:يدَ ～َ يطَنﾟعَ ｜َ لَنﾟ×َ ≠َ ゙َ أَ 
ََ

ََ
..َ..َ..َ64َ..َ..َ..َ..َ14َ4َ

َ
َ
َ

  :ال』اني ال「مرين
ُ±ب َ َُث］ َُأح   :ف كّ ك 

15ََ+73َََََ59 + 20         ََََََََ42    َ                                27 + 

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

 

 :ال「مرين ال』الث
  :ةَ يَ ن゚َ وَ ةَنﾟ≠َُ｜َ ×َ ىَنﾟعَ لَ لَعَ حُ÷َتَ ب゚ََ اسَ ＞َ نﾟ≠ََُدَ ～َ نﾟعَ َعَ ض َ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ=َ
َ

ََََََََََََ

45َََ 25 .. .. 10َ5َ

  ٕ ٚياضياػع: اما   ال
 اأولى ابتدائي  :امستڤڥ 

 

 ........................................................... ااسم واللقظ:
الثالثالفصل اختبار  9تة2ة8تة2ارئ: الت    
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+10 

ヲヰ ... ヱヴ 40 ... ン6 
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 2/2نﾟّ÷فحة

َ:الرابعال「مرين 
ََ:ةبَ اسَ ＞َ نﾟ≠ََُةَ ≠َ لَ نمَباﾟكَ ｜َ نﾟفَ لَ≠َ ゙َ أَ 

 ف  ر  ح   – ه  ج  و   – ح  أ  ث   – ب  ع  ك  م  
َ
َ
َ
َ

 :ال「مرين ال【امس
َب:َاسَ ＞َ يتَنﾟ≠َُوقَ ىَنﾟتَ ي｜َإ゚َ ×َ تَُة゚ََ اعَ يَنﾟ±َ ب َ｜َ قَ ］َعَ رسَُنَُة،َوَ اعَ هَنﾟ±َ يَ إ゚َ َي｜َُ×َ ‖يَتَُيتَن゚َّ ق ََوبَنﾟتَّت゙ََُ ُنَ 
َ
َ
 

 
 

  :المشكلة

゙َ نﾟفَ َح［َ يَص َفَ  َةَبَّحَ 20َي［َمَ أَ ］َوَ ي َ｜َ تَمَ ل ゙ََ ز،َأَ ｜َ ةَكَ بَ حَ 35ََةَ هَ ا
َ؟َ［َ حَ يَنﾟ÷ َتَفَ ي َقَ زَبَ ｜َ ةَكَ بَ حَ َ］َ ゙َ  -

َاأجوبة                ال】ل                    تلعمليان
 

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

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َك｜زحبةََ....................ح［َ يَنﾟ÷ َف ََيَ ق َب ََ.ََ.ََََََ          ََََََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََ= 

َ

00 :8 
 : ............ ...... : ...... 30  :05 

 مساء

 صباحا 

…………………
…. 

…………………
…. 

…………………
…. 

…………………
…. 
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 1/2نﾟّ÷فحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارع التربيغ الڤطنيغ  و

ٚيغ  ٚ وسطمدي  التربيغ الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  – يعغٛر بڤ -الخاص 
 

 
 

 

 : ال「مرين اأول
َ:يَ دَ ～َ يطَنﾟعَ ｜َ لَنﾟ×َ ≠َ ゙َ أَ 
َََ

ََ
94َ84َ74َ64َ54َ44َ34َ24َ14َ4َ

َ
َ
َ

  :ال「مرين ال』اني
ُ±ب َ َُث］ َُأح   :ف كّ ك 

15ََ+73َ

70+3+10+5 

80+8 

88َ

59 + 20َ

50+9+20+0 

70+9 

79َ

27 + 42 

20+7+40+2 

60+9 

69 

 :ال「مرين ال』الث
  :ةَ يَ ن゚َ وَ ةَنﾟ≠َُ｜َ ×َ ىَنﾟعَ لَ لَعَ حُ÷َتَ ب゚ََ اسَ ＞َ نﾟ≠ََُدَ ～َ نﾟعَ َعَ ض َ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ=َ

45َ40َ35َ30 25 20 15 10َ5َ

  ٕ ٚياضياػع: اما   ال
 اأولى ابتدائي  :امستڤڥ 

 

 ........................................................... ااسم واللقظ:
 الثالثالفصل اختبار تصحيح  9تة2ة8تة2ارئ: الت  
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 2/2نﾟّ÷فحة

َ:الرابعال「مرين 
ََ:ةبَ اسَ ＞َ نﾟ≠ََُةَ ≠َ لَ نمَباﾟكَ ｜َ نﾟفَ لَ≠َ ゙َ أَ 

 ف  ر  ح   – ه  ج  و   – ح  أ  ث   – ب  ع  ك  م  
َ
َ
َ
َ

 :ال「مرين ال【امس
َب:َاسَ ＞َ يتَنﾟ≠َُوقَ ىَنﾟتَ ي｜َإ゚َ ×َ تَُة゚ََ اعَ يَنﾟ±َ ب َ｜َ قَ ］َعَ رسَُنَُة،َوَ اعَ هَنﾟ±َ يَ إ゚َ َي｜َُ×َ ‖يَتَُيتَن゚َّ ق ََوبَنﾟتَّت゙ََُ ُنَ 
َ
َ
 

 
 

  :المشكلة

゙َ نﾟفَ َح［َ يَص َفَ  َةَبَّحَ 20َي［َمَ أَ ］َوَ ي َ｜َ تَمَ ل ゙ََ ز،َأَ ｜َ ةَكَ بَ حَ 35ََةَ هَ ا
َ؟َ［َ حَ يَنﾟ÷ َتَفَ ي َقَ زَبَ ｜َ ةَكَ بَ حَ َ］َ ゙َ  -

َاأجوبة                ال】ل                    تلعمليان
 

َ35َ35-20=15 

َََََََََََََََََََََََََََ-ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َزَ ｜َ ゙َ ََةَُبَ حَ 15َح［َ نﾟ÷ ََيف ََيَ ق َب 20َََََ          ََََََََََ

َََََََََََََََََََََََ15ََََ= 

َ

ヰヰ :Β 
ヰヰ  :ヱΑ ヰヰ  :ヱヰ 3ヰ  :ヰ5 

 مساء

 صباحا 

 س َأ َرَ 

 هَ جَ وَ 

 بَ عَ كَ مَُ

 فَ ｜َ حَ 
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