
 

 

 علمية والتكنولوجيةلإختبار الفصل الثالث في التربية ا
 إسم ولقب التلميذ............................................................ السنة األولى إبتدائي

 ن( 5.2).(َساِئلٌ )َأْو   (ُصْلٌب )ُأْكُتْب الَكِلَمُة الُمَناِسَبُة ِلُكلِّ ِجْسٍم   التمرين األول:
     

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

.................. .................. .................. .................. ................. 
 ن( 1)ِإْرِبْط ُكلَّ َأَداٍة ِبَماَدِة ُصْنِعَها. التمرين الثاني:

 
 

                            

 ن( 5.2َأْكِمْل الَفَراَغ بالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة : )التمرين الثالث:
يَّاَلِة     –قَ َلِم الرََّصاِص    –قَ َلِم الِحْبِر           الطََّباِشيرِ    -األَْلَواِن الَمائَِيِة     –السَّ

ُرُك أَثَ ًرا َيْسُهُل ِإزَالَُتُه ِعْنَد ِإْسِتْعَماِل ...................َأْو..........  ...........،َمَواُد الِكَتابَِة َو الرَّْسِم تَ ت ْ
 ....................َأْو.......................... َأْو......................... َوَتْصُعُب ِعْنَد ِإْسِتْعَمالِ 

 ن( 1.2)التمرين الرابع: َشِطْب  َعَلى اأَلْشَياِء الِتي الَ َتُذوُب بِالَحَرارَة.
                                                                                                                                 

 ن( 5.2)   .ُصورٍَة بِالَِّتي تُ َناِسبُ َها التمرين الخامس: ِإْرِبْط ُكلَّ 
                                              

 

                                                                    

                                                                                                                                              

  
 



 

 

 ُسورَُة.....................
ِبْسِم الّلِه الَرْحَماِن الَرِحيِم           

(................................................1........................................)
(..............2(.....................................................................)3.)  

 َصَدَق اللَُّه الَعِظيم        

 الظُّْهرُ  الَمْغِربِ  الَعْصرِ  الِعَشاُء  الصُّْبحُ 

 لمدنيةإختبار الفصل الثالث في التربية ا
 إسم ولقب التلميذ............................................................ السنة األولى إبتدائي

َها . التمرين األول:  ن( 3) َسِم الُسورََة الَكرِيَمة، ورَتِب ْ
َناَك الَكْوثَ رَ         -ِإنَّ َشانْ َئَك ُهَو األَبْ تَ ُر                -َفَصلِّ ِلَربَِّك َوأَْنَحِر            ِإنّا َأْعطَي ْ

 
 

 

 

 

 ن( 5.2)  ِإْرِبْط ُكَل َصاَلٍة َحَسَب تَ ْرتِيِبَها . التمرين الثاني:
 
 
          
        [1[                  ]2[                  ]3[                   ]4[                   ]5] 

 ن( 5.2) يَك  يَلِ        -بَِيِميِنَك           -َأْكِمْل الَحِديَث الَشرِيَف :    َسمِّ    التمرين الثالث:
 مْ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللَّهُ لَّ صَ  هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  الَ قَ      

ا.........................."....اللََّه ، وَُكْل ..................." يَا ُغاَلُم: ...........  ...... وَُكْل ِممَّ
 ن( 3َأِجْب ب  ً)ص( َأْو )خ(.  )  التمرين الرابع:

  َهاَدتَاِن  ُهَما الرُّْكُن اأَلْخيٌر ِمْن َأرَْكاِن اإْلْساَلِم     )........(الشَّ
 )........(                                َأْحتَ ْرُم النَّاَس َو ُاَحيِّيِهْم 
  َْوِم  أَنَاُم َعَلى ج َراُ ُدَعاَء الن َّ  )........(           ْنِبي األَْيَسِر َوَأق ْ
  بِالطََّهارَِة                               )........(اإْلْساَلُم يَْأُمُرنَا 
 )........(            ِفِي ِعيِد اأَلْضَحى الَ ُنَصِلي في الَمْسِجِد 
 )........(                              الُمْسِلُم َيْذُكُر اللََّه َكِثيًرا 



 

 

 لمدنيةإختبار الفصل الثالث في التربية ا
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 ن(4)ُتَمِثُل ُعْمَلَة الَجَزائِر.ي َحِوْط َعَلى النُ ُقوِد التِ  التمرين األول:
 
 

  

 

 

 الُعْمَلُة الَوطَِنَيُة  ِهَي:.............................................   
 ن( 2َلِوْن بِاأَلْصَفِر الِبطَاقَات الِتي ُتَمِثُل َوثَاِئَق َهوِيَِتي.) التمرين الثاني:

 َجَواُز الَسَفرِ   َتْذِكَرُة الِقطَارُ   الِبطَاَقُة الَمْدَرِسَيةُ 

 

تَ ُر الصِّحِّي    الِكَتاُب الَمْدَرِسيُ   ِبطَاَقُة التَ ْعرِيِف الَوطَِنَيةُ   الَدف ْ

 
 ن( 4َأْكِمْل الَناِقَص .):التمرين الثالث

 ُمَحَمْد فَ ْوِزي    -الَجَزائُِر     -ُمْفِدي زََكرِيَّا       -َقَسماً                 
 أَنَا َأِعيُش ِفي َوطَِني ........................................................
َواُن نَِّشيُد َوطَِني  ُهَو.....................................................  ُعن ْ

 ، ............................................ُهَو الِذي أَلََّف النَِّشيَد الَوطَِني  
 َوَلَحَنُه....................................................................

 
 



 

 

 الّلغة العربيةإختبار الفصل الثالث في 
 إسم ولقب التلميذ............................................................ السنة األولى إبتدائي

 َجَواُد ِفي الِعَياَدةِ 
َخائًِفا ِمْن َأْن يُ ْعِطيِو الطَِّبيُب ُحْقَنًة،  أَيُوبُ فََأَخَذُه أَبُوُه ِإَلى الِعَياَدِة الطِِّبيََّة ،َكاَن أَيُوٍب ِإرتَ َفَعْت َحَرارَُة 

َمَع ِلَدقَاِت قَ ْلِبِو َوَوَضَع الِمْحَراَر َعَلى َجَسِدِه، ف َ  َرارَتُُو َوَجَد حَ َفَحَص الطَّْبيُب َحَلَقُو َو اُُذنَُو َو َأْسَنانَُو َو َتسَّ
 : فَاِكَهٌة َوبَ ْعُض الُمثَ لََّجاِت.َذا َأَكْلَت باأَلْمِس ؟ قَاَل أَيُوبُ ُمْرَتِفَعًة، َسأََلُو: َما

 ن( 3) َأْسِئَلُة الَنِص:
 َماَذا َحَدَث أِلَيُوِب؟............................................................................ -
 ِعْنَد الطَِّبيِب؟.......................................................................... َمْن َأَخَذهُ  -
 ِممَّ َكاَن أَيُوُب َخائًِفا؟............................................................................ -
 ..........................................................ِلَماَذا ِإْرتَ َفَعْت َحَرارَُة أَيُوٍب؟............ -

 َأْسِئَلُة اللَُّغة:
 ن( 1ِإْختَ ْر اإِلَجابََة الَصِحيَحَة:) /1
ٌر ِمَن:       َواِء                     الِوقَايَُة َخي ْ  الِعاَلِج                                                                        الدَّ
وقِ أَ     َخَذ اأَلبُّ أَيُوَب ِإلى:    الِعَياَدُة الِطِبيَُّة                  السُّ
 ن(2: )/ِإْسَتْخِرْج ِمَن الَنصْ 2

َدةُ   ث آل الشمسية الَهْمَزةُ  الشَّ
    

 ن( 1/ِإْرِبْط ُكلَّ َكِلَمٍة ِبِضِدَىا.)3
 
 
 ن( 1.5رَِتْب الُجْمَلَة الَتالَِيَة )/ 4

 َحَرارَةَ     -أَيُوَب      –ُمْرَتِفَعًة      -َوَجَد       -الطَِّبيُب           
  ............................................................................................ 

 ن(. 1.5ُكَراس اإِلْخِتَبار. )ِإَعاَدة ِكَتابَة الَنْص ِفي   ِكَتابٌَة:

َسِميٌن                    ُحْلٌو                             َحاِضٌر                     َطِويٌل         

َغاِئٌب                        ُمرٌّ      َنِحيٌف                              َقِصيٌر                      



 

 

 الرياضياتإختبار الفصل الثالث في 
 إسم ولقب التلميذ............................................................ السنة األولى إبتدائي

 التمرين األول:أَْنِجز الَعَمِلَياْت التَّالَيُة.)3ن (
 

 
   

 ن( 2. )َواَُلِونُأْحُسب  التمرين الثاني:
 ،َلوِْنُه بِاأَلْصَفر.ثَاتَعَدُد الُمثَ لَّثَات ُهَو.....ُمثَ لَّ 

  ، َلوِْنُه باأَلْزَرِق.اتِ َعَدُد اْلُمَربَ َعات ُهَو.....ُمَربَّع
   َدَواِئر، َلوِْنُه باأَلْحَمر......َعَدُد الَدَوائِر ُهَو...

 َلوِْنُه باأَلْزَرق. َعَدُد اْلُمْسَتِطياَلت ُهَو....ُمْسَتِطياَلت،
 ن( 2: )ُأْحُسب َمايَليالتمرين الثالث:

27 + 12  =….+.….+….+….         45 + 23 =….+…..+  ….+…. 
              =…..+…..                                    =…….+…….   
              =…..                                            =…… 

 التمرين الرابع: َأْكِمْل الَشْريَط الَعَددي َحْسَب رَْقِم اأَلَحاد.)5.1 ن(

57 . . . . . . 
 ن( 5.1ِديَنارًا . ُاْحُسْب َكْم َصاَر ِعْنَد َفرِيد؟)  33ديَِنارًا ، زَاَدْتُه أُُمُه  21ِعْنَد َفرِِيد :المشكلة

 اْلَحلُ 
       

         .   .    +  .   .   =........                                         .    .  
 .    .   +                             َصاَر ِعْنَد َفرِيد................ِديَنارًا. 

                                  =   .     .  

14              65              23                 55                 24                32            
33            +54            +42               +42               +63              +17             +

= . .              = . .              =  . .              = . .           =  . .            = . . 



 

 

 إختبار الفصل الثالث في التربية التشكيلية
 إسم ولقب التلميذ............................................................ السنة األولى إبتدائي

 ن( 4) التمرين األول
 ن(3.5) ُمْسَتِعيًنا بالِمْسَطَرِة ثَُم َلوِْنه./ َأْكِمِل الَرْسَم 1

       
  ن(0.5)/َسِم الَشْكَل الُمَتَحِصِل َعَلْيه2

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

 ن( 6) :التمرين الثاني
 ن( 4)/َلِوْن الَرْسَم بِأَْلَواٍن ُمْخَتِلَفٍة.1
َواناً ُمَناِسًبا 2  ن( 0.5)لِْلَرْسِم:...................../ِإْختَ ْر ُعن ْ
 ن( 1.5) /َسِم َثاَلُث َحيَ َوانَاٍت َمْوُجوَدٍة ِفي الُصورَِة: ............   .............    ..............3

 


