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 أمام كل عبارة :  طأ: أضع صحيح أو خ (1التمرين )

 .....اآلثار القديمة هي كل مخلفات اإلنسان في العصر القديم ............ -
 .................................المخطوطات هي ليست من اآلثار القديمة  -
 ................التاسيلي هي منطقة جبلية تقع في الشمال الجزائري ...... -
 .........................ضريح ماسينيسا في ضواحي قسنطينة ...........يقع  -
 ............................أبوليوس هو من أبرز ملوك نوميديا ........... -
 ..... ...................مراحل........ 5المؤرخون فترة التاريخ إلى قسم  -

 ( : أصنف اآلثار التالية في الجدول : 2التمرين )

األثار  –مدينة جميلة األثرية  –رسوم بكهوف تاسيلي  –مدينة تيمقاد األثرية  –فأس حجري 

 كتابة على الورق البريدي . –رأس رمح حجري  –قطعة نقدية نوميدية  –الرومانية بتيبازة 

 مسكوكات و محفوظات  آثار عمرانية  نقوش صخرية  أدوات حجرية 

 
 
 

   

 

 :  الوضعية اإلدماجية

 .شاهدت فيلما وثائقيا يتحدث عن حياة اإلنسان خالل مرحلة ما قبل التاريخ 

 أذكر بماذا تميزت حياة اإلنسان في هذه المرحلة  -

1- ................................................................. 

2- ................................................................. 

3- ................................................................. 

 8102 مارس             ( 3AP ابتدايئ ) الثالثةاملس توى: 

 يف مادة التارخي  الثاينلفصل اختبار ا

1/1الصفحة   
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 لالختبار  تصحيح نموذجي

 أضع صحيح أو خاطئ أمام كل عبارة : ن( 3):  (1التمرين )

 ص()      اآلثار القديمة هي كل مخلفات اإلنسان في العصر القديم  -

 خ()                       المخطوطات هي ليست من اآلثار القديمة -

 خ()           التاسيلي هي منطقة جبلية تقع في الشمال الجزائري  -

 ص()                         ضريح ماسينيسا في ضواحي قسنطينة  -

 خ()                            أبوليوس هو من أبرز ملوك نوميديا  -

      خ()                     مراحل 5قسم المؤرخون فترة التاريخ إلى  -

 أصنف اآلثار التالية في الجدول : ن( 4):  (2التمرين )

األثار  –مدينة جميلة األثرية  –تاسيلي  رسوم بكهوف –مدينة تيمقاد األثرية  –فأس حجري 

 كتابة على الورق البريدي . –رأس رمح حجري  –قطعة نقدية نوميدية  –الرومانية بتيبازة 

 مسكوكات و محفوظات  آثار عمرانية  نقوش صخرية  أدوات حجرية 

 فأس حجري -
 رأس رمح حجري -
 

رسوم بكهوف  -
 تاسيلي

 مدينة تيمقاد األثرية -
 مدينة جميلة األثرية -
 األثار الرومانية بتيبازة -

 كتابة على الورق البريدي -
 قطعة نقدية نوميدية -

 

 ن(3):  الوضعية اإلدماجية

  شاهدت فيلما وثائقيا يتحدث عن حياة اإلنسان خالل مرحلة ما قبل التاريخ 
 أذكر بماذا تميزت حياة اإلنسان في هذه المرحلة  -
 السكن في الكهوف  -1
 ممارسة الصيد  -2
 التنقل على الحيوانات  -3
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