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التمرين األول: اِْربِْط َمايَِلي

نَة َعلَى ُجْدَراِن الُكُهوفِ  -اآلثَاُر العُْمَرانِيَّةُ القَِديَمة                                           - ُرُسوَمات ُملَوَّ

ُملُوُك َوأَُدبَاُء العَْصِر القَِديِم  -َو الَمْخُطوَطاُت                                      الَمْسُكوَكات -

ْخِريَّة                                                 - الِقَطُع النَّْقِديَّةُ َوالُكتُُب القَِديَمةِ  -النُّقُوُش الصَّ

الَمبَانِي الَّتِي َخلَّفََها اإلْنَساُن قَِديماً   -                                       الشَّْخِصيَّات التَّاِريِخيَّة     -

التمرين الثاني: َضْع َصِحيح أَْو َخاِطئ أََماَم ُكّلِ ُجْملَةٍ 

(............)        التَّاِسيِلي ِهَي َمْنِطقَةٌ َجبَِليَّةٌ تَقَُع فِي فََرْنَسا -

(............)     ِسينِيَسا ِمْن أَْبَرِز ُملُوِك نُوِميْديَاالَمِلُك َما -

 (............)      لَْم يَتُْرك اإلْنَساُن الَِّذي َعاَش فِي القَِديِم أيَّ أَثَرٍ  -

(............)      األََدَواُت الَحَجِريَّةُ َصنَعََها اِإلْنَساُن فِي العَْصِر الَحِديثِ  -

فَاعِ َعِن اِإلنْ  َصنَعَ  - ْيِد و الّدِ ............)  النَّْفِس (َساُن فِي العَْصِر القَِديِم األََدَوات الَحَجِريَّة ِمْن أَْجِل الصَّ

تَقَُع َمِدينَةُ تِيْمقَاد األَثَِريَّة َشْرَق ِوَاليَة بَاتْنَة      (............)   -

التَّْمِريُن الثَّاِلث: َصنِّف اآلثَار التَّاِليَة فِي الَجْدَول

اآلَثاُر الُروَمانِيَّة بِتِيبَاَزة  -َمِديَنُة ْجِميَلة اَألَثِريَّة  -ُرسُومٌ بُِكُهوِف التَّاِسيِلي  -َمِديَنة تِيْمَقاد اَألَثِريَّة  -َفْأس َحَجِري 
ق البُْرِدي.الِكتَابَة َعَلى َورَ  -َرْأس ُرْمح َحَجِري  -قِْطعَة َنْقِديَّة ُنوِميِديَّة  -

 أََدَوات َحَجِريَّة  نُقُوش َصْخِريَّة آثَار ُعْمَرانِيَّة َمْسُكوَكات َمْخُطوَطات
..........................
.......................... 

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

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

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

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

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

اِبع: أَْكِمْل الِفْقَرةَ بِالَكِلَمات التَّاِلية:  التَّْمِريُن الرَّ

اآلَثار – التَّْنِقيبِ  -الَقِديِم  - البَْحثِ   - اِإلْنَسانِ 

ِف َعلَى َحيَاةِ....................الَِّذي َعاَش فِي العَْصِر...................تََمكََّن  ِمْن ُعلََماُء................... ِمَن التَّعَرُّ
ِخَالِل َعَمِليَِّة ..................  َو ....................
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التمرين األول: اِْربِْط كُ لَّ َكِلَمٍة بَِما يُنَاِسبَُها

ةٍ قَِصيَرةٍ فِي َمْنِطقٍَة ِمَن الَمنَاِطقِ  -                                                                         َحالَة الَجّوِ ِلُمدَّ

ةٍ َطِويلَةٍ  -                                                       الُمنَاخ**      َحالَة الَجّوِ ِلُمدَّ

ْقسا**      ُمتَقَلِّبٌ  -                                                       لطَّ

َسائٌِد ِلُمدةٍ َطِويلَةٍ  -                                                                     

التمرين الثاني: َضْع َصِحيح أَْو َخاِطئ أََماَم ُكّلِ ُجْملَةٍ 

(............)    تَتََميَُّز الِهَضاُب بِإِْرتِفَاِعَها الشَِّديدِ  -

ْحَراُء فِي َشَماِل الَجَزائِرِ  - (............)    تُوَجُد الصَّ

تُوَجُد ُسُهوٌل تَليَّـةٌ و َساِحِليَّة فِي بَِالِدي    (............) -

ْحَراء - َماُل و قَْد نَِجُد فِيَها َواَحاٍت    (............) الصَّ يَها الّرِ ِهَي أَْرٌض تُغَّطِ

(............)تَتََميَُّز الِجبَاُل بَسْطحٍ ِشْبه ُمْستَِوي      -

التَّْمِرين الثالث: َصنِّْف َمايَِلي َحْسَب الَجْدَوِل التَّاِلي 

ْقل  –البَِريد  –الِفَالَحة  َناَعة –َغْرُس اَألْشَجار  –تَْربِيَُة الَحيََواَنات  –النَّ الّصِ

يفِ  نََشاَطاُت اِإلْنَساِن فِي الَمِدينَةِ   نََشاَطاُت اِإلْنَساِن فِي الّرِ
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