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 التمرين األول : أربط كل جملة بما يناسبها .)4ن(

 اآلثار القديمة               وحد النومديتين الشرقية والغربية .

 اآلثار الحجرية            هي التي عاش فيها اإلنسان في العصر القديم كالكهوف.

 الملك ماسينيسا            هي أدوات صنعها اإلنسان في العصر القديم .

 اآلثار العمرانية           هي كل مخلفات اإلنسان في العصر القديم .

 التمرين الثاني :صنف العبارات التالية في الجدول أدناه :)3 ن(

السكن في الكهوف ــ ممارسة الزراعة ــ ممارسة الصيد ــ ابتكار الكتابة ــ 

 اكتشاف المعادن ــ التنقل والترحال .

 مرحلة ما قبل التاريخ المرحلة التاريخية
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....................................... 
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 الوضعية االدماجية : أكمل الفقرة بالكلمات التالية : ) اآلثار ـ العظمية ـ األدوات 

ن( 3ثرية ـ القديم ( .)ـ علماء ـ األ  

إن المواقع األثرية تحتوي على ...................التي خلفها اإلنسان الذي عاش 

في العصر ................، أما من يقوم بالبحث و التنقيب عنها هم 

..................اآلثار ، وهذه المخلفات ...................متنوعة منها الهياكل 

.....،ومختلف ....................التي كان يستعملها .         .............  
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 التاريخ يف مادة الّثاني اختبار الفصل
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 تصحيح اختبار الفصل الثاني في التاريخ 

 

 التمرين األول : أربط كل جملة بما يناسبها .)4ن(

الشرقية والغربية . اآلثار القديمة               وحد النوميديتين  

 اآلثار الحجرية            هي التي عاش فيها اإلنسان في العصر القديم كالكهوف.

 الملك ماسينيسا            هي أدوات صنعها اإلنسان في العصر القديم .

 اآلثار العمرانية           هي كل مخلفات اإلنسان في العصر القديم .

 التمرين الثاني :صنف العبارات التالية في الجدول أدناه :)3 ن(

السكن في الكهوف ــ ممارسة الزراعة ــ ممارسة الصيد ــ ابتكار الكتابة ــ 

 اكتشاف المعادن ــ التنقل والترحال .

 مرحلة ما قبل التاريخ المرحلة التاريخية

 .......ابتكار الكتابة............

 ........ممارسة الزراعة...........

....اكتشاف المعادن.................  

 

 ..........السكن في الكهوف............

 .........ممارسة الصيد.............

 ......التنقل والترحال.........

 الوضعية االدماجية : أكمل الفقرة بالكلمات التالية : ) اآلثار ـ العظمية ـ األدوات 

ن( 3ـ علماء ـ األثرية ـ القديم ( .)  

إن المواقع األثرية تحتوي على ....اآلثار.....التي خلفها اإلنسان الذي عاش في 

العصر ...القديم....، أما من يقوم بالبحث و التنقيب عنها هم ...علماء.....اآلثار ، 

وهذه المخلفات ....األثرية.....متنوعة منها الهياكل ......العظمية.....،ومختلف 

يستعملها .         ...األدوات......التي كان   
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