
التاريخ 

 ن 31     الجزء األول
 أكمل ما يمي  -1

...........* العصر الحجري الحديث يمتد .........  إلى   
.....هو ........................ اآلثاريبحث عن  الذي*  
  ن 6                ...................* ظهرت الكتابة سنة ................. 
 الكتابة المسمارية ظهرت في .................. * 
 السينية لمعرفة .............. األشعة* تستعمل   

 اإلجابة المناسبة في الخانة المناسبة  ضع -2
العصر الحجري الحديث  العصر الحجري القديم

لمبحث عن الطعام  اإلنسانيتنقل  -
الزراعة  اإلنسانمارس  -
ن 1                               الكهوف و المغارات اإلنسانسكن  -
 حياة االستقرار اإلنسانعرف  -
أعطاها أشكاال جديدةطور الحجارة و  -
( مرةاستعمل الحجارة بطريقة عفوية ) ألول  -

ىل م�وسط ملس�توى  أ�و ا

سا 10:01املدة:                     التارخي و اجلغرافيا يتماداختبار الفصل الأول يف 
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الوضعية االدماجية : 

و اختمفوا حول  هفي حوار بين الزمالء حول حياة االنسان القديم اتفقوا عمى طريقة مسكن   
 معيشته فاحتكموا اليك 

 عرف االنسان القديم عدة مراحل في تطور حياته     :األول السند
كان االنسان القديم يسكن الكهوف و المغارات و كانت حياته قائمة عمى التنقل    :السند الثاني

  : التعليمة
أسطر تتحدث فيها عن حياة االنسان في  8الى  6باالعتماد عمى مكتسباتك أكتب فقرة من 

العصر الحجري القديم 
ن 7  :الثاني الجزء 

 ن 2  / أكمل مايمي :            1
  ٪ * يتمثل اليابس في ...........  يمثل ................     
٪   * يتمثل الماء في ............. يمثل ................  .   
/ القارات هي : 2
-.......................................
ن 2                           ...................................... -
-.......................................
-.......................................
-.......................................

ن 1الوضعية االدماجية : 

نقاش بين الزمالء حول الكرة األرضية اتفقوا عمى النسبة التي يمثمها الماء واختمفوا عن  في  
 نسبة اليابس فاحتكموا إليك 

مها الماءثلك لمنسبة الكبيرة التي يمذيطمق عمى الكرة األرضية إسم الكوكب األزرق و   :السند األول
 تنتمي الكرة األرضية إلى المجموعة الشمسية    :السند الثاني

:باالعتماد عمى مكتسباتك أكتب فقرة تبين فيها المحيطات من حيث     :التعليمة
 تعريفها   – 
المساحة  ترتيبها حسب -  
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تصحيح إختبار  الثالثي الثاني في مادتي التاريخ و الجغرافيا
1AM المستوى:

 التاريخ 
ق م 4000ق م  إلى  800/ 1

* عالم االثار
ق م 3200* 

 * العراق 
* االثار المعمورة 

 / عصر الحجري قديم 2
*          حديث

 *      قديم
*    حديث

حديث *   
 *      قديم

 الوضعية 
 كتابة الفقرة حول :

 المأكل –المسكن  –حياة االنسان من حيث : التنقل 
 الجغرافيا 

 ٪ 22/  القارات     1
 ٪  73المحيطات     

قارة أوقيانوسيا –قارة أوربا  -قارة افريقيا   –قارة أمريكا  –/ قارة اسيا2

د33ساو1المدة:


