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 ن3 التمرين األول :

 وات دَ األَ  – اكليَ هَ الْ  –ار اآلثَ  –خرية الصَّ  –ديم قَ الْ  –وف هُ بة : الكُ اسِ نَ ة المُ الكلمَ راغ بِ فَ ل في اْلكمِ أَ 

لة في ثتمَ ... ، والمُ ................صر اإلنسان في العَ  فاتِ لَّ خَ ل مُ ة هي كُ ديمَ قَ ................... الْ 

لف ختَ ة في مُ ودَ وجُ مَ ......... الْ .......... قوِش ية والنُّ مِ ظْ رية، و................... العَ جَ حَ ................... الْ 

 ارات .غَ مَ رية كا ................... و الْ واقع األثَ مَ الْ 

 

 ن3 التمرين الثاني :

 : خطأأو  صح أجب ب

ري زائِ وب الجَّ نُ في الجَّ  عُ قَ بلية تَ نطقة جَ اسيلي هي مَ التَّ -1

ا اة اإلنسان قديمً يَ االت حَ جَ مَ  عكسُ ديمة ال تَ ار القَ اآلثَ -2

كثير من اآلثار قديما الْ  اشَ الذي عَ  اإلنسانُ  كَ رَ تَ -3

زائر الم اآلثرية في الجَ عَ كبر المَ اسيلي من أَ التَّ -4

شب ن الخَ ان مِ ها اإلنسَ نعَ ديمة صَ قَ رية هي أدوات جَ وات الحَ دَ األَ -5

ار اآلثَ  لمِ االت عِ جَ ن مَ ت مِ خرية ليسَ الصَّ  وشُ قُ النُّ -6

 ن4 التمرين الثالث : 

اهي ومَ  ارالنَّ  لشعِ يد وكيف يُ صنع أدوات الصَّ ا يَ ديمَ قَ  انُ ان اإلنسَ ث كيف كَ حدَّ ة أسطر تَ مسَ قرة من خَ في فِ 

 .ها عملُ ستَ ة التي يَ سيطَ البَ  واتُ األدَ 

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

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

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

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

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

 بالتوفيقق 1/1 الصفحةة انتهىى

التمريالتمرين األو

msََِفففرراغ بلللففَمممل في الل في اْلكمكِمَََأأ
قديلق............................. اْل

جججررية،حححجَجلللحَحَ...... ال.......... اْل

 ...............ية كا .................

رِجزائَّنننوبوب الجَّجججننَُّ الجفي الجَُّ

ماًإلنسان قدياة اإلنسان قديمَ

آلثارن اآلثار

خخخشبشبَم الخن الَخم

نارالنعععلليييشعشِعُُِوكيف ييد وكيف يُُ
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 ن2.5 التمرين األول :

 خطأ أو  صحأجب ب  

هول الساحلية هي السهول القريبة من البحر السُّ -1

ال توجد في الجزائر جبال صخرية-2

عد سهل متيجة من أكبر سهول الجزائر الخصبة يُ -3

ضاب أكبر علو من السهول وأقل من الجبال الهِ -4

السل الجبلية الصحراوية غنية بأشجار البلوط والصنوبر السَّ -5

 ن2.5 :التمرين الثاني 

 اخنالمُ  – نوبالجَّ  – قسالطَّ  – مالالشَّ  – لوجالثُّ أكمل في الفراغ بالكلمة المناسبة :  

املة في مدة سنة كلالجو ة لمدة يوم أو أسبوع، بينما ................... هو حال................... هو حالة الجو 

 منطقة معينة .

لمناخ اى عكس يتميز المناخ السائد في ................... بدرجة حرارة معتدلة وسقوط أمطار غزيرة ، عل

 ائد في ................... والذي يتميز بحرارة مرتفعة مع قلة تساقط األمطار .السَّ 

 المرتفعات وتغطي الجبال بكثافة .تتساقط ...................... في 

 

 ن2 التمرين الثالث :

  :ف في الجدول النشاطات التاليةنِّ صَ 

 ة بيوت بالستيكي –مستشفى  –محل سوبيرات  –زراعة الحبوب  –تربية الدواجن  –تركيب السيارات 

 حقول الذرة  –مصنع حديد  

 نشاط االنسان في الريف نشاط االنسان في المدينة
..................   .................................. 

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

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

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

 بالتوفيقق 1/1 الصفحةة انتهىى
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ms أوصحصحأجب ب أجب ب

سسهول السهول الساحليُُّّلسالسُّ-1

ج وجد في الجزال توجد في الجزائر

متيجة من أكبرسهل متيجة من أكبر س

علو من السهبر علو من السهول و

راوية غنيةالصحراوية غنية بأش

جلوجالثُّ –شمالَّالالشَّ––ث

أسبوع، بينما أو أسبوع، بينما ....

معتدلة وسقوطارة معتدلة وسقوط أم

قلة تساقط األمع قلة تساقط األمطار

ة

ية وت بالستيكيبيوت بالستيكي
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 ن3 التمرين الرابع :

 الية ة التَّ ويَ الجَّ  الشرة األحوَ ب نَ سَ حَ بِ  ةريطَ لى الخَ بة  عَ اسِ نَ المُ  ويةالة الجَّ ات الحَ أيقونَ  مأُرسُ  

ةدينَ مَ  دُ شهَ ك تَ لكس ذَ لى عَ َع ، انلمسَ دينة تِ مَ في  مسُ الشَّ  شرقُ م جزئيا ، بينما تُ ائِمة غَ اِص وم في العَ اليَ  وُ (( الجَّ  
ابعوَ أدرار زَ  دُ هَ شْ بينما تَ  منراستوق تَ فَ  يةعدِ ب رَ حُ ُهنَاك سُ نوبا وم ، جَ وال اليَ ائم طِ غَ  اوَّ وجَ  اارً طَ أمْ ينة سنطِ قَ 

 رملية ))
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