
                 

2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
        السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                      -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

امتحان الفصل الثّاني في مادة التاريخ 

الّسؤال األول : ( 2 ن )                                                                                                                             
                                                                                                                        أمأل الجدول بهذه العبارات :

يمارس الزراعة باستعمال أدوات بسيطة مصنوعة من  –.يرسم و يتقش على الصخور و جدران الكهوف و المغارات  -
يمارس الزراعة باعتماد على أدوات  –.بكتب على الورق البردي ، الجلود  –.يسكن في الكهوف و المغارات  –الحجارة . 

مبنية بالحجارة .      في بيوتيسكن  –.حجرية و معدنية أكثر تطورا 

 مرحلة ما قبل التاريخ المرحلة التاريخية
......................................................... ...................................................

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

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

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

           

                                                                                                                                                               

الّسؤال الثاني : ( 03 ن )                                                                                                                                       
                                                                                                                             : العبارات  هأمأل الفراغات بهذ

 –التقاط و جمع القوت  –الكهوف -سنة قبل الميالد  3200الكتابة في  –أول ظهور لإلنسان على سطح الكرة األرضية (
تمتد                                                                                                                                                           .   غذائه

....................................................مرحلة ما قبل التاريخ من 

..................المرحلة يسكن في  هحيث كان اإلنسان خالل هذ.............................................إلى غاية اكتشاف 

               ..........................و ينتقل من مكان آلخر بحثا عن ................................................و يمارس حرفه 
                                                                                        

                     

 من إعداد العيد معزوزي
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ن 2 ) :) : األولاألول ؤّسؤالؤال ول بهذه العبالجدول بهذه العبارات :amسال
ش على الصخو يتقش على الصخور و

 في الكهوف و ايسكن في الكهوف و الم
فييسكن ––..تطوراأكثر تطورا 

.............mm/mيخالتاريخ ...................
............oomomom............................

............................
....coooo........................................n c

on
                                          

                                                       
                                   

التقالتقاط و––الكهوف الكهوف -الد 
                                    

........................... في سكن في 

..........                  



 

2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
        السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                      -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

تصحيح امتحان الفصل الثّاني في مادة التاريخ 

الّسؤال األول : ( 2 ن )                                                                                                                             
                      أمأل الجدول بهذه العبارات :                                                                                                  

يمارس الزراعة باستعمال أدوات بسيطة مصنوعة من  –.يرسم و يتقش على الصخور و جدران الكهوف و المغارات  -
يمارس الزراعة باعتماد على أدوات  –.بكتب على الورق البردي ، الجلود  –.يسكن في الكهوف و المغارات  –الحجارة . 

يسكن في بيوت مبنية بالحجارة .      –.حجرية و معدنية أكثر تطورا 

 مرحلة ما قبل التاريخ المرحلة التاريخية
بكتب على الورق البردي ، الجلود . –. يرسم و يتقش على الصخور و جدران  - 

 الكهوف و المغارات
يمارس الزراعة باعتماد على أدوات حجرية و  -

 معدنية أكثر تطورا
يمارس الزراعة باستعمال أدوات 

طة مصنوعة من الحجارةبسي  
يسكن في بيوت مبنية بالحجارة . – يسكن في الكهوف و المغارات . – 

 
           

                                                                                                                                                               

الّسؤال الثاني : ( 03 ن )                                                                                                                                 
:                                                                                                                            العبارات  هأمأل الفراغات بهذ      

 –التقاط و جمع القوت  –الكهوف -سنة قبل الميالد  3200الكتابة في  –ة أول ظهور لإلنسان على سطح الكرة األرضي(  
تمتد                                .                                                                                                                            غذائه  

أول ظهور لإلنسان على سطح الكرة األرضيةمن مرحلة ما قبل التاريخ 

الكهوفالمرحلة يسكن في  هحيث كان اإلنسان خالل هذ سنة قبل الميالد 3200الكتابة في إلى غاية اكتشاف 

                                                           غذائــــــهو ينتقل من مكان آلخر بحثا عن  التقاط و جمع القوتو يمارس حرفه 
                                            

 من إعداد العيد معزوزي
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ن 2 ) :) : األولاألول ؤّسؤالؤال ول بهذه العبالجدول بهذه العبارات :amل
ش على الصخو يتقش على الصخور و

 في الكهوف و اسكن في الكهوف و الم
نيسكن في––..تطوراكثر تطورا  ي

/mmيخالتاريخ
om.––بكتب يمارسيمارس الزراع--oomomomoو جدران ور و جدران 

أمعدنية أكثر تطورا cooooمعدنية
nكن في بيوتيسكن في بيوت مبنية c
on

                                         

                                                
                                             

التالتقاط––الكهوف الكهوف -يالد 
                                     

الكهوفالكهوففي 

                                  


