
  :العالمة                                                :اللقب:                           االسم  

   الرابعةلتالميذ السنة    الثانياختبار الفصل  
                      التاریخ نشاطفي 

  
 )03( :األولالتمرین 

  : )ریخ ماقبل التا( عصور رتب                                
  

  العصر الحجري الحدیث –العصر الحجري القدیم  –فجر التاریخ 
  

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

     )30( :الثانيالتمرین 
  الحكم في الدولة النومیدیة ؟كیف كان نظام                                 

  .جمھوري  – 1                                 

  .دكتاتوري  – 2                                 

  .ملكي  – 3                                 

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

  )03( :الثالثالتمرین 
  : بسھم بین االستعمار ومدتھ التاریخیة ربط أ                                  

  
  .م 439ق م إلى  146الوندال                       من 
  .م      534م إلى   439الرومــان                    من 

  .م  647م   إلى  534من       البنزطیون               
  

  )02( :الرابعالتمرین   
  

  :سمي اإلنسان القدیم بالحجري ألنھ                       

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

  
  

 دقیقة 45المدة  2014مارس 

 بالتوفیق                                                   1 / 1الصفحة                                                انتھى



  
  
  
  
  

 )03( :التمرین األول
  : )ماقبل التاریخ ( عصور رتب                                

  
  العصر الحجري الحدیث –العصر الحجري القدیم  –فجر التاریخ 
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     )03(: التمرین الثاني
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  )03(: الثالث التمرین

  : بسھم بین االستعمار ومدتھ التاریخیة ربط أ                                  
  

  .م 439ق م إلى  146الوندال                       من 
  .م      534م إلى   439الرومــان                    من 
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  : ممیزاتھو المناخ ربط بسھم بین ا                                 

  

  حار وجاف ، األمطار نادرة و متذبذبة  •                 •   المتوسط األبیضمناخ البحر      

  یتمیز بشتاء معتدل وممطر وبصیف حار وجاف  •                 •   مناخ قاري                           
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  )50( :التمرین الثالث 
       :ضع صحیح او خطأ امام كل عبارة                                            

  حول الشمس الكسوف  األرضینتج عن دوران.                 

  حول نفسھا تعاقب اللیل والنھار  األرضینتج عن دوران. 

  ھو اقصر نھار في السنة جوان  21یوم. 

  مارس ھو یوم االعتدال الربیعي 21یوم . 

  ساعة 25عدد ساعات الیوم في فصل الصیف .  
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  :الفرق بین الوادي والنھر : اختر الجواب الصحیح                                

  دیمومة الجریان –انحدار المجرى   -المجرى  طول

  دیمومة الجریان

  

               )03(: التمرین الثاني 
  : ممیزاتھو المناخ اربط بسھم بین                                  

  

  حار وجاف ، األمطار نادرة و متذبذبة  •                 •مناخ البحر األبیض المتوسط        

  یتمیز بشتاء معتدل وممطر وبصیف حار وجاف  •                 •مناخ قاري                              

  .یتمیّز بشتاء بارد وقلة أمطار و بصیف حار وجاف  •                 •  المناخ الصحراوي                   

  )05(: التمرین الثالث 
       :ضع صحیح او خطأ امام كل عبارة                                            

  ینتج عن دوران األرض حول الشمس الكسوف.                 

  ینتج عن دوران األرض حول نفسھا تعاقب اللیل والنھار. 

  جوان ھو اقصر نھار في السنة  21یوم. 

  مارس ھو یوم االعتدال الربیعي 21یوم . 

 ساعة 25ف عدد ساعات الیوم في فصل الصی . 
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