
 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 )                                                                                                                             
                                                                                                                                   أُْكِمُل اِلفََراَغ :

ْنَساُن ِمَن                          ُمْختَلَِف َمَجاالَِت َحيَاتِِه لََها فِــي َو اْستَْعمَ ، .........................اْألََدَواُت اْلَحَجِريَّةُ َهـَي أََدَواُت َصنَعََها اْإلِ
                                                                                                 ......................َعنِ .........................وَ ..............................َكـ 

                                                                                  

الّسؤال الثاني : ( 03 ن )                                                                                                                                       
ِحيَحةَ : -                                                                                                                                أََختَاُر اِإلَجابَةَ الصَّ
ْنَساُن الَِّذي َعاَش فِي التَّاِسيلي اْلَكثِيَر ِمَن اآلثَاِر ِمْنَها : -                     .                         .................................................تََرَك اْإلِ

نَة َعلَى َجْدَراِن اْلُكُهوفِ             (ب ) اْآلثَاُر اْلِعْمَرانِيَّةُ           اْألََدَواُت اْلَحَجِريَّةُ ) أ (  ْخِريَّةُ اْلَملَوَّ ُسوُم َو النُّقُوُش الصَّ  (ت ) الرُّ

                                                                                              ...................................................تَقَُع َمِدينَةُ ِتْمقَاد اْألَثَِريَة : -
                                        َشْرُق ِوالَيَة تِيبَاَزة           (ت )          ابَة  َشْرُق ِوالَيَة َعنَّ (ب )                    َشْرُق ِوالَيَة ) أ (  
  

 -                                                                                                        ............................................:َمِدينَةُ تِْمقَاد بَنَاَها  - 
وَماُن َسنَة                1200(ب ) اْألََماِزيُغ َسنَة                 1850اْلِفَرْنِسيُّوَن َسنَةَ ) أ (                      ِميالَِديَّة 100(ت ) الرُّ

                      

الّسؤال الثالث : ( 3 ن )                                                                                                                             
                                                                                                                .  َكلَّ َكلَمٍة ِبتَْعِريِفَها أَْربُِط  -           

ِريَن اْلَجَزائِِريِينَ  354ُوِلَد َسنَة  -أَبُوْليُوْس                          -                ِميالَِدي فِـي تَاَغاْست َو ُهَو ِمْن أَْبَرِز اْلَمفَّكِ
                       َميالَِدي فِي َمِدينَة َماُدو . 125َكاِتٌب َو َشاِعٌر َو فَْيلَُسوف ُوِلَد َسنَة   -َماِسينِيَسا                          -
قَْبَل اْلِميالَِدي .  238ِلَد َعام وُ  ِمْن أَْبَرِز ُملُوِك نُوِميِديَا  -اْلقَِديُس أُوغْستِين               –

الّسؤال الرابع : ( 02 ن )                                                                                                                                     
                                                                                                                                  أَْشُطُب َما ُهُو َخَطأ   

                                                                                  تَتَنََوُع أَثَاُر اْلعَْصِر اْلقَِديِم بَِمْنِطقَِة َشَماِل إِْفِريْقيَا َو ِمْنَها :   -
                                                                                                                                          اْلَمْخُطوَطاتُ  -
                                                                                                                 َمقَاُم الشَِّهيِد بِاْلَجَزائِِر اْلعَاِصَمِة   -
                                                                                                                                    اْآلثَاُر اْلقَِديَمةُ     -
                                                                                                                                       اْلَمْسُكوَكاُت     -
                                                                                                                     ِمينَاُء َمْرس اْلكبير بَِوْهَران.   -
                                                                                                                                  اْألََدَواُت اْلَحَجِريَّةُ  –
نَةُ   - ُسوُم اْلُملَوَّ        َعلَـى ُجْدَراِن اْلُكُهوِف                                                                                                  الرُّ
  . اْلَمْسِجُد اْلَكبِيُر بِاْلَجَزائِِر اْلعَاِصَمةِ  -

 من إعداد العيد معزوزي
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ح ال ُاُت ََدَدَوَوَ ْْاألاْألْ
ـــكَكــ  َ..........................

                                    

ن ) 0303 ) :) : ةةةيحيَحةةَ :xa الثانيؤال الثاني يييحِحِ َّححح الص الصَّ ََةةابةةََ اَج     إل
اَّاي التي التَّاساِسي يف فِ ََاشاش اااي عي َع ذ الَِّذ ُُن

ةيَّةُ (ب )(ب ) اآلث         ر

: ...........................................ة

ةيَة عب ) (ب )   و ِوالالَ ُقُق ََرشَشَرْرْ

..........                  
ةننََة ة  نس َسَ اَمازاِزيغيُغ 120000ْ) اْألَ

                                             
                                     

فمف م ال زِزِ رربْبْرَرَ أ أََ نْن نن م ِمِ وووه ُهوَو َت َو تْ
ةينة125 ديي َمِد ِِيييي في ف َياليالَدِدِ يييمَمَ

ي . ي .  ََاليالََدِدِ يِم ماْل

                                         
                          

                                      
                                     

                                  
                           

                 



 

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 )                                                                                                                             
                           أُْكِمُل اِلفََراَغ :                                                                                                        

ْنَساُن ِمَن  ، َو اْستَْعَملََها فِــي ُمْختَلَِف َمَجاالَِت َحيَاتِِه                              ..اْلِحَجاَرةِ ...اْألََدَواُت اْلَحَجِريَّةُ َهـَي أََدَواُت َصنَعََها اْإلِ
يْ اك فَاع ..وَ .... دِ ــــــــــــلصَّ                                                                                                         النَّْفِس  َعـــــــــــــــــنِ الّدِ

                                                                          

الّسؤال الثاني : ( 03 ن )                                                                                                                                      
ِحيَحةَ :                                                      -                                                                           أََختَاُر اِإلَجابَةَ الصَّ
ْنَساُن الَِّذي َعاَش فِي التَّاِسيلي اْلَكثِيَر ِمَن اآلثَاِر ِمْنَها : - نَة َعلَى َجْدَراِن اْلُكُهوفِ  تََرَك اْإلِ ْخِريَّةُ اْلَملَوَّ ُسوُم َو النُّقُوُش الصَّ      .الرُّ

نَة َعلَى َجْدَراِن اْلُكهُ      اْألََدَواُت اْلَحَجِريَّةُ      ) أ (  ْخِريَّةُ اْلَملَوَّ ُسوُم َو النُّقُوُش الصَّ  وفِ (ب ) اْآلثَاُر اْلِعْمَرانِيَّةُ            (ت ) الرُّ

                                                                                        ......................بَاتْنَة ِوالَيَة َشْرقُ  ...تَقَُع َمِدينَةُ ِتْمقَاد اْألَثَِريَة : -
ابَة           (ت ) َشْرُق ِوالَيَة تِيبَاَزة                                      (ب ) َشْرُق ِوالَيَة َعنَّ                     بَاتْنَة َشْرُق ِوالَيَة) أ (   

               

وَماُن َسنَة  ....:َمِدينَةُ تِْمقَاد بَنَاَها  -   -                                                                                           ..........ِميالَِديَّة 100الرُّ
وَماُن َسنَة                1200(ب ) اْألََماِزيُغ َسنَة                 1850اْلِفَرْنِسيُّوَن َسنَةَ )  أ(                      ِميالَِديَّة 100(ت ) الرُّ

                      

الّسؤال الثالث : ( 3 ن )                                                                                                                             
.                                                                                                                  أَْربُِط َكلَّ َكلَمٍة ِبتَْعِريِفَها  -           

ِريَن اْلَجَزائِِريِينَ ِميالَِدي فِـي تَاَغاْست َو ُهَو ِمْن  354ُوِلَد َسنَة  •            •       أَبُوْليُوْس          -          أَْبَرِز اْلَمفَّكِ
                   َميالَِدي ِفي َمِدينَة َماُدو . 125َكاِتٌب َو َشاِعٌر َو فَْيلَُسوف ُوِلَد َسنَة •            •        َماِسينِيَسا         -
قَْبَل اْلِميالَِدي .  238ِمْن أَْبَرِز ُملُوِك نُوِميِديَا َوِلَد َعام  •            •     اْلقَِديُس أُوغْستِين –

 

الّسؤال الرابع : ( 02 ن )                                                                                                                                     
                               أَْشُطُب َما ُهُو َخَطأ                                                                                                      

                                                                        تَتَنََوُع أَثَاُر اْلعَْصِر اْلقَِديِم بَِمْنِطقَِة َشَماِل إِْفِريْقيَا َو ِمْنَها :             -
                            اْلَمْخُطوَطاُت                                                                                                               -
         ائِِر اْلعَاِصَمِة                                                                                                          َمقَاُم الشَِّهيِد بِاْلَجزَ  -
                                      اْآلثَاُر اْلقَِديَمةُ                                                                                                   -
                             اْلَمْسُكوَكاُت                                                                                                               -
                                                                                             ِمينَاُء َمْرس اْلكبير بَِوْهَران.                           -
                                 اْألََدَواُت اْلَحَجِريَّةُ                                                                                                   –
نَةُ َعلَـى ُجْدَراِن اْلُكُهوِف                                                                          - ُسوُم اْلُملَوَّ                                  الرُّ
 .  اْلَمْسِجُد اْلَكبِيُر بِاْلَجَزائِِر اْلعَاِصَمةِ  -
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رجَجِري جحَح ححح ال اْل ُاتاُتُ َدَدوَوَ ْْاألاْألْ
يْيكاك يييصلصَّ .و....ـدِديييــــــــــــــــــــــــَّ

                                      

ن ن ) )        0303 ) : ) : ةيحيَحةةََ :         :           xلثاني يحِح ََّّح الصََّّ ةَ
يلييلي ال يييساِسِ اَّاي التي التََّّ يف فِ ََشاش ا َع

ع الِع       ُاراُر اااثثَ ْْ(ب ) اآل(ب ) اْآلْ

ةةةييََةةَرَشْرُُق ةننَةوِوالالََ ننناتاتْْ ........ابََ

ةيَة ع  الالَ و ِوِ ََررب ) ش(ب ) َشَرْرُُقُقُ

ةيَّة                       ...........َالَد
ةننََة ة  ن َسَ         12001200يُغ

                                                
                                         

نْن نننم ِمِ وه ُهَُوَ رِرَت َو كككففكِكِ فَم م ال اْل رْبَْرزِزِ أأََ
اة م1 ةينينَ دِد ددي مي َمَ ِِيييي في ف ََاليالََدِد يَم

َيالَِدي . ي .  يم ْ

                                          
                                            

                               
                                

                     
     



من إعداد العيد معزوزي

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

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

امتحان الفصل الثّاني في مادة الجغرافيا 

الّسؤال األول : ( 2 ن )                                                                                                                             أُ أكتب 
           أكتب كل كلمة في مكانها المناسب :                                                                                             

 -           صعوبة                                                      -االستقرار  –متنوعة  –بانحدار  –مستوية  –تكيف  –الزراعي 
الّسهول هي مناطق ............................سطح األرض تتوفر فيها شروط ................................و التعمير ، يسودها 

أما الجبال هي مناطق تتميز ...............................السطح وفق التربة  –نشاط يغلب عليه الطابع ............................... 
أنشطة  و .........................................المسالك ، غير أن اإلنسان ...........................مع هذه البيئة بأساليب مختلفة و

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

الّسؤال الثاني : ( 5 ن )                                                                                                                                       

                                                         أربط كل كلمة بتعريفها                                                                      
    

ـي هو حالة الجو لفترة زمنية طويلة أي في شهر أو أكثر قد يكون على مدار  العام ف •                                         الجبال  
                                                                                               منطقة محددة

هو حالة جوية ناتجة عن التقلبات التي تحدث في غالف الجوي لفترة                  •                                           الهضاب
فيكون انعكاسها على سطح األرض و من عناصر ) يوم أو يومين ( زمنية قصيرة                                                      

                                         .  الرياح  –و من عناصر الطقس درجة الحرارة                                                            
                             

أرضية مرتفعة عما حولها من األرض تتميز بقمم صخرية       وهي تضاريس •           السهل                                     
                                    .سفوح شديدة االنحدار  و مرتفعات مختلفة  حادة و                                                           

             

تكون    م  200وهي مساحة واسعة من األرض المنخفضة ال  يتجاوز ارتفاعها   •                                                               الطقس    
التنقل االستقرار ، عادة ما نجد السهول في المناطق الساحلية      أسهل في الزارعة و 

      . .                                                            و قرب من مصبات األنهار في البحار                                               
                                                                                                                                                                                  

       هي مساحات واسعة من األراضي ذات سطح شبه مستوي و ترتفع عن سطح  •                                              المناخ
          و االرتفاع بيت أجزائه  البحر المحيطة بها و تتميز بأنها على درجة في التجانس                                                   
. يط بها جانب منحدرات أكثر و قد تكون جوانبها شديدة االنحدارو تح                                                  

                                            

 من إعداد العيد معزوزي
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تكتكيف––لزراعي الزراعي 
ّهالسهول هي مناطقهول هي مناطق ...

لب عليه الطابط يغلب عليه الطابع ...
..............................................

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

                      (                ( ن 5

                                        

و حالة الهو حالة الجو لفتر•
           نطقة محددةمنطقة محددة

جوية ناتجة عن التقلة جوية ناتجة عن التقل
)) يوم أو يومين يوم أو يومين ( يرة 

طقس درجة الصر الطقس درجة الحرا

عة عما حولة مرتفعة عما حولها من
و مرتفعات مختحدار  و مرتفعات مختلفة

يتجاوز اضة ال  يتجاوز ارتفاعها
جد السهول فيما نجد السهول في المنا

                                        
                                                             

         عن سطح رتفع عن سطح 
               زائه ت أجزائه 



                 

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

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

امتحان الفصل الثّاني في مادة الجغرافيا 

الّسؤال األول : ( 05 ن )                                                                                                                             أُ أكتب 
                              أكتب كل كلمة في مكانها المناسب :                                                                          

      صعوبة                                                            -االستقرار  –متنوعة  –بانحدار  –مستوية  –تكيف  –الزراعي 
ر ، يسودها          .....و التعمياالستقـــــرار ..........سطح األرض تتوفر فيها شروط ..مستويـــة الّسهول هي مناطق .... -

...........السطح وفق التربة         بانحدار أما الجبال هـــي مناطق تتميز .......... –...... الّزراعينشاط يغلب عليه الطابع ...
 و أنشطة . ...........مع هذه البيئة بأساليب مختلفةفــــتكي ..........المسالك ، غير أن اإلنسان .....صعوبــــــــة و .....  

........................... متنوعـــــــــة

الّسؤال الثاني : ( 05 ن )                                                                                                                                       

                       أربط كل كلمة بتعريفها                                                                                                        
    

ر قد يكون على مدار  العام هو حالة الجو لفترة زمنية طويلة أي في شهر أو أكث •                                       •الجبال      
                           فـي منطقة محددة                                                              

   هو حالة جوية ناتجة عن التقلبات التي تحدث في غالف الجوي لفترة               •                                    •    الهضاب 
فيكون انعكاسها على سطح األرض و من عناصر ) يوم أو يومين ( زمنية قصيرة                                                      

          .                                الرياح  –و من عناصر الطقس درجة الحرارة                                                            
                              

وهي تضاريس أرضية مرتفعة عما حولها من األرض تتميز بقمم صخرية          •                                           • السهل  
.                                       حادة و سفوح شديدة االنحدار  و مرتفعات مختلفة                                                         

          

م تكون     200وهي مساحة واسعة من األرض المنخفضة ال  يتجاوز ارتفاعها   •                                                        •  الطقس    
أسهل في الزارعة و التنقل االستقرار ، عادة ما نجد السهول في المناطق الساحلية      

.                                                            .     و قرب من مصبات األنهار في البحار                                                
                                                                                                                                                                                   

هي مساحات واسعة من األراضي ذات سطح شبه مستوي و ترتفع عن سطح     •                                          •المناخ     
البحر المحيطة بها و تتميز بأنها على درجة في التجانس و االرتفاع بيت أجزائه                                                        

.حيط بها جانب منحدرات أكثر و قد تكون جوانبها شديدة االنحدار و ت                                                            

 من إعداد العيد معزوزي
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تكيتكيف –لزراعي الزراعي 
ّّههالسهول هي مناطهول هي مناطق .

لب عليه الطابط يغلب عليه الطابع ...
................الموبــــــــةصعوبــــــــة

............................................ة

ن             )                     05

                                          

هو حاهو حالة الجو••     
طقة محددة    ي منطقة محددة          

ة ناتجة عن التقلة جوية ناتجة عن التقل
في)) يوم أو يومين يوم أو يومين ( يرة 

طقس درجة اصر الطقس درجة الحر

 عما حولهارتفعة عما حولها من األ
مرتفعات مختلفر  و مرتفعات مختلفة 

يتجاوز ارضة ال  يتجاوز ارتفاعها
جد السهول فيما نجد السهول في المنا

                                         
                                                             

ع عن سطح   ترتفع عن سطح    
بيت أجزائهفاع بيت أجزائه 

.دار 
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