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 التصحيح النموذجي :التاريخ
 عرف فترة ما قبل التاريخ؟   :ن(2)السؤال األول

 ق م     0233هي الفترة الممتدة من ظهور اإلنسان على سطح األرض إلى غاية 
  ن 8 ---  أجب صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد السؤال الثاني -

 ن      1     السومريون خطأ اكتشفها -----الكتابة المسمارية ابتكرها المصريون.
خطا ابتكر المصريون كتابة تتكون من عدد كبير من ----حرفا .  32ابتكر المصريون كتابة خاصة بهم تتكون من 

 ن 1الرموز              

خطأ فجر التاريخ هي الفترة ----فجر التاريخ هي فترة االنتقالية بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث.*
 ن1نتاالية من ما ببل التاريخ إلى الصصور التاريخية              ال 

     3.0صحيح  --------.استعمل اإلنسان المعادن في فجر التاريخ 

 3.0صحيح  -------.العصر الحجري القديم يمتد منذ ظهور اإلنسان إلى األلف الثامنة قبل الميالد 

 ن1 خطأ اكتشف النسان النار في الصصر الحجري الاديم -----.ثاكتشف اإلنسان النار في العصر الحجري الحدي

خطأ استصمل النسان في فجر التاريخ   ----استعمل اإلنسان في فجر التاريخ الحجارة ألنه لم يكتشف المعادن بعد
 ن1المصادن         

  ن1الحديث        خطأ مارسها في الصصر الحجري ----مارس اإلنسان الزراعة في العصر الحجري القديم. 

 3.0  صح --ق م 2333ما قبل التاريخ فترة تمتد منذ ظهور اإلنسان على سطح األرض إلى غاية اكتشاف الكتابة 

 3.0 صحيح---العصر الحجري الحديث يمتد منذ األلف الرابعة ق م إلى األلف الثالثة قبل الميالد

 ن(13) جغرافيــا: -2
 ؟وبين أهميتهما  العرض ودوائر الطول خطوط عّرف : السؤال

خط أهمها  263خطوط الطول : هي خطوط وهمية تقطع الكرة األرضية من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي عددها  -1
 ن1.0خط غرينتش 

 ن1.0دائرة 183دوائر العرض: هي خطوط وهمية متوازية مع الدائرة االستوائية تصغر كلما اتجهنا شماال أو جنوبا عددها  -3
 أهميتهما       

  1تساعد خطوط الطول على حساب الوقت.    
تساعد خطوط الطول ودوائر العرض على تحديد أي مكان   1تساعد دوائر العرض على تحديد األقاليم المناخية و النباتية.  

 1على سطح األرض.
 ن لكل إجابة صحيحة  1   ن   4 -----------أكمل ما يلي :     :2س 

 درجتها  األساسية دوائر العرض 
 ْ       3 الدائرة االستوائية 

 شماال  32.02 مدار السرطان                      
 جنوبا  20.02 مدار الجدي 

 شمال وجنوبا  66.6 الدائرتين القطبيتين الشمالية و الجنوبية 
 


