
 االسه:                              االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ساعة املذة: ,درجة 80الذرجة:                                                          التاريـــــــــــــــــــخ                                                                                                                                    
 التاريخ:                            (           8102 – 8102)األول الثانوي العلني                                                                                                               

 ( اتدرج 01)                                                                                             :اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي :السؤال األول

  تتطنً مرحلة التعليه األثري يف مراحل الكشف:( 1

 أ تفقذ أحناء امليطقة ب القطع األثريةتصوير  ج القذرة على شرح األفكار د ترميه املواد األثرية

  مً أٍه اكتشافات مذيية أالالخ:( 2

 أ متجال الربة األو ب ىصوص مكتوبة باللغة األكادية ج متجال الجور اجمليح د بذاية األعنال الزراعية

 (ةدرج 01)                                                                                                      : أتي ا يمم اثنني فقطعّلل  :الثانيالسؤال 
 .    اخرتاع األجبذية( 1

 . االٍتناو بكتابة األساطري( 2

 . أٍنية الرسومات احملفورة على احلجر( 3

 درجة(  01)                                                                                     اآلتية:من األسئلة سؤالني  فقط أجب عن  :الثالثالسؤال 
 . استيتج كيف استطاع اآلراميوٌ مً الشيطرة على التجارة( 1

 . أٍنية اآلثار باليشبة للنؤرخ( 2

 . ما مذى تعبري املكتشفات األثرية عً اهلوية الوطيية( 3

 درجة(  01)                                                                                     ني :اآلتيالسؤالني من فقط  سؤالأجب عن  :الثالثالسؤال 
 . وّضح ٍذف اجلذاول الزميية( 1

 . اركر مسات الباحح األثري( 2
**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 
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