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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                       وزارة التربية الوطنية         

 2017-2016: السنة الدراسية                             01: تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم 

 03 :عدد الصفحات  تاريخ وجغرافيا: المادة    توسطم 1: المستوى 
 

  التاريخ: أوال 
  ) نقاط 12: (الجزء األول 

 )ن03.........................( :ملئ الجدول :  الجواب األول 
  الخصائص و المميزات  العصر

اإلنسان الثمار أكل  االعتماد على أسلوب الجمع وااللتقاط، قساوة حياة اإلنسان،  العصر الحجري القديم
 النباتات ولحوم الحيوانات،اتخاذ اإلنسان الكهوف والمغارات مسكنا له، وجذور

  .استعمال الحجارة كأدوات اتخاذ جلود الحيوانات وأوراق األشجار لباسا له،

قيام اإلنسان ببناء البيوت من الطين والحجارة،استعمال اإلنسان الطين لصنع   العصر الحجري الحديث
  . دوات،ممارسة اإلنسان للزراعةبعض األ

ينفرد هذا العصر بكونه يمثل قفزة نوعية في حياة اإلنسان، اكتشاف اإلنسان   العصر المعدني
  .المعادن واستعمالها، استعمال اإلنسان النار لصهر المعادن

 

  )ن02:.............................(الجواب الثاني 
  .بحث عن اآلثار من خالل تحديد الموقع ومسحه باستعمال تقنيات عديدةعملية الحفر المنظم للهي : التنقيب

  .هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة كل ما خلفه نشاط اإلنسان في مكان ما خالل حقبة من الزمن: علم اآلثار
  ربون،يستخدم كمقياس لتقدير أعمار الحفريات ذات األساس البيولوجي ويعتبر من النظائر المشعة للك : 14كربون

 .وهو يستعمل كطريقة ناجعة في تحديد العمر
يقصد به المنطقة الممتدة من جنوب العراق إلى شماله و منه إلى سوريا وفلسطين حتى سواحل  :الهالل الخصيب 

  .البحر المتوسط و وادي النيل وهي على شكل هالل
  

 )ن04: ..........................(الجواب الثالث 
  .الكتابة :نوع الحدث – 1   
  .التيفيناغ. *األبجدية الفينيقية. *الكتابة الهيروغليفية. *الكتابة المسمارية* :أنواع الكتابات  – 2   
  : تعريف نوع من اختيار الطالب  - 3   

 ظهرت هذه الكتابة في بالد الرافدين، كانت رموزها كالمسمار وهي أول كتابة عرفها : الكتابة المسمارية         
 . اإلنسان ومن أهم آثار هذه الكتابة لوحة قانون حمورابي       
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 )ن 03: .....................(الجواب الرابع 
  :نمط معيشة اإلنسان في شمال إفريقيا 

 .ممارسته للصيد البحري والبري باستعمال األدوات الحجرية والعظمية - 1   
 .ه من الطيننوانات وبنائه لمساكاستقراره وممارسته للزراعة واستئناسه للحي - 2   
  4.إقامة عالقات تجارية مع جيرانه - 3   
  .استعماله للرسومات للتعبير عن أحاسيسه وانشغاالته - 4   

  

  )نقاط  08: (الجزء الثاني 
  شبكة التقويم

  العالمة  مؤشرات المعايير  المعايير
  المالءمة مع

  الوضعية 
  01  .ة الوثائق التاريخية يكتب المتعلم فقرة تتضمن الفقرة أهمي

استخدام أدوات 
  المادة 

  .استخدام أدوات المادة بشكل منهجي سليم -
  .توظيف مفاهيم ومصطلحات المادة بشكل مالئم -
  .تحديد مفهوم الوثائق التاريخية -
  :  أهمية الوثائق التاريخية -
  الوثائق التاريخية تأتي في المقام األول من مصادر التاريخ ألنها تحتوي على مادة*  

  تاريخية حية غير قابلة للتغيير     
  تعتبر الوثيقة من بين المصادر األساسية لدراسة الوقائع التاريخية، وهي ذخائر حية  -
  . تحفظ ذاكرة الشعوب واألمم  
  هل وال يهمل وٕان ذاكرة الشعوب ال يعتريها الهرمإن التاريخ يحفظ وال ينسى، إنه يم -

05  

  . التكامل بين المعلومات المختلفة -  تناسق األجوبة
  .توظيف السندات -.التسلسل المنطقي لألفكار و األحداث -

01  

  01  .المقروئية ، النظافة و اللغة -  اإلتقان والتمايز
  

  الجغرافيا: ثانيا 
  ) ن  12: (الجزء األول 

 )ن 02: .................................(األول  الجواب
  :تكمن أهمية األرض فيما يلي 

  .تحتل موقعا متوسطا نسبيا من الشمس مما أكسبها صفة الكوكب الحي والوحيد في المجموعة الشمسية*   
  .االمناخية والنباتية وتفاعلها مع بعضه الجغرافية، انفرادها بالكثير من الظواهر الجوية،*   
  .النباتية والحيوانية الذي يسمح بوجود الحياة البشرية، وصول الحرارة ونور الشمس بالقدر*   
  .األرض كوكب مميز لوجود الماء به*   
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  ن 06: الجواب الثاني 
  °18=216/12 = 12 / الشهرية الحرارية المتوسطات مجموع = يساوي المنطقة حرارة متوسط -
  ملم 780 = السنوي التساقط مجموع     - 

  .والزيتون   الصنوبر وأشجار والكروم الحوامض مثل الصيف جفاف تقاوم التي النباتات المتوسط األبيض البحر بإقليم تنمو -      
 

  :الجواب الثالث
.األنهار -الهضاب - الجبال - السهول :هي أربع إلى الكبرى التضاريسية المجموعات تصّنف -  

 

  ن 4...........................الجواب الرابع
  : التضاريس عامل - 1

  .متر 150 ارتفعنا كلما )مائوية°1( ب الحرارة تنخفض حيث باالرتفاع، الحرارة درجة تتناقص      
   : الشمسي اإلشعاع – 2

  .الظليلة السفوح من أكثر الحرارة للشمس المعرضة الجبال سفوح تكتسب      
  : الرطوبة كمية - 3

  .الرطبة للرياح المواجهة السفوح وفي المرتفعة قالمناط في الرطوبة تزداد      
  : للمكان الفلكي الموقع - 4

   الدافئة المناطق في الواقعة والجبال بأوروبا، األلب كجبال الباردة المناطق في الواقعة الجبال بين النباتات تختلف      
  .بإفريقيا كلمنجارو كجبال      

  

  )نقاط  8: (الجزء الثاني 
  يمشبكة التقو 

  العالمة  مؤشرات المعايير  المعايير
المالءمة مع 
  الوضعية

  01  .التعريف باإلقليم المناخي و أهميته تتضمن. يكتب المتعلم فقرة -

استخدام أدوات 
  المادة

  .استخدام أدوات المادة بشكل منهجي سليم -
  .توظيف مفاهيم ومصطلحات المادة بشكل مالئم -
  .على الحياة ة و مختلفة لكل عنصر مميزاته وتأثيراتهيتكون المناخ من عناصر عديد  
  .المناخي محيطه في اإلنسان يتأقلم -
  ألخرى، منطقة من األرض سطح على والنبات المناخ اختالف -

    األرض سطح على والتساقط الحرارة توزيع اختالف إلى يعود الرئيسي السبب    
  .الرئيسية حراريةال المناطق تتبع إًذا المناخية فالنطاقات     

  الطبيعة ترويض -

05  

  .التكامل بين المعلومات المختلفة -  تناسق األجوبة
  01  .التسلسل المنطقي لألفكار و األحداث -

  01  .المقروئية ، النظافة و اللغة -  اإلتقان والتمايز
  


