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

 2017-2016 : السنة الدراسية                                    02: فرض المراقبة الذاتية رقم تصميم إجابة 

 04 :عدد الصفحات  تاريخ وجغرافيا: المادة    متوسط 1: توى المس

 التاريخ: أوال     
  ) نقطة  12: (الجزء األول 

 :الجواب األول 
 )ن 04..........................................( :تعريف المصطلحات التالية  

  . رض و المال و المساكن و المزارععلى األمالك المنقولة و الثابتة كاأل الءياالستيقصد بها : طانياالست
  .يمثلون مجموعة من رجال الدين يضطلعون بالمراسيم والطقوس الدينية  :الكهنة  

 قبائل من أصل جرماني جاءت إلى شمال أوربا من منطقة بحر البلطيق مرت بفرنسا واستقرت في اسبانيا  : الوندال 
  .م 429المغرب الحتاللها التي عبروا إليها عام  م ثم اتجهت أنظارها إلى بالد 409عام           

 

  )ن 02.....................................................................( :الجواب الثاني 
  :العوامل التي كانت وراء احتالل الوندال لبالد المغرب العربي 

 .مقاومة قبائل القوط وطردهم من بالدهم*   
 . ال ببالد المغرب بسبب ثرائها وموقعها الهاماهتمام الوند*   
  .استنجاد الوالي الروماني بونيفاس بالوندال لمساعدته على االنفصال عن روما*   

 

  )ن 03.....................................................................( :الجواب الثالث 
  :المغرب العربي ومظاهرها السياسة التي انتهجتها روما للسيطرة على بالد

  . سياسة الرومنة – 1
  :مظاهرها – 2
 . تقسيم البالد إلى نوعين من األقاليم اإلدارية، مقاطعات عسكرية وأخرى مدنية وذلك بهدف فرض سياسة اإلدماج*    

 .العمل على نشر الديانة المسيحية واللغة الالتينية *   
 .نشر مظاهر حضارتها *   
  .على األراضي الخصبة والتركيز على زراعة الحبوب وفرض ضرائب باهضة على السكان األصليين االستيالء*   
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  )ن 03......................................................................( :الجواب الرابع 
رة كريت واليونان وفينيقيا، وتمثل كانت لهم عالقات مع سكان جزي: عالقات سكان بالد المغرب مع الشعوب المجاورة

  من أهم المناطق التي قام معها سكان بالد المغرب عالقات اقتصادية كتصدير الجلود والعاج وريش 
  .النعام واألعشاب الطبية واستراد الخزف و المنسوجات والمعادن واألسلحة البرونزية والحديدية

  ن 8: الجزء الثاني
  شبكة التقويم

 العالمة المعايير مؤشرات المعايير
  المالءمة مع
 الوضعية

  يكتب المتعلم فقرة تتضمن الفقرة التعرف على التطور االقتصادي للحضارات القديمة
 .إفريقيا في شمال

01 

استخدام أدوات 
 المادة

 .استخدام أدوات المادة بشكل منهجي سليم -
  .توظيف مفاهيم ومصطلحات المادة بشكل مالئم -

  .الحضارات القديمة تطورا عبر األزمنة و العصورشهد االقتصاد في 
 :التطور االقتصادي للحضارات القديمة

 اهتموا .اهتم القدماء بهذا المجال فعرفوا المحراث وشقوا الترع وشيدوا السدود: الزراعة*
 .بتربية الحيوانات،كما تعلموا استخراج الزيوت   
 وا الزجاج والخشب وظهرتكانت لها ورش ومصانع خاصة وقد استعمل: الصناعة*
 .صناعة السفن ومختلف األدوات وان كانت في اغلب األحيان بدائية   
 ازدهار الزراعة والصناعة ساعد على تطور التجارة داخليا وخارجيا وقد اهتم : التجارة*
والقرطاجيون بصورة خاصة حيث وصلت سفنهم إلى أوربا وغرب إفريقيا  قيونيالفنبها   
 .وكانوا قد استعملوا المقايضة في معامالتهم التجارية  

05 

 .التكامل بين المعلومات المختلفة* تناسق األجوبة
 .التسلسل المنطقي لألفكار واألحداث*
 .توظيف السندات *

01 

 01 .المقروئية ، النظافة و اللغة - اإلتقان والتمايز
 

  الجغرافيا: ثانيا 
  ) نقطة  12: (الجزء األول 

  )ن 04....................................................................( :لجواب األول ا
 :خصائص السالسل األطلسية

 .تقع بموازاة الساحل* 
 .امتدادها من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي* 
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 .مرتفعة في الغرب ومنخفضة في الشرق* 
 .ل والمدن الشماليةحاجز طبيعي يمنع زحف الرمال على السهو * 
  .تمثل منبع لمجموعة من األودية التي تتجه نحو السهول الساحلية واألحواض الداخلية* 

  )ن 03....................................................................( :الجواب الثاني 
  :تعريف المصطلحات

  .هو حالة الجو لفترة طويلة تزيد عن السنة :المناخ 
  .هي عدد األفراد في الكيلومتر المربع الواحد وتفيد في معرفة توزيع السكان في منطقة معينة :الكثافة السكانية 

  .جزء من اليابس الممتد إلى جانب مياه البحر مباشرة والجزء األمامي للساحل يعرف باسم الشاطئ هو: الساحل 
  )ن 02.....................................(.................................... :الجواب الثالث

  :النشاطات الممارسة في المناطق الساحلية مع التعريف بنشاط واحد
  . النقل البحري، الصيد البحري، السياحة – 1   
 عبارة عن نشطات فصلية تتمثل في السفر والتجوال واالستجمام، تساعد وتسمح لإلنسان باسترجاع  :السياحة – 2   

 كما تمثل نشاط اقتصادي هام يوفر فرص العمل والعملة الصعبة ويساهم في تنمية اقتصاد البالد . قواه وراحته        
  .بما يوفره من أموال وتطوير الصناعة التقليدية كما تستقطب اليد العاملة         

 

  ن 3.....الجواب الرابع
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  ن 8: الجزء الثاني
 شبكة التقويم

  

 العالمة مؤشرات المعايير لمعاييرا
  المالءمة مع

 الوضعية 
 01 تتضمن أقسام المناخ الحار و خصائصه. يكتب المتعلم فقرة

استخدام أدوات 
 المادة 

 .استخدام أدوات المادة بشكل منهجي سليم -
  .توظيف مفاهيم ومصطلحات المادة بشكل مالئم -
  .ويغطي نطاقات جغرافية واسعة جدا لمناخ الحار يمتد شمال وجنوب خط االستواءا

 :أقسامه
  .المناخ الصحراوي. *المناخ المداري. *المناخ االستوائي* 

 :الخصائص
 غابات. مطار غزيرةأ. حرارة مرتفعة طول السنة.يسود فصل واحد: المناخ االستوائي*  

  .01يظهره السند رقم . كثيفة     
 نباتي غطاء.ل الجاف والفصل الممطريعرف فصلين مختلفين الفص: المناخ المداري* 
 غطاء .يوجد ضمن المناخ الموسمي الذي يمتاز بالفيضانات في فصل الصيف.أقل   

  .نباتي يتمثل في حشائش السفانا ويساعد عل استقرار السكان  
 غطاء نباتي ضئيل يتمثل في نبتات .ندرة األمطار. حرارة مرتفعة: المناخ الصحراوي*
 .ر طويلة يمكنها مقاومة الجفافشوكية و ذات جذو   

05 

  .التكامل بين المعلومات المختلفة -   تناسق األجوبة
 .التسلسل المنطقي لألفكار واألحداث -  

01 

 01 .المقروئية ، النظافة واللغة -   اإلتقان والتمايز
  
  


