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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد             وزارة التربية الوطنية                                        
  2017-2016: السنة الدراسية                                                01: رقم الذاتية فرض المراقبة

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

  التاريخ: أوال 
  ) نقطة 12 : (الجزء األول 

 :السؤال األول 
  :  بين لكل عصر الخصائص والميزات الخاصة به مما يلي في الجدول التالي 

 –له   كلباسوانات وأوراق األشجار اإلنسان لجلود الحي ستعمالا - ممارسة اإلنسان للزراعة :الخصائص والمميزات 
قساوة حياة  -اتخذ اإلنسان الكهوف والمغارات مسكنا له -هذا العصر بكونه يمثل قفزة نوعية في حياة اإلنسان يتميز

أكل اإلنسان الثمار وجذور النباتات ولحوم -قيام اإلنسان ببناء البيوت من الطين والحجارة -اإلنسان في هذا العصر
ستعمال اإلنسان للحجارة إ -ستعمالهاإ كتشاف اإلنسان للمعادن و إ -أس اإلنسان  بعض الحيواناتناست -الحيوانات
عتماد اإلنسان على إ -استعمال اإلنسان النار لصهر المعادن-استعمال اإلنسان الطين لصنع بعض األدوات -كأدوات

 .لتقاطأسلوب الجمع واإل
  

  الخصائص و المميزات  العصر
    لقديمالعصر الحجري ا

     العصر الحجري الحديث
    العصر المعدني

  

  :السؤال الثاني 
  :عرف المصطلحات التالية 

  .الهالل الخصيب - 14كربون  -علم اآلثار -التنقيب    
 

 : السؤال الثالث 
  .ر حياة اإلنسانالتاريخ ظهور حدث بارز غيّ  عرفت مرحلة فجر

  .أذكر الحدث المقصود  – 1   
  . عه المختلفةحدد أنوا – 2   
  .بعد تحديدك ألنواعه، اختر نوعا واحدا منها و عرفه  – 3   
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 :السؤال الرابع 
  .بين في أربع نقاط نمط معيشة اإلنسان في شمال إفريقيا    

  

  )نقاط 08 :(الجزء الثاني 
تحمـل بعـدا تاريخيـا خاصـا تناقشا شخصان بشأن أهمية الوثائق التاريخيـة، فأحـدهما يـرى أنهـا مجـرد وثـائق مكتوبـة وال   

  .بينما اآلخر أنها تكتسي أهمية خاصة السيما إذا كانت عبارة عن مراسالت رسمية
  

  :  السندات
  1: السند 

  ...)  الوثائق التاريخية تأتي في المقام األول من مصادر التاريخ ألنها تحتوي على مادة تاريخية حية غير قابلة للتغيير( 
  من كتاب منهجية البحث التاريخي للمؤلف محمد بن عميرة                                                    

   2: السند 
ــــــه (     إن طريقــــــة البحــــــث الوثــــــائقي تلعــــــب دورا هامــــــا فــــــي المجــــــاالت العلميــــــة األخــــــرى، ألن كــــــل مجــــــال علمــــــي ل

ا واللغـــــــات واألدب تـــــــاريخ يحتـــــــاج إلـــــــى دراســـــــة علميـــــــة متعمقـــــــة، فهـــــــي تســـــــتخدم فـــــــي مجـــــــاالت الفـــــــن والجيولوجيـــــــ
  "محمد بن عميرة"للمؤلف  "منهجية البحث التاريخي"من كتاب                                ...)والموسيقى والفلسفة 

  :التعليمة 
  .سطر تبرز فيها ما طلب منك 10اكتب فقرة من  ، )2و 1(بناءا على مكتسباتك السابقة وانطالقا من السندين       

  

  فياالجغرا: ثانيا 
  ) نقطة   12: (الجزء األول 

 :السؤال األول 
  انطالقا مما درست بين فيما تتمثل أهمية األرض؟   

  

 :السؤال الثاني 
      :الجزائر لمدينة المناخية المحطة بيانات    

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  الشهر

 150 130 95 25 8 6 4 5 82 75 90 110  )ملم(التساقط

 13 18 22 32 24 22 19 22 14 13 10 9 )درجة(الحرارة
  )درجة : الحرارة – ملم : التساقط : الوحدة(                                                                                        

  : البيانات هذه خالل من
  . للحرارة السنوي المتوسط أحسب - 1   
  . اقطللتس السنوي المجموع أوجد - 2   
  ؟ البيئة لهذه النباتي الغطاء نوع ما - 3   
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  : السؤال الثالث 
  ذلك؟ في تتحكم التي العوامل هي فما القمة، إلى القاعدة من الجبال في النباتات تتنوع    

  

  :السؤال الرابع 
  هي؟ ما مجموعات أربع إلى الكبرى التضاريسية المجموعات تصّنف     

  

  ) نقاط 08: (الجزء الثاني 
  .حارة بيئة في وآخرون متجمدة بيئة في يعيشون سكان هناك،ف المناخي محيطه في اإلنسان يتأقلم    

  :1السند
  .وجنوبا شماال )°30- °0( عرض خطي بين وتنحصر : الحارة المنطقة – 1   
  .وجنوبا شماال )°60- °30( عرض بين وتقع : المعتدلة المنطقة – 2   
   .وجنوبا شماال °60 الدائرة شمال الواقعة المنطقة وهي : الباردة المنطقة – 3   

  2 :السند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يتأقلم كيفسطر تبرز أ 10اكتب فقرة من ) 2و 1(بناءا على مكتسباتك السابقة وانطالقا من السندين  :التعليمة 

 المناخي محيطه في اإلنسان


