
 جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 اإلنسانية:العلوم قسم 

  

 إنسانيةأولي علوم   المستوى:  علوم إنسانية جذع مشتركالتخصص: 

 مدخل لعلم االثارفي مقياس: األول امتحان السداسي 

 

 اإلجابة النموذجية و سلّم التنقيط

 

 (اطنق 03)  لغةعرف علم اآلثار ) أركيولوجيا(  السؤال األول: إجابة 
ي علم أو حديث. 

ي قديم أو عتيق ، و لوقوس و تعن 
 يقصد به إقتفاء األثر و تتبعه ، و هي كلمة مركبة أركيوس و تعن 

 

 

: إجابة  ي
 
ي حدد المجال  السؤال الثان

 (  طانق 03) الذي يدرسه كل من : الزمن 
 ن 1.5: التاري    خ علم آثار ما قبل  -1

ات مجال دراسة علم آثار ما قبل التاري    خ بداية من ظهور اإلنسان إىل غاية ظهور الكتابة و أوىل ظهور الصناع
 المعدنية. 

 ن 1.5   علم اآلثار اإلسالمية :  -2

 مجال دراسة علم اآلثار اإلسالمية بداية من ظهور اإلسالم إىل غاية سقوط الدولة العثمانية. 

 
 

ح كيفية إفادتهما لعلم اآلثار أذكر ثالث علوم من العلوم مساعدة لعلم اآلثار و ا: السؤال الثالثإجابة   اختصاربشر
 ن( 06)

 نقاط( 03ذكر ثالثة من العلوم المساعدة المدروسة. ) -أ
ح كيفية االستفادة باختصار. ) -ب  نقاط( 03شر

 

 

ح فائدة : السؤال الرابعإجابة  ي الجزء اإلداري قبل البعثة مع شر
 
لوثائق كل وثيقة)ا  أذكر محتويات الملف األثري ف

 (قاطن 03:) الرسمية( 
و هي موافقة السلطة الوصية عىل القيام بالعملية األثرية المطلوب إنجازها من طرف البعثة  الرخصة -1

 األثرية. 
 

فة عىل العملية ) جامعة ، مركز بحث، معهد .... إلخ ( تتضمن  التكليف بالمهمة -2 تسلم من الجهة المشر
 جميع المعلومات بدقة المتعلقة بالعملية البحثية. 

 
م االتفاقيات -3 ّ  أو مالك مع تبر  من أو )المتاحف و الوطنية الحظائر (العامة المؤسسات من األرض مسب 

ي  (الخواص
 . )الزراعية األراض 
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 نقاط ( 05) :  عىل الخيار  أجب عىل أحد السؤالي   السؤال الخامس: إجابة 

ح هدفي   منها:  ثالثة من أذكر أوال :   أهداف التنقيب األثري مع شر

 المحافظة عىل األثار.  -1

 دراسة اآلثار.  -2

 إنقاذ اآلثار.  -3

 تكوين الطلبة.  -4

 

ح وأنواعهثانيا: تطرق للمسح األثري    مع الشر

 ن( 1) : تعريف المسح األثري
 
ية وجردها وحرص   ي الثار، لتحديد المواقع والمعالم البر

ي ذلك المجهود الذي يبذله المختصون ف  يقصد بالمسح البر
ي تظهر فوق سطح الرض، كالعنارص ا لمعمارية والجدران و 

ها، و وصف م خلفاتها وبقاياها ا لمادية الن  آفاقها وحب  
ية كالفخاريات والم ، و اللق  البر ي

ها، باال المبان  ستعانة بالخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، عدنيات والزجاجيات وغب 
ية، دون القيام بأسبار أو أعمال حفر ي الكشف عن المواقع البر

  .والوسائل والطرق العلمية المستخدمة ف 
 

 ن( 1)  المسح األثري:  أهمية
ة الواسعة و الشاملة و الدقة - ي مجال اآلثار الخبر

ي إعداد تقارير األبحاث األثرية.  إعطاء الباحث ف 
 ف 

ي مجال الدراسات و األبحاث األثرية.  -
 تكوين مختصي   و باحثي   ف 

ي زمن قصب  مقارنة بالعمليات األثرية األخرى ) الحفرية ، التنقيب(.  -
 تحقيق نتائج بحثية أثرية ف 

 يسمح بالمحافظة عىل المواقع األثرية و حماية معالمها.  -

 
 ن( 03)  المسح األثري:  أنواع
ح مبسط( -  المسح الشامل ) شر
ح مبسط( - ي  ) شر

 المسح الجزن 
ح مبسط( -  المسح اإلنقاذي ) شر
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