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 رابعةالتطبيقات ال حصة

 صوصمراجعة تحليل الن

 تاريخ وحضارة المغرب القديم " مقياس "

 

بعد اتّصال بعض طلبة الدفعة ، يستفسرون عن طريقة تحليل النص ) على الُرغم من أنني  
، منهجية تحليل نص تاريخي( ، ومساعدة مني في تحليل 2أدرجت في الحصة التطبيقية رقم 

أطرح هذه المرة بعض األسئلة في النصين على التوالي ، وبإجابة الطالب النصين، سوف 
 .عليها ، يكون قد توصل إلى فهم النص وتحليله

 

  

 النص األول 

 إلعادة بناء ماضي  الناحية العلميةإمكانيات هائلة من  ماقبل التاريخلدى علماء تتوفر " 

 اتف  خل  م  تلك اإلمكانيات  ومن أهم ، تاريخ حقبة ماقبل التاريخاإلنسانية و بمعنى آخر كتابة 

عتبر شاهدا على شتى أوجه نشاطه والتي تُ  ، ذلك اإلنسان وبقايا األشياء التي كانت تمأل حياته

تها ح على تسميطل  ات هي ما اصُ خلف  والفكري والروحي ، وأن تلك المُ  واالجتماعي االقتصادي

 ".. لعلم اآلثارالموضوع الرئيسي والتي تؤسس  بالعاديات األثرية

" الجزائر  1الجزء  التاريخ،الجزائر في  عدواني،النص مقتطف من كتاب محمد الطاهر ** 

  .51، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب  الجزائر: الحضارة،منذ نشأة 

 األسئلة:

 .بالقواميس( أستعن) التي تحتها سطرالكلمات والمصطلحات  اشرح -1

في العصور  الروحيالفكري ثم  ، االجتماعي،االقتصادي أذكر أمثلة عن نشاط اإلنسان -2

 (.التاريخ قبل ماعصر القديمة ) 

إعادة في )الصحراء الجزائرية(  الرسوم الصخرية في التاسيلي واألهجار ساهم كيف تُ  -3

 .م أمثلة على ذلك ، قدّ كتابة تاريخ المنطقة 

 صفحات من كتاب الطاهر عدواني اإلجابة على هذه األسئلة بقراءة بإمكان الطالب )ة( 

  الت المتخصصة على االنترنت .اوالمق المذكور أعاله.
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 النص الثاني 

 نالفينيقيي حول تاريخها قبل نزول  وثائق   مكن اعتبارهمما يُ  خاليةُ  بالد المغربإن " 

ب أحيانا لبعض صاح  المُ  ألجداريالفن إرثا عظيما من وبالمقابل فقد خلفت لنا  واإلغريق

 الرموز.

 التطورتشهد عن ر وتسلسل مواضيع هذه الرسومات ، نجد أنفسنا أمام حلقات وفي تطوُ 

بامتداده الطبيعي  المغرب القديم  الذي عرفه زالتمي  نا بصور عن ألصحابها ، فتمدُ  الحضاري

حول  ، عاصرينقدمها بعض الكتاب المُ تتعارض مع تلك التي يُ  وهي كثيرا ما  ، الصحراء 

لغاية  العصور الحجريةالتأخر والعجز الذهني لسكان بالد المغرب وبقائهم في غياهب 

أقدم وأقرب من الناحية الجغرافية  مصدرفي حين أن هناك  للمنطقة ، نالفينيقيي وصول 

خبرنا عن جيرانهم قدامى ، لعلّه يُ المصدر المصري من أهل المنطقة أال وهو اإلثنية و 

 الليبيين...".

،قسم التاريخ وعلم اآلثار ، التاريخ القديم أستاذة العقون أم الخير ،  النص من تأليف** 

 . 1جامعة وهران

 األسئلة :

  .(حسب موقعها في النص )سطرالتي تحتها المصطلحات والكلمات  شرحا -1

يقع نفوذ اإلغريق في بالد المغرب  أيننيقيون في بالد المغرب ، ينزل الف  متى وأين -2

تب أخرى موجودة في ( وكُ اإلمبراطورية التجارية القرطاجية خريطة ب استعنالقديم )

 (؟1بيبليوغرافية المقياس )حصة تطبيق رقم 

ن على ساحل نيقيي ي اب المعاصرون لسكان المغرب القديم قبل نزول الفتّ كيف يرى الكُ  -3

 ؟البالد

 أمثلة عنأذكر  أسماءهم،هل ذكر  الليبيين،يخبرنا المصدر المصري عن قدامى  ماذاب -4

 ؟ االقتصادية االجتماعية،الحياة 

من المحور األول "بالد المعلرب القديم منذ  3و رقم  2بالمحاضرتين رقم  االستعانة باإلمكان

دولة "  : طالع على كتابوكذلك لمن يريد اإل أقدم العصور ولغاية األلف الولى ق.م" ،

 .PDFبصيغة  يمكن تحميله " األمازيغ في مصر الفرعونية

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق

 العقون أم الخير أة.


