
 

 وضعية االنطالق:
لى جمجمة داخل جدران فقد عثر أحد عمال الحفر ع .أثناء عملية استخراج معدن الباريت من المنطقة المجاورة 1960أول مرة عام  غوديبقايا جبل إ ُعثر على 

ا إلى جامعة مة طريقهوناولها ألحد مهندسي الموقع، والذي احتفظ بها بدوره كتذكار لفترة من الزمن. وفي النهاية شقت تلك الجمجالكهف، ومن ثم استخرجها 

 30لى ثر فريق إينوشي عع في، بقيادة الباحث الفرنسي إيميل إينوشي1961الرباط، والتي نظمت رحلة استكشافية مشتركة بين المغرب وفرنسا إلى ذات الموقع عام 

 بطريقة مقطع غزال يضاأ وجد سنة 300 000ال يتجاوز عمر عن كشفت العاقل اإلنسان لجنس العظمية البقايا  تأريخ تمت عملية  2017 في. من بقايا ثدييات أجزاء

 تأريخ بوضع سمحت ة،قريب نيران بقايا قرب استعمالها بعد وملقاة محروقة بالعظام، مرتبطة صوان حجارة عدة. نار بقايا قرب وذلك العظمي نخاعه بأخذ تسمح

 وسوعة ويكيبيديام                                                                                                                               سنة. 315 000ب دقيق
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 . محمد ايت حسوذ                                                                                                                                                                   

 الورق المقوى مكانا لتوقيعاتنا أسفلنخصص في  

 وما نلتزم بتجنبه بتنفيذهما نلتزم  إلىنصنف قواعد الميثاق  

 نضع نص الميثاق في مكان مناسب يراه جميع المتعلمين 

 نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى 



 
 ن(4أمأل الجدول بما يناسب انطالقا من النص.) -

 يا انسان ايغود )اوكل جواب له عالقة بالمضمون(بقا موضوع النص

 1960 زمن الحدث

 جبل ايغود مكان الحدث

  من المنطقة المجاورة عثر احد العمال على جمجمة النسان عاش في المنطقة قديما أثناء استخراج معدن الباريت سبب الحدث

 

لصيد وقطف الثمار والقنص   ا. كان يسكن فيالكهوف واألماكن المكشوفة ويعتمد في تغذيته على 315000ن( هو2التاريخ الدقيق ألقدم بقايا اإلنسان العاقل ) - -2
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 مسؤوليةواحترام:                   المرور قواعد تعرف 

                  :حقيعبر الطفل عن ارائه بحرية. 

           :واجب االلتزام بالقانونالداخلي للمؤسسة 
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 كل المقترحات التي التي يمكن تصنيفها ضمن ميثاق القسم مثال:

 الحضور في الوقت 
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 عناصر اإلجابة

 المحيط االطلنتي

 الجزائر

 البحر األبيض المتوسط

  موريتانيا


