
  االستكشافي: علم اآلثار الوقائيمقياس ال
         السنة الثالثة ليسانس.

 السادسامتحان السداسي 
 :الجواب

المشاركون في مؤتمر مدينة  ان تعريف الحفرية الوقائية يندرج ضمن علم اآلثار الوقائي كما عرفه

: )هو اجراء استباقي لوقاية التراث الثقافي من اخطار توسع مشاريع 2004" بلتوانيا VLINUIS-"فلنيوس

 ن(02)............... التنمية المستقبلية على حسابه(

 ن(06).................... الدراسة التشخيصية: -1
 تقسم الى ثالثة أجزاء كما يلي: ن(06).........................الحفرية الوقائية: -2

a.  توفير الوسائل الضرورية للبدأ في عملية الحفر، والفريق األثري المتعدد اإلختصاصات، لتلبية

 ن(02/06).........أي ضرورة مستجدة في الموقع األثري قيد البحث.
b.  لحفاظ على الحفريات األثرية بكل امان، لأمن وسالمة المشتغلين في الحقل األثري، وتسيير

مخطط  بأشغال إنجازالمتعلق خطرها أساسا  اإلنقاذيةفي الحفرية  وسالمة األثريينأمن 
ف المخاطرة على أنها حالة محتملة الوقوع يتعرض لها األثري لضرورة ، حيث تعرالتهيئة

 ن(02/06).......متابعته للعمل.
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ومن بين المخاطر ما له عالقة بورشات العمل في نفس موقع الحفرية و كذا بأشغال الحفرية وتتمثل في 
 اآلليات، حركة الراجلين، الرافعات، و رفع الحمولة، السقوط من األعلى، الضجيج ....

على العمال والباحثين االلتزام بشروط األمن التي من بينها: تهيئة ممرات للراجلين ، الفصل بين مناطق 
 العمل، اإلعالن عن المناطق التي يوجد فيها الخطر بوضع الئحات مع ارتداء مالبس الوقاية 

 
 
 
 

التي لها عالقة مباشرة بالجسد، وجب  األساسيات :والمواقف اإليماءات

 في الوضعيات المالئمة لحمل األشياء االحتياط
 
 
 

 
 

Evénement 

dangereux

 مثال عن حالة خطر مثال عن حالة خطر 

 شروط الوقاية في الورشةشروط الوقاية في الورشة

 الحوادثالحوادث

 السلوك في الورشةالسلوك في الورشة

 التقنيالتقنيالجانب الجانب 

 التنظيم في الورشةالتنظيم في الورشة



c. :ن(02/06.............)علم الطبقات الستراتغرافية في الموقع األثري 
 

في علم اآلثار، الطبقات الستراتيغرافية المختلفة تسمح بوصف خصائص وتاريخ النشاط اإلنساني في موقع 
 مدروس.

 الرسم التخطيطي للطباقات الستراتغرافية. –المقاطع  –المخططات  -مختلف انماط التوثيق: 
بعد عملية ازالة طبقات الرديم السطحية وظهور اول الشواهد األثرية، يتم  -تقسيم القطاعات والمناطق: 

ة يتم تقسيمها الى تقسيم الحفرية الى مناطق، كل منطقة يمكن تقسيمها فيما بعد الى قطاعات، هذه االخير
 مساحات او قطع.

 :كيفية تقسيم الموقع األثري في الحفرية الوقائية
 
 
 

من اجل الفعالية هذا التقسيم يجب ان يتفق مع  •
الشواهد المادية المكتشفة، اهمية هذا التقسيم انه يساعد في 

ة المكتشفة، يسمح كذلك بتسيير فهم وقراءة الشواهد المادي
 عديد من الحفائر داخل نفس الورشات ) اتقان الرقمنة(.ال

 الرسم التخطيطي لستراتغرافية الطبقات:  •

 

 

 

 

 

 

 ن(06) .االثرية: ........................رفع اللقى  -3

 ................ معلومة إضافية )بدون تنقيط(حفظ ونقل اللقى االثرية. -4
 لومة إضافية )بدون تنقيط(.................. معمخزن الحفرية األثرية. -5

 ............. معلومة إضافية )بدون تنقيط(ترميم ودراسة اللقى االثرية -6
 .................... معلومة إضافية )بدون تنقيط(تقرير مشروع علم االثار الوقائي بموقع التهيئة. -7

 
 
 
 
 
 
 

 


