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 تمهيد:
يسرنا ان نقدم للسادة األساتذة دليل كتاب الجغرافيا للسنة األولى من 

المدرسي )كتاب الكتاب  تأليفالتعليم المتوسط والذي تم اعداده تزامنا مع 
ة الوطنية وفق المقاربة البيداغوجية التي اعتمدتها وزارة التربي (المتعلّم

والتي تقع في سياق االنتقال من منطق التعليم الى التعلم الذي يجعل المتعلم 
  التعلمية.محور العملية التعليمية 

 وهو المناهج، تنفيذ مستلزمات أهم من المدرسي، الكتاب يعتبر
 واالستراتيجيات المناهج التربوية ومحتويات لألهداف العاكسة الصورة

كل  وبالتالي وأسرته المتعلّم من كل ليهاع طلعي التي البيداغوجية،
 الرقمية الصورة مع المتعلّم فيه يتعامل الذي الوقت في المجتمع،

 الجمال من عال مستوى إلى بحواسه وأحاسيسه ترتقي التي واالفتراضية،
 المتعلّمعنه  يرضى ال الذي التقني الوضع هذا وأمام .والخيال واإلبداع

 حاجات من تقترب أن الجديد، الشكل في التربوية المنظومة سعت بديال،
 على وتوفيره المدرسي الكتاب بتجديد الميدان وذلك هذا في المتعلّم

 .والتكنولوجية والبيداغوجية العلمية العالمية، المقاييس

 وتسارع العالم ويشهدهه  شهد الذي الالمحدود المعرفي االنفجار مع
 الدقيقة، التخصصات وظهور لحياة،ا مطالب الشامل وتعقد التطور وبشدة
 من العلم طلب يعد لمفوالعمل،  العلم في واإلتقان الدقة إلى الحاجة زادت
 يقدمها أو لنفسه الفرد يحققها منفعة أو خدمة أجل من إنما العلم، أجل

 المواجهة على قادرة كمعرفة المعرفة تعد لم التعقيد، هذا وأمام .لآلخرين
 هي وكفاءات مهارات شكل في المعرفة هذه بناء طريقة إنما التكيف، أو

  .والتعلمية التعليمية العملية من األساسي المستهدف

يكون هذا الدليل وسيلة تعين السادة األساتذة في توظيف  أن أملنا
  .المتعلمينالكتاب بما يعود بالفائدة على أبنائنا 

 المؤلفون 
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 :المتوسط  مرحلة التعليمالمادة في  غايات -1

ترمي الجغرافيا في التعليم المتوسط الى تحقيق الغايات التالية 
 :منتمكين المتعلمين  والمتمثلة في

والتموقع ـ توظيف المعرفة الجغرافية لتأكيد الهوية واالنتماء 
 عام.االيجابي مع المحيط بشكل  والتعامل

المجال  والتنوع فيفهم التباين كتساب ثقافة جغرافية تمكن من إ ـ
واستغالله بين اإلنسان والتنمية والبيئة  العالقةربط ورافي الجغ

 الطبيعية. للموارد

تجاه التدابير الوقائية  واتخاذمسؤول ـ اكتساب آليات التصرف بشكل 
  .البيئةالكبرى والحفاظ على  المخاطر

  : المادة في تحقيق الملمح الشامل مساهمة -2

شمل من خالل الكفاءات تساهم مادة الجغرافية في تحقيق الملمح ال
 بيانها:التي سيأتي 

استغالل الموارد الطبيعية في  المناسبة لعقلنةـ اقتراح الحلول 
مشاكل  المادة والكشف عن أدوات خالل توظيفمن  والعالم،الجزائر 

  السكان والتنمية والبيئة.

بعد  الجغرافي،ـ ربط العالقة بين اإلنسان وأساليب تأقلمه مع مجاله  
 العالم.عن التنوع والتباين الجغرافي في  الكشف

  القارات بالسكان في وعالقة ذلكوالتنوع الجغرافي  براز التباينإـ 

إلبراز اهمية الموقع  ستغالل الخرائط واإلحداثيات الجغرافيةإـ 
التنمية والحفاظ  تثمين جهودوصوال الى  الطبيعي للجزائروتنوع المجال 
 الطبيعية.على الموارد 

 .الموارد المجندة بيعةط -3

مرحلة  الجغرافيا فيتتمثل طبيعة الموارد المجندة في تعلم مادة 
 يلي:التعليم المتوسط فيما 

 والمعرفة السلوكية. )المهارات(األدائية  المعرفة الصرفة والمعرفة

 الجغرافية الصرفة:أ ـ المعرفة 
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أولية تتمثل كمفاهيم  المادة، الصرفة بمفاهيمترتبط المعرفة الجغرافية 
في مفردات ومصطلحات جغرافية ومفاهيم تصنيفية تتناول التنوع والتباين 

بين اإلنسان ومحيطه او بيئته  ارتباطية تفسر العالقة الجغرافي، ومفاهيم
وصوال الى مفاهيم نظرية تتناول تجارب اإلنسان وأساليب تكيفه مع 

وترتيب  تم رصد حياتية، وقدالمحيط وحلوله في معالجة وضعيات 
 التالية: تبعا للميادين المعرفيةالمضمون المعرفي، 

 لمجال الجغرافياـ 

 ـ السكان والتنمية 

 ـ السكان البيئة

 :)المهارات(ـ المعرفة األدائية  ب

ترتبط المعرفة األدائية او المهارات في مادة الجغرافية في التعليم 
 ل:بمهارات توظيف أدوات المادة بشكل منهجي مث المتوسط،

ية والجداول اإلحصائية وباقي دستقراء الخرائط والمعطيات العدإـ 
قصد معالجة وضعيات مشكلة ذات  ونصوص،من صور  لسندات،

  الصلة بالمادة.

 والكتابي.من خالل التواصل الشفوي  ـ االستعمال السليم للغة المادة 

لموقع واستخالص ما يتصل باوتحديد المكان  وقعتمالـ مهارات  
 الدراسة.محل وفهم الظاهرة الجغرافية رافي والموقع الفلكي، الجغ

 السلوكية: ـ المعرفةج 

المتعلم من التحلي بروح  الى تمكينالوظيفية  ترمي الجغرافية
 التي تساعدهالمعرفة والمهارات  خالل اكتسابالمسؤولية والمواطنة من 

كل ف بشيتصر الجغرافي، كانمحيطه ومجاله  السوي في على السلوك
الحلول للمشاكل المطروحة في محيطه  البيئة، ويقترحيجابي تجاه إ

ويساهم في  الكبرى،االجتماعي، ويتخذ إجراءات وقائية من المخاطر 
  الجغرافية.الحفاظ على الموارد الطبيعية والمواقع 

 للكتاب:األهداف األساسية  – 4

ميته قد فقد قدرا كبيرا من أه الكتاب المدرسييعتقد الكثير أن 
التطورات الهائلة  المعرفة بفعلوتراجعت مكانته ضمن مصادر 

عن  عتقاد بعيداإلغير أن هذا  ،تصالواإللتكنولوجيات اإلعالم 
للجميع فاإلمكانيات المشار إليها مبدئيا ليست متاحة الموضوعية المطلقة 

 ة.يمتساوالتحكم فيها غير  ودرجات

الحديثة تكنولوجيات ومن جهة أخرى فشروط االستثمار الفردي لل
الدراسة ففضاء قاعات  ن شروط استثمار الكتاب المدرسيبكثير م أعسر
بتركيب أجهزة كمبيوتر بعدد  – البلدان تطوراحتى في أكثر  –ال تسمح  تقنيا

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


5 

واستثمار األستاذ لها في القسم ال يتيح ممارسة فعلية  القسم،التالميذ في 
 لها.مستهلكا  المتعلّملمعرفة ول األستاذ مروجاوإال أصبح  للتالميذ،

وللكتاب المدرسي  مقامه،ولجهاز العرض  مقامه،لجهاز اإلعالم اآللي 
  .مقامه

 يلي:انطالقا مما سبق يمكننا حصر مزايا الكتاب المدرسي فيما 

 جميع التالميذ(. اقتنائه من إمكانية) تكلفته متواضعة 
 معبر بصدق عن المنهاج الرسمي  
  وتطلعاته.المجتمع  لقيم ضامنوالالوعاء الصادق 
 واألستاذ واألسرة )بواسطته يمكن لها إسناد  متعلّموثيقة مشتركة بين ال
 .ولدها(
  المتعلّمقدرته على التواصل أكثر مع. 
لتحقيق عملية  المتعلم ويشكل دعمايعتبر الكتاب أداة خاصة لعمل  

يؤدي  المتعلم بحيثالتعلم. وهو مصمم بهدف تشجيع االستقاللية لدى 
 االندماجيالمسعى  وتكوين يترجمبشكل صحيح وظيفة مزدوجة من إعالم 

 ليكون متجانسا مع المنهاج الدراسي المعد حسب المقاربة بالكفاءات.

 الكتاب:توجيهات عن كيفية توظيف  – 5

قبل عرض كيفية توظيف الكتاب البد من اإلشارة الى بعض المفاهيم 
 ردة في مناهج الجيل الثاني:االو

 : التخرج ملمح - 

 تسمية الجزائرية التربوية المنظومة في الجديدة هجاالمن اعتمدت
 المتعلّم تعلم في تظهر أن يجب التي على الخصائص خرج، للداللةتال ملمح

 وهي تعليمية، أو مرحلة تعليمي طور من تخرجه بعد وشخصيته وسلوكه
 مجموعة هو التخرج ملمح .المناهج ضمن المحددة األهداف عن عبارة

 بعدها في التعلم نواتج مكونة والمهارات والسلوكيات، المعارف مدمجة من
 .والوجداني حركي التطبيقي والحس والعملي المعرفي

مرتبطة بميدان من الميادين المهيكلة للمادة  كفاءةالختامية:  الكفاءات- 
استعمالها وادماجها  الموارد. حسنوتعبر بصيغة التصرف )التحكم في 

ة في نهاية دراس المتعلّم نممنتظرو عما ه وقيم( سلوكياتتحويلها واكتساب و
 .الميدانلميدان من 

جزء مهيكل للمادة قصد التعلم وعدد الميادين في المادة  ميدان:ال -
 .الختاميةيحدد عدد الكفاءات 

مخطط عام لبرنامج دراسي ضمن مشروع  السنوي:مخطط التعلم  -
لكفاءة الشاملة لمستوى من المستويات التعليمية تربوي يفضي الى تحقيق ا

انطالقا من الكفاءات الختامية ويبنى على مجموعة من المقاطع التعلمية 
 المتكاملة.
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يتميز  والمهمات.هو مجموعة مرتبة من األنشطة  التعلمي:المقطع 
جل إرساء موارد أجزائه المتتابعة من أبوجود عالقات تربط بين مختلف 

 ما.نماء كفاءة ختامية إقصد جديدة 

 تحقيقها في يشترك التي الكفاءات هي : العرضية الكفاءات -
 تقاطع نقطة وتعتبر التعليمية، المواد التعليمية أو المجاالت من مجموعة

 .األفقية الكفاءات من تعد ولهذا دراسية مادة من أكثر بين

 المتبنى:المسعى البيداغوجي  – 6

 اعتمد الكفاءةقد  الجديدة،عداد المناهج إن االختيار المنهجي في إ 
التي القدرات والمعارف والمهارات...  باعتبارها جملةمنظم للمنهاج  إكمبد
وهي التي تتحكم في تحديد  تعليماته، إطار بناءمن طرف المتعلم في  تجند

معرفية أساسية ومبادئ منظمة للمادة )مفاهيم  المطلوبة كمحتوياتالموارد 
هو المسعى  جديد،يتم اختيارها وفق منظور  تناول، جيات(، ومنهوقواعد

 .المشكالتلمعالجة وحل 
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 مخطّط إجراء التعلمات السنوية حسب ما ورد في المنهاج:  -7

 1إجراء التعلّم السنوي للميدان 
 الجغرافي  التموقع -
 الكرة األرضية -
 . المعالم واإلحداثيات الجغرافية 
 رض.المجموعات الكبرى لسطح األ 
 .بيئات جغرافية متنوعة 

 1الكفاءة الختامية للميدان 
 
يعتمد معالم وإحداثيات جغرافية   

للتموقع وتحديد المجال الجغرافي 
مبرزا اساليب تأقلم االنسان مع بيئات 

 جغرافية متنوعة.
 الكفاءة الشاملة :

في نهاية السنة االولى من التعليم 
 المتوسط يكون المتعلم قادرا على
ربط العالقة بين اإلنسان وأساليب 
تأقلمه مع مجاله الجغرافي، بعد 
الكشف عن التنوع والتباين الجغرافي 

 في العالم.

    
 2إجراء التعلّم السنوي للميدان 

 السكان في العالم  -
 توزيع السكان. 
 مراكز التجمع السكاني.  
 مشاكل التنمية. 

 2الكفاءة الختامية للميدان 
 

لعوامل المتحكمة في توزيع يحلل ا
السكان   مقترحا حلوال لمشاكل 

 التنمية
    

 3 إجراء التعلّم السنوي للميدان
 اإلنسان والبيئة -
 نشاط اإلنسان. -
 التدهور البيئي. 
 الحلول لمشاكل البيئة. 

 3الكفاءة الختامية للميدان 
 

ينطلق من نشاط االنسان وتهيئته 
 تحقق التوازن لإلقليم مقترحا حلوال

 .البيئي
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 ساعة  32:الحجم الساعي اإلجمالي المحدد للكفاءة الختامية في المنهاج الدراسي  – 8

 انماط الوضعيات التعلمية الموارد المعرفية مركبات الكفاءة
الحجم 
 الساعي

المعالم واإلحداثيات  على ـ يتعرف
قصد توظيفها في تحديد  الجغرافية

 وقت.المواقع وحساب ال

 . ـ المعالم واإلحداثيات الجغرافية
 .ـ الحزم الساعية 

 ـ وضعية مشكلة تخص استخدام
ي المعالم الجغرافية واإلحداثيات ف

 التحديد 
  والمتوقع وحساب الوقت.

10 ساعة   

ـ يستعمل خرائط التوزيعات لتحديد 
المجموعات الطبيعية الكبرى على سطح 

األرض )مظاهر السطح الكبرى، 
ات المناخية( وبيئات جغرافية النطاق

 متنوعة.

المجموعات الكبرى لسطح ـ 
 األرض 

 ـ التضاريس 
 ـ النطاقات المناخية 

ـ وضعية مشكلة التساؤل حول 
فية في تباين وتنوع البيئات الجغرا

 العالم 

ـ ينطلق من تحليل بعدي التأثير والتأثر 
إلبراز مدى قدرة االنسان على التأقلم 

 فية متنوعة مع بيئات جغرا

 ـ بيئات جغرافية متنوعة.
 

وضعية مشكلة تخص مدى قدرة  ـ
االنسان على التأقلم مع بيئات 

 جغرافية متنوعة 

 مالحظة:
 ةساع 11 والتنمية( )السكانالحجم الساعي للميدان الثاني   -

 ساعة 11 والبيئة( )السكانالحجم الساعي للميدان الثالث  -
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 هيكلة الكتاب - 9
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 الكفاءة الختامية )انظر الوثيقة المرافقة(

 المجال الجغرافي:  الميدان األول

 صور معبرة عن الميدان

 العقد التعلمي

 الوضعية المشكلة االنطالقية )األم(
 

 2الوضعية المشكلة الجزئية 
على   الكبرىالمجموعات 

 سطح األرض

 3الجزئية  الوضعية المشكلة
 1الوضعية المشكلة الجزئية  بيئات جغرافية متنوعة 

المعالم واالحداثيات 
 الجغرافية 

التموقع -
 الجغرافي 

االحداثيات 
 الجغرافية 

 الخريطة 

توزيع اليابس 
 والماء

 التضاريس

النطاقات 
 المناخية 

 منطقة الحارة ال

 المنطقة الباردة 

ادماجية تقويمية للميدان  ةوضعي
 لمركبات الثالثة للكفاءةتشمل ا

المنطقة 

 المعتدلة 
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 الكفاءة الختامية )انظر الوثيقة المرافقة( من  بناء األستاذ باعتماد نموذج الميدان األول ()

 الثاني: السكان والتنميةالميدان 

 صور معبرة عن الميدان

 العقد التعلمي

 الوضعية المشكلة االنطالقية )األم(
من  بناء األستاذ باعتماد نموذج الميدان )

 األول (

 2لجزئية الوضعية المشكلة ا
 مناطق التجمع السكاني

 3الجزئية  الوضعية المشكلة
 مشاكل التنمية

 1الوضعية المشكلة الجزئية 
 السكان

ان وضعية ادماجية تقويمية للميد
 تشمل المركبات الثالثة للكفاءة 

 نمو السكان 
 في العالم

 تركيب السكان

 توزيع السكان

 الكثافة السكانية

النمو السكاني 
 ع والتنميةالسري

المراكز 
الكبرى لتجمع 

 السكان

السكان  
 والموارد

حلول مشاكل 
 التنمية

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءة الختامية )انظر الوثيقة المرافقة(

 الثالث: السكان والبيئةالميدان 

 صور معبرة عن الميدان

 العقد التعلمي

 الوضعية المشكلة االنطالقية )األم(
مودج من بناء األستاذ بالعودة إلى الن)

 (في الميدان األول  

 2الوضعية المشكلة الجزئية 
 التدهور البيئي

 3الجزئية  الوضعية المشكلة
 حل لمشكل بيئي

 1الوضعية المشكلة الجزئية 
 بيئته  في  االنسان

وضعية ادماجية تقويمية للميدان 
 تشمل المركبات الثالثة للكفاءة

 المنطقة الحارة 

المنطقة 
 المعتدلة 

 المنطقة الباردة 

تعريف التدهور 
 البيئي 

 كل بيئيحل لمش

أنواع نفايات 
 المصانع و أثرها  

 و أسباب  أنواع
 التلوث

 التلوث نتائج 
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وذج للممارسة البيداغوجية بالنسبة للميدان األول ) المجال نم -11

 الجغرافي ( :

 *الوضعية المشكلة اإلنطالقية األم:

 لوجيا جعل الكرة األرضيةشهد العالم تطورا علميا وتكنو 21مع بداية القرن  -    

م هذا (. لكن رغ االصطناعيةقرية صغيرة وذلك باستعمال جهاز الساتيل ) األقمار 

؟وسائل أخرى استعمالالتطور، لم يستغن اإلنسان عن   

  

 *الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية األولى ) المركبة ذات الطابع المعرفي ( :

سا صباحا من يوم اإلثنين من 8الساعة  انطلقت في رحلة عبر الطائرة على -  

الذي ت وقالوشغل بالك الجزائر العاصمة متجها نحو بيكين ) العاصمة الصينية ( .

 ستصل فيه 

  - التعليمة : باالعتماد على األطلس ) الخريطة ( ومكتسباتك القبلية حدد موقع كل من 

 الجزائر وبيكين فلكيا واحسب وقت الوصول .

   مالحظة : إضافة سندات مناسبة من طرف األستاذ .

 *خطوات بناء التعلمات :

ية ،وهي :لتحقيق مركبة الكفاءة األولى ) موارد معرفية ( أدرجنا ثالث وضعيات تعلم  

الخريطة .-3اإلحداثيات الجغرافية .    -2التموقع الجغرافي .   -1        

 1* بناء الوضعية التعلمية : 

تعرف ويعدد كواكب المجموعة الشمسية ثم : ي 11( ص 1من السند) -    

 يستنتج ترتيب األرض .

: يستخلص أن األرض هي الكوكب الوحيد الذي  11( ص 2من السند) -    

 تتوفر فيه شروط الحياة .

( : يستخرج ما يثبت كروية شكل 13،12،11( ص )6إلى 1من السند) -    

 األرض .
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من إنجازه يمثل أبعاد  : في جدول 14على محتوى ص  باالعتماد -    

 األرض .

الرئيسية  االتجاهات: يحدد  15( و الصورتين ص 2،1من السندين) -    

:  بواسطة األجهزة –بواسطة الظل   االتجاهوطرق ووسائل معرفتها)تحديد   

. ) (Gps)البوصلة و 

: يتعرف على الحركة المحورية لألرض وما  16( ص 3،2،1من السندات ) -    

ا .ينتج عنه  

 لألرض وما ينتج االنتقالية: يتعرف على الحركة  17( ص 2،1من السندين ) -    

 عنها .

مكن *  تنتهي هذه المحطة بأنشطة تعلم اإلدماج من خالل نوافذ وصور وأشكال  ، ي2 

وتوظيفها في إثراء نشاطه .  استغاللهالألستاذ   

     مالحظة هامة  :

الجغرافية  تناول الوضعيتين المتبقيتين ) اإلحداثياتعلى هذا النحو يتم أ/            

 والخريطة ( .

:من الكتاب المدرسي هناك ثالثة أنشطة  18في الصفحة  ب/         

          األول : معرفي منهجي ، الغرض منه استحضار موارد معرفية ) أسماء 

)  ارد قيميةالكواكب ( ، وموارد منهجية ) إعادة ترتيبها بالشكل الصحيح ( ،ومو

 أهمية موقع األرض ( .

             الثاني : معرفي منهجي ، استرجاع أبعاد األرض وترتيبها حسب الجدول .

ثائق لتنمية روح المواطنة واالعتزاز باإلنتماء ، نوصي األستاذ بتوظيف و ج/      

 متنوعة للجزائر )خرائط ، جداول ، نصوص وإحصائيات ( .

 3*اإلدماج الجزئي للمركبة ) ذات طابع معرفي ( :

لمواقع يتعرف على المعالم واإلحداثيات الجغرافية قصد توظيفها في تحديد ا      

الخريطة ( . +اإلحداثيات الجغرافية  +وحساب الوقت ) الكرة األرضية   
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اتجاه  أنت وأبوك كنتما على شاطئ البحر تصطادان ، فالحظت أن والدك يغير -      

لى عرض إ رة إلى أخرى تفاديا ألشعة الشمس في تلك األثناء كنت تنظرالمظلة من فت

ث أبوك أن البحر فالحظت راية بدأت في الظهور   و فجأة تبين لك بأنها سفينة وما لب

يأ ألداء اتصلت به جدتك من مكة المكرمة على الساعة الخامسة زواال تخبره بأنها تته

 صالة التراويح .                   

    - التعليمة :  

 لما يلي :  تفسيراأوجد   (من اختيار األستاذ) من خالل مكتسباتك القبلية و السندات     

تغيير اتجاه المظلة . -            

ظهور الراية قبل السفينة . -            

صالة التراويح في مكة . -            

 - السندات :

رينيتش ( ، وتقع مكة المكرمة على خط ) غ °0تقع مدينة مستغانم على خط طول    

شرقا  .° 54طول   

 *الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية الثانية )ذات طابع منهجي ( :

ظت أثناء مشاهدتك لشريط و ثائقي حول النطاقات الكبرى على سطح األرض الح

 تباينا و تنوعا .

 التعليمة : 

س و المناخ .فسر مظاهر هذا التنوع و االختالف من حيث التضاري  

 خطوات بناء التعلمات : 

 لتحقيق مركبة الكفاءة الثانية أدرجنا ثالث وضعيات تعلمية و هي : 

النطاقات المناخية . -3التضاريس       -2اليابس و الماء      -1  

 مية : بناء الوضعية التعل -1

 حدد قارات و محيطات العالم . 28من الخريطة ص  -
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 استنتج نسبة الماء . من الدائرة النسبية و السند -

 يرتب قارات العالم من حيث المساحة في الجدول  1رقم  28من الخريطة ص  -

 يرتب المحيطات من حيث المساحة في الجدول . 28ص  1من الخريطة رقم  -

 استنتج أنواع البحار . 29من الخريطة ص  -

 اإلدماج . متنتهي هذه المحطة بأنشطة تعل -

  : مالحظة هامة 

يتم تناول الوضعيتين المتبقيتين ) التضاريس و النطاقات على هذا النحو  -

 المناخية ( .

 . اإلدماج الجزئي للمركبة الثانية ذات طابع منهجي :  -

لجنوب ى اــــأخذك أبوك في رحلة إل االبتدائيبمناسبة نجاحك في شهادة التعليم     

اء خ و الغطالجزائري أو الشمال الجزائري . الحظت تنوعا في التضاريس و المنا

 النباتي .

 - التعليمة :

. فاالختالانطالقا من مكتسباتك القبلية و السندات . فسر مظاهر هذا التنوع و    

 3 – الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية الثالثة : ) المركبة ذات طابع قيمي ( .

انية ة و الثنظمت وكالة سياحية مسابقة إلعداد بطاقة وصفية لمنطقتين األولى ساحلي

 صحراوية تتضمن الطبيعة الجغرافية للمنطقتين .

 التعليمة : 

القة التأثير و باالعتماد على مكتسباتك القبلية أعقد مقارنة بين المنطقتين مبرزا ع -

و مجاله الطبيعي .   التأثر بين اإلنسان  

 ة سندات ذات صلة من إعداد االستاذمالحظة اضاف . 

  : خطوات بناء التعلمات 

 مركبة الكفاءة الثالثة ) موارد قيمية ( أدرجنا ثالث وضعيات  لتحقيق 

 المنطقة الحارة ، المنطقة المعتدلة ، المنطقة الباردة . 

  بناء الوضعية التعلمية :* 

 يبين المنطقة الحارة مبرزا أقاليمها المناخية . 38من الخريطة ص  -

 من الصور يبرز مميزاتها النباتية و الحيوانية .  -
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 الحظة هامة :*م
 .المعتدلة و المنطقة الباردة (  على هذا النحو يتم تناول الوضعيتين المتبقيتين ) المنطقة

 

 اإلدماج الكلي )للمركبات الثالثة(

 

بمناسبة نجاحك في ش التعليم االبتدائي ،أخذك ابوك في رحلة إلى الجنوب )إن كنت من الشمال (أو 

نوب ، فالحظت جملة من الظواهر المتناقضة ، ظاهرة إلى الشمال الجزائري إن كنت من الج

التصحر الزاحفة نحو الشمال بسبب الرعي غير المنظم ومن جهة أخرى السد األخضر الذي اعطى 

مظهرا حيويا للمنطقة ،وأنت متجه نحو الشمال استوقفتك ظاهرة التلوث التي أثرت على الحياة 

 احي .البحرية وعلى جمال السواحل ذات الطابع السي

 اتك القبلية والسندات دون مالحظاتك وفسرها ثم قدم حلوال مناسبة لكل ظاهرة .كتسبانطالقا من م  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظة :*

الغرض منها التأكد  من ة تشمل كل المركبات الثالث ينتهي كل ميدان بوضعية تقويمو 

   مركبة ( إدماجيه) وضعية مدى تحقيق الكفاءة الختامية للميدان 

 دد/ أما ما يتعلق بنماذج الممارسة البيداغوجية داخل القسم تم تزوي      

شكلة ألستاذ بخطوات التنفيذ داخل الصف عبر نماذج مفصلة من وضعية ما

زئي ، إنطالقية أم إلى وضعيات مشكلة جزئية إلى وضعيات تعلم اإلدماج الج

األستاذ  س بهافوضعية إدماج كلي للمركبات كلها تغطي الميدان األول ليستأن

. ويبني باقي الوضعيات في الميدانين الثاني و الثالث على غرارها  
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 طريقة استخدام الكتاب -1

الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا ترجمة لروح المنهاج الذي اقرته 
من نظام الجماعة  (33المادة ) للمتعلم.وزارة التربية الوطنية موجه 

حيازة الكتب واألدوات واللوازم المدرسية  مالمتعلّ يجب على  :التربوية
نشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض أوالبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة 

 منها.

ففي الوقت الذي فاضت فيه المعارف وتشعبت قنواتها ومصادرها من 
سمعية مختلفة قد يجد المتعلم نفسه تائها في  نترنت ووسائلأوفضائيات 

الصحيحة في هذا الوضع يصبح الكتاب المدرسي  الوصول الى المعرفة
 مساعدة األستاذووسيلة للحصول على المعرفة المدرسية  وأفضل أحسن

  للعملية التربوية. على التخطيط

 

 :خصائص الكتاب المدرسي -ا 

  :يعتبر الكتاب المدرسي

 ،من سياق التصور والتخطيط ،الترجمان الفعلي للمنهاج الدراسي -
 .اإلنجازنفيذ والتإلى سياق 

طرف سهل التعاطي معه من  ،مصدرا للمعرفة قريب المنال -
 .المتعلم

 .على تنظيم المادة وترتيبها وتوجيهها المتعلممساعدا للمدرس و -
مساعدا على اختيار معينات تربوية أخرى مختلفة ومتنوعة  -

 ...(./ الجداول / البيانات)النصوص/ الصور/ الرسوم / الخرائط / 
 ،واكتساب وتنمية القدرات والمهارات ،أداة فعالة لغرس القيم -
 ...التعليمات، وتثبيت وتصحيح المواقف ،كوين االتجاهاتوت
 .لمتعلمينواتجاهات ا ،يم المجتمعوسيطا بين ق -
 الدراسي. لقسمقف التعليمية داخل اأداة تواصلية فعالة في الموا -
 .المؤسسة ..خارج.لإلعداد والمراجعةأداة مساعدة  -
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من تكافؤ الفرص بين  األدنىأرضية موحدة تضمن الحد   -
 .المتعلمين

سند يتضمن النصوص المساعدة والوثائق التي تعد منطلقا للنشاط  -
 .المدرسي

 .علمتمالتي يشتغل عليها ال للتمارينمرجع  -
 .المتعلمعليها  ال يتوفرفضاء للصور والرسوم التوضيحية التي  -
 .الذاتي ة التقويمجراء عمليمساعد على إ -

 متعلم :للوظائف الكتاب المدرسي بالنسبة  -ب 

ويساعده على التعلم الذاتي  للدرس،على اإلعداد القبلي  هيعين -
الدراسي )مدرس معنوي عند غياب االستاذ وليس بديال  القسمخارج 
 .عنه(

 ...على تعلم مهارات القراءة والشرح والتحليل يعين المتعلم -
 من خالل الصور والرسومات والجداول.يقرب له المعرفة  - 

 والدعائم:الوسائل  – 21

الكتاب على منتج معرفي جاهز الن ذلك من شانه إعاقة  ال يحتوي
وزود الكتاب بصور ووثائق واشكال وخرائط  اته(ميبني تعل )المتعلممبدا 

 العمل.تحفز المتعلم على 

لتي يراها إدراكا متميزا مما لو إن الفرد يدرك األشياء ا) :ةالصور-أ 
أن أغلب خبرات الفرد يحصل عليها من خالل  .سمع عنها أو قرأ عنها

 . %08إلى %08حاسة البصر بنسبة 

، أثبت أن التعلم من خالل (Duchastal 1981)لدوش استلفي دراسة 
الصور يساعد على االحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول منه من خالل التعلم 

  ي ال يبقي على المعلومات إال لمدة أقصر.اللفظي الذ

االصدق واالدق تعبيرا على  ألنهااهتماما بالغا بالصورة  وليناألذلك 
ن أكما  المعلومة.برازها ولما لها من إمكانية ترسيخ إالظاهرة المراد 

ينمي الثروة اللغوية للمتعلم وبالتالي تنمو عنده القدرة استنطاق الصورة 
  في:الصورة كواسطة تعلم تكمن  ةفضليأان ف واصل لذلكوالتعلى التعبير 

وبالتالي التخلص من الشخصي اإلنتاج التعبيري إلى  علمتمال تدفع -
 والخجل.التردد 

 تنمي فيه الجرأة والشجاعة والتعبير عن أفكاره. -
  أوسع.فاق آتنمي ملكاته الخيالية وتسبح به في  - 
 .وجدانهفي  التأثيرقدر على األ - 
نبغي للمعلم أن يجعل طريقته في التعامل معها مشوقة حتى تستطيع ي

لفت انتباه المتعلمين، ومن خالل ذلك يستطيع إبالغ المادة الدراسية 
 ت المرادةءاوالوصول إلى تحقيق الكفا
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بحيث تعبر عن محيط  خوذةأم ةصور 318لذلك يحتوي الكتاب 
  منه.قريبة  المتعلم او

يمكن تصور  اة ووسيلة الجغرافي حيث الالخريطة أد :الخرائط-ب 
خريطة منها  25دراسة وتعلم الجغرافيا دون الخريطة يحتوي الكتاب 

لى المعرفة وخرائط صماء إالموضوعاتية التي يوظفها المتعلم للوصول 
 مهارية.و منهجيةللتوقيع وتمثيل الظواهر عليها قصد تحقيق كفاءة 

ات جغرافية تعبر عن ظواهر أدو البيانية:والتمثيالت  شكالاأل-ج 
 .طبيعية او بشرية او اقتصادية يحللها المتعلم بمعية األستاذ لتحقيق الكفاءة

شكال  28الكتاب  المتعلم. يحتويتنمي سرعة البديهة وقوة المالحظة لدى 
 األنشطة.جاز نإوتمثيال بيانيا يستغل البعض منها في 

ا وظف كسند جدوال بعضه 58الكتاب على  يحتوي :الجداول -د
 أنشطة. إلنجازالستخراج المعلومة لإلجابة عن التعليمة والبعض االخر 

نصوص وظفت كسندات  نوعان:في الكتاب  النصوص: النص -ـه
 التعليمة.واالجابة عن  إلنتاج تعلماتهيقرؤها المتعلم وتكون مصدرا 

يضاحية تتضمن معارف ومعلومات إضافية ذات صلة بالمورد إونصوص 
  وثقافته.يعزز بها المتعلم معارفه  ا  رسائه كما تعتبر دعائمإالمراد 

 التعلمية:التدرج في تنفيذ ميدان من الميادين  خطوات -13

تقديم الوضعية  يتم )األم(: نطالقيةتقديم الوضعية المشكلة اإل -1
ستاذ وضعية األم( للمتعلمين من طرف األ)ال نطالقةاإلالتعلمية المشكلة 

الحقة من  الى مرحلةترك حلها معلقا  حولها مععامة جراء مناقشة إو
 المطلوبة. والنشاطات التعلميةتناول الوضعيات المشكلة الجزئية 

طريق وضعيات  ينجز عنتعلم منهجي  وهو الموارد:تعلم  ـ 5 
ـ  ـ منهجية )معرفية الكفاءة، تناول مركباتمن خاللها  جزئية يتممشكلة 
مع  التعلمية( محددة )النشاطات اءاتدأوتعليمات وفق  (،قيمية سلوكية
ن المركبة الواحدة قد تتطلب أكثر من وضعية مشكلة جزئية قصد أالعلم 

ـ عمل فردي ـ ثنائي المتعلمين )نشاط إرسائها كمورد بعد الحل في إطار 
 عمل جماعي(. فوجي،
        ويكون عن طريق وضعية مشكلة تستهدف  الجزئي اإلدماج- 3

المركبة الواحدة التي تم تناولها في الخطوة السابقة في أكثر  دماج مكوناتإ
الكفاءة الشأن بالنسبة لبقية مركبات  واحدة. وكذامن وضعية مشكلة جزئية 

 المستهدفة. الختامية
 الموارد،رساء إنتهاء من اإل ذلك بعديتم  :المركباتدماج إ تعلم- 3

  المجزأة. لماتإدماج التعبهدف التأكد من مدى قدرة المتعلم على 
الغرض منها هو التأكد من  :نطالقيةاإلالوضعية المشكلة  حلـ  2

ثناء أمدى تجاوز العقبات والتصورات التي تمت مالحظتها لدى المتعلمين 
 النشاط.نطالقية في بداية عرض الوضعية المشكلة اإل
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عن طريق وضعية مشكلة شاملة للميدان )الكفاءة  ويكون التقويمـ 6
الموارد القصد منه التأكد من درجة تحكم المتعلم في  المستهدفة( الختامية
الختامية  تنصيب الكفاءةعن مدى  وتحويلها، تعبيراعلى تجنيدها  وقدرته
 لديه 

 لمرحلة التقويموتأتي كنتيجة  :المحتملةالمعالجة البيداغوجية ـ  7
 حينها. المتعلم فيمواطن الضعف المالحظة لدى  منها تداركالقصد 
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 شبكة تقويم ـ عملية التقويم المتبناة – 15

يالتمكن الكل التمكن  التمكن األدنى 
 الجزئي

 عدم
 التمكن

 والعالمة المعيار المؤشرات
 وجود 22/ على 

كافة 
 المؤشرات

وجود 
 مؤشرين

 اثنين

 وجود
مؤشر 
 واحد

 لم يرد
 أي مؤشر

   
88 

...... .المالءمة مع الوضعية  بالتعليمة ـ التقيد
  ةنقط

   

88 

ـ توظيف الوثائق 
 والسندات

ـ استعمال مفاهيم 
  ومصطلحات المادة

 المادة ألدوات السليم االستعمال
 ....... نقطة 

   

88 

 ـ التبويب والترتيب  
  تسلسل األفكارـ  

ـ الدقة في عرض 
 البيانات

 والتناسق االنسجام
 ....... نقطة

   
88 

 ـ الوضوح
 ـ االبداع

  زوالتماي اإلتقان
 ....... نقطة
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 :حسب المنهاجتعلمية ال باقي الوضعيةسيرورة  – 17

  1الكفاءة الختامية: 

الجغرافي  وتحديد المجال للمتوقعوإحداثيات جغرافية  ـ يعتمد معالم 1 
 تأقلم االنسان مع وسطه الطبيعي. العالم مبرزا اساليبلبيئات متنوعة في 

 الجغرافي  الميدان: المجال 

انماط الوضعيات  الموارد المعرفية فاءةمركبات الك
 التعلمية

المعالم  يتعرف علىـ 
 الجغرافيةواإلحداثيات 
 في تحديدقصد توظيفها 
 الوقت.المواقع وحساب 

 

المعالم  ـ
واإلحداثيات 

 .الجغرافية

ـ تعامل االنسان مع 
مجاله الجغرافي يتطلب 
استخدام معالم واحداثيات 

 جغرافي
 

ـ يستعمل خرائط 
وزيعات لتحديد الت

المجموعات الطبيعية 
الكبرى على سطح 
السطح  األرض )مظاهر

النطاقات  الكبرى،
 وبيئات جغرافية المناخية(
 متنوعة.

المجموعات  ـ
الكبرى على 
 سطح األرض.

 

ـ وضعية مشكلة تخص 
المجال الجغرافي 

والتباين وعالقته بتأقلم 
 اإلنسان مع وسطه

 

 تحليل بعديمن  ـ ينطلق
إلبراز ر والتأثر التأثي
قدرة االنسان على  مدى

التأقلم مع بيئات جغرافية 
 متنوعة.

ـ بيئات جغرافية 
 متنوعة.

 

وضعية مشكلة تخص ـ 
عالقة التأثير والتأثر بين 

 وبيئته.اإلنسان 
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 1الكفاءة الختامية  نشاطاتال السندات إرساء الموارد

 خطوط الطولـ 
 ـ دوائر العرض
ت ـ شبكة اإلحداثيا

 الجغرافية
ـ االستعمال 

والتوظيف لخطوط 
الطول )الحزم 

الساعية( وشبكة 
اإلحداثيات 
 الجغرافية.

 

 
ـ الكرة 

 األرضية 
ـ مخطط 

خطوط الطول 
ودوائر 
 العرض

ـ رسومات 
 توضيحية

 

 عمل األفواج  
ـ ينطلق من خطوط الطول ودوائر العرض على 

الكرة األرضية لشرح كيفية استخدام شبكة 
 ات الجغرافية في المتوقع:اإلحداثي

يالحظ النقاط والمساحات الناتجة عن تقاطع ـ 
المحاور الطولية والعرضية )المكان او المساحة 

 المعلومة( ثم يقيس على ذلك 
 ـ كيفية حساب الوقت 

ـ معاينة المجاالت الجغرافية للحزم الساعية 
واجراء عمليات حساب الوقت بالنسبة لمنطقة 

 معينة

الم وإحداثيات يعتمد معـ 
جغرافية للتموقع وتحديد 
المجال الجغرافي مبرزا 
تأقلم اإلنسان مع بيئات 

 جغرافية متنوعة.
 
 

 عمل جماعي:
 ـ عرض عمل األفواج )الشروح(

 ـ مناقشة واثراء وتصحيح
 ـ األ ثر الكتابي
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 ـ تعلم الموارد1

 1الكفاءة الختامية نشاطاتال السندات إرساء الموارد

خطوط الطول  ـ
 ودوائر العرض 

  البيئة الجغرافيةـ 

 ـ النطاقات
 المناخية الكبرى

ـ خطوط  
الطول ودوائر 

 العرض 
ـ الكرة 

االرضية 
و أالمجسمة 
  المصورة

يعتمد على مجسم لمقطع تضاريسي للتمييز ـ 
  السطح الكبرى. بين مظاهر

 الجغرافية والكرةاإلحداثيات  يعتمد شبكةـ 
رسم والتمييز بين النطاقات  إلنجازاألرضية 

 األرض.على سطح  المناخية الكبرى
ـ يربط العالقة بين الموقع الفلكي 

  والتضاريس في تحديد نوع المناخ السائد.

معالم وإحداثيات  يعتمدـ 
وتحديد  للمتوقعجغرافية 

المجال الجغرافي مبرزا 
تأقلم اإلنسان مع بيئات 

 جغرافية متنوعة.
 
 

التوضيحي( )الرسممنجز ـ عرض العمل ال  
 ـ مناقشة واثراء 
 ـ األ ثر الكتابي
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 الموارد ـ تعلم1

 1الكفاءة الختامية  نشاطاتال السندات إرساء الموارد

 ـ التنوع البيئي 

 ـ انماط معيشة االنسان 

بين  والتأثر التأثيرعاملي 
  االنسان وبيئته الجغرافية

والقدرة  اساليب التأقلمـ 
ي بيئات على العيش ف

 .مختلفة

 خرائط العالمـ  
 الطبيعية 

 ـ صور مختلفة

 االلي.االعالم 

 ـ يفسر عناصر التنوع والتباين البيئي  

انطالقا من خرائط التوزيعات  
للمجموعات الطبيعية الكبرى على 

سطح األرض )التضاريسية والمناخية( 
  معطاة.وصور 

إلبراز  مختارة(بيئة  )من يدرس عينةـ  
التنوع البيئي ونمط معيشة  بين العالقة

 اإلنسان 

معالم وإحداثيات  ـ يعتمد
جغرافية للتموقع وتحديد 
المجال الجغرافي مبرزا 
تأقلم اإلنسان مع بيئات 

 جغرافية متنوعة.

 

  

 ـ عرض العمل المنجز 

 ـ مناقشة وتصحيح 

 ـ األ ثر الكتابي
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 برواية ورش عن نافع.  ،القرآن الكريم

 والمراجع:ادر المصقائمة 

الطبعة  واالقتصادية،الجغرافية البشرية  السعيد، أسسإبراهيم  حمدأ -1
 .1988 ،اآلدابحلب كلية  األولى، جامعة

 المجلس األولى،الطبعة  التلوث مشكلة العصر، إسالم،مدحت  أحمد -2
 م.1991الكويت، الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

الطبعة  وحلول، والبيئة مشكالتنسان اإل األحدب،بن سلمان  إبراهيم -3
 هـ.1435 الرياض،دار  األولى،

 البحرية،الجغرافية  األعور،محمد علي  مصطفى،لقمة الهادي  أبو -4
  م.1999،والتوزيعالدار الجماهيرية للطبع  الثانية،الطبعة 

مكتبة المجتمع  بيئية الطبعة األولى،مشكالت  محمد،فتحية  الحسن -5
  م.1996 والتوزيع،العربي للنشر 

 العادة، الطبعةترجمة سموحي فوق  السكان،جغرافية  جورج، بيار -6
 .م1985 بيروت،دار منشورات عويدات  الثالثة،

التنمية االقتصادية في  عن تخلفالمسؤولية الدولية  هند،عمارة  بن -7
 .م 2116 ،الجزائر النامية.الدول 

عد الجغرافية لعامة الطبيعية قوا عيانة، وفتحي أبوحسين جودة  جودة -8
 م.1986،والنشردار العربية للطباعة  األولى،الطبعة  والبشرية،

 ،الطبيعيةأبو سمور. د.علي غانم المدخل إلى علم الجغرافية  حسن -9
 م. 1998 عمان،دار الصفاء  األولى،الطبعة 

المستدامة في دول العالم  معوقات التنمية غانم،خيري مرسي  سمير -11
 م.1998 مصر، األولى،الطبعة  سالمي،اإل

دار  األولى،الطبعة  الجغرافيا االقتصادية،أحمد هارون، أسس  علي -11
 م. 2111 العربي،الفكر 

 والبشرية،المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية  الطليعي،هللا بن الناصر  عبد -12
  م.2112،دار العرب الثالثة،الطبعة 

 والحيوان(،ية الغالف الجوي )النبات جغراف الغرير، العباس عبد -13
 م. 1998 والتوزيع،دار الصفاء للنشر  األولى،الطبعة 

 العربي،دار الفكر  األولى،الطبعة  القارات،جغرافية  موسى، علي -15
 م.1982

الطبعة  والغذاء،البيئي الهواء والماء  خنفر، التلوثراضي  عبد -16
 م.2111 لتوزيع،وادار اليازوري العلمية للنشر  األولى،

 األولى،الطبعة  والنبات،البيئة األرض تلوث  الباري،النور عبد  عبد -17
 م.2111 د،ب 
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دار الصفاء  األولى،الطبعة  النباتية،القادر صالح مهدي الجغرافية  عبد -18
 م.1999 والتوزيع،للنشر 

لنشر دار وائل ل الثالثة،الطبعة  البيئة،أساسيات علم  القادر،عبد  عابد -19
 م 2118 والتوزيع،

الطبعة  وتطبيقات،جغرافية السكان أسس  ،عيانةمحمد أبو  فتحي -21
  م.1993 الجامعية،دار المعرفة  منقحة،الرابعة 

عيانة، ب س، أسس علم  وفتحي أبوعبد العزيز أبو راضي  فتحي -21
 م. 1994 الجامعية،دار المعرفة  والبشرية،الجغرافيا الطبيعية 

دار  األولى،الطبعة  ومكافحته،التلوث أسبابه أخطاره  الح،ص فؤاد -22
 م.  1997 والتوزيع،جفرا للنشر 

 م  2111 األولى،الطبعة  البيئات،جغرافية  الفتاح،عبد  كمال -23

الطبعة  العولمة،من فخ  مرسي. الخروجالدين عبد الغني  كمال -24
 .ـه1422 الجامعي،المكتب  األولى،

مركز  المتوسط،جغرافية البحر  دراسات في سن،حإبراهيم  محمد -25
 م.2118 للكتاب،اإلسكندرية 

دار المعرفة  ط،ب  الزراعية،الجغرافية  زوكة،خميس  محمد -26
 م.2111 الجامعية،

دار المعرفة  ط،ب  االقتصادية،محمد خميس الزوكة لجغرافية  ا -27
 م. 2111 الجامعية،

 الزراعية،ل إلى الجغرافية مدخ سالم،محمد  عواد،محارب  محسن -28
 م. 2112 الثقافة،دار شموع  األولى،الطبعة 

جغرافية و الجغرافية االقتصادية ،كوثر عبد الرسولو محمد رياض - 29
 م. 2112 ،هنداوي للتعليم والثقافة ،اإلنتاج الحيوي.، الطبعة األولى

 ،لىسبل مواجهته الطبعة األوو التلوث البيئي ،نبهان سويلم محمد -30 
  م. 2112 ،مركز دراسات المنتدى العالمي للوسطية

 دار الخيال للطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،كتاب البيئة ،دندننزار  - 31
 م. 2115 ،التوزيعو

دار  ،الطبعة األولى ،جغرافية المناخ والنبات ،يوسف عبد المجيد فايد- 32
 م. 2111 ،النهضة العربية

  :األجنبية/المراجع باللغة 2

33- Bernard Corne vin. Le développement divergent du tiers monde. 1980. 

34-Perpillou, A., Human Geography, London, 1972. 

35 - Saleh M.NSOULIET AUTRE. "LA mondialisation et l، Afrique". 
Paris. 2001. 
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والموسوعات والصحف والمواقع المنظمات /المقاالت العلمية 3
 :إللكترونية

وسبب تسميتها  يةضالنفشامل عن الغابات  تقرير ،أسماء سعد الدين - 36
 البيئة. مجلة  بهذا االسم

موقع  ،الحديثة للدولةاإلدارة و القطاع الثالث مقال ،أحمد السيد الدقن - 37
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