
1

ا  ـــجــغرافیة:ادــالمالسنة األولىالمستوى:
ساعات10:الحجــم الساعــي-المعالم الجغرافیةالوحدة التعلمیة األولى:-

بإستخدام اإلحداثیات ومصطلحات مناسبة تمكن من التحدید والتموقع. ةأساسیإكتساب معالم جغرافیة :دفة ( الكفاءة القاعدیة )المستھالكفـاءة -

المجال 
المعرفي

مؤشر الكفاءةاألنشطة المقترحةالوضعیةاإلشكالیةالحلوضعیة التعلیمیة والمحتوى المعرفيا

01التقویم التشخیصي
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الكرة األرضیة*01
المجموعة الشمسیة.

موقع األرض.-
األبعاد.-المساحة-الشكل-

-
01

-�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ
�ϲѧϓ�ΎѧϬόϗϮϣ�ϮϫΎϣ�ˮΔϴδϤθϟ
�ν έϷ�ϊ ѧѧϗϮϣ�ϮϫΎѧѧϣˮΓήΠϤϟ

في المجموعة الشمسیة؟

-��ΎѧϬϴϓ�ν έϷ�ϊ ѧϗϮϣ�ϭ�ΔϴѧδϤθϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ϢѧγήϟΎΑ�ϦϴΒϳ
.یقارن األرض ببعض الكواكب األخرى

یحدد بالرسم أبعاد األرض.-

-�ΔϴѧδϤθϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧϓ�ν έϷ�ϊ ѧϗϮϣ�ΩΪΤϳ
ویبین أھمیتھ

�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬΒϴΗήΗϭ�ΐ ϛϮϜϟ�˯ΎϤγ�ήϛάϳ
الشمسیة.

یذكر أبعاد األرض.
*خطوط الطول و  دوائر العرض.02

خطوط الطول.-
دوائر العرض.-
تحدید مكان على سطح األرض-

-
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لم كیف یتم  تحدید المعا
الجغرافیة المختلفة إنطالقا 

من مكان التواجد؟

�ν ήѧѧѧόϟ�ήѧѧѧϭΩϭ�ϝϮѧѧѧτϟ�ρϮѧѧѧτΨϟ�ΎϴΤϴѧѧѧο ϮΗ�ΎϤѧѧѧγ έ�ΪѧѧѧϤΘόϳ
�ΚѧѧѧϴΣ��ν έϷ�τѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕΎΣΎѧѧѧδϤϟϭ�ϦϛΎѧѧѧϣϷ�ΪѧѧѧϳΪΤΘϟ
�ςѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�ϻϮѧѧλ ϭ�ˬ�ΓΎѧѧτόϤϟ�ΔѧѧϴϓήϐΠϟ�ΕΎϴΛΪѧѧΣϹ�ϊ ρΎѧѧϘΘΗ

العالقة بین أدواتالتحدید والمكان وتمثیلھ بخریطة

ϟ�ρϮѧѧѧѧτΧ�Ϣѧѧѧѧγ έ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϦϜϤΘѧѧѧѧϳ�ήѧѧѧѧϭΩϭ�ϝϮѧѧѧѧτ
العرض .

یذكر الحط األساسي والدوائر الرئیسیة.
�ΔѧѧϴϓήϐΠϟ�ΕΎϴΛΪѧѧΣϹ�άѧѧϴϤϠΘϟ�ϒѧѧυϮϳل�ϦϜϤΘѧѧϴ

تحدید الموقع الفلكي وتحدید األبعادمن 
*الخریطة.3

-تعریفـھا-
أساسیات الخریطة-
أھمیتھـا.-أنواعـھا-

-
02

مافائدة تحدید وحساب 
األبعاد على الخریطة، وعلى 

یعة؟الطب

�ίϮѧѧѧϣήϟϭ�ΔѧѧѧτϳήΨϟ�ΡΎѧѧѧΘϔϣ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧτϳήΨϟ�ΉήϘѧѧѧδϳ
�ϊ ѧѧϳίϮΗϭ�τѧѧδϟ�ςήѧѧΧ�BΥΎѧѧϨϤϟ�ςήѧѧΧ��ΎѧѧϬϴϠϋ�ϑέΎѧѧόΘϤϟ

السكان)

یتمكن التلمیذ من تمثیل المكان بواسطة 
الخریطة وتخدید الموقع الجغرافي

*القارات04
توزیع الیابس و الماء.-
.الـقــارات-
تشكل القارات(زحزحتھا)-
براكین و الزالزلالتوزیع-
غرب العربي(تحدید موقع الجزائر و الم-

والعالمافریقیا فيغرب العربي مالوالجزائر 

-
02

 ماأھمیة توزیع الیابس
والماء.؟

 أین تقع معظم
القارات.؟

 أین تتوزع البراكین و
الزالزل؟ ماھو أثرھا 

في تشكیل الیابس؟

-ϲ ϧΎѧϴΒϟ�ϢѧγήϟΎΑ�ϞѧΜϤϳ�ΔϴΒѧδϨϟ�ΓήΪѧϟ�� تو�ϭ�β ΑΎѧѧϴϟ�ϊ ѧϳί
الماء ویقارن بینھما.

-�ϭ�έΎѧѧѧѧΤΒϟ�ϭ�ΕέΎѧѧѧѧϘϟ�˯ΎϤѧѧѧѧλ �ΔѧѧѧѧρέΎΧ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΩΪѧѧѧѧΤϳ
المحیطات 

Θϟ�ΞΘϨΘѧѧδϳ�˯ΎѧѧѧϤϟϭ�β ΑΎѧѧѧϴϟ�ϊ ѧѧϳίϮΗ�ΔѧѧѧϴϤϫ�άѧѧѧϴϤϠ
ویصنفھا حسب مساحتھا.یحدد موقع القارات 

یتتبع مراحل تشكل القارات.
یحدد أین تتوزع البراكین والزالزل وعالقتھا في 

تشكل القارات.
Ϯϣ�ΩΪѧѧѧΤϳ�ϲѧѧѧϓϭ�ϲѧѧѧΑήόϟ�ήѧѧѧϐϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ήѧѧѧΰΠϟ�ϊ ѧѧѧϗ

إفریقیا.

البحارو المحیطات-05
المحیطات
البحار و أنواعھا
أھم الجزر

ماھو الفرق بین -02
البحار و المحیطات؟

أین تقع معظم -
المسطحات المائیة؟

یقارن بین البحار والمحیطات 
یرتب المحیطات حسب مساحتھا

یذكر أنواع البحار وأھم الجزر

-
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إستخدام إحداثیات خطوط الطول ودوائر -
العرض لتعیین موقع على سطح األرض.

تحدید ( الحیز المكاني) على الخریطة، وموقعھ 
بالنسبة للكرة األرضیة. 

مثال  ( موقع البحر األبیض المتوسط)

-
01

توظیف مكتسبات سابقة في نشاط إدماجي.
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ساعة. 10:الحجم الساعي-.على سطح األرضجموعات الكبرى الم:الثانيالمجال المعرفي-
المتفاعلة.ربط العالقة بین عناصرھا و الكبرى على سطح األرض التضاریسیة والمناخاتتحدیدالمجموعات:المستھدفة( القاعدیة)الكفاءة -

المجال 
المعر
 في

مؤشر الكفاءةاألنشطة المقترحةالوضعیة اإلشكالیةالحوالمحتوى المعرفيالوضعیة التعلیمیة
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*المجموعات التضارسیة الكبرى في العالم06.

السھول وأنواعھا.-
السالسل الجبلیـة.-
الھضاب.-
األنھار الكبـرى.-

02
ة التي ماھي المظاھر التضاریسی-

وكیف تفسر سطح األرض؟ل المكونة
ھذا التنوع والتباین؟

أین توجد أكثر السھول إتساعا و أكثر -
الجبال إرتفاعاوأكبر الھضاب,و أطول 

األنھار؟

�ΕΎѧѧϋϮϤΠϤϟ�ΪѧѧϳΪΤΘϟ�ΕΎѧѧόϳίϮΘϟ�ςήѧѧΧ�ϒѧѧυϮϳ
الكبرى على سطح األرض ( السطح ، المناخ ، 

السكان )

بین یمیز التلمیذ على الخارطة  -
شكال التضاریس ویحدد توزیعھا في أ

العالم. 
یحدد األنھار الكبرى في العالم. -

الكبــرىالمناخیةالنطاقات*07
المناطق الحراریة الكبرى

أقالیم المنطقة الحارة-
أقالیم المنطقة المعتدلة-
أقالیم المنطقة الباردة-

03
كیف تتوزع األقالیم المناخیة؟.-

لماذا تختلف خصائص األقالیم المناخیة؟
وكیف تفسر ھذا التنوع والتباین؟

�ϦϳΎѧѧΒΘϟ�ι ϼΨΘѧѧγϹ�έϮѧѧμ ϟϭ�ςήѧѧΨϟ�ΪѧѧϤΘόϳ
�ϯ ήѧѧΒϜϟ�ΔѧѧϴΧΎϨϤϟ�ΕΎѧѧϗΎτϨϟ�ϊ ѧѧϳίϮΗ�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ

والتعرف على خصائصھا المناخیة والنباتیة.
یحدد على خارطة صماء األقالیم المناخیة؟-

یمیز خصائص كل إقلیـم
�ΔѧΑήΘϟϭ�ΥΎϨϤ˰ѧϟ�Ϧ˰ѧϴΑ�Δϗϼویـستنتج ό˰ϟ
والنبـات

*السكان في العالـم08
تطور عدد سكان العالم.-
أسبابھ.-
معدل الموالید.-
معدل الوفایات.-
معدل الزیادة الطبیعیة.-

02

بدراسة الرسم البیاني:
ما ھي عوامل تطور عدد سكان العالم؟

لماذا تختلف الدول والمناطق في -
النمو الدیمغرافي؟.معدالت 

یحسب التلمیذ معدل الموالید و الوفایات.-
-�ΓΩΎѧѧϳΰϟ�ωϮѧϧ�ϒѧϠΘΨϣ�ϦϴѧѧΑ�ϝϭΪѧΟ�ϲѧϓ�ϥέΎѧϘϳ

الطبیعیة.
یرسم بیانیا تطور عدد سكان العالم .-

الحركـة الدیمغرافیة.یمھابكتسب مفـ
�ΕΎϣϮѧѧѧѧѧѧѧγήϟϭ�ΕΎϴΎѧѧѧѧѧѧѧμ ΣϹ˯ϱήϘΘδϳ

لیستنتج تطور سكان العالم.البیانیة
ϮѧѧѧϬϔϣ�ΩΪѧѧѧΤϳ�ϝΪѧѧѧѧόϣϭ�ΪѧѧѧϴϟϮϤϟ�ϝΪѧѧѧѧόϣ�ϡ

الوفیات ویحسب الزیادة الطبیعیة

مفـي  العال يالسكانمناطق التجمع*09
تعریف الكثافة السكانیة

العامةالكثافة السكانیة _
الكثافة السكانیة الفعلیة_
التوزیع الجغرافي للسكان _
.لعوامل المتحكمة في توزیع السكانا_

02

لسكانیة ؟.كیف تحسب الكثافة ا-
ة في  التوزیـع ماھي العوامل المتحكم-

.الجغرافي للسكان؟
في ما تتضح عالقة التأثیر والتأثر بین 

السطح والمناخ وتوزیع السكان؟

یحسب التلمیذ الكثافة السكانیة للجزائر.-
-�ϊ ѧϤΠΘϟ�ΰѧϛήϣ�Ϣѧϫ�˯ΎϤѧλ �ΔρέΎΧ�ϰϠϋ�ΩΪΤϳ

��ϢϟΎѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�ϲϧΎϜѧѧδϟ�ήϴΛ́ѧѧΘϟ�Δѧѧϗϼϋ�ΞΘϨΘѧѧδϳϭ
ϭ�ϲѧѧϓ�ϯ ήѧѧΒϜϟ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϒѧѧϠΘΨϣ�ϦϴѧѧΑ�ήΛ́ѧѧΘϟ

العالم.

�ϰ ѧ˰ѧѧϠϋ�ΩΪ ѧ˰ѧѧΤϳϭ�ΔϴϧΎϜδϟΔ˰ѧѧѧϓΎΜϜϟ�ΐ ѧѧѧδΤϳ
�ϲѧѧѧѧѧѧϓήϐΠϟ�ϊ ѧѧѧѧѧѧϳίϮΘϟ�ϢϟΎѧѧѧѧѧѧόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧτϳήΧ

للسكان.
�ϊ ѧѧϳίϮΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤϜΤΘϤϟ�ϞѧѧϣϮόϟ�ΞΘϨΘѧѧδϳ

السكان.
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قو
ت الحرارة و كمیات األمطار رسم بیاني لدرجا-ت

.تین ومقارنتھامناخیتینلمحط
و الزیادة الطبیعیة.ب الكثافة السكانیـةحسا-

مقارنة خرائط السطح والمناخ بخرائط توزیع 
السكان

01

�ρΎѧѧθϧ�ϲѧѧϓ�ΔϘΑΎѧѧδϟ�ΕΎΒѧѧδΘϜϤϟ�ϒѧѧϴυϮΗ
إدماجي
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ســـاعات.08:الساعيالحجـم.في بیئات مختلفةنشـاط اإلنـسان:الثالثــالمجال المعرفي

العالم في تنوعھ وتباینھ وإكتساب قدر من الثقافة الجغرافیة قصد التكیف مع الوسط الطبیعي.فاشإكت:مستھدفة ( القاعدیة)الكفاءة ال

المجال 
المعر
 في

مؤشر الكفاءةاألنشطة المقترحةالوضعیة اإلشكالیة.الحالعناصـــر.
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*نشاط اإلنسان في البیئة الحارة10.
تحدید البیئة الحارة.-
الصعوبات التي تواجھ االنسان فیھا.-

الزراعة:
المحاصیل المداریة و أنواعھا.-
الحیاة التقلیدیة.(تربیة المواشي)-
استغالل الغابات-
استخراج المحروقات في األقالیم الصحراویة.-

02
  عي.ماعالقة اإلنسان بوسطھ الطبی-

كیف یتكیف مع البیئة ویواجھ 
األخطار؟

ماھي أسالیب تھیئة اإلقلیم؟ 

باالعتماد على خریطة األقالیم المناخیة یحدد 
التلمیذ البیئة الحارة .

الصعوبات التي تطرحھا في جدول ھایرصدو 
ھذه البیئة.

وكیف تمكن اإلنسان من التكیف معھا ( بتحدید 
أھم النشاطات)

وسطھ الطبیعي یربط اإلنسان ب
البیئة ویستخلص مشاكل

في المحیطبعد تحلیل دور اإلنسان
.تھیئة اإلقلیم یستنتج كیف تم 

*نشاط اإلنسان في البیئة المعتدلة11
تحدید البیئة المعتدلة
مزایا البیئة المعتدلة

الزراعة: محاصیل البیئة المعتدلة-
النشاط الصناعي .كثافة  -

02
وسطھ الطبیعي.ماعالقة اإلنسان ب

كیف یتكیف مع البیئة ویواجھ 
األخطار؟

ماھي أسالیب تھیئة اإلقلیم؟ 

باالعتماد على خریطة األقالیم المناخیة یحدد 
التلمیذ أقالیم البیئة المعتدلة.

یربط اإلنسان بوسطھ الطبیعي ویستخلص -
النشاطات المتنوعة الت یمارسھا.

دراسة مدى إستغالل اإلنسان  -
لطبیعیة  في الحیاة للظروف ا

اإلقتصادیة.
یذكر مزایا البیئة وأھم األنشطة التي 

یمارسھا اإلنسان  فیھا
*نشاط االنسان في البیئة الباردة12

تحدید البیئة الباردة,-
.لصعوبات التي تواجھ االنسان فیھاا-
نشاط السكان فیھا .-

ماعالقة اإلنسان بوسطھ الطبیعي.02
واجھ كیف یتكیف مع البیئة وی

األخطار؟
ماھي أسالیب تھیئة اإلقلیم؟ 

باالعتماد على خریطة األقالیم المناخیة یحدد 
البیئة الباردة.

، یحدد الصعوبات التي تطرحھا البیئة الباردة 
ویربط اإلنسان بوسطھ ویستخلص كیف تمكن 

.من التكیف معھ

یستنتج التلمیذ تأقلم اإلنسـان مـع -
تسخیرھا الظروف الطبیعیة القاسیة و

في حیاتھ اإلقتصادیة .
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ینجز فقرة یقارن فیھا نشاط االنسان في -إد
البیئات الثالث

یجمع صور لنشاطات اإلنسان في بیئات -
 متنوعة

02


