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مركبات الكفاءة  امليدان/املقطع

 الختامية

املوارد املعرفية من 

 املعاد كتابتهاملنهاج 

الوضعيات و األنشطة و السندات الواردة في 

 لكتابا

 الوضعيات و األنشطة و السندات املقترح إعدادها من طرف األستاذ

 أدوات و 

 مفاهيم املادة

يكتشف املجال 

الجغرافي الوطني 

من  خالل تحديد 

املوقع الجغرافي 

والفلكي ورسم  

خريطة الجزائر) 

مظاهر السطح، 

 املناخ(

 

ــ يوظف الخريطة 

والصور للكشف 

عن التنوع 

 اإلقليمي

  

لل ظاهرتي ــ يح

التصحر و الجفاف 

ويقترح حلوال 

 مناسبة لهما

ـ الجزائر: التنوع 1

 اإلقليمي:

 

ــ املوقع الجغرافي 

 للجزائر

 

 

 

 

ــ تنوع األقاليم 

 الطبيعية في الجزائر

 

 

ــ مشكلتا التصحر و 

 الجفاف في الجزائر

 

يمكن استغالل : 1الوضعية االنطالقية

 أو حرية بيداغوجية 13و 12السندات ص

 ــ املوقع الجغرافي للجزائر: 

)حصة واحدة درس و  20ـ14ـ التموقع محليا: ص

 تطبيق بانتقاء أهم الوضعيات فقط(

)حصة واحدة درس  28ـ21ـ التموقع إقليميا: ص

 و تطبيق بانتقاء أهم الوضعيات فقط( 

)حصة واحدة درس و  36ـ29ـ التموقع عامليا ص

  تطبيق بانتقاء أهم الوضعيات فقط(

)حصة واحدة بانتقاء  39ـ37ص :1إدماج جزئيــ 

 أهم الوضعيات فقط(

 ــ تنوع األقاليم الطبيعية:

)حصة واحدة درس و  50ـ42ـ مظاهر السطح: ص

 تطبيق بانتقاء أهم الوضعيات فقط(

ـ املوارد الطبيعية: ال يقدم في السنة الخامسة 

 بسبب تناوله في السنة الرابعة ابتدائي

)حصة واحدة درس  62ـ-51صـ املناخ و النبات: 

 و تطبيق بانتقاء أهم الوضعيات فقط(

)حصة واحدة  73 -70ص :2ــ إدماج جزئي

 بانتقاء أهم الوضعيات فقط(

أنشطة و ـ مشكلتا التصحر و الجفاف: 

وضعيات و سندات من اقتراح األستاذ للتعرف 

 

 

ـ يمكن لألستاذ اختيار و توظيف سندات أخرى: خرائط ـ صور ـ مقاطع فيديو ـ 

 مجسمات)كرة أرضية و التضاريس(

 

 

 

 

ـ يمكن لألستاذ اختيار و توظيف سندات أخرى: خرائط ـ صور ـ مقاطع فيديو ـ 

 مجسمات

 

 

ألستاذ بناء وضعيات و اختيار و توظيف سندات مناسبة: ـ صور لظاهرتي ـ على ا

التصحر و  الجفاف ـ مقاطع فيديو حول مخاطر الظاهرتين ـ صور أو نصوص 

 ملحاربة ظاهرتي التصحر و الجفاف
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على ظاهرتي التصحر و الجفاف و اقتراح الحلول 

 الناجعة لهما.

حصة واحدة من إعداد األستاذ  ج كلي:ــ إدما

 لتعلم إدماج موارد املقطع األول 

السكان و 

 التنمية

ـ ينطلق من خرائط   

توزيع  السكان في 

الجزائر لربط 

العالقة بين الكثافة 

و تركز السكانية 

 السكان في املدن

 

ـ يشرح مفهوم 

 التنمية االقتصادية

  

ـ يعتمد على سندات 

مناسبة إلبراز األثر 

االجتماعي  ملشروع 

اقتصادي على 

 السكان  

ـ السكان  2

والتنمية في 

 الجزائر:

ـ توزيع السكان: 

املدن و األرياف، 

 الشمال و الجنوب

 

ـ التنمية 

االقتصادية  و 

 ائر فوائدها في الجز 

 

 

ـ خريطة توزيع 

 السكان في الجزائر

  

 

يمكن استغالل : 2الوضعية االنطالقية

 أو حرية بيداغوجية 75و 74السندات ص

 

 ــ السكان  والتنمية في الجزائر: 

ـ الكثافة و توزيع السكان في الجزائر: 

)حصتان درس + تطبيق بانتقاء أهم 85ـ76ص

 الوضعيات(

 91ـ86السكان: صـ العوامل املتحكمة في توزيع 

 )حصتان درس + تطبيق بانتقاء أهم الوضعيات( 

 ـ التنمية االقتصادية: 

 102ـ92االستعانة ببعض سندات الكتاب ص

لبناء مفهوم التنمية االقتصادية و فوائدها في 

الجزائر )حصتان درس + تطبيق بانتقاء أو ابتكار 

الوضعيات املناسبة و تكييف الخالصة مع هدف 

  الحصة(

حصة واحدة من إعداد األستاذ  ــ إدماج كلي:

 لتعلم إدماج موارد املقطع الثاني

 

 يمكن لألستاذ اختيار و توظيف سندات أخرى: خرائط ـ صور ـ مقاطع فيديو 

 

 

 ـ يمكن لألستاذ اختيار و توظيف سندات أخرى: خرائط ـ صور ـ مقاطع فيديو 

 

ف سندات مناسبة لبناء مفهوم ـ على األستاذ ابتكار وضعيات و اختيار و توظي

التنمية و فوائدها: ـ صور ملشاريع تنموية ـ صور أو مقاطع فيديو أو نصوص حول 

 مشاريع التنمية االقتصادية...

ـ يدرس نموذجا من  السكان و البيئة

نماذج التهيئة  

ـ التهيئة اإلقليمية 3

 في الجزائر:

 

 األستاذ: ـ املقطع الثالث من إعداد

سندات بصرية أو نصوص حول البيئة املحلية و مشاكل : 3الوضعية االنطالقية

 غابات و األراض ي الفالحية...املدن و ال
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اإلقليمية ) شق 

الطرقات  والتوسع 

 العمراني أو غير ذلك

............ ) 

 

ندات ـ يوظف الس

املناسبة لتشخيص 

شاكل أهم  امل

البيئية التي تعرفها  

 املدن

ـ يقدم عرضا 

يتضمن حوال 

ملشكل النفايات 

 املنزلية  

  

ـ االستغالل 

العقالني للمجال 

  الجغرافي أو اإلقليم

 

ـ  حماية الغابات و 

 األراض ي الفالحية

 

على األستاذ ابتكار مختلف أنماط وضعيات 

املقطع الثالث مع اختيار و توظيف سندات 

مناسبة باالستعانة باملوارد املعرفية للمقطع 

 التعلمي الثالث و بهيكلته املبينة في هذا الجدول.

 ــ التهيئة اإلقليمية في الجزائر: 

ـ مفهوم التهيئة اإلقليمية و كيفية االستغالل العقالني للمجال الجغرافي أو 

اإلقليم: سندات بصرية و نصوص من إعداد األستاذ)حصة واحدة درس و 

  تطبيق(

سندات بصرية من إعداد و االنطالق من الواقع أ ـ املشاكل التي تعاني منها املدن:

 األستاذ)حصة واحدة درس و تطبيق(

ـ حلول مشكالت التلوث و النفايات املنزلية: محسوسات و سندات بصرية من 

 إعداد األستاذ )حصة واحدة درس و تطبيق(

سندات بصرية من االنطالق من الواقع أو  ـ حماية الغابات و األراض ي الفالحية:

 درس و تطبيق( )حصة واحدة إعداد األستاذ

 وضعية مركبة ــ إدماج كلي:

لتعلم إدماج موارد املقطع الثالث مع التركيز على اقتراح الحلول الوجيهة ملشكالت 

 بيئته املحلية)جانب قيمي و سلوكي(

خريطة قارة إفريقيا ـ خريطة العالم العربي ـ خريطة الجزائر خريطة العالم السياسية ـ  الخرائط:ــ ورية لتسيير حصص مادة الجغرافيا:ملحـــــق: مدونة الوسائل التعلمية الضر 

 قتصاديةالطبيعية )املناخ ـ التضاريس( ـ خريطة توزيع السكان في الجزائر ـ خريطة التقسيم اإلداري في الجزائر)الواليات( ـ خريطة الجزائر اال

 ل ـ الصحراء(أشكال التضاريس )السهول ـ الهضاب ـ الجبا مجسمات: - الكرة األرضيةــ 

 لية......ـ مقاطع فيديو حول الجفاف ـ التصحر ـ الغابات ـ األراض ي الفالحية ـ التنمية االقتصادية ـ تهيئة اإلقليم ـ التلوث ـ النفايات املنز  :أشرطة فيديوــ 

 م ـ التلوث ـ النفايات املنزلية ـ املدن ـ املصانع ......حول الجفاف ـ التصحر ـ الغابات ـ األراض ي الفالحية ـ التنمية االقتصادية ـ تهيئة اإلقلي صور:ــ 

 مخططات مدن جديدة ـ مخططات منشآت عمرانية أو صناعية ...ـ  :مخططاتــ 

 أصناف من النفايات املنزلية ....  محسوسات عينية:ــ 

 ستاذ و متعلميهــ كل ما هو متاح و مناسب من محسوسات و شبه محسوسات متوفرة في املدرسة أو من إعداد األ 
 

 


