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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

المقدمة

موازاة مع إنجازنا للكتاب المدرسي المدمج الخاص بمادتي التاريخ والجغرافيا 
الموجه ألبنائنا المتعلمين في السنة الرابعة من التعليم اإلبتدائي، نضع بين أيدي 

أساتذتنا الكرام هذا الدليل الذي يمكنهم من توظيف وحسن استغالل  الكتاب 
و التحكم في األدوات التي تم توظيفها في السيرورات البيداغوجية المرتبطة 
بتخطيط األنشطة المتضمنة فيه وتنفيذها في األقسام الدراسية، قصد الوصول بهم 

إلى تنصيب الكفاءات المستهدفة في المنهاج.
إذا كان الكتاب المدرسي موجها باألساس للمتعلم ، فإن هذا الدليل موجه 
لألستاذ  وهو مرجع  منهجي يتضمن جملة من التوجيهات على النحو التالي :

• السيرورة البيداغوجية إلرساء الكفاءات المتضمنة في المنهاج .
• توجيهات حول الممارسات البيداغوجية في القسم .

• توزيع الحجم الزمني على مختلف الميادين .
• سيرورة التقويم وحل بعض األنشطة .

• إستعمال الوسائل التعليمية المختلفة .
• معجم للمفاهيم والمصطلحات البيداغوجية .

• قائمة  المصادر والمراجع .
غايتنا من إنجاز هذا الدليل أن يضاف إلى جملة الوثائق التربوية التي يتزود بها 

األستاذ، وأملنا أن يكون أداة بين يديه  لتسهل عليه مهامه عند  القيام بالممارسات 
البيداغوجية الموصى بها ووسيلة لحسن توظيف الوسائل األخرى  بما يمكن من 

إحداث االنسجام والتناسق والتناغم  فيما بينها  بغية  تحقيق األهداف التربوية 
المسطرة.

                                                 
                                                                        المؤلفون .
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

 تقديم المنهاج الدراسي 

 إذا كانت إصالحات سنة 2003 قد قسمت كل مرحلة تعليمية إلى أطوار، وبموجب 
ذلك أصبحت مرحلة التعليم االبتدائي منظمة على الشكل اآلتي: 

- الطور األول يتكون من السنتين األولى والثانية . 

- الطور الثاني يتكون من السنتين الثالثة والرابعة . 

- الطور الثالث يتكون من السنة الخامسة . 

فإن المناهج المعاد كتابتها والتي شرع في تطبيقها مع بداية السنة الدراسية 

2016 – 2017 قد أدخلت بدورها على المناهج جملة من التحس���ينات تمثلت 
خصوصا في:

- تنظيم المحتويات المعرفية في ميادين تعلمية بدل الوحدات التعلمية. 

- ترتيب وتنظيم الكفاءات المراد تنصيبها لدى المتعلمين إلى كفاءة ش���املة في 
نهاية الطور وكفاءة شاملة في نهاية السنة وكفاءة ختامية في نهاية الميدان. 

���ى ذلك نقدم لك زميلي األس���تاذ منهاج مادتي التاريخ والجغرافيا للس���نة   وبن���اء عل
الرابعة  من التعليم االبتدائي على الشكل اآلتي :
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

 I– مادة  التاريخ:
ي :   الكفاءة الشاملة للطور الثان

يبها  يتموقع في الزمان من خالل التعامل مع األحداث المألوفة، وترت
ومقارنتها بغيرها من أجل فهم التسلسل التاريخي.   

وهذه الكفاءة تتضمن الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة التي تم تنصيبها لدى المتعلم 
في الس���نة الفارطة ، والكفاءة الشاملة للس���نة الرابعة، ولذلك  فإن النشاطات الواردة في 
الكتاب  تستهدف تنصيب الكفاءة الشاملة   للسنة الرابعة  ومنصوصها كما يلي  : 

م ق��ادرا على  ��م االبتدائي، يك��ون المتعّل ي رابع��ة من التعل ��ي نهاية الس��نة ال   ف
��ة للتموقع في الزم��ن، والتع��رّف على محّطات م��ن تاريخ  ��م تاريخي ��ف معال توظي

المغرب اإلسالمي والدولة الجزائرية الحديثة.

 
الكفاءة الختامية: 

يعتمد المعالم التاريخية 
التقويم  لفهم  األساسية 
في  وتوظيفه  التاريخي 

الحياة اليومية.

الكفاءة الختامية:
مناسبة  سندات  يستغّل 
في  التحّوالت  إلبراز 
الفتح  إفريقيا بعد  شمال 

اإلسالمي.

الكفاءة الختامية:
يعّبر عن اعتزازه بمكانة الدولة 
الجزائرية الحديثة في منطقة 
المتوّسط،  األبيض  البحر 
بعد ربط العالقة بين صناعة 
السفن وقّوة األسطول البحري 

الجزائري.

الميدان األول: أدوات 
ومفاهيم المادة

الميدان الثاني:التاريخ 
العام

الميدان الثالث:التاريخ 
الوطني
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

م���ن خ���الل الق���راءة المتأني���ة والمتمعنة لمنه���اج م���ادة التاريخ في مرحل���ة التعليم 
���ي يمك���ن مالحظ���ة ، أن تدري���س المادة في ه���ذه المرحلة يع���د بالدرجة األولى  اإلبتدائ
نشاطا تربويا تحسيسيا يهدف إلى غرس الذوق التاريخي السليم  لدى المتعلم ، وذلك 
باإلنطالق في األنش���طة التعلمية باس���تغالل األحداث الشخصية ، ثم يأتي اإلنطالق في 
دراس���ة الموضوعات التاريخية المتعلقة بالتاريخ العام ثم التاريخ الوطني، وذلك باعتماد 
���ى المزاوجة بين المقاربتي���ن الموضوعاتي���ة والكرونولوجية لتنصيب  منهجي���ة تقوم عل
الكفاءات المستهدفة في المنهاج، ومساعدة المتعلم على تنمية قدرته على المالحظة 
واإلستنتاج ، وتدريبه على ممارسة التعلم الذاتي ومع األقران ، وبذل الجهد لتوسيع مجال 
االستكشاف والتساؤل واإلهتمام بما يحيط به وما يعيشه من أحداث ، وصوال إلى فهمها 

والتفاعل معها واإلستفادة منها ، ولماال التأثير فيها.

���ي تفعي���ل م���ا تضمنته                ولذل���ك فف���ي إنجازن���ا له���ذا الكت���اب انطلقن���ا ف
وثيقة المنهاج من حيث تواترالميادين  وس���عيا لتحقيق األهداف المس���طرة )الكفاءات 

بمختلف مستوياتها(.   

 وفي س���ياق ذلك عملنا على تزويد المتعلم واألس���تاذ بالوضعيات المش���كلة سواء 
اإلنطالقي���ة أو الجزئية والس���ندات بمختل���ف أنواعها:  ) نصوص - خرائط -  صور- رس���ومات... ( 
وأنش���طة تعلم اإلدماج والتقويم، لتوظيفها في سيرورة العمليات التعليمية-التعلمية أو 
لإلس���تئناس بها، وإنجاز وضعيات مشكلة على نمطها و بمختلف المستويات، يراعى 
فيه���ا أن تكون مرتبط���ة بمحيط المتعلم حتى تكون لها داللة بالنس���بة إليه . وكذلك 
الشأن  بالنسبة للسندات، إذ بإمكان األستاذ اللجوء إلى تعويضها بسندات تكون أنسب 

وأحدث حسب تقديره .
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

يا:   II– مادة  الجغراف
الكفاءة الشاملة للطور الثاني :

ين اإلنسان ومجاله الجغرافي من  ة  ويربط العالقة ب ي   يتموقع وفق معالم جغراف
يئة. ب يعية والحفاظ على ال حيث عقلنة استغالل الموارد الطب

 وهذه الكفاءة بدورها تتضمن الكفاءتين الشاملتين للسنتين الثالثة والرابعة .  
 - بالنس���بة للكفاءة الشاملة للس���نة الثالثة نلفت إنتباه األس���اتذة  بإلزامية اإلطالع 
عليها ألنها تشكل ملمح الخروج من السنة الثالثة  وفي نفس الوقت أيضا تمثل ملمح 
الدخول للس���نة الرابعة ، يوظفها األس���تاذ في التقويم التشخيصي الذي يجرى في بداية 
الس���نة الدراس���ية  لمعرفة مدى إمكانية اإلنطالق في التعلمات الجديدة من عدمه  قبل 
اإلنطالق في األنشطة التي يستهدف من خاللها تنصيب الكفاءة الشاملة للسنة الرابعة 

لدى المتعلمين  ومنصوصها على النحو التالي:
م ق��ادرا على  ��م اإلبتدائي، يك��ون المتعّل ي رابعة م��ن التعل ��ي نهاي��ة الس��نة ال  ف
��ر، وضرورة الحفاظ  يعية في الجزائ ��ة الموقع، وتنوّع الم��وارد الطب ي اس��تخالص أهّم

عليها، مقترحا إجراءات الوقاية من المخاطر الكبرى .

 
 

   م���ن خالل الق���راءة المتأنية والمتمعن���ة  لبرنامج الجغرافيا للس���نة الرابعة إبتدائي 
يمك���ن مالحظ���ة أن هذه المادة تمثل نش���اطا تعلميا يس���تهدف استكش���اف المجال 
���ي الذي يعي���ش فيه المتعلم ب���كل مكوناته قصد غ���رس روح المالحظة لديه و  الجغراف
تدريبه على حس���ن التصرف في المعطيات الجغرافية في محيطه القريب ، باس���تغالل 
الم���وارد بعقالني���ة ودون إضرار بالبيئة ،  مع تثمين العم���ل المنتج بكل أنواعه، واإلعتزاز 
باإلنتم���اء له���ذا الوط���ن بع���د التعرف على م���ا يزخر به م���ن إمكانات وم���ا يتمتع به من 
خصائ���ص،  و اإلبتعاد ع���ن الجغرافيا الوصفية وذلك باعتم���اد الجغرافيا الوظيفية والتي 

عمادها مدى إستغالل ماهو متوفر من موارد.

الكفاءة الختامية:
يستعمل خرائط مالئمة 

للكشف عن انتماءات 
الجزائر اإلقليمية 

والقارية.

الكفاءة الختامية:
رح إجراءات التصرف  يقت�

أمام المخاطر الكبرى 
في محيطه القريب، 

بعد الكشف عن حجم 
الخسائر التي تخّلفها.

الكفاءة الختامية:
يصّنف الموارد الطبيعية  
المتجددة وغير المتجددة 
واقتراح  بينها  للمقارنة 

كيفية التعامل معها.

الميدان األول:
أدوات ومفاهيم المادة

الميدان الثاني:
السكان والتنمية

الميدان الثالث:
يئة ب السكان وال
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

بيداغوجية إلرساء الكفاءات المتضمنة في المنهاج   السيرورة ال
أوال التاريخ:

  اس���تهل الكتاب المدرس���ي لمادة التاريخ بتخصيص صفحة مدخلية تحت عنوان 
��ي تتضمن  ثالث صفح���ات من مضمون الكتاب حي���ث تمثل الصورة   أكتش��ف كتاب
���ى المي���دان األول ،  بينما تمثل الص���ورة  الثانية المركب���ة االولى من  ���ى المدخ���ل إل األول
المي���دان األول، أما  الصورة الثالثة فتمثل نش���اط االدم���اج والتقويم لنهاية الميدان األول ، 

كما زودت الصفحات  ببيانات تفسر مضمون الصور المأخوذة من الكتاب . 
 أم���ا الصفح���ة الثانية فق���د أطلقنا عليها اس���م : الخريطة العام��ة للكتاب، وهي 

صفحة تتضمن ثالثة رموز  لميادين الكتاب هي على النحو التالي :
1( صورة مركبة حول التقويم التاريخي الميالدي و الهجري وترمز إلى الميدان األول  .

2( صورة مسجد القيروان و ترمز للميدان الثاني.
3( صورة تمثيلية لألسطول الجزائري و ترمز للميدان الثالث.

 
الحجم الساعي التقديري للميدانعنوان الميدانرقم الميدان

06 ساعاتأدوات ومفاهيم المادةاألول

ية مركبات الكفاءةالكفاءة الختامية المحتويات المعرف
األساسية

يعتمد المعالم 
التاريخية األساسية 

لفهم التقويم 
التاريخي وتوظيفه في 

الحياة اليومية

- يتعرّف على التاريخ 
المعلمي

التقويم التاريخي: - التاريخ 
الميالدي- التاريخ الهجري.

- يؤرّخ بالتاريخ الميالدي 
والتاريخ الهجري.

التاريخ المعلمي )مقارنة تاريخ 
ما بالنسبة لمعلم معّين(.

- يحّدد المراحل التاريخية 
ويسميها)كفترات زمنية ممتدة 

بين حدث معلمي وآخر(.

- المرحلة التاريخية )قديم، 
وسيط ،حديث، معاصر(

 

 

 



10

     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

ة لتنفيذ: بيداغوجية إلرساء الكفاءة الختامي        السيرورة ال
ى الصفحة 25 وهو بعنوان: أدوات ومفاهيم  ��دان األول: من الصفح��ة 11 إل  المي

المادة.
    ت���م إتباع الس���يرورة البيداغوجي���ة  في تنصيب الكفاءة الختامي���ة  األولى في مادة 

التاريخ  من خالل  الخطوات اآلتية:
ية )األم(:  وقد  صيغت على الشكل: ة المشكلة اإلنطالق أ – الوضعي

وتقدم للمتعلمين من طرف األستاذ  و يتم إجراء مناقشة عامة حولها  بهدف: 
• تثبيت التصورات الصحيحة التي كانت لدى المتعلمين حول الموضوع .

• إبعاد التصورات الخاطئة .
• خلق تصورات لم تكن موجودة من قبل .

مع ترك حلها معلقا  إلى  مرحلة الحقة  )نهاية الميدان (  وذلك من خالل تناول 
الوضعيات المشكلة الجزئية والنشاطات التعلمية المطلوبة   

ية معبرة عن الميدان: ب - صور مدخل
  لكون الكفاءة الختامية للميدان مكونة من ثالثة مركبات فقد ارتأينا أن نرمز لكل 

واحدة منها بصورة تعبر عنها   :
ى : ترمز إلى المركبة األولى و هي بعنوان التقويم التاريخي . • الصورة األول
ية : ترمز إلى المركبة  الثانية وهي بعنوان  التاريخ المعلمي. • الصورة الثان

• الصورة الثالثة : ترمز إلى المركبة الثالثة وهي بعنوان   المراحل التاريخية.
ى : ية األول ة  الجزئ ة  المشكلة التعلمي ج - الوضعي

ى الصفحة 15 ( : ى أدوات ومفاهيم المادة )من الصفحة   12إل ة األول المركب
 تتعلق ببناء المفاهيم التاريخية الواردة في المنهاج   وتوظيفها تدريجيا  باعتبار أن 

هذه المركبة يغلب عليها الطابع المعرفي ، و هي بعنوان : التقويم التاريخي.
 ولألستاذ  أن يستعين بموارد أخرى يرى أنها ضرورية  في  تنصيب الكفاءة الختامية 

المستهدفة مراعاة لمبدأ الفروقات الفردية، وقد تم تناولها كما يلي :

يبها حسب  إذا كانت األحداث التاريخية تكثر و تتعاقب، فكيف يمكنك ترت
تسلسلها ؟.
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     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

ى  حول التاريخ الميالدي  ية األول ة  الجزئ ة المشكلة التعلمي  صياغة  الوضعي
)الصفحتين 1312( كما يلي  : 

  ترتبط األحداث التي يمر بها اإلنسان بمعلم معين، ومن هذه المعالم 
التاريخ الميالدي، فماذا نقصد به ؟

 و لحل هذه الوضعية المشكلة  الجزئية  تم اقتراح السندات التالية :
الس��ند 1: سند نصي  يتضمن ارتباط التاريخ الميالدي بميالد النبي عيسى عليه 
السالم  ويوظفه األستاذ  في أن ميالد المسيح عليه السالم يعد معلما تاريخيا   يعتمد 

في بداية التأريخ  للتاريخ الميالدي .
الس��ند 2: واجهة ليومية بالتاريخ الميالدي توظف من قبل االستاذ بأن شهر جانفي 

هو بداية للسنة الميالدية.
السند 3 : يومية ميالدية  ، و يوظف هذا السند في  التعرف على عدد شهور السنة 

الميالدية وتواترها وعدد أيام كل شهر من شهورها.
الس��ند 4: يتضم���ن تواريخ مرتبط���ة بالتاريخ الوطني  يتم توظيف���ه في أن االحداث 

الوطنية تؤرخ بالتاريخ الميالدي .
الس��ند  5 : وهو بعنوان : اليوم العالمي للمعلم ، يوظف في أن األحداث العالمية 

يؤرخ لها بالتاريخ الميالدي  . 
 الس��ند 6 : يتضم���ن ذك���رى أول نوفمب���ر المجي���د ، ويوظف في أن ه���ذا الحدث 

المعلمي في الثورة التحريرية يؤرخ لها بالتاريخ الميالدي  . 
  و يمكن  لألس���تاذ ان يوظف غيرها من الس���ندات  للتعمق في هذا المورد المعرفي 

وهو التاريخ الميالدي.
ر  ى األث وبعد توظيف المتعلم لهذه السندات بمعية استاذه  يتوصل ال

ي للنشاط الذي يدور حول: الكتاب

 أن  التاريخ الميالدي مرتبط بميالد  سيدنا عيسى عليه السالم  يبدأ بشهر جانفي  
اما عدد اش���هر الس���نة الميالدية فهي 12 شهرا  ويستعمل هذا التاريخ في التأريخ لكثير 

من األعياد العالمية والوطنية وحتى الشخصية .
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 وقد أنهينا هذا النشاط بتقويم تكويني جزئي تمثل في :
 أنقل الجدول الموالي على كراس���ك ثم أكتب األحداث التالية في الخانة المناسبة:      

عيد المعلم ، عيد الثورة ، عيد الطفولة ، عيد االستقالل ، عيد العمال.
ويكون حل التمرين على الشكل التالي :

رالتواريخ ة  1 جوان1ماي1نوفمبر5 أكتوب ي 5 جويل
اندالع الثورة يوم المعلمالمناسبات

التحريرية
عيد 
العمال

عيد الطفولة 
العالمي

عيد استقالل 
الجزائر

ية حول التاريخ الهجري  ة الثان ي ة  الجزئ ة المشكلة التعلمي صياغة  الوضعي
)صفحتي 1514( كما يلي :

ى أخرى ،فاألمة اإلسالمية        تختلف المعالم التي تؤرخ بها األمم من أمة إل
تؤرخ بالتاريخ الهجري.فماذا نقصد بالتاريخ الهجري؟

و قد اخترنا لحل هذه الوضعية المشكلة  مجموعة من السندات :
الس��ند 1: بعنوان هجرة الرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم  و  يتمثل في  اآلية الكريمة 
رق���م40   من س���ورة التوبة ،  ويوظف هذا الس���ند لبن���اء مورد معرفي يتمث���ل في ارتباط 

التقويم الهجري بهجرة الرسول )ص(  من مكة الى المدينة  .
السند 2: وهو سند نصي  يتضمن بعض األعياد اإلسالمية مثل  رأس السنة الهجرية 
���ي أن  التأريخ  لالعياد  وعي���د الفطر وعي���د األضحى وغيرها من المناس���بات، ويوظف  ف

االسالمية   يكون بالتاريخ الهجري .
السند 3: وهو سند نصي يتضمن بداية اعتماد التاريخ الهجري كتقويم إسالمي ، 
وبتوظيفه  يكتش���ف المتعلم أن التقويم الهجري اعتمد  بعد وفاة الرسول  )ص( أي في 

عهد عمر بن الخطاب  رضي اهلل  عنه  سنة 622 م.
الس��ند 4 : بعنوان بداية الس���نة الهجرية  )أول محرم ( وهو عبارة عن صورة  لواجهة 
يومي���ة هجري���ة، ومن خالل توظيفه  يتوصل المتعلم إلى أن ش���هر محرم  هو أول ش���هور 

السنة الهجرية .
السند 5:  وهو بعنوان الشهور الهجرية ويتضمن سرد الشهور الهجرية ، و بتوظيفه  
يتعرف المتعلم على عدد شهورالس���نة  الهجرية وتواترها وعدد أيامها  الذي يتراوح بين 

29 و30 يوما .
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من خالل استغالل السندات المقترحة فإن المتعلم بمعية األستاذ يتوصل 
إلى جملة من اإلستنتاجات   يدونها  على كراسه كأثر كتابي، ومن خاللها يعرف

 أن : 
التقويم الهجري مرتبط بهجرة الرسول )ص( من مكة إلى المدينة.

• شهر محرم هو أول شهور السنة الهجرية.
• عدد شهور السنة الهجرية 12 شهرا.

• عدد أيام الشهور الهجرية يتراوح بين 29 و30 يوما.
• التقويم الهجري تقويم إسالمي قمري  .

� 622 سنة. • التقويم الميالدي أسبق من التقويم  الهجري ب
 ادماج جزئي :

���يٍّ : عيد االضح���ى- المولد النبوي  ِن َة َعَلى س���لٍم َزَم يَّ اِل ���اَد االس���المية التَّ َي ���ِب األَع   رَتِّ
الّشريف - عيدالفطر- رأس السنة الهجرية.

ى الصفحة 19(: ية: التاريخ المعلمي )من الصفحة 16 ال ة  الثان المركب
 باعتبار أن هذه المركبة حس���ب ما جاء في المنهاج  يغلب عليها الطابع المنهجي  
فإن المتعلم من  خالل األنشطة  التعلمية المقترحة فيها  يقوم بتوظيف أدوات ومفاهيم  
المادة التي اكتس���بها من المركبة األولى )التاريخ الميالدي والتاريخ الهجري (  في معرفة 
التواريخ المعلمية  مع ضرورة  أن يميز األستاذ بين الحدث التاريخي الذي تناوله المتعلم 
���ي الس���نة الثالث���ة  والتاريخ  المعلمي  ال���ذي يؤرخ به لحدث ما  ف���أول نوفمبر 1954 م  ف
يمثل حدثا لبداية الثورة  و في نفس الوقت معلما الندالع الثورة واستمرارها في اطار زمني 

معين . 
وقد تم تناول هذه المركبة  كما يلي :

ية  حول  التاريخ المعلمي    ة  الجزئ ة المشكلة التعلمي صياغة  الوضعي
بلدان تقع أحداث مهمة  تصبح مع    في حياة األشخاص والمجتمعات وال

مرالزمن بمثابة معالم في  حياتها، فماذانعني بالتاريخ المعلمي؟

وألن التاريخ المعلمي  متنوع  فقد تم  تبويب  هذه المركبة إلى: 
1 .
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التاريخ المعلمي الشخصي: . 1
لتوضيح مدلول التاريخ المعلمي  الشخصي أدرجنا  في الكتاب السندين التاليين  :

الس��ند 1:  س���ند نصي مدعم بصورة الطفل الجزائري )محمد جلود( الذي تحصل  
���ى الجائزة األولى في مس���ابقة تحدي الق���راءة العربي   ويوظف في اس���تخالص  مفهوم  عل

التاريخ المعلمي الشخصي. 
الس��ند 2:   صورة  لحفل ختان جماعي بتاريخ  27 رمضان )ليلة القدر ( الذي وقع 
فيه حفل  الختان  الجماعي فيوظف في كون 27 رمضان أصبح تاريخا معلميا شخصيا  

بالنسبة لكل طفل شهد  هذه المناسبة .  

2 – التاريخ  المعلمي االجتماعي.
لتوضيح مدلول التاريخ المعلمي اإلجتماعي أدرجنا  السندات التالية :

الس��ند 3  : س���ند نص���ي  يتضم���ن  احتف���االت  )الناير( في 12 جانف���ي  وبتوظيفه  
يتوصل المتعلم   الى أن هذا التاريخ معلميا لكونه يمثل بداية السنة االمازيغية .

الس��ند 4  :  وهو بعنوان المولد النبوي الش���ريف الذي يحتفل به العالم االس���المي و 
يوظف في أن   12 ربيع األول الذي يصادف المولد النبوي الشريف يمثل  تاريخا معلميا 

اجتماعيا لدى األمة االسالمية . 
الس��ند 5 : ص���ورة لحفل زف���اف  مدعمة بفق���رة   توظف من ط���رف المتعلم بمعية 

األستاذ  بأن تاريخ الزفاف في االسرة  يمثل  تاريخا معلميا اجتماعيا . 
  وفي نهاية تناول التاريخين المعلميين الشخصي و االجتماعي  يصل     المتعلم 

ى بناء اثر كتابي يدون على كراسه يتضمن: بمعية األستاذ ال
أن التاريخ المعلمي  ليس تاريخا عاديا بل هو  تاريخ متميز عن غيره من التواريخ  ألنه 
يمثل حدثا فاصال  وقد يكون تاريخا معلميا شخصيا أو تاريخا معلميا اجتماعيا .                
 وختمنا النشاط بتقويم تكويني جزئي  يتمثل في مطالبة المتعلم  بأن يذكر تاريخا 

معلميا شخصيا.

 

 

 



15

     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

   3-التاريخ المعلمي الوطني .
 ادرجنا  في تناول التاريخ المعلمي الوطني السندات التالية : 

الس��ند 1: يتمح���ور ح���ول تاريخي���ن معلمي���ن وطنيين هم���ا  تاري���خ أول نوفمبر 
1954م  وتاري���خ 5 جويلي���ة  1962 م   وبتوظيف الس���ند  يتوص���ل  المتعلم  مثلما أن 
أول نوفمب���ر1954 م  يمث���ل تاريخا معلميا لبداية الثورة فان 5 جويلية  1962 م يمثل 

تاريخا معلميا لبداية االستقالل .
السند 2: وهو بعنوان يوم العلم في 16 افريل  وبتوظيفه يصل المتعلم إلى أن هذا 

التاريخ يمثل تاريخا معلميا وطنيا يحتفل فيه  بيوم العلم .
���ي للمعاقين ال���ذي يصادف 14 مارس من كل س���نة   الس��ند 3:  ح���ول اليوم الوطن
وبتوظيف���ه يكتش���ف المتعل���م بأن ه���ذا التاريخ تاريخ���ا معلميا وطنيا له���ذه الفئة من 

المجتمع .
4  - التاريخ المعلمي العالمي

ادرجنا في تناول التاريخ المعلمي العالمي  السندات التالية:
الس��ند 4 : بعنوان  اليوم العالمي للبيئة    الذي يصادف 5 جوان  وبتوظيفه يصل 

المتعلم إلى أن  هذا التاريخ  يمثل تاريخا معلميا عالميا متعلقا بالبيئة . 
السند 5: وهو بعنوان  اليوم العالمي للعمال الذي يصادف 1 ماي  وبتوظيفه يصل 

المتعلم  الى أن هذا التاريخ يمثل تاريخا معلميا عالميا للطبقة الشغيلة .
السند 6 :  وهو سند نصي حول اليوم العالمي للمعاقين  الذي يصادف 3 ديسمبر 
من كل س���نة  على غرار اليوم الوطني للمعاقين المصادف 14 مارس  وبتوظيفه   يصل 

المتعلم الى أن هذا التاريخ يمثل تاريخا معلميا عالميا لفئة المعاقين.
 

:
       التاري���خ المعلم���ي له أبعاد  ش���خصية  عائلية اجتماعي���ة   وطنية  عالمية. وأن 

التاريخ المعلمي قد يكون  ذو بعد بيئي عالمي  أو ذو بعد  اجتماعي  عالمي  . 
  ادماج جزئي:

 انق���ل الج���دول على كراس���ك ثم اذك���ر 4 تواري���خ معلمية ذات طابع : ش���خصي- 
اجتماعي-وطني-عالمي

 

 

 



16

     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

ى الصفحة 23( ة  الثالثة: المراحل التاريخية ) من الصفحة 20 ال المركب
   هذه المركبة يغلب عليها الطابع  القيمي  وقد  تم تناولها على الشكل التالي :

صياغة  الوضعية المشكلة التعلمية  الجزئية  كما يلي : 
 نظرا لطول الفترة التي عاش فيها اإلنسان على سطح األرض، لجأ المؤرخون إلى 

تقسيمها إلى مراحل متباينة تسهيال لدراستها. استخلص تلك المراحل وخصائص 
كل منها. 

���ى يتمكن المتعلم من اس���تنتاج خصائص كل مرحل���ة  تم تبويب الوضعية     وحت
إلى عناوين جزئية :

▪ مرحلة التاريخ القديم  : وقد أدرجنا لهذه المرحلة  السندات التالية :
الس��ند 1: عبارة عن س���ند نصي يتضم���ن مرحلة التاريخ القدي���م وبتوظيفه يصل 
المتعلم الى أن مرحلة التاريخ القديم تبدأ من اكتشاف الكتابة منذ حوالي 3200 سنة 

ق.م الى سقوط روما سنة 476 م .
السند2 : وهو عبارة عن صورة تمثيلية للملك النوميدي ماسينيسا  مدعمة بفقرة 
توضيحية  وبتوظيف هذا الس���ند  يعرف المتعلم أن  الملك ماسينس���ا عاش في مرحلة 

التاريخ القديم .
الس��ند3 : وهو بعنوان  نقوش التاس���يلي  وبتوظيفه  يصل  المتعلم  الى أن االنسان 
قبل اكتشاف الكتابة كان يعبرعن أحاسيسه بالنقش على الصخور، والرسم على جدران 

المغارات .
▪ مرحلة التاريخ الوسيط:

 أدرجنا  لها  السندات التالية : 
الس��ند 4: س���ند نصي يتضمن الفت���رة التي اس���تغرقتها مرحلة العصور الوس���طى 
وبتوظيفه يصل المتعلم  الى أن مرحلة التاريخ الوسيط تبدأ بسقوط روما سنة 476 م ،  

و تنتهي بفتح القسطنطينية  من قبل العثمانيين  سنة 1453 م.

الس��ند 5 : صورة لمس���جد، وهو من أبرز معالم العمارة االسالمية، يتم توظيفه  في 
أن ظهور االسالم  يعد من أبرز احداث العصر الوسيط.

الس��ند  6 : وهو بعنوان الفتوحات اإلس���المية في ش���مال افريقيا، ويتم توظيفه في 
���ي عرفتها المنطقة في  أن الفتوحات االس���المية  لش���مال افريقي���ا تمثل أبرز االحداث الت

العصور الوسطى.
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ى بناء وفي نهاية تناول المرحلتين التاريخيتين يصل المتعلم بمعية األستاذ إل
ية :  اثر كتابي يدون على كراسه يتضمن العناصر التال

• اكتشاف الكتابة حوالي 3200 سنة  ق.م يشكل الحد الفاصل بين ماقبل التاريخ  
و المرحلة التاريخية

• التاريخ القديم  يمتد منذ ظهور اإلنسان حتى سقوط روما سنة 476 م.
• الجزائ���ر متوغل���ة في عمق التاريخ وه���و ما تؤكده نقوش التاس���يلي وصورة الملك 

النوميدي ماسينيسا.
• ظهور اإلسالم من  أبرز  أحداث  العصور الوسطى.  

• الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا يمثل حدثا مهما في تاريخ المنطقة.
تقويم تكويني جزئي   كان في شكل سؤال على النحو االتي :

 ماهي أهم محطات التاريخ القديم والتاريخ الوسيط؟ 
 أما االجابة فهي: اكتشاف الكتابة  - سقوط روما-  ظهور االسالم - فتح القسطنطينية

▪ مرحلة التاريخ  الحديث  : - أدرجنا في تناولها  3 سندات :
الس��ند 1:  س���ند نصي يب���رز  الفترة الزمني���ة لمرحلة التاريخ الحدي���ث و بتوظيفه 
���ي التاري���خ الحدي���ث  وهم���ا  فتح  ���رز تاريخي���ن معلميي���ن  ف يس���تخلص  المتعل���م أب
القس���طنطينية س���نة 1453 م  والثورة الفرنسية سنة 1789م  اضافة  إلى سقوط غرناطة 

سنة 1492 م .
الس��ند 2: وهو عبارة ع���ن صورة تمثيلية  بعنوان فتح القس���طنطينية   وبتوظيفها 
يكتشف المتعلم أن فتح القسطنطينية  سنة 1453 م  أنهي مرحلة  العصور الوسطى  

ودشن بداية العصور الحديثة  .
الس��ند 3: ص���ورة تمثيلية لخير الدين بربروس   وبتوظيفه���ا   يتوصل المتعلم الى 

معرفة   دور االخوة بربروس في نجدة الجزائرو وبداية   الوجود العثماني في الجزائر. 
ية  :- مرحلة التاريخ   المعاصر:- أدرجنا لها  السندات التال

الس��ند 4:  فق���رة تتضمن مرحلة التاري���خ المعاصر.وبتوظيفها  يصل  المتعلم إلى  
���رز معلمي���ن عالميين  للتاري���خ المعاصروهما الثورة الفرنس���ية  كحدث  إس���تخالص  أب

سياسي  والثورة الصناعية كحدث اقتصادي . 
الس��ند 5: ص���ورة تمثيلية بعن���وان مبايعة األمي���ر عبد الق���ادر  وبتوظيفها  يتعرف 
المتعلم على  ش���خصية معلمية من ش���خصيات  التاريخ الوطني المعاصر  وهو األمير 
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عبد القادر رائد المقاومة ومؤسس الدولة الجزائرية المعاصرة .  
السند 6:  صورة لقادة الثورة  يتفقدون جيش التحرير، وبتوظيفها  يتوصل  المتعلم 

الى  أن الثورة الجزائرية  حدث تاريخي متميز في تاريخ الجزائر المعاصر  .
ى بناء    بع��د قراءة الس��ندات المقترح��ة فإن المتعلم  بمعية األس��تاذ يص��ل إل

ي يدونه على كراسه  ويتضمن : منتوج كتاب
• أبرز معالم التاريخ الحديث فتح القس���طنطينية س���نة 1453 م  و س���قوط غرناطة 

سنة 1492 وظهور الدولة الجزائرية الحديثة 1516 م
• م���ن أبرز معالم التاري���خ المعاصر ظهور الثورة الصناعية  و الحركة اإلس���تعمارية و 

الدولة الجزائرية المعاصرة واندالع الثورة التحريرية الجزائرية. 

   ادماج جزئي :
ارس���م س���لما زمنيا ووقع عليه المراحل التاريخية : القديم – الوس���يط -الحديث- 

المعاصر.
د - إدماج التعلمات .

���ة اقترحنا وضعية ادماجية تتضمن مجموعة أنش���طة   ���ى يصبح للتعلمات دالل وحت
تغطي الميدان  تتضمن  : 

 1- توقيع بعض األعياد الوطنية واإلسالمية على جدولين .
  2- ربط شخصيات  بالعصر التاريخي الذي تنتمي إَِليه:

             عقبة بن نافع-  ماسينيسا - األمير عبد القادر- الرايس حميدو.

� - تقويم التعلمات . ه
تضمن التقويم النهائي للميدان نشاطين متمثلين في :-

 1-  انقل الجدول المتضمن مجموعة من االعياد على كراسك  ثم انسب كل عيد 
الى التقويم الذي يناسبه بوضع الحرف )ه�( او )م (.

���ي اهم المراحل التي  2  -  ان���ت االن في الس���نة الرابع���ة ابتدائي  مثل على خط زمن
مررت بها منذ الطفولة الى االن .

     انظر حل النشاطين   في الصفحة  47 من الدليل 
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ة لتنفيذ  بيداغوجية إلرساء الكفاءة الختامي   السيرورة ال
الميدان الثالث : من الصفحة 48 إلى الصفحة 67 وهو بعنوان: التاريخ الوطني.

    ت���م إتباع الس���يرورة البيداغوجية  في تنصيب الكف���اءة الختامية  الثالثة  في مادة 
التاريخ  من خالل  الخطوات االتية:

ية : ة التال ية األم وقد اقترحنا نص الوضعي أ –الوضعية االنطالق
احتلت الدولة الجزائرية في العصر الحديث مكانة متميزة  محليا وعالميا . إلى ماذا 

يعود ذلك ؟
ة للميدان : ي ب - صور مدخل

- الصورة الثانية تمثل العلم الجزائري رمز الدولة الجزائرية الحديثة.
- فقرة  من خطاب رئيس الجمهورية   حول عراقة الدولة الجزائرية الحديثة.

- الصورة الثالثة تمثيلية  لالسطول الجزائري  في العصر الحديث .
ى الصفحة 75(  ى : الدولة الجزائرية الحديثة  )من الصفحة 50 ال ة األول المركب

يين : ر قبل مجيئ العثمان    1-األوضاع  العامة للجزائ
 إذاكان قيام الدولة الجزائرية في العصرالحديث قد جاء في سياق وفي ظرف تاريخي 

خاص فبماذا تميزت األوضاع العامة للجزائرفي بداية القرن 16 م ؟
وقد انبثق  عنها أربع تعليمات جزئية :  

ة  ي  أ - االوضاع الداخل
   بعد تعرفك على مفهوم الدولة من خالل الس���ندين 1 و 2. بين مميزات األوضاع 

العامة للجزائر في بداية القرن السادس عشر ميالدي باإلعتماد على بقية السندات.
السند 1: وهو عبارة عن رسم  بعنوان – مقومات الدولة -   وبتوظيفه يصل المتعلم 

الى معرفة مقومات الدولة  وهي )األرض- السكان- السيادة- السلطة (
السند  2: سند نصي  يتضمن مفهوما مختصرا للدولة   وبتوظيفه يتوصل المتعلم 

الى  بناء مفهوم الدولة   . 
السند  3: عبارة عن فقرة تتضمن  حالة اإلستقرار التي نعمت بها بالد المغرب  في 

ظل حكم دولة الموحدين  و بتوظيفه  يتوصل المتعلم أن في الوحدة قوة .
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السند  4 : عبارة عن خريطة بعنوان  دويالت المغرب   وبتوظيف هذا السند يتوصل 
المتعلم إلى خطورة التمزق والتشتت على مستقبل االمم.

الس��ند  5:  وهو س���ند نصي  يتضم���ن الصراعات الداخلية  والتدخ���ل األجنبي  في 
منطق���ة المغرب اإلس���المي   وبتوظيفه  يس���تخلص المتعلم خط���ورة الصراعات الداخلية 

والتدخل األجنبي على  استقرار وأمن الشعوب .
الس��ند  6:  فقرة حول  س���قوط دولة الموحدين  يوظف هذا الس���ند من طرف االستاذ 
بمعية المتعلم  الستخالص عواقب سقوط دولة الموحدين وأثره على مصيربالد المغرب .
ى بناء أثر كتابي يدون   في نهاية  التعلمات يصل المتعلم بمس��اعدة أس��تاذه ال

على الكراس يتضمن :
للدولة  أركان هي : األرض- الشعب- السلطة –السيادة. • 
وحدة المغرب  تحت حكم الموحدين  كانت عنصر قوة .• 

الصراعات الداخلية  واإلنقسامات كانت عنصر ضعف .• 
ب - االوضاع الخارجية :

���ي اس���تنجاد الجزائربالعثمانيين ،      لع���ب الوض���ع الخارج���ي للجزائردورا حاس���ما ف
استخلص ذلك من السندات التالية :

السند 1 : وهو عبارة عن سند  نصي  مدعم بصورة حول سقوط غرناطةسنة 1492م   
وبتوظيفه يتوصل المتعلم  أن سقوط غرناطة أثرسلبا على بالد المغرب .

السند 2  : فقرة  تتضمن نماذج من االعتداءات االسبانية  وبتوظيفه يكتشف المتعلم  
استغالل اإلسبان لفرصة سقوط غرناطة للقيام بعملية  احتالل للسواحل الجزائرية .

الس��ند 3 :  خريطة للتحرش���ات االس���بانية على الجزائر و بتوظي���ف الخريطة  يصل 
المتعل���م إلى معرفة المواقع التي ش���ملتها التحرش���ات اإلس���بانية وتأثي���ر ذلك على بالد 

المغرب .
الس��ند 4 :  وهو س���ند نص���ي  حول  بناء  الحص���ون   ويوظف هذا الس���ند  للوصول 

بالمتعلم إلى   استغالل  بناء الحصون   للسيطرة على السواحل الجزائرية . 
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من خالل الس���ندات  يصل المتعلم  بمعية أس���تاذه إلى اثر كتابي يدون على كراسه 
يتضمن :

        إنهيار الوجود اإلس���المي بغرناطة س���نة 1492 م  أخل بموازين القوي مما فسح 
المجال امام التحرشات االسبانية على الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط .

      تقويم تكويني - جزئي :  نشاط تضمن مطالبة المتعلم  باالتي 
بين  الظروف الخارجية للجزائر قبل االرتباط  بالعثمانيين. 

وقد كان الجواب  المحتمل كما يلي :
 كانت الظروف الخارجية للجزائر قبل االرتباط بالعثمانيين تتسم ياشتداد التحرشات 
االسبانية على س���واحلها وظهور االخوة بربروس كقوة بحرية اسالمية في مواجهة القرصنة 

الصليبية.

بحرية الجزائرية  2-  القوة ال
لمواجهة التحرشات الخارجية كان البد على الجزائر من بناء أسطول قوي . كيف 

استطاعت الجزائر تحقيق ذلك ؟
ولحل هذه التعليمة أدرجنا  السندات التالية :

السند 1: سند نصي حول  األخشاب في الجزائر  ويوظف للتعرف على وجود المادة 
االولية لصناعة السفن   وهي االخشاب في مناطق شتى من الوطن .

الس��ند 2: وهو س���ند  نصي  ويوظف  لمعرفة الدور الذي لعبه  األس���طول في  توفير 
المزي���د م���ن الم���ادة االولية لصناعة الس���فن من خالل دف���ع جزء من اإلتاوات في ش���كل  

أخشاب  .
السند 3:  خريطة الغابات في الجزائر  و بتوظيفها  يتوصل المتعلم أن المادة االولية 

لصناعة السفن متوفرة في اماكن عديدة من الجزائر.
���يء   وبتوظيف هذا الس���ند يتوصل المتعل���م أن للجزائر  الس��ند 4: خريط���ة الموان

ساحل طويل سمح بإنشاء موانيء ترسو بها  سفن االسطول البحري .
الس��ند 5: س���ند نصي حول الشريط الساحلي  وبتوظيفه يس���تخلص المتعلم أن 
طول الشريط الساحلي يقتضي أسطوال قويا من جهة  ومن جهة أخرى يكتشف مالءمة 

الشريط الساحلي طبيعيا إلنشاء الموانيء  .
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  وق���د أدرجن���ا نافذة معرفية ح���ول مصطلح االتاوات  ليتمك���ن المتعلم من التعرف 
عليه دون الرجوع الى القاموس . 

بعد مناقش���ة الس���ندات يتوصل المتعلم  بمعية أس���تاذه إلى  بناء اثر كتابي   يدون 
على كراسه  يتضمن مقومات األسطول الجزائري وهي : طول الشريط الساحلي )1200 

كلم( ومالءمته طبيعيا لبناء ورسو السفن .

ي تمثل في  :    وأنهينا المركبة  بتقويم تكويني –جزئ
       اذكر عوامل تطور صناعة السفن في الجزائر خالل العصر الحديث. 

���ي الجزائر في    والج���واب المحتم���ل ه���و :-  تتمثل عوامل تطور صناعة الس���فن ف
العصر الحديث في طول الش���ريط الس���احلي  ومالءمته طبيعيا لبناء ورسو السفن  ووفرة 

المادة االولية )االخشاب(.

ي في الجزائر 3- الوجود العثمان
    وقد أدرجنا لها السندات التالية  :

السند 1 :  سند نصي يتضمن ظهور االخوة بربروس على مسرح األحداث وبتوظيفه 
يتوصل المتعلم  الى معرفة  دور االخوة بربروس في صد  التحرشات االسبانية   .

السند 2:  سند نصي يتضمن تحول الجزائر إلى والية عثمانية  وبتوظيفه  يتوصل  
المتعلم  الى  أن طلب دعم الخالفة  العثمانية  كان بطلب من سكانها . 

السند 3 :  خريطة المجال الجغرافي والتنظيم اإلداري للدولة الجزائرية في النصف 
���ي من القرن 16 م  وبتوظيف  الخريط���ة يتعرف المتعلم على المجال الجغرافي  و  الثان

التنظيم االداري للجزائر في العهد العثماني .
الس��ند 4 :  فقرة حول ارتباط  الجزائر بالخالفة العثمانية   وبتوظيفه  يس���تخلص 

المتعلم بداية تشكل مالمح الدولة الجزائرية تحت قيادة خير الدين بربروس.
السند 5 :  سند نصي حول االسطول الجزائري  وبتوظيفه  يتوصل المتعلم  الى دور 

خير الدين بربروس في  تحرير الموانئ الجزائرية من االحتالل األجنبي.
الس��ند 6  : وهو صورة بعنوان قصر الداي مقر الحكم   وبتوظيفه  يتعرف المتعلم  

أن الجزائر كانت  تتمتع باالستقاللية  وأن القرارات كانت تصدر من هذا القصر .
  وقد أدرجنا  نافذة حول مصطلح البايلك ليتعرف المتعلم على هذا المصطلح دون 

الرجوع الى القاموس.
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ي ر الكتاب ى بناء و تدوين االث في نهاية  النشاط  يصل المتعلم بمعية استاذه  إل
 على كراسه ويتضمن :

• الوجود العثماني بالجزائر كان برغبة سكانها وهو ما جعل العالقات بين الطرفين ودية.
• تمتع الجزائر في ظل الوجود العثماني بتنظيم إداري وسياسي  مستقل بقدر كبير.

• قوة األسطول أدت إلى تحرير الموانئء ونجدة مسلمي األندلس.
نش��اط ادماجي جزئي:  لماذا اس���تنجدت الجزائ���ر بالدولة العثمانية ولم تس���تنجد 

بغيرها من الدول ؟
ى الصفحة 62( ية : العالقات الجزائرية مع الخارج   )من الصفحة 58 ال ة الثان المركب

اتس���مت عالقات الجزائر الخارجية بالصداقة والتعاون تارة وبالتوتر والعداوة تارة أخرى 
وضح ذلك

 وعن هذه الوضعية انبثقت تعليمتان :
ية:  1- مع الدولة العثمان

استثمرالسندات التالية لتوضيح طبيعة العالقة الجزائرية –العثمانية.
 وقد أدرجنا لمعالجة هذه التعليمة السندات التالية  :

���ي الجزائ���ر،   وبتوظيفه   يتعرف  الس��ند 1 :  س���ند نصي ح���ول الوجود العثماني ف
المتعلم على  خصوصية هذا  الوجود الذي جاء بناء على طلب من سكانها.  

الس��ند 2 :   فق���رة ح���ول ارتب���اط الجزائر بالخالف���ة العثمانية ،  بتوظيفه  يس���تنتج 
المتعلم  أن العالقات الجزائرية  – العثمانية  كانت عالقات تضامن وتعاون .   

الس��ند 3 : أبي���ات ش���عرية  م���ن إلياذة الجزائر للش���اعر مف���دي زكري���ا ، وبتوظيفها  
يس���تخلص المتعل���م أن الدع���م العثماني للجزائ���ر ال يعني التبعي���ة  وأن التضامن   مع 

الدولة العثمانية  ماهو إال ردا للجميل .
السند 4 :  فقرة حول مساندة الجزائر للخالفة  العثمانية في الحروب التي خاضتها، 
وبتوظيفه  يكتش���ف المتعلم  بع���ض المواقف التضامنية الميداني���ة للجزائر مع الدولة 

العثمانية . 
الس��ند 5 : وهو بعنوان صورة تمثيلية لمعركة ليبانت  و  بتوظيفه  يقف  المتعلم 

على صورة أخرى من صور  مساندة الجزائر للخالفة العثمانية في صراعها مع أوروبا.
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  وقد أدرجنا نافذة حول مصطلح الدنوش ليتعرف المتعلم على هذا المصطلح .
ي يدونه  ى بناء أثر كتاب بعد مناقشة السندات يصل المتعلم بمساعدة أستاذه إل

على كراسه:
• العالقات الجزائرية – العثمانية كانت عالقات تضامن واحترام . 

• الوجود العثماني بالجزائر كان بطلب من سكانها.
• الوجود العثماني في الجزائر لم يلغ سيادتها بل عززها.

• الجزائر ظلت متضامنة مع الخالفة العثمانية في كل الظروف.
ي ما يلي :  تضمن التقويم التكويني الجزئ

      ذكر موقف من مواقف عالقات الود بين الجزائر والدولة العثمانية .
 والجواب المحتمل : 

  من ابرز مواقف دعم الجزائر للدولة العثمانية مس���اندتها في معركتي  ليبانت س���نة 
1571 م و نفارين  سنة 1827 م .

  2- مع الدول االخرى :
تتضم���ن الس���ندات التالية بع���ض المظاهر في عالق���ات الجزائر مع أوروب���ا والواليات 

المتحدة األمريكية . وضح ذلك.
       وفي تناولنا للتعليمة أدرجنا  السندات التالية  :

السند 1 :  نسخة من المعاهدة التي أبرمتها الجزائر مع الواليات المتحدة األمريكية  
وبتوظيفه���ا  يس���تخلص المتعلم  بمعية اس���تاذه  المكانة الدولي���ة للجزائر في العصر 

الحديث . .
السند 2 :  فقرة تبين  طبيعة العالقات الجزائرية  مع الدول األوروبية األخرى،  وبتوظيفه  
يس���تنتج  المتعلم الطابع العدائي الدائم  لعالقات الجزائر مع اس���بانيا،  والمتذبذبة مع  
الواليات المتحدة االمريكية  وبريطانيا ، في حين ساد الود في الغالب عالقات الجزائر مع 

هولندا والدانمارك والسويد .
الس��ند 3 : س���ند نصي حول العالقات الجزائرية  - الفرنس���ية ،  وبتوظيفه   يصل 

المتعلم إلى طبيعة العالقات الجزائرية مع الخارج وخاصة األوروبية   .
���ي منحتها الجزائ���ر لبعض الدول  الس��ند 4 :  س���ند نص���ي يتضمن االمتيازات  الت
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االوروبية   وبتوظيفه  يس���تخلص المتعلم  خطورة اإلمتيازات على مصير الجزائر وأمنها 
فيما بعد .  .

السند 5 :  صورة  بعنوان حصن القالة  ، وبتوظيف هذا السند يتمكن المتعلم من 
معرفة  بعض  أنواع اإلمتيازات  وهي الحصون.   

ى بناء منتوج يدون على  بعد استثمار  السندات يصل المتعلم  بمعية االستاذ إل
كراسه  يتضمن:

  العالق���ات الجزائري���ة – الخارجية  كانت  يغلب عليها الطابع العدائي مع اس���بانيا 
والتذبذب مع فرنس���ا والواليات المتحدة  وبريطانيا   وودية مع دول اوروبية اخرى  وأن قوة 

األسطول الجزائري  كانت وراء سعي الدول إلقامة عالقات معها.

نشاط إدماجي جزئي :  كيف تفسر سعي كثير من الدول األوروبية إلى إقامة عالقات 
مع الجزائر؟ 

ى الصفحة 65( ة  الثالثة : رموز السيادة )من الصفحة 62 إل المركب
وقد اقترحنا لها الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية التالية :  

 لكل دولة رموز تميزها عن غيرها، استعن بالسندات  واذكر رموزالدولة الجزائرية 
في العصر الحديث.

   وعن هذه الوضعية المشكلة انبثقت   التعليمات التالية  :

ة . بحري رمز السيادة والهيب 1- االسطول  ال

ساهم األسطول الجزائري في الحفاظ على السيادة و األمن في حوض البحر األبيض 
المتوسط بين ذلك.

وقد أدرجنا لها السندات التالية  :
السند 1 : سند نصي حول القرصنة األوروبية في البحر األبيض المتوسط  وبتوظيفه 
يتوصل  المتعلم الى أن  تدهور الوضع األمني للمالحة في البحر األبيض المتوسط كان 

وراء بناء قوة بحرية لمواجهة القرصنة .
الس��ند 2 : صورة تمثيلية  لألس���طول الجزائري  مدعمة بفقرة ، وبتوظيف المتعلم 

يكتشف الدور اإلقتصادي واألمني لألسطول الجزائري  .
السند 3 : سند نصي  يتضمن اخفاق الدول األوروبية في تأمين المالحة في البحر 
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األبيض المتوسط  و يوظف السند ليستنتج المتعلم بمعية األستاذ حاجة الدول األوروبية 
إلى حماية األسطول الجزائري لسفنها.

الس��ند 4 :  فقرة  حول االس���طول  الجزائري  ودوره  في التصدي للحمالت األوروبية 
وحماي���ة مهاج���ري األندل���س و يوظ���ف هذا الس���ند ليع���رف المتعلم  الوظيف���ة الوطنية 
لألس���طول و المتمثل���ة في الدف���اع عن الح���دود والوظيفة االنس���انية  المتمثلة في اغاثة 

مسلمي االندلس.  
الس��ند 5  :  ص���ورة ألح���د ق���ادة البحري���ة الجزائري���ة  )الرايس حمي���دو ( وبتوظيفه 
يستخلص المتعلم أن قوة األسطول الجزائري  مستمدة من قوة  رجال البحرية الجزائرية .

ى بناء منتوج يدونه على الكراس يتضمن  : وبمعية األستاذ يصل المتعلم إل
األس���طول الجزائري رمزس���يادة الدولة الجزائري���ة الحديثة  وله  مهم���ة  وطنية  تتمثل 
���ي  حماي���ة و أمن الجزائ���ر و مهمة دولية تتمثل في  تأمي���ن المالحة في البحر األبيض  ف

المتوسط و مهمة  إنسانية تتمثل في نجدة مسلمي االندلس.
ي تمثل  في : نا النشاط بتقويم تكويني جزئ انهي

لعب األسطول الجزائري في العصر الحديث عدة أدوار ، اشرح دوره االقتصادي.
والجواب المقترح  فهو : من المهام االقتصادية لالسطول الجزائري دعم خزينة الدولة من 

خالل االتاوات والغنائم البحرية. 
2- رموز اخرى  للسيادة:

استخرج من السندات التالية مظاهر سيادة الدولة الجزائرية الحديثة .

وقد أدرجنا لهذا النشاط السندات التالية  :
السند 1 :  فقرة مدعمة بصورة  لعملة نقدية جزائرية  وبتوظيفه  يكتشف المتعلم  

أن العملة رمز من رموزسيادة  الدولة  .
السند 2  : صورة بعنوان علم الدولة الجزائرية الحديثة   وبتوظيفه  يتوصل المتعلم  

الى معرفة مظهر اخر  من مظاهر السيادة وهو العلم .
الس��ند 3 :  ص���ورة تمثيلي���ة لمعركة نفاري���ن  س���نة 1827 م   وبتوظيفها يتوصل 

المتعلم أن تحطم االسطول الجزائري فسح المجال أمام المؤامرات األوروبية .
السند 4  :  سند نصي  وبتوظيفه  يتعرف  المتعلم  ان لفرنسا دور بارز في تأليب 

الدول األوروبية ضد الجزائر  من خالل المؤتمرات .
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الس��ند 5 :  ص���ورة تمثيلي���ة لحادثة المروح���ة  س���نة 1827م  و بتوظيفها يتعرف 
المتعلم  على االستفزازات الفرنسية تجاه الجزائر .

ي  ى بناء منتوج  كتاب باستغالل السندات  يتوصل المتعلم  بمعية أستاذه  إل
يتضمن :

• الدولة الجزائرية الحديثة كانت مكتملة السيادة )عملة - علم –أسطول- القرارات 
و إقامة العالقات(

• قوة األسطول الجزائري  أثارت عداء الدول األوروبية.
• التحال���ف األوروبي العس���كري )معرك���ة نفارين ( والسياس���ي )المؤتمرات(  عجل 

باحتالل الجزائر.
• تحطم األسطول الجزائري دعم األطماع الفرنسية )الحملة الفرنسية على الجزائر (

وقد ختمنا هذه التعليمة بنشاط ادماجي تمثل في :
  تمتعت الجزائر خالل العهد العثماني بمجموعة من المظاهر تبين سيادتها 

واستقاللها، اشرح رمزا من رموز هذه السيادة. 
د- إدماج التعلمات

بعد نهاية المركبات الثالثة  اقترحنا أنشطة ادماجية حول الميدان وهي :
 1-  تفسيراهتمام الجزائر بتطوير األسطول.

 2- مأل فراغات تتعلق  بالمركبة األولى.
 3- ربط تواريخ بما يناسبها من أحداث .

� - تقويم التعلمات.    ه
 تضمن التقويم النهائي للميدان الثالث نشاطين تمثال في  :

1- الحظ الصورتين واستنتج .
2- اذك���ر االس���باب التي ادت بال���دول الواردة في الج���دول الى دفع االت���اوات للخزينة 

الجزائرية في العصر الحديث 
انظر حل النشاطين في الصفحة 47  من الدليل   
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ا ي يا: مادة الجغراف ثان
استهل الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا  بتخصيص صفحة مدخلية تحت عنوان 
��ي تضمنت صور لثالث صفح���ات من مضمون الكت���اب  حيث تمثل  أكتش��ف كتاب
الص���ورة  األولى المدخل إلى المي���دان األول   بينما تمثل الصورة الثانية  وضعية تعلمية 
من المركبة  االولى  للميدان األول أما الصورة  الثالثة فتمثل النشاط االدماجي والتقويمي 
���ي  للمي���دان الثاني   كما زودت  صور الصفحات  ببيانات تفس���ر مضمون الصور  النهائ

المأخوذة من الكتاب .   
أما الصفحة الثانية فقد أطلقنا عليها اسم : الخريطة العامة للكتاب، وهي صفحة 

تتضمن ثالثة رموز  لميادين الكتاب  وهي على النحو التالي :
- خريطة الجزائر ترمز للميدان األول.

- صورة  لنشاطات فالحية  ترمز للميدان الثاني.
- صورة لحملة تطوعية للتشجير ترمز للميدان الثالث . 

   

الحجم الساعي التقديريعنوان الميدانرقم الميدان
09 ساعاتأدوات ومفاهيم المادةاألول

يةمركبات الكفاءةالكفاءة الختامية المحتويات المعرف

 يستعمل خرائط 
مالئمة للكشف 

عن انتماءات 
الجزائر اإلقليمية 

والقارية.

يوّظف خريطة العالم 
للتعرّف على موقع 

الجزائر
الجزائر في العالم )موقعها(: 

- القارات والمحيطات)الماء  
واليابس(

- تنوع إنتماءات الجزائر
)من خالل الخريطة ، الكرة 

األرضية(.

يحّدد موقع الجزائر في 
القارة اإلفريقية وفي 

المغرب العربي.
�ع  ة بين الموق � يربط العالق

الجغرافي  وطبيعة 
االنتماء، يدرك مكانة 

الجزائر في المغرب 
العربي
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ة لتنفيذ  بيداغوجية إلرساء الكفاءة الختامي السيرورة ال
ى الصفحة 93 وهو بعنوان :   الميدان األول: من الصفحة 70 إل

أدوات ومفاهيم المادة.
تم إتباع السيرورة البيداغوجية  في تنصيب الكفاءة الختامية  األولى في مادة  

الجغرافيا   من خالل  الخطوات االتية:
ي  : ية )االم ( وقد تمت صياغتها على النحو االت ة المشكلة اإلنطالق أ – الوضعي

 إذا كان���ت الجزائر أكبر دولة إقليميا مس���احة وذات حدود متعددة ومتنوعة، فما هي 
الخصائص التي اكتسبتها من هذه المميزات؟

عبرتناول  مرحلة الحقة   إلى   معلقا  ترك حلها  مع  عامة حولها  مناقشة  إجراء  يتم     
الوضعيات المشكلة الجزئية و النشاطات التعلمية المطلوبة.

ة المعبرة عن الميدان: ي ب- الصور المدخل

��ى : خريطة الجزائر في العالم  تعبرعن مضمون المركبة  األولى وهي  • الص��ورة االول
بعنوان  موقع  الجزائر  في  العالم. .

ة : االنتماء االفريقي للجزائ���ر وتعبر عن مضمون المركبة  الثانية و  ي • الص��ورة الثان
هي بعنوان موقع  الجزائر في إفريقيا  و المغرب العربي.

• الصورة الثالثة : شعار االلعاب المتوسطية وتعبر عن مضمون المركبة الثالثة وهي 
بعنوان إنتماءات الجزائر .

ى الصفحة  79( ي  العالم )من الصفحة 72 ال ر  ف ة األولى:  موقع  الجزائ المركب
���ى بناء المفاهيم المعرفية المتعلقة  ���ي األنش���طة المرتبطة بهذه  المركبة إل        ترم
بالميدان، قبل أن ينتقل المتعلم إلى توظيفها.  و نوجه  األستاذ بأن  المفاهيم الواردة في  
وثيقة المنهاج  ال تمثل إال  الحد  األدنى  من المفاهيم  الواجب  توظيفها   إذ بإمكانه أن 
يذهب  إلى  أبعد من ذلك كلما  تطلب األمر لتنصيب الكفاءة  الختامية  المستهدفة.  
���ي مس���عانا لتنصي���ب هذه الكف���اءة  وألن المتعلم لم يدرس م���ن قبل المفاهيم   و ف

المتعلقة بالكرة  األرضية من شكلها و أبعادها  و تمثيلها  فقد اتبعنا  التدرج التالي:
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1- شكل األرض:
الوضعية المشكلة التعلمية  الجزئية :- اقترحت  بالشكل االتي:

األرض هي احدى كواكب المجموعة الشمس���ية ، وتدور معها في مدارمحدد ، مما 
أثر في شكلها وفي أبعادها. وضح ذلك.

  وأدرجنا  لها السندات التالية :
السند 1: صورة  بعنوان دورة  األرض  السنوية  وبتوظيفها يتعرف المتعلم أن األرض 
هي إحدى كواكب المجموعة الشمس���ية  و قد عمدنا إلى إس���تعمال كوكب األرض بدال 
من  الكرة األرضية كي ال يقع المتعلم في تناقض  عندما يعرف بأن ش���كل األرض ليس 

كرويا دائريا  بل مفلطح عند  القطبين و منتفخ عند دائرة اإلستواء.
السند 2:  بعنوان دورة  االرض  اليومية و  وبتوظيفها يتوصل المتعلم بمعية استاذه 
أن لألرض دورتان، واحدة حول نفسها و تستغرق يوما   و الثانية حول الشمس و تستغرق 

سنة شمسية. 
السند 3 :  سند نصي   وبتوظيفه يعرف  المتعلم أن األرض  تتكون من كتلة صلبة 
تس���مى  اليابس���ة  وكتلة  س���ائلة  تتضمن البحار والمحيطات ومس���احتهما معا 510 

مليون كلم 2 .
الس��ند4:  تمثيل بياني بعنوان ش���كل و أبعاد  األرض  وبتوظيفه يتوصل المتعلم 
أن شكل االرض   مفلطح  ويظهر ذلك في عدم تساوي محيطها اإلستوائي  مع محيطها 

القطبي   .
الس��ند 5: س���ند نصي حول دائرة االس���تواء وخط غرينيتش  وبتوظيف هذا الس���ند  

يتعرف  المتعلم على بعض المفاهيم القاعدية مثل خطوط الطول ودوائر العرض . 

ي  يتضمن أن : ى أثر كتاب بعد مناقشة السندات يصل المتعلم بمعية أستاذه ال
• األرض إحدى كواكب المجموعة الشمسية، ولها دورتان :- دورة يومية  ودورة سنوية.

• األرض ذات شكل مفلطح  بدليل  عدم تساوي بعديها القطبي واالستوائي.
• لألرض شبكة من الخطوط   خطوط عمودية   تسمى  خطوط  الطول وينصفها  خط  

غرينيتش و دوائر أفقية  تسمى دوائر العرض و ينصفها افقيا  دائرة اإلستواء.

ا تمثل في : ي يا جزئ  وفي نهاية هذا  النشاط ادرجنا تقويما تكوين
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1- ماهو الفرق بين دائرة االستواء وخط غرينيتش ؟
الجواب :

- دائرة االستواء  تنّصف الكرة االرضية الى شمال وجنوب.
- خط غرينيتش ينصف الكرة االرضية الى شرق وغرب

2- ماذا نقصد بحركتي االرض؟
الجواب :

- حركة يومية حول نفس���ها  وتدوم يوما كامال  وحركة س���نوية حول الشمس تدوم  
سنة كاملة.

ة: �  2- الخريط
الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية  اقترحت  بالشكل االتي:

 الخريطة أداة ال يس���تطيع الجغرافي وال السائح وال العسكري ... أن يستغني عنها، 
ترى فيم تكمن أهمية هذه الوسيلة وكيف يمكن استغاللها؟.

 وقد أدرجنا  لحل هذه الوضعية المشكلة السندات التالية :
السند1: بعنوان خريطة  العالم وبتوظيفها  يعرف المتعلم بأن كوكب األرض الذي 
���ي المركبة األولى على ش���كل كروي  يمكن تمثيله على ش���كل  مس���تو  ���ه ف ت���م تناول

كالخريطة .
الس��ند  2:  صورة  مجس���مة  للكرة األرضية  وبتوظيفها يصل المتعلم  إلى معرفة   
أن تمثيل كوكب األرض يمكن أن يكون على ش���كل مس���طح كالخريطة أو على شكل 

مجسم .
الس��ند 3: خريط���ة النب���ات الطبيعي في  الجزائر و بتوظيفه���ا  يصل  المتعلم الى 

معرفة أنه يمثل على  الخريطة  مظهرا أو مجموعة من المظاهر.
ي  يتضمن أن: ى أثر كتاب   وباستغالل السندات  يصل المتعلم بمساعدة استاذه  ال
الخريطة رس���م  مصغر بنس���بة معينة يمثل الكرة األرضية أو جزء منها على س���طح 
مس���تو ولها اساس���يات تتمثل  في:  العنوان – االتجاه – المفتاح – مقياس الرسم ، مما 

يمكن مستعملها من توظيفها.
ا تمثل في :  ي يا  جزئ   في نهاية النشاط أدرجنا تقويما تكوين

 كيف يمكنك قراءة الخريطة ؟
 والجواب المقترح  فهو :

 يمكن قراءة الخريطة بواسطة أدواتها الرئيسية : -  العنوان- المفتاح.
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يابسة على الكرة األرضية. 3- توزيع الماء وال
 الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية  صيغت  بالشكل االتي:

�510 مليون كلم2 بنسبب متفاوتة بين اليابسة  تتوزع مساحة األرض المقدرة ب
والماء، وضح ذلك.

  وقد ادرجنا  لحلها السندات التالية :
  الس��ند1:خريطة توزيع اليابس���ة والماء وبتوظيفها من طرف المتعلم  يصل الى أن  

مساحة األرض موزعة بين اليابسة والماء.
الس��ند 2:  دائرة نس���بية تمثل توزيع  اليابس���ة والماء  وبتوظيفها  يعرف المتعلم 

نسبة توزيع  اليابسة والماء . 
الس��ند 3:  خريط���ة  موقع الق���ارات و المحيطات وبتوظيفه���ا يتمكن المتعلم من  

تحديد موقع المحيطات والقارات .
الس��ند 4: جدول يتضمن أس���ماء  الق���ارات و المحيطات  إضاف���ة إلى بعض الجزر 
و البحار. وبتوظيفه يس���تخلص المتعلم توزيع اليابس���ة )القارات والجزر( و توزيع الماء 

)المحيطات والبحار(
ى بناء  ة أس��تاذه يتم الوصول إل باس��تغالل  الس��ندات من طرف  المتعلم  بمعي

منتوج يدون على كراسه  يتضمن :
• مساحة األرض موزعة بين الماء  و  اليابسة.

• الماء يمثل أكثر من ثلثي مساحة  األرض  ويشمل المحيطات  و البحار.
• اليابسة تمثل أقل من ثلث مساحة األرض و تشمل القارات  و  الجزر.

تقويم تكويني جزئي :  أذكر  البحار والمحيطات  المحيطة بالقارة اإلفريقية.
و الجواب هو : البحار و المحيطات المحيطة بالقارة اإلفريقية هي :

المحيط األطلسي- المحيط الهندي- المحيط المتجمد الجنوبي – البحر األبيض 
المتوسط- البحر األحمر.
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م ي العال 4  - موقع الجزائر ف
الوضعية المشكلة  التعلمية  الجزئية  صيغت  بالشكل االتي:

إذا نظرنا إلى خريطة العالم سنالحظ بأن الجزائر تحتل موقعا متوسطا له، بين مدى 
أهمية الموقع الجغرافي للجزائر في العالم.

وقد ادرجنا  لحلها السندات التالية:
الس��ند1 : خريط���ة العالم موقع���ا عليها الجزائر و بتوظيفه���ا يتمكن  المتعلم من 

معرفة  أن الجزائر تتوسط العالم مما يعطيها مكانة  هامة .
الس��ند 2: خريط���ة الجزائ���ر الفلكية وبتوظيفه���ا  يعرف المتعلم اإلمت���داد الكبير 

للجزائر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
الس��ند 3:  خريط���ة بعن���وان – أبعاد بعض عواصم العالم ع���ن الجزائر العاصمة-  و 
بتوظيفها  يصل المتعلم  إلى معرفة  أبعاد  بعض العواصم العالمية عن الجزائر العاصمة 

.
الس��ند 4:  جدول المس���افات بين الجزائ���ر العاصمة و بعض العواص���م العالمية  و 

بتوظيفه يصل المتعلم الى  معرفة مركزية موقع الجزائر في العالم .
السند 5: سند نصي  يتضمن إطاللة الجزائر على البحر األبيض  المتوسط  بشريط 
���ه 1200 كل���م  و بتوظيفه يكتش���ف المتعلم اهمية  الموق���ع الجغرافي  س���احلي طول

للجزائر.
ى تدوين   و باس��تغالل الس��ندات من طرف المتعلم و بمرافقة أستاذه يتوصل إل

اثر كتابي يتضمن :
• الجزائر ذات امتداد كبيرمن الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب .

• خط غرينيتش )الذي يتوسط العالم ( يمر بمدينة  مستغانم في الغرب الجزائري .
• الجزائر تشرف على البحر األبيض المتوسط  بشريط ساحلي طوله 1200 كلم .

يا تمثل في :   وفي نهاية النشاط  ادرجنا إدماجا جزئ
    من خالل خريطة العالم بين أهمية البحر األبيض المتوس���ط في ربط االتصال بين 

الجزائر ومختلف جهات العالم.
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ي  ية : موقع الجزائر في افريقيا وفي المغرب العرب ة الثان المركب
ى الصفحة 83(. )من الصفحة  80 ال

1- موقع الجزائر في المغرب  العربي. 
و قد عالجنا هذا  الجزء  من  المركبة من خالل الوضعية المشكلة  التعلمية 

الجزئية التالية:
الجزائر هي إحدى دول المغرب العربي وبحكم توسطها له اكتسبت موقعا متميزا، 

أبرز خصائص هذا الموقع.

و قد ادرجنا  لها  السندات التاية :
السند1:  خريطة الجزائر في المغرب العربي و بتوظيفها يعرف المتعلم أن للجزائر 

حدودا مع جميع دول المغرب العربي  .
السند 2: دائرة نسبية تمثل مساحة الجزائر إلى مساحة المغرب العربي  و بتوظيفها  

يعرف  المتعلم أن مساحة  الجزائر تشكل أكثر من ثلث مساحة المغرب  العربي.
السند 3: خريطة أبعاد الجزائر من الشمال إلى الجنوب )1955 كلم ( ومن الشرق 

إلى الغرب )1827 كلم (  و بتوظيفها  يعرف المتعلم  االمتداد الكبير للجزائر.
الس��ند 4: ج���دول يتضمن  أبع���اد العاصمة الجزائري���ة عن  العواص���م المغاربية  و 

بتوظيفه  يعرف المتعلم توسط الجزائر للدول  المغاربية  .

ى بناء منتوج  يتضمن: باستغالل  السندات يتوصل  المتعلم برفقة أستاذه  ال
 الجزائر هي إحدى دول المغرب العربي  الست  وهي أكبر دولة مغاربية بمساحة 
)2381741 كلم 2(، وهي تتوسط دول المغرب العربي وتشترك مع جميعها  

في  الحدود.

ا تمثل في : ي يا جزئ وفي نهاية النشاط ادرجنا تقويما تكوين
للجزائر مكانة متميزة مغاربيا  وضح ذلك بأمثلة.

والجواب المتوقع  : 
أن الجزائر أكبر االقطار  المغاربية مساحة و تتوسطها و لها حدود مع جميعها. 
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 2-  موقع الجزائر في إفريقيا.
وق���د تناولنا هذا الجزء من المركبة من خالل الوضعية المش���كلة التعلمية  الجزئية 

التالية:
إذا كان���ت الجزائر بحكم موقعها هي قلب المغ���رب العربي فهي أيضا تحتل موقعا 

متميزا في القارة اإلفريقية، وضح ذلك.

 وقد أدرجنا  لها السندات  التالية:
السند1:  خريطة بعنوان  موقع الجزائر في  إفريقيا و يتم توظيفه إلبراز المكانة التي 

تحتلها الجزائر في افريقيا  حيث تقع في شمالها الغربي . 
السند 2: سند نصي يتضمن المسافة بين أقصى جنوب  الجزائر و كل من خليج 
غينيا  و مدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا   و يوظف هذا السند العطاء دقة  اكبر عما 

ورد في السند 1، بإبراز المسافة بالكيلومتر بين جنوب الجزائر  و المواقع الواردة فيه.
الس��ند 3: س���ند نصي  وبتوظيفه  يعرف المتعلم  االمتداد الجغرافي الواسع- طول 

الحدود -تعدد الدول المجاورة .
الس��ند 4: دائرة نس���بية  لمس���احة الجزائر بالنس���بة للق���ارة االفريقي���ة  وبتوظيفها 
يس���تخلص المتعلم  المس���احة  الكبيرة  للجزائر  في افريقي���ا باحتاللها المرتبة االولى 

بنسبة 8% . 
الس��ند 5:  ج���دول يمثل ط���ول ح���دود الجزائر مع ال���دول المج���اورة  ، و بتوظيفه 
يصل المتعلم الى  معرفة  األهمية  األقتصادية  واإلجتماعية  والسياس���ية  لهذا  االمتداد  

الجغرافي .
ي يدونه على  ى اثر كتاب بعد إستثمار السندات  يصل المتعلم بمعية استاذه ال

كراسه  يتضمن:
• الجزائر بوابة القارة اإلفريقية من الشمال ونافذتها على البحر األبيض المتوسط.

�: 2381741 كلم2.    � • الجزائر أكبر دولة افريقية مساحة  ب
• الجزائر تشترك في الحدود مع سبع )07( دول إفريقية  بطول 6343 كلم .

• تتوغل جنوبا في عمق القارة  االفريقية.
يا تمثل في : وفي نهاية النشاط ادرجنا ادماجا جزئ

الجزائر بوابة  للقارة  االفريقية ، وضح ذلك.
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ى  ِتَماِء  )من الصفحة 84 ال ُة االِْن َع ي ِب يُّ َوَط َراِف ْوِقُع الُجْغ ة الثالثة: الَم المركب
الصفحة 91(

وقد عالجناهذه المركبة  بصياغة  الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية التالية.
 م���ع مر الزمن يلع���ب الموقع الجغرافي دورا مهما في ربط العالقات واالنتماءات التي 
تنش���أ بين الدول، فما هي مختل���ف االنتماءات التي اكتس���بتها الجزائر نتيجة موقعها 

الجغرافي؟  

و بحك���م تع���دد إنتم���اءات الجزائر فقد انبثقت م���ن الوضعية الس���ابقة التعليمات 
التالية : 

ِتَماُء المغاربي : 1 - االِْن
ماهي مظاهر االنتماء المغاربي الذي اكتسبته الجزائر بحكم موقعها؟

و قد أدرجنا لهذه التعليمة السندات  االتية:
السند1:  خريطة دول المغرب العربي  وبتوظيفه يكتشف المتعلم  انتماء الجزائر 

إلى المغرب العربي بحكم الموقع الجغرافي  .
الس��ند 2:  س���ند نص���ي يتضمن اإلش���ارة إلى غي���اب  الحواجز الطبيعي���ة بين دول 
المغ���رب العربي وبتوظيفه  يع���رف المتعلم دور الترابط الطبيع���ي في تمتين  و توطيد 

العالقات بين شعوب المنطقة.
الس��ند3: س���ند نصي  وبتوظيف���ه  يعرف المتعل���م دور العام���ل التاريخي ) وحدة 
التاريخ و المصير المش���ترك (  في تعزيز االنتماء  وفي توطيد العالقات  التاريخية  بين 

شعوب المنطقة .  
الس��ند 4:  نص حول تأس���يس اإلتحاد المغاربي  مدعم بش���عار اإلتحاد  وبتوظيفه 

يكتشف المتعلم الدور الريادي للجزائر في قيام  اإلتحاد المغاربي .

ى بناء  من خالل استثمار السندات من طرف المتعلم بمساعدة أستاذه يتوصل إل
منتوج كتابي يتضمن  :

• الجزائر  تنتمي الى المغرب العربي .
• غياب الحواجز الطبيعية بين دول المغرب العربي عززالتواصل بين شعوبه .

• الموقع الجغرافي عنصر أساسي في تعزيز الروابط بين شعوب المغرب العربي.
• الجزائر دولة رائدة في تأسيس االتحاد  المغاربي.
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يا تمثل في : يا جزئ وفي نهاية النشاط أدرجنا تقويما تكوين
   أذكرثالثة عناصر تدل على  اإلنتماء المغاربي للجزائر

والجواب المتوقع هو :
• توسطها لدول المغرب العربي.

• عضويتها في اتحاد المغرب العربي .
• العادات والتقاليد المشتركة.

• الماضي التاريخي والمصير المشترك .
2- االنتماء  االفريقي:

ماهي مظاهر االنتماء االفريقي الذي اكتسبته الجزائر بحكم موقعها؟
 وقد أدرجنا لها السندات التالية:

الس��ند1:  شعار االتحاد اإلفريقي مدعم  بفقرة  يوظف للوصول مع المتعلم إلى أن 
الجزائر تنتمي إلى إفريقيا  بحكم كونها من الدول المؤسس���ة لمنظمة الوحدة االفريقية 

سنة 1963م واالتحاد االفريقي سنة 2002 م
السند2: سند نصي يتضمن إمتداد الجزائر في عمق الصحراء االفريقية  و بتوظيفه 
يكتش���ف المتعلم أن الجزائرتنتمي إلى افريقيا  بحكم تشابه البيئة الجغرافية  وسيادة 

الطابع الصحراوي. 
الس��ند3: س���ند نصي  و بتوظيفه  يعرف المتعلم طول الشريط الساحلي للجزائر 
���ي تمكين القارة من نافذة على  البال���غ 1200 كلم   والدور الذي يلعبه هذا الش���ريط  ف

البحر االبيض المتوسط.
الس��ند4: صورة  بعنوان طريق الوحدة  االفريقية  مدعمة بفقرة   ويوظف هذا السند  
ليس���تخلص المتعل���م  أهمية طريق الوح���دة االفريقية  في تعزيز اإلنتم���اء والترابط  بين 

مختلف دول القارة اإلفريقية.
الس��ند5:  س���ند مركب  من صورة  وفقرة  و بتوظيفه يستخلص المتعلم  مساهمة 

الجزائر في دعم الحركات التحررية االفريقية.  .
ى منتوج كتابي يتضمن   بعد استغالل السندات يصل المتعلم  بمعية استاذه إل

مظاهر االنتماء االفريقي للجزائر :
• موقعها في شمال القارة اإلفريقية )بوابة القارة من الشمال(.

• تشابه ظروفها الطبيعية مع ظروف القارة )سيادة الطابع الصحراوي(
• عضويتها في المؤسسات اإلفريقية )السياسية-اإلقتصادية- الرياضية ... الخ( .

• مساهماتها الفعالة في كل القضايا المصيرية للقارة )الكفاح التحرري(
• دعمها لكل مشاريع التواصل والتنمية )طريق الوحدة اإلفريقية(
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ا تمثل في :      ي يا جزئ في نهاية النشاط أدرجنا تقويما تكوين
اختر مظهرا واحدا من مظاهر االنتماء األفريقي للجزائر وحرر فقرة حوله .

والجواب المتوقع :
 برهن���ت مختلف األح���داث على أن الجزائ���ر تنتمي الى الق���ارة االفريقية ليس فقط 
م���ن حيث الموقع ولكن من خالل تضامنها مع ش���عوب القارة  ودعمها لحركات التحرر 

االفريقية.
3 - االنتماء المتوسطي  :

ماهي مظاهر االنتماء المتوسطي التي اكتسبتها الجزائر بحكم موقعها؟
 وقد ادرجنا  لها السندات التالية:

السند1: خريطة بعنوان الجزائر في البحر األبيض المتوسط  باستثمار هذه الخريطة 
يكتش���ف المتعلم أن الجزائر  هي احدى الدول االفريقية  المطلة على  الحوض الغربي 

للبحر االبيض المتوسط .
الس��ند 2:  فقرة  حول  موقع الجزائر في البحر المتوس���ط، وباس���تثماره  يس���تنتج 
���ى التواصل  بين   المتعل���م أن اطالل الجزائر على البحر األبيض المتوس���ط   يس���اعد عل

دوله .
الس��ند 3:   س���ند نصي يبين مكانة البحر المتوس���ط كحلقة ربط بين الحضارات 
���ي قام���ت على ضفافه . وباس���تغالله يتع���رف المتعلم  على ان ه���ذا البحر لعب في  الت
مختلف العصور التاريخية دورا مهما في التواصل بين الشعوب والحضارات التي ترعرت 

على ضفافه مما أدى الى  ظهور عاملي التأثير والتاثر فيما بينها. 
الس��ند 4 :  سند نصي مدعم بصورة   يتضمن مد أنبوب الغاز الجزائري في اتجاه 
أوروبا باستثمار هذا السند يتوصل المتعلم الى أن قرب المسافة بين دول ضفتي البحر 
االبيض المتوس���ط أدى الى تبادل المنافع فيما بينها  وما انبوبي الغاز الطبيعي الرابطين 

بين أوروبا والجزائر اال دليل على ذلك .
الس��ند5:  فقرة تبين اش���تراك الجزائر في جزئها الشمالي مع الدول المتوسطية في 
المالمح الطبيعية و باستغالل السند يتوصل المتعلم  الى معرفة التشابه الطبيعي بين 

الدول المطلة على البحر االبيض المتوسط  والجزائر احدى هذه الدول. 
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ى منتوج كتابي يتضمن   بعد استغالل السندات يصل المتعلم  بمعية أستاذه إل
ر للبحر األبيض المتوسط ومنها : مظاهر انتماء الجزائ

• وقوعها  في الضفة الجنوبية الغربية للبحر االبيض المتوسط .
• التاثير والتاثر الحضاري بين دول البحراألبيض المتوسط  .

• إقامة شراكة وتعاون وتبادل المصالح بين  الدول المتوسطية.
• التشابه في المظاهر الطبيعية  )المناخية والتضاريسية ( بين الدول المتوسطية .

يا  تمثل في :   يا  جزئ وقد ادرجنا في نهاية النشاط تقويما تكوين
أبرز مزايا انتماء الجزائر للبحر األبيض المتوسط.

��رح هو :  همزة وصل بين القارات    افريقيا من جهة وأوروباو آس���يا   والج��واب المقت
من جهة اخرى .

• تب���ادل المصال���ح والمنافع بحكم قرب دول ضفتي البحر االبيض المتوس���ط فيما 
بينها.

• التأثير والتأثر الحضاري بين شعوبه عبر مختلف العصور.

ي : َرِب ِتَماء الَع 4 -اإلِْن
ماهي مظاهر االنتماء العربي الذي اكتسبته الجزائر بحكم موقعها؟

وقد ادرجنا لها السندات التالية:
���ي الوطن العربي  و من خالل اس���تغالل  الس��ند1 : خريط���ة  بعن���وان موقع الجزائر ف

الخريطة  يصل المتعلم  الى معرفة  موقع الجزائر  بالنسبة للوطن العربي .
السند2 :  دائرة نسبية  لمساحة الجزائر بالنسبة الى باقي الوطن العربي و من خالل 
استثمار  السند  يكتشف المتعلم بأن مساحة الجزائر  تحتل حيزا كبيرا من المساحة 

االجمالية للوطن العربي.
السند 3 : فقرة  حول  انتماء الجزائر  للوطن العربي  ومن خاللها يكتشف المتعلم  
أن انتم���اء الجزائ���ر للوطن العربي  متجذر في التاريخ وظل مس���تمرا و قويا الى يومنا هذا 
ودليل ذلك تبني الجزائرلمختلف قضايا االمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية . 
���ي جامعة ال���دول العربي���ة منذ  الس��ند 4 : س���ند نص���ي ح���ول عضوي���ة الجزائ���ر ف
1962/08/16 وبتوظيفه  يكتشف المتعلم  الدور الذي لعبته  الجزائر على الساحة 

العربية  بدليل االسراع في االنضمام لجامعة الدول العربية منذ فجر االستقالل .
الس��ند5:  فقرة تبرز غي���اب الحواجز الطبيعية بين مختل���ف مناطق الوطن العربي 
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وباستثماره يكتشف المتعلم  اثر ذلك  في دعم  التواصل والتكامل بين الدول العربية.
ى منتوج كتابي يتضمن  بعد استغالل السندات يصل المتعلم  بمعية استاذه إل

ي للجزائر ومنها :  مظاهر االنتماء العرب
 • وقوعها في القسم الغربي من  الوطن العربي وهي أكبر دوله  مساحة .

 • غياب الحواجز الطبيعية  أدى الى تمتين الروابط مع الوطن العربي .
• العضوي���ة المبكرة و الفعالة في جامعة الدول العربية دليل على الش���عور الراس���خ 

بهذا االنتماء
• تبنيها الدائم لمختلف قضايا االمة العربية .

ا  تمثل : ي يا جزئ وقد أدرجنا نشاطا تقويميا تكوين
امأل فراغات الفقرة  االتية :

 الجواب:
���ي ، وهي. أول الدول العربية مس���احة  تق���ع الجزائ���ر في الجه���ة الغربية  للوطن العرب
بنس���بة 17 % وله���ا حدود م���ع. 5 دول عربية هي تون���س ،ليبيا، المغ���رب، موريتانيا ، 

الصحراء الغربية  وهي عضو فعال في.جامعة الدول العربية. واالتحاد  اإلفريقي .
د-إدماج التعلمات

  تضمن االدماج ثالثة انشطة 
       بعد إنهاء  المركبات  الثالث  المكونة  للميدان تم إقتراح مجموعة أنشطة  

إدماجية تتمثل في: 
تسمية الدول المجاورة للجزائر.و هو نشاط معرفي.. 1
اكتش���اف الفضاء المش���ترك بين الدول المذكورة في  الجدول. و هو نش���اط ذو . 2

طابع منهجي وقيمي.
تكملة فقرة و هو نشاط يغلب عليه الطابع المعرفي.. 3

� - تقويم التعلمات ه
تضمن التقويم النهائي للميدان االول  لمادة الجغرافيا نشاطين  :  

 حدد طبيعة االنتماء الذي تشترك فيه المدن المذكورة في النشاط .. 1
 انقل الفقرة على كراسك  ثم امأل فراغاتها .. 2

انظر الحل في  الصفحة 48 من  الدليل .
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ة  بيداغوجي توجيهات متعلقة بالممارسات ال
بيداغوجية داخل القسم  : ▪ الممارسة ال

بني���ت مناه���ج الجيل الثاني وف���ق المقاربة بالكف���اءات مثل الجي���ل األول  ونظمت 
المناهج الدراسية السنوية بالنسبة لكل مادة  من المواد المدرّسة إلى ميادين  وكل ميدان 
مؤطر بكفاءة ختامية  تمثل هدفا لكل التعلمات واالنش���طة التي يقوم بها األس���تاذ أثناء 
التحضي���ر وخ���الل التنفيذ  وبعده  مما اقتضى إدخال تغييرات كبيرة على الممارس���ات 

الصفية والالصفية لكل من األستاذ والمتعلم معا ومنها :
1- ما يقوم به األستاذ :  

- الق���راءة الجي���دة والواعي���ة الهادف���ة للمنهاج مما يس���مح له من تحدي���د االهداف 
المسطرة فيه بكل وضوح والسعي لتجسيدها من خالل الممارسات الصفية .

- إع���داد خطة عم���ل )مذكرة(  بمثاب���ة خارطة طريق مفصل���ة تتضمن كل خطوات 
العمل المزمع تنفيذه في الصف بكل جزئياته  سواء فيما يتعلق باألهداف المرحلية أو 
الموارد التي تجند لتحقيقها والوس���ائل التي تس���تعمل والزمن المخصص لكل محطة 
من محطات التنفيذ ودور كل من المعلم والمتعلم في أي مرحلة من مراحل التنفيذ مع 

وضع تدابير التقويم بمختلف مراحله.
- تغيير النظرة الى عملية التحضير واإلعداد لألنشطة : فبدال من التحضير المرحلي 
أي عنص���ر بع���د عنص���ر ومحطة معرفية بعد أخرى ف���إن النظرة الى  مي���دان مؤطربكفاءة  
تمثل الهدف المتوخى تحقيقه بعد سلس���لة من التعلمات تدفع باألستاذ الى تحضير 
الميدان دفعة واحدة فالكفاءة هدف يتم اإلنطالق منه وهي في نفس الوقت اداة تعلمات 

بعد تفكيكها الى مركبات وهدف ايضا يراد الوصول اليه  . 
  - القس���م فضاء حيوي يس���تلزم تغيير كثير من الممارس���ات   باعتبار االنتقال من 
منط���ق التعليم المحض الى ممارس���ة تقوم على منطق التعلي���م والتعلم أي أن المتعلم 
يقوم بجملة من األنش���طة تمكنه من اإلكتشاف والمشاركة في بناء تعلماته . فاالستاذ 

يصبح  موجها و مقوما ومنشطا.أي يتحول إلى مورد من موارد المتعلم .
- توجيه تركيز التلميذ إلى الكلمات الدالة في النص  قصدا للجهد وربحا للوقت .

- إعطاء التلميذ حرية أكبر في قراءته للصورة أو الوثيقة  فقد تكون له قراءة من زاوية 
أخرى  وعلينا احتضان رأيه وتكييفه بما يخدم المطلوب.

  إن تجاهل رأي التلميذ يحدث شرخا في شخصيته ووجدانه  يرافقه نفور تدريجي 
من المؤسسة التربوية بشكل عام.

 

 

 



42

     دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا 

▪ تدريب التلميذ  على  التوظيف المنهجي للسندات  واستخالص العالقات فيما 
بينها.

2 - ما يقوم به المتعلم :
- إعادة قراءة نص اإلشكالية.  بهدف :

• استخراج الكلمات المفتاحية لحل الوضعية المشكلة التعلمية .
• وضع تصميم للتعامل مع موضوع التعلم .

- القراءة األولية للسندات المطروحة :
- رصد وتسجيل المالحظات ) أفكار ،  تعليقات على  السندات استحضار مكاسب 

قبلية... ( .
• بناء المنتوج النهائي:  

وهو المرحلة األخيرة و يتتمثل في تنسيق المالحظات واألفكار واالستنتاجات والمواقف 
المتحصل عليها  وصبها في المهمة المطلوبة ) كتابة فقرة - انجاز جدول- تعبير 

عن موقف (
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توزيع الحجم الساعي للميادين
 

مادة التاريخ
الحجم الساعي للميدانعنوان الميدانرقم الميدان

06 ساعات أدوات ومفاهيم المادةاألول
09 ساعات التاريخ العامالثاني
09 ساعات التاريخ الوطنيالثالث

يا مادة الجغراف
الحجم الساعي للميدانعنوان الميدانرقم الميدان

09 ساعات أدوات ومفاهيم المادةاألول
07 ساعات السكان والتنميةالثاني
08 ساعات السكان والبيئةالثالث

زميلي االستاذ :
���ي إنجاز المنهاج في   الش���ك أنك تدرك جيدا أهمية اإلس���تغالل العقالني للوقت ف

آجاله وبمكوناته، ولذا فإننا من خالل هذا التوزيع  نذكرك بما يلي :-
إحترام توزيع الوقت المخصص للميادين حس���ب ما هو وارد في المنهاج الرس���مي ، 
نظرا لكون الحجم الساعي المخصص لكل ميدان  مرتبط بمتطلبات تنصيب الكفاءة 

المستهدفة.
توزي���ع الوق���ت على الحص���ص التعلمي���ة داخل المي���دان الواحد  يخضع للس���لطة 
التقديرية لألستاذ ،إذ بإمكانه  توزيع  الوقت على المركبات وفق عدد الوضعيات الجزئية 

التي يقترحها وعدد السندات التي يستثمرها ، ومستوى الفوج الذي يتعامل معه .
اإلتزان في  اس���تثمار الوقت مطلب تربوي أساس���ي ، فالتس���رع المفرط  قد يؤدي إلى 
إنهاء المنهاج مبكرا ، وبالتالي تعريض الس���نة الدراسية الى فراغ قد يمتد لفصل كامل. 
تأني المفرط قد يؤدي الى التضحية بق���در كبير من المنهاج ،  � وم���ن جهة أخرى ف���إن ال

وبالتالي عدم الوفاء بالعقد التعلمي  الخاص بتنصيب الكفاءات .
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 سيرورة التقويم الموصى به

 التقوي���م التربوي محطة مالزمة للعملي���ة التعليمية-التعلمية بكل مراحلها ، قبل 
وخالل وبعد انجاز أي نشاط تعلمي ، وانطالقا من هذا فقد أولينا عملية التقويم  أهمية 

كبرى في الكتاب المدرسي حيث سايرانجاز الميدان من  بدايته الى نهايته.
   وفيما يلي السيرورة المتبعة  في تقويم ميدان الجغرافيا، )ادوات ومفاهيم المادة (

نماذج تقويم :
 1- تقويم تشخيصي : 

يك���ون في بداية أي تعلمات جديدة  ويس���تهدف التأكد م���ن مدى امتالك المتعلم  
للمكتسبات القبلية  التي  يعتمد عليها في بناء التعلمات الجديدة . وبالنسبة لهذه 
الوضعية المتعلقة بالشروع في تنصيب الكفاءة الختامية المرتبطة بالميدان االول  فإننا 
نوجه االس���تاذ الى االنطالق في هذا التقويم من ملمح الخروج من الس���نة الثالثة ابتدائي 

الذي يمثل في نفس الوقت ملمح الدخول الى السنة الرابعة .
2-  تقويم تكويني:

ي العالم  ى  موقع الجزائر ف ة االول المركب
مالفرق بين دائرة االستواء وخط غرينيتش.• 
ماذا نقصد بحركتي األرض.• 
كيف يمكنك قراءة الخريطة ؟.• 
اذكر البحار و المحيطات المحيطة بالقارة اإلفريقية.• 

ي القارة اإلفريقية وفي المغرب العربي. ية موقع الجزائر ف ة  الثان المركب
•   للجزائر مكانة متميزة مغاربيا، وضح ذلك بأمثلة.

•   اذكر ثالثة عناصر تدل على اإلنتماء المغاربي للجزائر.

ع الجغرافي واالنتماء،  � ين الموق ة ب � ة  الثالثة يربط العالق المركب
اختر مظهرا واحدا من مظاهر االنتماء اإلفريقي للجزائر وحرر فقرة حوله.• 
أبرز مزايا انتماء الجزائر للبحر األبيض المتوسط• 
اكمل الفراغات التالية :• 
���ي..... الوط���ن العربي، وه���ي...... ال���دول العربية مس���احة •  - تق���ع الجزائ���ر ف

بنس���بة....... ولها حدود مع....... دول عربية هي......،......،.......،......،
....... وهي عضو فعال في........................
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3- تقويم تحصيلي:

 وهو تقويم شامل لكل مركبات الكفاءة وبالتالي يحدد مدى تنصيب الكفاءة 
الختامية ، ويستهدف   تقويم الجوانب :

المعرفية • 
المنهجية • 
القيمية • 

و انطالقا  منه تحدد المعالجة البيداغوجية  المحتملة .

ية: يه المدن التال يعة االنتماء الذي تشترك ف   •  تحديد طب
       )الجزائر- بيروت- فالنسيا-االسكندرية( .

انقل الفقرة على كراسك ثم اكمل  فراغاتها .• 
لجغرافية الجزائر الكثير من المميزات منها:

امتدادها الواس���ع على مس���احة....... كلم 2 حيث أنها تحتل المرتبة 10 عالميا 
و.... إفريقي���ا وبالتالي فهي األكبر مس���احة مغاربي���ا و.... و.... و..... لها حدود مع 7 
دول إفريقية هي:.... ، .... ، ....... ، .....، ..... ، ..... ،..... بشريط حدودي يبلغ 

طوله 6343 كلم
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 شبكة التقويم 

مدى تمكن المتعلم من المؤشرات المؤشرات ير المعاي
تمكن 

كلي
تمكن 

أدنى
التمكن 

الجزئي
عدم 

التمكن

5 3 2 00
- يلتزم بالمطلوب . 

- وضع خطة لإلجابة .

المالءمة
)االلتزام 

بالمطلوب(
08 06 02     00 1 - يستثمر السندات 

في البناء.
2 - االستعمال 

الصحيح  للمفاهيم 
واألدوات  الخاصة 

بالمادة.

االستعمال 
السليم ألدوات 
ومفاهيم المادة

05 03 02 00 � االلتزام بمراحل االنجاز.
� التدرج في بناء 

المنتوج.
� تسلسل األفكار 

وترابطها .

االنسجام 
واالتساق

02 15 050 00 تمايز المنتوج .
 - قيمة مضافة 
)تفرد المنتوج (

معيار اإلتقان 
والتمايز
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ي  حل بعض أنشطة التقويم التحصيل

ي للميدان االول في مادة التاريخ  حل أنشطة التقويم النهائ
)1( انقل الجدول- المتضمن مجموعة من األعياد - على كراسك ثم  انسب كل 

عيد  إلى التقويم الذي يناسبه. بوضع  الحرف )ه�( أو )م(.

ةالعيد ميالديهجريالمناسب
   ه�عيد الفطر أول شوال

ماندالع الثورة الجزائريةأول نوفمبر
مرأس السنة الميالديةأول جانفي

ه�راس السنة الهجرية أول محرم
ه�عيد االضحى10 ذي الحجة

معيد االستقالل05 جويلية

رابعة ابتدائي : 2( أنت اآلن في السنة ال
   مثل على خط زمني أهم  المراحل  التي مررت بها منذ الطفولة  إلى اآلن

       يرسم خطا زمنيا ويرتب عليه أهم المراحل التي مر بها منذ الطفولة الى السنة 
الرابعة ابتدائي  مثل تاريخ مولده  تاريخ أول دخول للمدرس���ية  تاريخ انتقاله الى الس���نة 

الرابعة .
ي للميدان الثالث  في مادة التاريخ . حل أنشطة التقويم النهائ

���ي تحطم االس���طول الجزائري 1827 م والحملة الفرنس���ية على  1- مالحظ���ة صورت
الجزائر 1830 م وابراز العالقة بينهما .

  تمثل الصورة االولى تحطم االسطول الجزائري حامي االستقالل الوطني وتمثل الثانية 
امتدادا لالولى  باعتبارها نتيجة من نتائجها  اذ أن  انكسار القوة  البحرية الجزائرية  فسح 

المجال امام االطماع الفرنسية الحتالل الجزائر  
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ْر  ا ِللَجَزاِئرِ.. َفسِّ ِوّيً َوِل َس���نَ ْدَفُعَها َبْعُض الدُّ ِتي َت ُن االتاوات الَّ اِلي َيَتَضمَّ 2- الَجْدَوُل التَّ
َذِلَك؟.

مبلغ االتاواتالدولة

24000 دوالرانابولي و الدانمارك
21500 دوالراالواليات المتحدة األمريكية

200000 فرنكافرنسا
267000 فرنكابريطانيا
4200 دوالراالبرتغال
24000 دوالراالسويد

من خالل مالحظة الجدول نستنتج تعدد الدول التي كانت تدفع اإلتاوات لخزينة 
الدولة الجزائرية  في العصر الحديث وهذا طلبا لودها ومقابل حماية االسطول الجزائري 

لسفنها  من القرصنة في حوض البحر االبيض المتوسط.
يا . ي للميدان االول  في مادة الجغراف حل أنشطة التقويم النهائ

حدد طبيعة االنتماء الذي تشترك فيه المدن التالية : الجزائر- بيروت- فالنسيا-. 1
االسكندرية

من خالل مالحظة صور المدن االربعة يستنتج أن هذه المدن تشترك في فضاء واحد 
اال  وهو الفضاء المتوسطي .

2- انقل الفقرة على كراسك  ثم امأل فراغاتها :
     لجغرافية الجزائر الكثير من المميزات منها:

 - امتداده���ا الواس���ع على مس���احة. 2381741 كلم 2 حيث أنه���ا تحتل المرتبة 
10عالميا واألولى إفريقيا وبالتالي فهي األكبر مس���احة مغاربيا وعربيا ومتوسطيا وافريقيا  
���ي.، المغرب ، موريتانيا ،  له���ا ح���دود مع 7 دول إفريقي���ة هي تونس ، ليبيا، النيجر، مال

الصحراء الغربية  بشريط حدودي يبلغ طوله 6343 كلم
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ة .      الوسائل والدعائم التعليمي

▪ الدعائم التعلمية :
 مفهومها : 

• ه���ي أجهزة و أدوات ومواد يس���تخدمها المدرس لتحس���ين عملي���ة التعليم و 
التعلم،و شرح األفكار    وتدريب المتعلمين على المهارات، و غرس القيم.

 أهدافها:  
• تعزيز  الفهم وإدراك المعلومات واإللمام بها.

• إثارة الميل و اإلهتمام نحو موضوع التعلم.
• إتاحة  فرص إشراك المتعلمين  في بناء تعلماتهم.

• تقليص الفروق الفردية بين المتعلمين.
• تقريب الظاهرة المراد معالجتها من ذهن المتعلم.

• توظيف أكثر من حاسة في عملية التحصيل والتعلم.
• إختصار المسافة بين الواقع وفضاء القسم.

شروط تفعيلها :
• أن تتناسب مع األهداف المحددة في المنهاج.

• أن تتناسب مع مستويات المتعلمين.
• أن تعبرتعبيرا صادقاعن الرسالة التي يرغب االستاذ في توصيلها إلى المتعلمين.

• أن يكون لها موضوع واحد محدد  تجنبا لتشتيت أذهان المتعلمين.
• أن يتناسب حجمها  مع فضاء القسم وعدد المتعلمين.
• تجريب الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من صالحيتها.

 1- الصورة:
وس���يط تعلمي حيوي، وقد حظيت في الكتاب المدرسي بمكانة متميزة سواء من 

حيث حجم تواجدها أو من حيث تنوعها .
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أنواع الصور المستثمرة .
اعتمدنا  في الكتاب المدرسي أنماط الصور التالية :

ة :  وهي تلك التي تعبرعن واقع اشخاص أو طبيعة ، فصورة التالميذ  الصورة الواقعي
في ساحة المدرسة هي صورة واقعية  وصورة التربة صورة طبيعية حقيقية.

يلية : وهي تلك الصور التي حاولنا من خاللها مالمسة بعض الفترات  الصورة التمث
الزمنية وتمثلها  مثل صورة عقبة بن نافع  وجعفر بن ابي طالب .

ية : وهي تلك الصورة التي تس���تند الى معطيات إحصائية ترجمت  يان ب الصورة ال
إلى رسومات بيانية لتسهيل عملية المالحظة واإلستنتاج  مثل الدائرة النسبية .

ة الصورة : أهمي
تتضم���ن  الص���ورة  بمختل���ف أنماطها  قدرات اس���تثنائية  في اإلثارة واإلس���تقطاب 

الذهني  مما يجعل منها وسيطا  تعلميا الغنى عنه .
تؤكد الدراسات  أن نسبة %80 إلى90 % من خبرات  المتعلم  يحصل عليها 

عن طريق حاسة البصر  وأنه يدرك األشياء التي يراها إدراكا أفضل وأوضح مما لو قرأ 
عنها أو سمع  عنها ، والتعلمات التي تستند الى الصورة أكثر مصداقية وتعبيرا عن 

 الواقع من تلك التي تستند الى تعبيرات وصفية ..
   خصوصيات الصورة.

         - ذات  لغة عالمية.
         - دقيقة في التبليغ واإليصال.
         - تضفي الواقعية على الدرس.

         - متعددة الدالالت.
       - مؤثرة وفاعلة ومحفزة.

فالص���ورة  اذن كفيلة بتطوي���ر كافة عناصر العملية التعليمي���ة- التعلمية، وجعلها 
أكثر فاعلية ، وهي تقوم بعدة  أدوار نذكر منها:

- إثارة اهتمامات المتعلم، وتنمية احتياجاته ورغباته.
- تساعد على  تنويع أساليب التعلم و مواجهة للفروق الفردية.
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ية استخدام الصورة . شروط فعال
الوضوح :  فالصورة الصغيرة جدا تشكل عبئا تعلميا على المتعلم .

االثارة : ويقصد بها قدرة الصورة على إثارة انتباه المتعلم وتملك عواطفه .
االت��زان:  أي ع���دم اإلفراط في اس���تعمال الص���ورة  فاإلكثار من الص���ور بصبح عنصر 

تشويش لدى المتعلم  وقد يعطل بعض مهاراته مثل مهارة القراءة والتعبير.

2- الخريطة.
 إذا كانت الخريطة هي عبارة عن رسم  مسطح لألرض الكروية الشكل أو لجزء منها 
تهدف إلبراز أو توضيح ظاهرة ما أو مجموعة من الظواهر وفق مقياس  رسم معين ومفتاح 
معي���ن  لتمكن مس���تعملها من معرفة مضمونها  فهي بالنس���بة للعملي���ة  التعليمية 
- التعلمية تتحول إلى أداة أساس���ية  لتوضيح الظاهرة وتبس���يطها وتقريبها للمتعلم و 

ترسيخها في ذهنه .
مكانة الخريطة في كتاب التاريخ :

مجال استعمال الخريطة كان واسعا حيث تم توظيف  14 خريطة  تاريخية  حرصنا 
على تكييفها  لتتناس���ب مع مستوى المتعلم من خالل  تخفيفها وتفريغها من بعض 

البيانات .
يا : مكانة الخريطة في كتاب الجغراف

مجال استعمال الخريطة كان أوسع حيث تم توظيف  20 خريطة  جغرافية  حرصنا 
أيضا  على تكييفها  لتتناسب مع مستوى المتعلم .

3- النص التاریخي.
 النص التاريخي من الوسائل التعلیمیةاألكثراستعماال في تدريس التاريخ بالنظر

ألهميته  الديداكتیكیة   فهو يوفر األرضیةالتي تمكن من تنمية المارات ممايس���ام 
في تطويرقدرات المتعلم وجعله أكثرقدرةعلىبناءتعلماته.

لقد تضمن الكتاب المدرس���ي العديد من الفقرات وظفت كس���ندات تس���تثمرمن 
طرف المتعلم في اإلجابةعلى التعلیمات المعطاة وبناءالمنتوج التعلمي. 
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بيداغوجية:  معجم المفاهيم والمصطلحات ال

بيداغوجيا: ال
 تعني علم التربية س���واء كانت جس���دية أو عقلية أو أخالقية. وهي ذات بعد نظري، 
تهدف إلى تحقيق تراكم معرفي وس���لوكي ووجداني، أي تجميع الحقائق حول المناهج 
والتقنيات والظواهر التربوية ، بينما التربية فتحدد على المستوى التطبيقي ألنها تهتم  

قبل كل شيء ، بالنشاط العملي الذي يهدف إلى تنشئة األطفال وتكوينهم  .
ية : ا الفارق بيداغوجي ال

تعتمد اطارا مرنا  الحتواء الفروق الفردية بين المتعلمين حيث تكون التعلمات • 
واضح���ة و متنوع���ة بما في���ه الكفاية حتى يتعل���م الجميع  وفق مس���اراتهم في 

امتالك المعارف.
تنظم انطالقا من عنصر أو عدة عناصر مميزة لتباين المتعلمين.• 
بيداغوجيا مفردنةتعترف بالمتعلم كشخص له خصوصياته.• 
بيداغوجيا متنوعة تقترح العديد من المسارات التعلمية .• 

ية : الترب
ال في  ر في الس���لوك وتنميته إلى الدرجة التي تمكن اإلنس���ان من اإلس���هام الفعَّ تغيُّ
يات المس���تقبل، وتس���خير موارد البيئة وخبرات  تحقيق حاجات الحاضر، ومواجهة تحدِّ

الماضي عبر رحلة النشأة والحياة والمصير.
.  التربية بمثابة عملية تنمية متكاملة ودينامية ، تستهدف مجموع إمكانات الفرد 

البشري الوجدانية واألخالقية والعقلية والروحية والجسدية . 
التعليم:

التعلي���م ذلك الجهد الذي يخططه المعلم وينفذه في ش���كل تفاعلي مباش���ر . 1
بينه وبين المتعلمين .

كل تأثير واع من شخص على شخص آخر إلكسابه خبرة ما أو إحداث تغيير في . 2
سلوكة .

 نش���اط من أجل التعلم من أجل قيادة المتعلم  للمشاركة  الفعالة في اكتساب . 3
الموارد .
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التعلم.
عملية  اكتساب  الموارد نتيجة النشاط الذي يمارسه المتعلم  نفسه والتدرب الذي 

يقوم به ، والمثيرات التي يتعرض لها والدوافع التي تسهم في دفعه لهدف معين .
القيم :

يقص���د به���ا  المبادئ التي يؤمن به���ا المجتمع ويعتزبها . يعمل على غرس���ها في 
األجيال الصاعدة عن طريق المناهج الدراسية وهي تمثل مستوى وجداني انفعالي متقدم 

،  وعليه فهيتبنى لدى المتعلمين تدريجيا.
الحاجات:

ه���ي القوة التي تدفع وتحرك الفرد في اتجاه هدف محدد ، وعادة يرد هذا المصطلح 
���ي س���ياق عبارات مث���ل “ الحاجات التعلمي���ة “، فالمتعلم إذا لم تك���ن له حاجة فإن  ف
الدافعي���ة التعلمية تقل لديه، وبالتالي فكلما نجح االس���تاذ في وض���ع المتعلمين أمام 
وضعيات مش���كلة حقيقية ت���زداد معها حاجاته���م )الحاجة الى التعل���م ، الحاجة إالى 

اإلحترام ، الحاجة إلى الحنان ...(للتعلم.
الديداكتيك :

- مجموع الطرائق والتقنيات والوسائل التي تساعد على تدريس مادة معينة .
م. م والمتعلِّ - أسلوُب بحٍث في التفاعالت القائمِة بين المعرفة  والمعلِّ

الموارد :
      مختل���ف مع���ارف المتعلم  ومهاراته المختلفة و مواقفه ، وس���لوكاته من جهة، 
وك���ذا الخبرات والتج���ارب التي تحصل عليها جراء تفاعله م���ع المحيط من جهة ثانية 
، أي مجم���وع الم���وارد الداخلية والخارجية التي يكون مطالب���ا بتجنيدها لحل الوضعية 

المشكلة التي يواجهها.
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بيداغوجي : العائق ال
���ي يصادفه���ا المتعل���م خالل مس���اره وتعي���ق تعلمات���ه و يمكن  ه���و الصعوب���ة الت

تصنيفهاإلى:
- عوائق اجتماعية: 

���ي الثقاف���ة الس���ائدة داخ���ل المجتم���ع. واإلديولوجي���ة  ���ى الخص���وص ف تتمث���ل عل
���ى صياغ���ة أف���كار وتوجه���ات المتعلم  م���ن خالل  ���ي تعم���ل عل المس���يرة للف���رد والت
���ي تؤث���ر بش���كل أو بآخ���ر عليه .  وس���ائل اإلع���الم ومؤسس���ات المجتم���ع األخ���رى، والت

ة أو عضوية:   يزيولوجي       عوائق ف
 يسمى هذا النوع من العوائق بالعوائق النمائية )السمع –البصر..(

يداغوجية ديداكتيكية:  عوائق ب
ترتبط بنوعية  المقاربات المعتمدة من طرف المعلم 

- العقد التعلمي :
ه���و  إس���تراتيجية يتم خاللها عق���د اتفاق محدد واضح بين المعل���م والمتعلم قبل 
���ي عملية التعليم. ه���ذا العقد يوضح فيه  الغرض م���ن  عملية التعلم وطبيعية  الب���دء ف

األنشطة التي سوف تمارس لبناء الموارد .
- الكفاءة  :

هي تجنيد المتعلم لمختلف الموارد الممكنة : 
 -  الشخصية )تصورية  – معارف تصريحية وإجرائية- وجدانية)
 - والمحيطة   ) األستاذ –السندات- الجماعة التربوية –البيئة)

للتعامل بش���كل إيجابي   مع مش���كلة ) شخصية - مدرس���ية - اجتماعية - مهنية ( 
وتجاوزها  بنجاح.

التقويم التربوي
        جاء في المنش���ور اإلطار إلصالح نظام التقويم التربوي أن التقويم ركيزة أساس���ية 
لتحسين نوعية التعليم” وليس أداة تسيير وظيفي، وال وسيلة اتخاذ قرار فحسب، بل هو 
ثقافة وهو “جزء من ممارس���ات المسار التعلمي يبرز التحسينات المحققة، ويكشف 

الثغرات المعرقلة، ويحدد العمليات المالئمة لتعديل التعلم، وللعالج البيداغوجي.
تعريفه :  عملية تخطيط قصد الحصول على المعلومات الكافية لتأس���يس حكم 

تربوي.
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اهميته :
- استكشاف مواطن القوة لتعزيزها  .

- استكشاف مواطن  الخلل لمعالجتها 

أدواته :  االمتحانات .المالحظات - االستبيانات – المقابالت... .
المقطع التعلمي : 

هو مجموعة مرتبة ومترابطة من األنشطة والمهمات يتميز بوجود عالقات تربط بين 
مختلف اجزائه المتتابعة من اجل إرس���اء موارد جديدة  قصد إنماء كفاءة ختامية ويبنى 

حسب الخطوات االتية :    
- تحليل قبلي للمادة الدراسية 

- ضبط المركبات التي تهدف إلى تنمية الكفاءات 
- ضبط الموارد المستهدفة 

- ضب���ط وضعيات المقطع التعلمي انطالقا من الوضعية المش���كلة لتوجيه وضبط 
التعلمات متبوعة بوضعيات مش���كلة بس���يطة لممارس���ة الفعل التعلمي وأخرى لتعلم 

االدماج وتقويمه وصوال إلى حل الوضعية المشكلة االم .
- مراحل تنفيذ األنشطة التعلمية يعتمد في تنفيذه على :

- التدرج في بناء التعلمات الذي يضمن الرجوع الى التعلمات القبلية قصد إنمائها 
وتثبيتها عند المتعلمين وتجنب التدرج الخطي أو العمودي الذي يرسخ مبدأ التراكم .
- مراع���اة توزي���ع محتويات التعلم توزيع���ا متوازنا بين جمي���ع المقاطع التي تحقق 

الكفاءات الختامية في نهاية السنة الدراسية 
- تحقيق ترابط مختلف األنشطة التعلمية .

- األخ���ذ بعي���ن اإلعتبار فترات البحث و اإلستكش���اف والهيكل���ة واإلدماج والتقييم 
والمعالجة .

- يس���تغرق المقطع التعلمي فترة زمنية كافية تسمح بتنمية كفاءة عبر وضعيات 
تعلمي���ة جزئي���ة ووضعي���ات ادم���اج ، يفضي إلى حل وضعية مش���كلة إنطالقي���ة وإنتاج  

يتضمن الموارد المكتسبة .
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ة :   بيداغوجي المعالجة ال

بيداغوجية : المعالجة ال

هي كل العمليات التي تقلص من صعوبات التعلم وتهدف إلى :
• مس���اعدة  المتعلمي���ن  المعنيين على اللحاق برك���ب زمالئهم  وبالتالي تحقيق 

اإلنسجام داخل القسم 
• إتاحة الفرصة للتالميذ لالحتكاك أكثر باألستاذ )عدد تالميذ اقل يعني تقربا أكثر 

من األستاذ(.
• تحرير المتعلم من المش���اكل النفس���ية التي تعيقه أثناء تقديم الدروس)الخجل 

� التهيب ...�( �
• التصدي  المسبق ألي شكل من أشكال اإلحباط النفسي وما يرافقه من تداعيات 

سلوكية .  
• تمكين األستاذ من اقتراح أساليب جديدة لتفعيل أدائه .

• جعل المتعلم يش���عر بأن المدرس���ة هي المكان المالئم لتنمي���ة مواهبه ، وإبراز 
قدراته وتوظيفها .
مراحل المعالجة 

• رصد الصعوبات التي تواجه المتعلمين بواسطة جملة من الوسائل :          
المالحظة – اإلستبيان- المساءلة الشفوية - االختبارات .

• معرفة مسببات الصعوبات  لضبط حدود تدخله :
- عوامل عقلية تتمثل في إنخفاض نسبة الذكاء و ضعف الذاكرة 

- عوامل جسمانية حسية  كضعف السمع أو البصر ، صعوبة النطق .
- عوامل ذاتية تتعلق باإلهمال والتسيب.

- عوامل مدرس���ية : طريقة  تدريس المعلم � عدم التكيف مع الجو االجتماعي 
المدرسي .
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- عوامل أسرية: عدم توفير الجو المناسب للمراجعة في البيت  � الحرمان ...
• إعداد مجموعة الترتيبات التي يراها األستاذ مالئمة  للمعالجة 

)حسب طبيعة الخلل( :
- إقتراح مقاربة تعلمية بديلة .
- التركيز  على القراءة والتكرار.

- التركيز على المعالجة النفسية )إعادة الثقة المتعلم (.
- التكفل بالجانب العالئقي  للمتعلم  )فالعزلة قد تش���كل عقبة تعلمية أمام 

المتعلم(.
- التواصل مع األولياء  والعمل معهم الحتواء الصعوبات .

• ضبط إستراتيجية المعالجة .
- جماعيا : معالجة الصعوبات المشتركة لدى أغلبية التالميذ .

- فوجيا  : إذا كان  لكل فوج صعوبات خاصة .
- فرديا  :  إتاحة الفرصة  للتلميذ ليعمل فرديا .

أين يكون العالج ؟
 - في القسم ) اإلحتكاك المباشر باألستاذ(.

 - خ���ارج القس���م ) تكليف المعنيين بانجاز نش���اطات ح���ول مواطن الخلل (  
حيث يجد المتعلم  نفسه  بحاجة ماسة إلى :

- التواصل مع أسرته وطلب دعمها .
- التواصل مع زمالئه )التعلم التعاوني(

المعالجة البيداغوجية يجب أن تنطلق أوال من تثمين المكاسب القبلية للتالميذ 
وتقديرها لتعزيز ثقته بنفسه

المعالجة البيداغوجية هي المسار الذي يمكن المتعلم من تجاوز الصعوبات التي 
تعترض تعلمه .
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وتظهر المعالجة البيداغوجية في عدة مستويات من مخطط إجراء التعلم : 
     - بعد الوضعية التعلمية البس���يطة ، حيث تبدو مواطن الضعف لدى المتعلم 

او ضعف التحكم في المعارف ) هذه معالجة تقليدية(
      - بعد  وضعية تعلم اإلدماج حيث يظهر ضعف المتعلم في تجديد المعارف 
      - بع���د ح���ل الوضعي���ة المش���كلة االنطالقية ، حيث يظه���ر المتعلم نقصا في 

استخدام الموارد ، في نهاية الفصل األول ونهاية الفصل الثاني .
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ا للمصادر والمراجع  ي يبلوغراف  قائمة ب

مصادر ومراجع تاريخية :

دارعنوان الكتابالمؤلف
السنة  أو مؤسسة النشر

أبو أحمد محمد 
أمان بن علي

اإلسالم في أفريقيا عبر 
1984الجامعة اإلسالميةالتاريخ

دار البصائر للنشر والتوزيع تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد اهلل
2007الجزائر

المجتمع الجزائري ارزقي شويتام
2005رسالة دكتوراهوفعالياته.

2012دار النفائس للطباعة والنشر قادة فتح مصر والمغرب.بسام العسلي

جميل عبد اهلل 
محمد المصري

انتشار اإلسالم والفتوحات 
اإلسالمية زمن الراشدين

الجامعة اإلسالمية بالمدينة 
1989المنورة

1978الزهراء لالعالم العربي القاهرةأطلس تاريخ اإلسالمحسن مؤنس 

1974منشورات دار مكتبة الحياةالحضارات االفريقيةدنسي يولم

الشاذلي بورونّية 
ومحمد طاهر

قرطاج البونية  تاريخ 
1999مركز النشر الجامعي وحضارة
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العلم الوطني الجزائري شاوش حباسي
المعاصر

المؤسسة الوطنية للفنون 
1996المطبعية

2003دار الفكر دمشقأطلس السيرة النبويةشوقي ابوخليل

طلعت أحمد 
محمد عبده

في أصول الجغرافيا العامة 
2000دار المعرفة الجامعة الجغرافيا الطبيعية«.

عبد الرحمن 
1965دار مكتبة  الحياة بيروتتاريخ الجزائر العام.الجياللي

الفتح واالستقرار العربي في عبد الواحد ذنون طه
2004دار المدار اإلسالميالمغرب واألندلس

ف. دياكوف 
وس.كوفاليف

الحضارات القديمة ،  
2000منشورات دار عالء الدين ج2+1.

الحمار الذهبي أو لوكيوس أبوليوس
2015رواية منشورة في األنترنتالتحوالت

مبارك بن محمد 
الميلي

تاريخ الجزائر في القديم 
1986المؤسسة الوطنية للكتابوالحديث

التوسع الفينيقي في غربي محمد الصغير غانم
1979ديوان المطبوعات الجامعيةالبحر المتوسط

محمود شيت 
1984دار الفكر للطباعة والنشرقادة فتح المغربخطاب
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1987المؤسسة الوطنية للكتابإلياذة الجزائرمفدي زكريا

من الحدث االجتماعي إلى المهدي الجندوبي
2010مقال من األنترنتالحدث الصحفي

شخصية الجزائر الدولية.مولود قاسم 
1985دار البعث قسنطينةالجزء االول

تاريخ الكتابة التاريخية هاري إلمر بارنز
1949الهيئة المصرية العامة للكتابج1+ج2

الملتقى الدولي حول وزارة المجاهدين
2006طبعة وزارة المجاهدبناالستعمار

تاريخ الجزائر في العصر  وزارة المجاهدين
2007طبعة وزارة المجاهدبنالوسيط
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ة : ي  مصادرومراجع جغراف

1997المركز الجغرافي الملكي االردنيأسس األسماء الجغرافيةإبراهيم موسى الزقرطي

معجم المصطلحات بيار جورج
2002المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيعالجغرافيا

الجريدة الرسمية / العدد 
2016األمانة  العاّمة  للحكومةالدستور الجزائري14

اإلصالحات االقتصادية في حاج قويدر عبد الهادي
2012رسالة ماجستير /جامعة وهرانقطاع المحروقات

سهام بالخوات و فطيمة  
زواويد

واقع وآفاق الطاقة المتجددة 
في الجزائر

مذكرة تخرج /ليسانس/جامعة  
2013ورقلة

المقدمات في الجغرافيا عبد العزيز طريح شرف
1985مركز اإلسكندرية للكتاب.الطبيعية

2012مذكرة دكتوراه/جامعة قسنطينةمفهوم  العمل لدى العمال عماد لعالوي

رسالة ماجستير/جامعة فرحات تثمين المواردالنباتيةعولمي عبدالمالك
2010عباس

أسس علم الجغرافيا فتحي محمد أبو عيانة
1998دار المعرفة الجامعيةالطبيعية والبشرية

ترشيد استخدام الموارد فريجة محمد هشام
2014جامعة المسيلةالمائية في الجزائر
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مبارك بوعشة- نسرين 
برجي

االستثمارات األجنبية 
المباشرة و دورها في تنمية 

قطاع المحروقات
2012مجلة العلوم االقتصادية -العدد 31

الجغرافيا أسس ومفاهيم محمد صبري سليم
1996دار الفكر العربيحديثة

1983دار الهدىاطلس الجزائر والعالممحمد الطاهر لعروق

مصطفى قوراح-نعوم 
عمار

االستثمار األجنبي و تأثيره 
2013الليسانس أكاديمي/ جامعة ورقلةعلى قطاع المحروقات

الشراكة في قطاع منال مليزي
2013ماسترأكاديمي /جامعة  ورقلةالمحروقات

دور الموازنة في التنمية نور محمد لمين
2011 رسالة ماجستير /جامعة  تلمسانالريفية 

 إستراتيجية إدارة المياه فينور الدين حاروش
2012دفاتر السياسة والقانون/العدد7الجزائر

 

 

 



 

 

 


