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 الكفاءة الختامية
  :في نهاية السنة  األولى من التعليم الثانوي، يكون المتعلم قادرا على 

حكم في استخدام أدوات الجغرافيا بشكل منهجي  وتوظيفها في حّل وضعيات إشـكالية تخـص                الت
  .عالقة السكان بالوسط الطبيعي في العالم ،واقتراح حلول لمشاكل التنمية  و البيئة

 

 )1(الكفاءة القاعدية       
    أمام وضـعيات إشـكالية     
ــتثمار    ــع واس ــق بجم تتعل
ــة   ــي الدراس ــات ف المعلوم

فية ، يكون المتعلم قادرا     الجغرا
على اختيار واسـتغالل أدوات     
المادة المناسبة بشكل منهجـي     
ــاء   ــاهرة وانتق ــة الظ لدراس

  .المعلومات 

 )3(الكفاءة القاعدية  
   أمام وضعيات  إشكالية تعكـس      
اختالل التوازن بين نمـو الـسكان       
ــع   ــوارد ، وتراج ــتغالل الم واس

: يكون المتعلم قادرا على. االحتياطي
تشخيص الظاهرة و ربـط العالقـة       

  .بينهما
  
 
 

 )2(     الكفاءة القاعدية 
 أمام وضعيات إشكالية تخص    
تأقلم اإلنسان مع البيئات المتنوعة 
و المخاطر التي تهدده  يكون 

وشرح تحديد :المتعلم قادرا على 
خصائص البيئات و تشخيص 
 المخاطر واقتراح الحلول الوقائية

. 
 

  )1(التعلمية الوحدة 
 أدوات اجلغرافيا

 )2(مية  الوحدة التعل
  البيئات المتنوعة

  )3(التعلمية الوحدة  
 السكان و الموارد

  

 تدمج مفاهيم أساسية ونشاطات مختارة) إشكالية( تتحقق الكفاءة القاعدية في إطار الوحدة التعلمية من خالل  وضعيات تعلمية  : مالحظة 
  )انظر جداول الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية ( 
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية 
 )1(الكفاءة القاعدية       

الدراسة الجغرافيـة ، يكـون       أمام وضعيات إشكالية تتعلق بجمع واستثمار المعلومات في       
المتعلم قادرا على اختيار واستغالل أدوات المادة المناسبة بشكل منهجـي لدراسـة الظـاهرة               

  .وانتقاء المعلومات 

 اــغرافيــــأدوات اجل . :1الوحدة التعلمية    

   
    
  

 )األنشطة(األداءات 
-رسوم-أفالم-صور– خرائط (باستثمار سندات متنوعة 

 ) الخ...  جداول-ص نصو-تخطيطات

 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية

األشكال البيانية   - الخريطة  --( يتعرف على أدوات الجغرافيا      - 
  ... ) النص. الجداول اإلحصائية -
   يحدد خصوصية كل أداة -
 

 إشكالية تخص 
أدوات الجغرافيا                                                                                                                                                        

  

-التحليـل –التقـديم   (  يستقرئ أدوات الجغرافيا بشكل منهجي       -
  )االستخالص 

 دة ح يدرس مجموعة أدوات بمنهجية مو-
 

إشكالية تتعلق 
بمنهجية استقراء 
 أدوات الجغرافيا 

 -:يترجــــم * 
  النص إلى مجموعة رموز على خريطة -
 المعطيات اإلحصائية إلى رسوم بيانية  -
 إلى فقراتلبيانية المنحنيات و األشكال ا -
 رموز الخريطة إلى فقرة  -

  الخريطة -
  المسقطـ 
   الصورة-
  المجسمات-
   الوثيقة-
   األشكال البيانية-
 الجدول اإلحصائي-
  ياس الرسم مق-
   المفتاح -
 زاوية االلتقاط -

  الشمال المغناطيسي 
   الشمال الجغرافي-
 

إشكالية تخص     
توظيف أدوات 

 الجغرافيا 

  
  
 

  وضعية إدماج

  .....)إنجاز –جمع (  اصا بأدوات المادة خينظم المتعلم معرضا 
  لمصطلحات الوحدة امعجمينجز 

   المتعلم مشروع 
  )خاص باآلداب  ( 

  : مالحظـــات 
تمتـد  ) نشاط ال صـفي     ( وع المتعلم تنجز خارج القسم      ـ الوضعية الخاصة بمشر     

  .طوال الوحدة التعلمية ،وبالتالي ال تكلف حجما ساعيا خاصا 
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية

 )2(الكفاءة القاعدية 
 تأقلم اإلنسان مع البيئات المتنوعة و المخاطر التـي          تخص     أمام وضعيات إشكالية  

و تـشخيص   . تحديد وشرح خصائص البيئـات      :المتعلم قادرا على    تهدده ، يكون    
  .المخاطر واقتراح الحلول الوقائية 

  . واملخاطر الطبيعية اليت دد اإلنسان البيئــــات املتنوعة        - :2التعلمية الوحدة 
    

  
 )األنشطة(األداءات 

-رسوم-أفالم-صور–ط خرائ( باستثمار سندات متنوعة 
 )الخ...  جداول- ص نصو-تخطيطات

 الوضعية التعلمية المفاهيم األساسية

  -:يكتشف ويربط  عالقة التنوع البيئي بـ*  
  )  اإلحداثيات الفلكية -حركتا األرض(   الظاهرة الفلكية -
  ) التساقط- الرياح- الضغط الجوي–الحرارة (  عناصر المناخ -
مواضيع تنجز أنشطة الوضعية على أساس ربط العالقة وليس (  

 ) .مستقلة 

 إشكالية تخص
نوع أسس الت
  البيئي

  سس أ باعتماديحدد البيئات   - 
  يبرز خصائص كل بيئة  -
 يستنتج عالقة اإلنسان بالبيئة  -
-  

إشكالية تخص 
 البيئات المتنوعة

   الفيضاناتيحدد مناطق الزالزل و البراكين و  -
 يفسر أسباب حدوثها  -
 و البيئة اإلنسان  يبين أثرها على  -
 يقترح حلوال وقائية  -

   زاوية الميل -
   المدى الحراري-
   الموقع الفلكي-
 خطوط الحرارة و -

  الضغط المتساوية
  النبات الطبيعي -
   -التكاثف-
   متوسطات الحرارة-
  اإلقليم المناخي -
   اإلقليم النباتي -
   تسونامي-
  االلتواءات -
   االنكسارات-
  الحركة التكتونية -

 إشكالية تخص
المخاطر الطبيعية 

  دة لإلنساندهمال

  
 

 وضعية إدماج  

   ينجز المتعلم نشرة جوية 
  لنشاط الزلزالي في الجزائر ملفا لينجز 
  لمصطلحات الوحدة امعجمينجز 

  مشروع المتعلم 
 )خاص باآلداب(

  :مالحظـــات 
 تمتـد ) نشاط ال صـفي     ( ـ الوضعية الخاصة بمشروع المتعلم تنجز خارج القسم           

  .طوال الوحدة التعلمية ،وبالتالي ال تكلف حجما ساعيا خاصا 
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية

 )3(   الكفاءة القاعدية 
   أمام وضعيات  إشكالية تعكس اختالل التوازن بين نمو السكان واستغالل الموارد ، وتراجع 

  . بينهما الظاهرة و ربط العالقةتشخيص: يكون المتعلم قادرا على. ياالحتياط

  واردــكان و املـالس    :  3الوحدة التعلمية

     
  

 )األنشطة(األداءات 
-رسوم-أفالم-صور–ط خرائ( باستثمار سندات متنوعة 

 )الخ...  جداول-  نصوص-تخطيطات

 الوضعية التعلمية المفاهيم األساسية

 يتعرف على نمو السكان و يحلل الظاهرة  -
  السكاني و العوامل المتحكمة التمركزق يحدد مناط -
 يدرس  المدينة كظاهرة عمرانية  -
  
 

ة تتعلق بنمو إشكالي
 وظاهرة السكان
 االنفجار

 الديمغرافي

  يستقرئ خرائط لتوزيع الموارد الطبيعة  -
 لموارد ايرصد ظاهرة اإلفراط في استغالل  -
  
 

إشكالية تخص 
اإلفراط في 
الموارد استغالل 
  الطبيعية 

 
 في اإلفراطيستخلص االختالل بين نمو السكان و  -

   هااستغالل الموارد و تراجع احتياط
   عليهااظف يقترح حلوال للح -

  الديمغرافيا -
 الزيادة السكانية -
 الكثافة -
 تركيب السكان  -
 األعمارفئات  -
 االنفجار الديمغرافي -
  السكاني اإلحصاء -
 أمل الحياة  -
 الهجرة -
 المدن المليونية  -
 الموارد المتجددة  -
الموارد غير المتجددة    -
 

إشكالية تخص 
اختالل التوازن بين 

النمو السكاني 
واستغالل الموارد  
من جهة و تراجع 
احتياط الموارد من 

 أخرىجهة 
   

 وضعية إدماج
   الثروة المائية ينجز ملفا حول

   الوحدة لحاتط لمصاينجز معجم
 
  
 

  مشروع المتعلم
 )خاص باآلداب(

  
  : مالحظـــات 

تمتـد  ) نشاط ال صـفي     ( ـ الوضعية الخاصة بمشروع المتعلم تنجز خارج القسم           
  .طوال الوحدة التعلمية ،وبالتالي ال تكلف حجما ساعيا خاصا 

  
    


