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

وضـعيات  التحكم في استخدام أدوات الجغرافيا بشكل منهجي  وتوظيفها في معالجـة نقديـة  ل               
  . دراسة  واقع االقتصاد العالمي  تخصإشكالية

  )1(الكفاءة القاعدية       
  

   أمام وضـعيات إشـكالية     
ــق   ــة تتعل ــالم بجغرافي الع

ون المـتعلم   االقتصادية ، يك  
واقع لقادرا على تحليل نقدي     

    .االقتصاد العالمي
     

  

  )3(الكفاءة القاعدية     
لية تخص أمام وضعيات إشكا

االقتصاد الجزائري في العالم  ، 
التنمية والسكان في الهند 

  والبرازيل
   :  يكون المتعلم قادرا على 

ـ إبراز مكانة االقتصاد 
الجزائري والتمييز بين إمكانات 

الهند (ومعيقات التنمية في
  )  ،البرازيل 

  )2(الكفاءة القاعدية      
  

أمــام وضــعيات إشــكالية         
  القوى االقتصادية الكبرىتخص 

ـ األوربيا ـ االتحاد  . م . الو (    
يكـون  ) آسياجنوب شرق   شرق و   

المتعلم قادرا على اكتشاف عوامـل    
عالقتهـا باالقتـصاد    قوتها وإبراز   

  .العالمي 

  )1( الوحدة التعلمية
  .واقع االقتصاد العالمي 

  )2(الوحدة التعلمية  
   القوى االقتصادية الكبرى في العالم

  )3(التعلمية الوحدة  
   :  االقتصاد والتنمية في دول الجنوب

  

  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       

يكون المتعلم قادرا علـى تحليـل       العالم االقتصادية ،    بجغرافية  أمام وضعيات إشكالية تتعلق       
   . نقدي لواقع االقتصاد العالمي

     

  .واقع االقتصاد العاملي : 1الوحدة التعلمية    
    

  
 )األنشطة(األداءات  

-رسوم-أفالم-رصو–خرائط ( باستثمار سندات متنوعة 
 )الخ...  جداول-  نصوص-تخطيطات

 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية

   
  .فهوما للتقدم والتخلف من خالل تعاريف مقترحة   يبني  م-
  . يحدد معايير التصنيف و مؤشراتها -
  . معايير محددةباعتماد يصنف الدول المتقدمة والدول المتخلفة -
 بخط   الدول المتخلفة      الدول المتقدمة و    :  على الخريطة  ديحد -

 .فاصل 

  
  إشكالية التقدم 

 لتخلف    و ا

  
  إنتاجا ) البترول و الغاز (  يستكشف أسواق الطاقة -

  .و استهالكا
  .)القمح و األرز(  يرصد أسواق المواد الغذائية اإلستراتيجية -
   . يدرس حركة األموال ويبرز دورها في العالقات االقتصادية-
  .يحلل دور التكنولوجيا و اإلعالم في المبادالت  -
 

  ـعامل الشمال

  عامل اجلنوب-

  تبييض االمول-

  ومياتفاقية ل-

  جمموعة التبادل احلر-
  التنمية-
   المؤشر-
   التقدم-
  التخلف-
 المعيار-
  األموال رؤوس -
  االستثمارات-
  البنوك-
  البورصة-
  السندات-
  األسهم-
  العملة-
   اإلشهار و الدعاية-
   العولمة-
  منظمة االوبيك-
متعددة الشركات -

  الجنسيات
 منظمة التجارة -

 العالمية

ت إشكالية المبادال
والتنقالت في 

  العالم
 

    
  

  إدماجوضعية 
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية 

  

  )2(الكفاءة القاعدية  
ا ـ االتحـاد   . م . الـو ( أمام وضعيات إشكالية تخص   القوى االقتـصادية الكبـرى   

ز يكون المتعلم قادرا على اكتشاف عوامل قوتها وإبـرا ) آسيا ـ شرق و جنوب شرق  األوربي
  .عالقتها باالقتصاد العالمي

   
  القوى االقتصادية الكبرى في العالم : 2الوحدة التعلمية 

    
  

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

 )الخ...  جداول- نصوص-تخطيطات
 وضعية التعلميةال المفاهيم األساسية

 شرات مؤ تقنية  للو م أ بمجموعة ينجز بطاقة -
يستخلص حيوية الوسط الطبيعي و البشري للو  -

 .م أ 
  .أ.م .قاليم االقتصادية في الو يحدد خصوصيات األ-    
  . يستنتج مظاهر القوة االقتصادية  للو م أ     -
   . على العالقات االقتصادية العالميةقوتها يبرز أثر -    

إشكالية تتعلق  
مصادر القوة ب

االقتصادية األمريكية 
 وتأثيرها على

  االقتصاد العالمي
 

ينجز بطاقة تقنية لإلتحاد األوربي بمجموعـة        -
  .مؤشرات

  .ومعيقاتها خلص عوامل القوة االقتصاديةيست -
يبرز مكانة إقليم الراين و الواجهـة البحريـة           -

  .في اقتصاد االتحاد) الشمالية و الغربية (
يستنتج دور التكتل في تحقيق المكانة  -

 .االقتصادية المنشودة

الية تخص ظاهرة إشك
  و أثرها في قوة التكتل 

  االتحاد األوربي 
  
 

ينجز بطاقة تقنية لألقطاب االقتصادية  في شرق  -
 .) النمور- التنينات-الصين–اليابان (وجنوب شرق آسيا

  .جنوب شرق أسيا  ويحدد جغرافيا منطقة شرق   -
يبرز دور استثمار  العنـصر البـشري فـي           -

 .لمنطقة   تحقيق التطور االقتصادي في ا
 .يستنتج مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي  -

 تنظيم اإلقليم-
  الهيمنة-

 والنفوذ
  االستقطاب-
لدورة  ا-

 الزراعية
  النطاقات-
  االتحاد-
   التكتل -
  معاهدة روما-
  لوكسيالبن-
 األراضي -

  فضةالمنخ
   معاهدة ماستريخت-
التنينات -

 األربعة
 "   "النمور  -
 اآلسيان-
 االقتصادي القطب-
 الديمغرافي الوزن-
   مجمع مدن-

 

شكالية تخص العالقة  إ
التنمية بين السكان و

في شرق وجنوب 
  شرق آسيا

  
 

      
  

  إدماجوضعية 
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية 
  )3(الكفاءة القاعدية     

  الهند والبرازيلالسكان في و، التنمية   االقتصاد الجزائري في العالم أمام وضعيات إشكالية تخص     
   : يكون المتعلم قادرا على   

  )  الهند ،البرازيل (والتمييز بين إمكانات ومعيقات التنمية فيـ إبراز مكانة االقتصاد الجزائري 
   

  :  والتنمية في دول الجنوباالقتصاد  :الوحدة الثالثة 
    

  
 )األنشطة( األداءات 

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

 الوضعية التعلمية المفاهيم األساسية

   . ينجز بطاقة تقنية للجزائر بمجموعة مؤشرات-
  :يبرز مساهمة الجزائر في المبادالت التجارية في   -

  .المغرب العربي  وإفريقيا            . 
  .أوربا           .  

  .بقية العالم           . 
  .يستنتج مكانة االقتصاد الجزائري في العالم -
 

إشكالية تخص 
قتصاد اإل

الجزائري في 
   العالم 

 يكتشف الخصائص المشتركة  للجزائر ومنطقة  حوض -
 .البحر المتوسط وإفريقيا

لبحر األبيض ة ليبرز عالقة  الجزائر بالضفة الشمالي -
   .المتوسط 

   .يستشرف اآلفاق المستقبلية -

 تخص إشكالية
الجزائر في 
حوض البحر 

األبيض المتوسط 
  )خاص باآلداب (

  . ينجز بطاقة تقنية للهند  بمجموعة مؤشرات -
  . للهندي يرصد مالمح الوسط الطبيعي والبشر-
  . يقيم سياسة التنمية في الهند-
  . الهند يستخلص المفارقات في-
 

  إشكالية تخص
السكان و التنمية 

خاص (في الهند 
 )باآلداب 

  .ينجز بطاقة تقنية للبرازيل  بمجموعة مؤشرات -
  . يستخلص عناصر القوة والضعف في االقتصاد البرازيلي-
   . يبرز وسائل التنمية في البرازيل-
  .البيئة في البرازيل و يستنتج مشاكل التنمية-

  الموارد الطبيعية -
  الموارد المتجددة -
  الموارد غير المتجددة -
  التنمية المستدامة-
   التنمية الشاملة -
 الخوصصة -
 الشراكة -

  األورومتوسطية 
  النيباد -

  .الثورة الخضراء
  الح الزراعياإلص

  
   البيئة االستوائية-
   المثلث الحيوي-
    مثلث العطش-

  ـ حوض االمازون

   غابة االمازون-

  االحتكارات-

  
 

إشكالية تخص   
التنمية في  
 البرازيل 

  
   

  
  
 

  دماجإوضعية 
  

 


