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 الكفاءة الختامية
إبراز الخصوصيات  : من التعليم الثانوي، يكون المتعلم قادرا على الثانية في نهاية السنة  
  .  طن العربي و الجزائر كمجال جغرافي ، وتحليل ظاهرة التكتل والطبيعية و البشرية لل

  

 

  )1(الكفاءة القاعدية       
 

أمام وضعيات إشكالية تخص  
، يكون موقع ومكانة الجزائر

  :المتعلم قادرا على 
ـ تحديد موقع الجزائر  

ربط العالقة و وإبراز أبعاده ،
  .بين السكان والوسط الطبيعي

  
 

  )3(الكفاءة القاعدية     
 

  السكان تخص أمام وضعيات إشكالية   
   والوسط الطبيعي في الجزائر ،يكون

  : المتعلم قادرا على 
   ـ تحليل أسباب ومظاهر التباين
  اإلقليمي ويقترح حلوال للمشاكل

 . المطروحة 
    
 

  )2(     الكفاءة القاعدية 
 
   أمــام وضــعيات  إشــكالية   

ــص   ــصادية تخ ــة االقت التنمي
 ، يكـون  واالجتماعية في الجزائر  

  : المتعلم قادرا على 
ـــ شــرح الواقــع     

االقتصادي واالجتماعي وعناصر   
التحول ويقترح حلـوال لمـشاكل      

  .التنمية
  

  )1(الوحدة التعلمية 

  عـاداا وأبزائـر موقعـاجلـ

 )2(الوحدة التعلمية  
  والتنمية في الجزائر السكان  

  

  )3(التعلمية الوحدة  
  التباين اإلقليمي في الجزائر      -

 يم أساسية ونشاطات مختارةتدمج مفاه) إشكالية( تتحقق الكفاءة القاعدية في إطار الوحدة التعلمية من خالل  وضعيات تعلمية  : مالحظة 
  ) أنظر جداول الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية( 
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية 
 )1(الكفاءة القاعدية       

  :علم قادرا على ، يكون المتموقع ومكانة الجزائرأمام وضعيات إشكالية تخص  
  .بين السكان والوسط الطبيعيربط العالقة و ـ تحديد موقع الجزائر  وإبراز أبعاده ،

 .اجلـــزائـر موقعــا وأبعــادا  . :1الوحدة التعلمية    

 
    

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

 )الخ...  جداول-  نصوص-تخطيطات
 وضعيات تعلمية هيم األساسيةالمفا

  .ينجز بطاقة تقنية بمجموعة مؤشرات  -
 .يحدد الموقع الجغرافي للجزائر و يبرز أهميته  -
 

إشكالية تخص 
المجال الجغرافي 

  للجزائر
  . برز خصائص الوسط الطبيعيي -
 .يدرس الوسط البشري  -
  .يربط العالقة بينهما  -
 

إشكالية تخص 
العالقة بين السكان 
 و الوسط الطبيعي 

   سياسية  للمنطقة مبرزا مكانة الجزائر-يستقرئ خريطة جيو
  .عربيا ،إفريقيا وعالميا) تاريخيا ، حضاريا  ( 

  الموقع الجغرافي 
  الموقع االستراتيجي 

  الجيوسياسية
  االمتداد

  االتحاد اإلفريقي
  الجامعة العربية
  االتحاد المغاربي

 إشكالية تخص 
-الموقع الجيو
 زائر  سياسي  للج

 وضعية إدماج  
   ) عمل أفواج ( خريطة جيوسياسية للجزائر  يعد -

  . ينجز معجما لمصطلحات الوحدة 
 

   مشروع المتعلم  

    
  : مالحظـــات 

تمتـد  ) نشاط ال صـفي     ( ـ الوضعية الخاصة بمشروع المتعلم تنجز خارج القسم           
  .اصا طوال الوحدة التعلمية ،وبالتالي ال تكلف حجما ساعيا خ
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  الموارد المشكلة للكفاءة القاعدية 
 )2( الكفاءة القاعدية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي الجزائـر ، يكـون             أمام وضعيات  إشكالية تخص        
  : المتعلم قادرا على 

وعناصر التحول ويقتـرح حلـوال لمـشاكل     واالجتماعي  ـ شرح الواقع االقتصادي     
  .التنمية

  السكان والتنمية في الجزائر  :  2ة التعلمية الوحد

    
  

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

 )الخ...  جداول- نصوص-تخطيطات
 الوضعية التعلمية المفاهيم األساسية

ـيتعرف على الواقع االقتصادي واالجتماعي للجزائر غداة       
  .االستقالل 

 .االختالل  ـ يبرز مظاهر 

إشكالية تخص الواقع 
االقتصادي 

واالجتماعي للجزائر 
 غداة االستقالل 

 .ف مظاهر التحوالت االقتصادية بعد االستقالل يكتش -
  ) .الصناعة ،الزراعة ،التجارة  ( 

  .ـ يحدد أسس التنمية 
 ـ يقترح حلوال لمشاكلها  

إشكالية تخص 
التحوالت االقتصادية 

 الكبرى 

 .يكتشف مظاهر التحوالت االجتماعية بعد االستقالل  -
  ) .السكان ،الخدمات  ( 

  .الجتماعية ـ يحدد أسس التنمية ا
 ـ يقترح حلوال لمشاكلها  

  التبعية االقتصادية 
  البطالة 
  األمية 
  التأميم 
  الخدمات

  الهياكل القاعدية
  الدخل الفردي 
   المستوى المعيشي
  النزوح الريفي
  المبادالت 

  التنمية المستدامة
  النمو الديمغرافي
 تركيب السكان

إشكالية تخص 
التحوالت 

 االجتماعيــة

   
 

 وضعية إدماج

عمل أفواح (قطاع أو خدمة حول ) بملف (  ينجز دراسة -
 (  
 ينجز معجما لمصطلحات الوحدة  -

  مشروع المتعلم  
  

  
  : 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     

لمتعلم السكان والوسط الطبيعي في الجزائر ،يكون ا تخص أمام وضعيات إشكالية
  :قادرا على 

 .ـ تحليل أسباب ومظاهر التباين اإلقليمي ويقترح حلوال للمشاكل المطروحة   
  التباين اإلقليمي في الجزائر         - :3التعلمية الوحدة 

    
  

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

 )الخ...  جداول-  نصوص-تخطيطات
 الوضعية التعلمية األساسيةالمفاهيم 

  .ـ يتعرف على معايير تحديد اإلقليم 
  .ـ يحدد األقاليم في الجزائر وفق معايير 

 .ـ يكتشف أهمية الدراسة اإلقليمية 

إشكالية تخص 
 تحديد معايير
  اإلقليم

  .ـ يحدد خصائص كل إقليم 
 .ـ يستخلص التباين اإلقليمي 

إشكالية تخص 
التباين اإلقليمي في 

خاص ( الجزائر
 ) باآلداب

 .يشخص المشاكل المطروحة  -
 .يبرز اآلفاق المستقبلية لإلقليم  -
 يقترح الحلول المناسبة  -

 إشكالية تخص
مشاكل وآفاق كل 

  إقليم

-  

 اإلقليم  -
 التهيئة اإلقليمية -
 الزراعة المعاشية -
 .التصحر -
 .االنجراف  -
 .تصاعد المياه -
 البيئة  -
 التلوث -
 التشجير  -
 وضعية إدماج 

   أقاليم الجزائر  إقليم من حول) بملف (  ينجز دراسة -
  ) عمل أفواح ( 
 ينجز معجما لمصطلحات الوحدة  -

  مشروع المتعلم  
  

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

  .طوال الوحدة التعلمية ،وبالتالي ال تكلف حجما ساعيا خاصا 
  
  

    
  

  
  


