
  أ  + االوىل ثانوي ع - :       املستوى                                                                                    تـــاريخ                                : املـــادة 

  ســا ٤ :   الوقت                                                  ١٩١٤- ١٤٥٣وضعه الداخلي وعالقته اخلارجية  ،اإلسالميالعامل : الـوحـدة 

   أوضــاع العامل االسالمي-:عنوان الوضعية التعلمية 

   أن يتمكن املتعلم من حتديد املعامل اجلغرافية و السياسية للعامل االسالمي - :الكفاءة املستهدفـة 

   اإلسالمي السياسية واجلغرافية للعامل كيف ميكن حصر املعامل. العامل يتطور ويتغري بسرعة : االشكــالية 

 املنتــوج االنتقـــائي واألنشطةاملفاهيم  السندات  التعليمات

 حدد اال - 

اجلغرايف للعامل 

  االسالمي 

 

  

استخلص مميزات 

  العامل االسالمي

  

  

حــدد الكيانات  - 

  السياسية 

  

تتبع مراحل تشكل  - 

  االسالمي

 ١٩١٤- ١٤٥٣  

  

اخلريطة  من 

  ١٣الكتاب ص 

  

  ١٢ ص ١الوثيقة 

  

  ١٣اخلريطة ص 

  

   ١٣ ص٢الوثيقة 

  ١٣اخلريطة ص 

  

  ١٠الشكل ص

  ١٧اخلريطة ص

و ٢٢اخلريطة ص

  ٢٣ص

  

  

اال اجلغرايف للعامل 

  االسالمي 

 

  مميزاتــه

  

  

  

  

  اسي ـيـاـــال الس

  

مراحل تشكل  - 

  العامل االسالمي 

١٩١٤- ١٤٥٣  

  

  

  

غربا ومن البحر املتوسط    من احمليط اهلندي شرقا اىل احمليط االطلسي اإلسالميميتد العامل :اجلغرايفاــال -آ      

 احل احمليط اهلندي مشاالاىل جنوب افريقيا االستوائية و سو

 واملنافذ املضايقيتحكم يف معظم  / على اغلب املسطحات املائيةيستشرف /  ميثل مركز العامل- :اسرتاتيجيا /  -١

. 

  .سوق جتارية -/ملتقى الطرق التجارية العاملية-/ امتالك خريات سطحية وباطنية -:اقتصاديا /  -٢

  / الثقافاتىملتق  / و الرسلاألنبياء ومولد ياناألدمهبط  / اإلنسانية مهد احلضارات - : حضاريا /-٣

يتكون من عدة ممالك ودويالت ختتلف فيما بينها من حيث النظام السياسي رغم :السياسي اـال/ ب

 خالل اإلسالميميتد العامل ./ دولة ٥٥حموالت االحتاد احلايل املتمثل يف املؤمتر االسالمي الذي يتكون من 

  يقيا و اسيا و اوربا  يف كال من افر١٥القرن 

  :مراحل تشكل العامل االسالمي 

  )سليم االول (١٤٥٣فتح القسطنطينية  -

 ضم مصر و الشام اىل الدولة العثمانية -

 )١٤٩٢غرناطة(سقوط االندلس  -

 القدس،العراق،اذربيجان، وتضم شريوان١٧٨٥-١٥٠١تأسيس الدولة الصفوية  -

 ١٧٨٣-١٤٣٠وسط أسيا والقوقاز (الدولة املغولية  -

 )الفونج، بورنو ،اهلوسا،مملكة صنغاي(املمالك االسالمية يف افريقيا  -



  

استخلص البنيات 

حلضارية للمجتمعات ا

املكونة للعامل 

  االسالمي

 تقومي مرحلي  - 

   ٢٦الوثائق ص

لبنيات احلضارية و ا

اتمعات املكونة 

 للعامل االسالمي 

  :اإلسالمي البنيات احلضارية و اتمعات املكونة للعامل

  .أخرى مع ديانات  /   دين رمسي مع التعايش  اإلسالم:الديــن 

اللغة / بفعل انصهار الثقافات  متنوعة- : العادات و التقاليد- / املسلمون يشكلون اللغلبية و أهل الذمة  :اتمع 

  تعدد وتنوع البداع الثقايف– متعددة الرمسية هي العربية - :والثقافة

 ٢٣استخرج مضمون الوثيقة األوىل/ارسم خريطة حتدد اال اجلغرايف للعامل االسالمي 

  أ  + االوىل ثانوي ع - :            املستوى                                                                          تـــاريخ                                -:ملـــادة ا

  ســا ٦  :الوقت                                                  ١٩١٤-١٤٥٣وضعه الداخلي وعالقته اخلارجية ، العامل االسالمي -:الـوحـدة 

  داخلية للعامل االسالمي  العالقات ال-:عنوان الوضعية التعلمية 

   أن يتمكن املتعلم من تصنيف عوامل القوة و الضعف للعامل االسالمي - :الكفاءة املستهدفـة 

   ما هي عوامل القوة و الضعف يف العامل االسالمي و ماهي النتائج املرتتبة عن ذلك- :االشكــالية 

 ئياملنتـــوج االنتقــا واألنشطةاملفاهيم  السندات التعليمات

  : االجيابيات- :آمزايا العالقات الداخلية  انطـالقا من الوثيقة انطـالقا من الوثائق 



  املقرتحة

  

 استخلص اجيابيات 

وسلبيات العامل 

  االسالمي 

  

أدرس عناصر القوة 

  و الضعف 

  

  تقومي مرحلي 

 

 من ٣و ٢ و ١

  ٢٦الكتاب ص

  

  

  

الوثائق املقرتحة يف 

 ٢٧الكتاب ص

يف ظل اخلالفة 

  اإلسالمية

ت ومزايا سلبياال / :آ

  .العامل االسالمي 

  

  عناصر القوة  /بـ

 

 و الضعف 

 ./تنوع النشاط الثقايف./ التنوع الطائفيةحرية العباد./املذهيبالتسامح الديين و  -

   ./اإلسالمي اتساع رقعة العامل ./ الالمركزية يف احلكم  -

  :السلبيات: بـ 

 .تعفن اجلهاز اإلداري/ ٢.و ظهور دويالت ) التفكك(صراع األسر /١

   التدخل اخلارجي /٥ ضعف اجليش اإلسالمي /٤ احلركات النفصالية/٣

تنوع / ٣/. تعدد الشعوب و اإلثراء  الثقايف / ٢ . و املوقع املمتاز   اتساع اال اجلغرايف/ ١: عناصـر القوة/ آ

  .الثروات الطبيعية 

 /٤ /. التناحر على السلطة/٣/. ضعف اجليوش اإلسالمية  /٢ /.احلركات االنفصالية/ ١: عناصر الضعف / بـ 

التخلف الشامل يف شىت ااالت بسبب عدم قبول التطور الثورة الصناعية مما ساعد على  و  يف احلكماالستبداد

  .اختالل التوازن 

  ٢٩ادرس الوثيقة األوىل ص

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أ  + االوىل ثانوي ع - :                            املستوى                                                  تـــاريخ                   - : املـــادة 



  ســا ٦ :  الوقت                                    ١٩١٤-١٤٥٣وضعه الداخلي وعالقته اخلارجية ، العامل االسالمي -:الـوحـدة 

   اإلسالمي اخلارجيةوانعكاساا  عالقات العامل-:عنوان الوضعية التعلمية 

   أن يتمكن املتعلم من حتديد معامل جعل املنطقة مستهدفة من قبل اإلستعمار - :الكفاءة املستهدفـة 

  كيف كانت طبيعتها ونتائجها. العالقات اخلارجية للعامل اإلسالمي مع أوربا وانعكاساا - :االشكــالية 

 االنتقائياملنتــوج  ةاألنشطاملفاهيم و  السنـدات التعليمات

طبيعة العالقات - 

بني العامل اإلسالمي 

  والدول األوربية 

 استخلص مظاهر - 

  اختالل التوازن

استخلص مظاهر 

التدخل األجنيب يف 

  شؤون املنطقة 

 تقويــم مرحلي

  

 ص ١الوثيقة رقم 

٣٣  

  

   ٣٢ ص ١الوثيقة 

  

  

   ٣٥ ص ١الوثيقة

  

 

 طبيعة العالقات بني 

 و العامل اإلسالمي

  القوى األوربية

 اختالل التوازن بني - 

الشرق اإلسالمي و 

  القوى األوربية

التدخل األجنيب يف - 

 شؤون املنطقة ومظاهره

   فتح القسطنطينية و بداية الصراع بني الشرق و الغرب -: طبيعة العالقات 

  )يالصراع التقليد( توسع املسلمون يف أوربا و انتشار اإلسالم –                   

   كانت أوربا تسودها توترات و صراعات داخلية بسبب احلروب الدينية -: طبيعة الوضع  

   .) التنافس على مناطق النفوذ الكشوف اجلغرافية- 

   قوة العامل اإلسالمي - -. سيطرة العامل اإلسالمي على املنافذ و البحار - 

  سالمي وتراجع العامل اإل) الثورة الصناعية( تقدم العامل األوريب - 

  

  : صائص العالقة خ

   املعاهدات و اإلتفاقيات بني العامل اإلسالمي و القوى األوربية -     

 اإلمتيازات األوربية وتطورها يف العامل اإلسالمي  -

 

  ٢٩أدرس الوثيقة األوىل ص 

 

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  أ  + ثانوي ع األوىل -:                            املستوى                                                  تـــاريخ                   -:املـــادة 

                ســا٤- :                                                       الوقت  ١٩١٤- ١٤٥٣ التحوالت الكبـرى يف أوربا - ٢-:الـوحـدة 

  .اهرها  النهضة األوربية احلديثة و مظ-:عنوان الوضعية التعلمية 

   أن يكون املتعلم قادرا على شرح أسباب النهضة و التعرف على مظاهرها  -: الكفاءة املستهدفـة 

  .و آثارها ،ومظاهرها، ما هي عواملها .  عرفت أوربا ضة كربى - :االشكــالية 

 املنتــوج اإلنتقائي املفاهيم و االنشطة السنـدات التعليمات

  ّعرف النهضة

 _اّبني أسبا - 

 - ّبني مظاهرها  

ّبني أهم املكتشفني 
  و املناطق املكتشفة

اشرح العالقات بني 

االكتشافات و 

تطور أوربا أثرها 

على العامل 

  اإلسالمي

   ٤ ص٥املقطع 

 ٣- ٢- ١الوثائق 

  ٤٥ص

  ٤٥ ص٢مقطع

  ٤٥خريطة ص

  ص١.٢.٣الوثيقة

  ٤٨.٤٩صور ص.٤٧

   الكشوفجدول 

  ٥١خرائط ص

  ٥٠صور و مقطع ص

   تعريف النهضة- 

  

  

   أسباب النهضة- 

  

 مظاهرها أهم - 

  الرحالت و املكتشفني

 الكشوفالعالقة بني 

 و تأخر األوريبوالتطور 

  العامل اإلسالمي 

هي سلسلة التطورات اليت طرأت على أوربا يف شىت .  هي البعث اجلديد أو الوالدة اجلديدة -: النهضة  

  .امليادين

 األنظمة السياسية املطلقة-/  منو البورجوازية املالية -/ ديدة    ظهور املدن اجل- :أسباب 

 انعكاسات احلروب الصليبية-/ضعف الكنيسة وانقسامها - / منو الروح الفردية  -

 سقوط االمرباطوية البيزنطية- /أثر احلضارة اإلسالمية -

 اجلغرافية دراسة الكشوف– اإلصالح الديين - االقتصادية- العلمية- الفكرية– الفنية - األدبية- : مظاهرها 

   ٥١اجلدول صفحة 

  :  و تأخر العامل اإلسالمي األوريب والتطور الكشوفالعالقة بني 

- / للشعوب األوربيةاالجتماعيةتغيري البيئة االقتصادية و -/انتقال االريادة التجارية من املتوسط لألطلسي 

  منو األطماع االستعمارية- /تطور تقنيات املالحة البحرية 



  تقومي مرحلي- 

  

  تالل التوازن بني العامل اإلسالمي و العامل األوريب نتيجة ضرب التجارة العربية يف إفريقيا الشرقيةاخ  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أ  + االوىل ثانوي ع - : تـــاريخ                                                                                              املستوى -:املـــادة 

  ســا ٦- :                                                          الوقت  ١٩١٤- ١٤٥٣ التحوالت الكربى يف أوربا -:حـدة الـو

  )  فرنسا- أمريكا- بريطانيا ( أهم الثورات السياسية -:عنوان الوضعية التعلمية 

  تغيري األوضاع السياسية  أن يكون املتعلم قادرا على فهم دور النهضة يف - :الكفاءة املستهدفـة 

   كيف ذلك ؟١٧ كانت النهضة عامال يف تغيري أوضاع أوربا خالل القرن - :االشكــالية 

 املنتــوج اإلنتقائي املفاهيم و االنشطة السنـدات التعليمات

   بني أسباب الثورة - 

أبرز نتائج الثورة 

  االجنليزية ؟

بني أسباب الثورة  - 

أذكر -األمريكية 

 ص ٣،.١.٢الوثيقة 

٥٥  

خريطة بريطانيا 

  صورة ٤٥ص

  ٥٥ص 

  االجنليزيةأسباب الثورة 

  

  

  

  نتائج الثورة 

 – القوانني دون الربملان إصدار - اليمان حبق امللوك املقدس: سياسة ملوك أل ستيوارت وتتميز بـ : السياسية 

  .املطلقاحلكم 

   اخلالف بني امللك و الربملان حول الضرائب-/ عبء الضرائب على الشعوب - :املالية

  لكاثوليكالتحالف بني الشعب والربملان ضد امللك بسبب ميله ل- :الدينية 

   بني الكنيسة االجنليزية و االسكتلندية األسقفية احلرب -          



بني قيمة نتائجها و

قانون إعالن 

   االستقالل

 أسباب الثورة ّ بني- 

وضح نتائج الثورة 

حتليل (الفرنسية 

إعالن حقوق 

  )اإلنسان

على ماأثر الثورات 

 األنظمة تطور

السياسية و 

   ...االقتصادية و

 تقــومي مرحلي- 

  ٥٧الوثيقة ص 

  

  ٥٨خريطة ص 

  ٥٩ة صصور

   ١.٢.٣وثيقة 

  ٥٩ص 

  

  ٦١ ص ٣الوثيقة 

  

  ٦٢اخلريطة ص 

  ٦٢الصورة ص 

   ١,٢,٣مقطع 

  ٦٣ص 

  ٦٤الصورة ص

  ٦٥الوثيقة ص 

  

 املكتسبات القبلية 

  

  أسباب الثورة 

  

   نتائج الثورة األمريكية - 

  

  

  أسباب الثورة الفرنسية 

  

  

  نتائجــــها 

  

  

 تاج استن

 

 

  صدور عدة قوانني تنظم احلياة السياسية و الربملانية و الدينية - :النتائج 

  .....اعتماد نظام احلزبني - /  انتشار الوعي السياسي حبقوق الفرد -          

  /  قوانني املالحة و املالية -/راا األمريكية  السياسة الربيطانية يف مستعم-:األسباب 

  ١٧٧٥ أحداث بوسطن -            

زيادة -/ قيام الثورات يف أوربا منها الثورة الفرنسية-/  الدستور الفيدرايل وإقرار استقالل الو م أ -: النتائج 

القارة األمريكية مبدأ مونرو منو الروح االنفصالية يف املستعمرات األوربية داخل - / اتساع مساحة الو م أ 

١٨٢٣.   

 عجز الدولة يف -  تعفن نظام الضرائب– نفوذ االكلريوس الديين -  النظام الطبقي- :الداخلية / أ : األسباب

 اإلداريفساد اجلهاز /نظام امللكية املطلقة ' فساد مؤسسات الدولة /االقتصادية تفاقم األزمة –تسيري امليزانية 

  م ١٧٦٣ - ١٧٥٧ توايل هزائم اجليش منذ حرب السبع سنوات –س املنتحبة  عدم فعالية اال–

  . الفكر اإلصالحي -  /جناح الثورة يف كل من بريطانيا وأمريكا - : األسباب اخلارجية /ب

 و حتالف اإلرهابالطابع الشعيب للثورة وانتشار  -/القضاء على امللكية وقيام اجلمهورية -: النتائج 

تصدير الثورة اىل اخلارج - / اقتصادية و اجتماعيةإصالحات -  /ل الدين عن الدولة فص - /البورجوازية 

   و اإلنسان حقوق إعالن -/)حروب نابليون(

 –اجتماعية –ظهور أنظمة دميقراطية و اصالحات اقتصادية  /زوال األنظمة امللكية الرجعية  - : االستنتاج 

   ساعدت على تطــور أوربا –سياسية 

 ثورتني الفرنسية و األمريكية من األسباب و النتائج  قارن بني ال

  أ  + االوىل ثانوي ع - :  املستوى                                                                                تـــاريخ                 -:املـــادة 

  ســا ٤-:   الوقت                                                              ١٩١٤- ١٤٥٣ التحوالت الكربى يف أوربا -:الـوحـدة 

   الثورة الصناعية و احلركات القومية و احلركة االستعمارية األوربية -:عنوان الوضعية التعلمية 

   أن يكون املتعلم قادرا على فهم أثر النهضة على ظهور الثورة الصناعية - :الكفاءة املستهدفـة 

  كيف ذلك؟ . لعبت النهضة دورا كبريا يف قيام الثورة الصناعية و ما نتج عنها من حتوالت - :الية االشكــ



 املنتــــوج اإلنتقائي املفاهيم و األنشطة السندات التعليمات

بني مفهوم الثورة - 

  الصناعية

أبرز مظاهر التطور 

  الصناعي 

  

  

  ّعــرف القومية 

حدد مفهوم  - 

احلركة اإلستعمارية 

 ائجهاونت

املكتسبات القبلية - 

  للمتعلم

  ٧٠صور ص

  ٧١جدول ص

  ٧١ص٣،وثيقة 

املقطع  - 

  ٧٢ص١,٢

  ٧٦خريطة ص- 

  ٧٦,٧٧صورةص

  ٣’١,٢الوثيقة 

  ٧٨ص٢مقطع 

  ٧٩ص٢،ؤثيقة 

 

   مفهـوم الثورة الصناعية 

  

  مظاهر التطور الصناعي

  

  مفهوم القومية 

  

مفهوم احلركة 

 االستعمارية و نتائجها

غريات اجلذرية اليت حدثت يف أوربا بعد النهضة و مشلت خمتلف جماالت احلياة االقتصادية هي تلك الت: املفهوم 

  و االجتماعية و السياسية 

-/ تطور وسائل النقل وارتفاع حجم التجارة - / زيادة االستثمارات- / ضخامة االنتاج وتنوعه  -: املظاهر 

تزايد عدد سكان -  / لدخل و تطور نشاط البنوكارتفاع مستوى ا -  /زيادة احلاجة اىل الثروات و األسواق

منو و تطور -  / نشاط احلركة االستعمارية - /ظهور نقابات و أحزاب عمالية  - /ميالد الطبقة العاملة- / املدن 

  التيارات الفكرية منها اقومية 

ويسكنون إقليم جغرايف ومية تعين مجاعة من األفراد يشرتكون يف اللغة والدين والعدات والتقاليد قال:  املفهوم - 

  ) الشعور باالنتماء الىاألمة الواحدة ( واحد 

  إاء يادة األقطار املستعمرة - / بسط نفوذ دولة على أخرى إلستغالهلا:املفهوم 

  ...التبعية الثقافية و االقتصادية  -/تدمري املعامل احلضارية للشعوب ووضع بدائل 

القضاء على النمط اإلقتصادي لألقطار امليتعمر و إحلاقه  - /اشتداد التنافس األوريب على املستعمرات

  خلق أزمة هوية وما جنم عنه من انعدام االستقرار   - /باإلقتصاد الرأمسايل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  أ  + االوىل ثانوي ع -:                                املستوى                                    تـــاريخ                      -:املـــادة 

  سا ٠٦- :الوقت                                                        ١٨٣٠- ١٥١٥ اجلزائر يف العصر احلديث -:الـوحـدة 

   من املغـرب األوسط الـى اجلزائر  -:عنوان الوضعية التعلمية 

  ام للمغرب األوسط   يكون املتعلم قادرا على إبراز الوضع الع- :الكفاءة املستهدفـة 

  كيف مت ذلك ؟، و االستنجاد بالدولة العثمانية ، مسحت بظهور األطماع اإلسبانبة التوسعية ،  تطورات أثرت عليه سلبا وأجيابا ١٦ عرف املغرب األوسط خالل القرن - :االشكــالية 

 املنتــــوج اإلنتقائي املفاهيم و األنشطة السندات التعليمات

 أذكر الوحدات-

السياسية اليت ظهرت 

بعد سقوط الدولة 

  العثمانية

 بني الوضع العام - 

للمغرب األوسط يف 

  ١٦مطلع القرن 

كيف استفادت  - 

اسبانيا من الوضع 

  الداخلي

حـدد أسباب - 

االستنجاد باإلخوة 

  بربروس

استعرض جهود - 

بربروس يف طرد 

اخلريطة  

  ٨٤ص٠١,٠٢

  ٨٥ص١الوثيقة 

  

  ٨٥ ص٢الوثيقة

  ٨٩ص٢الوثيقة 

 ١,٢الوثيقة - 

  ٨٩ص

  

 ١الوثيقة 

  ١٢٥ص

 ٩٠ ص١الوثيقة 

  ٩٠الصورة ص

  ٨٩ ص ٢الوثيقة

 

   الدولة الزيانية 

  

الوضع العام للمغرب 

األوسط يف مطلع 

  ١٦القرن

  

  

األطماع التوسعية 

  اإلسبانية 

  

 االستنجاد أسباب

  روسباإلخوة برب

  

  

جهـود بربروس يف 

نشأت على يغمراسن بن زيان بين عبد الواد عمرت ثالث قرون متيزت عموما بتطور - : تأسيس الدولة الزيانية * 

  العمران و وضعت قواعد الدولة يف دورها األول

  : الوضع العام للمغرب األوسط   

  .ألطماع املرينية و احلفصية الصراع على السلطة وتزايد ا: الدور االول 

 ضعف واحنطاط الدولة – جعل تلمسان عاصمة هلا –حتوهلا الىايالة عثمانية  : ١٥١٧- ١٣٤٨ الدور الثاين

  الزيانية 

–كثرة التدخالت اإلسبانية يف شؤون اإلمارة -ضعف واحنطاط الدولة الزيانية  :١٥٥٧- ١٥١٧ الدور الثالث

  صراع القبائل- ر الصراع حول السلطةاستمرا- التناحر و التمزق الداخلي

  ... الثروات-اإلسرتاتيجياملوقع - الصراع الداخلي–احلقد الصلييب - : األسباب - 

  )أرزيو – وهران - املرسى الكبري(  سيطرة اسبانيا على املدن الساحلية - 

   ...اإلسالمي الوجود إاء - استغالل املوانئ-  منع الالجئني من العودة- :األهداف - 

  : ب اهلجمة أسبا 

  .سلبية املقاومة الرمسية والشعبية  -/ . اإلسبانيةاهلجماتاستمرار الغارات و  - 

    .شراسة احلروب و آثارها على سكان املنطقة - 

   .األسبان  التخلص من املتعاونني مع – حترير مدينة تلمسان - : الفردية -آ: نشاط اإلخوة بربروس 



  اإلسبان

 يف ّبني دور العثمانني

  دعم مكانة اجلزائر 

 دماجيتقويــم إ

   بناء األسطول – تقدمي املساعدات العسكرية - / يلرباي  تعيني خري الدين با- :الرمسية : ب  حترير املغرب األوسط 

   الوقوف أمام القوى اإلستعمارية املسيحية - / ١٥١٨ حتول اجلزائر اىل ايالة عثمانية - 

صفحات عن شخصية عروج وخري الدين ١٠ أجنز حبثا من -  */يكىن خري الدين بصالح الدين املغرب علل؟* 

 ؟

  أ  + االوىل ثانوي ع - :                      املستوى                                                                       تـــاريخ      -:املـــادة 

  سا ٠٦-:              الوقت                                                     ١٨٣٠- ١٥١٥ اجلزائر يف العصر احلديث -:الـوحـدة 

   تنظيــم الـدولــة   -:ضعية التعلمية عنوان الو

  ومظاهر السيادة  ...  يكون املتعلم قادرا على التنظيم اإلداري واإلقتصادي - :الكفاءة املستهدفـة 

  جهزا ؟ما هي مظاهر احلياة و أ.  عرفت اجلزائر أثناء احلكم العثماين عهدا ذهبيا كم عرفت تدهورا مع تدهور الدولة العثمانية - :االشكــالية 

 املنتــوج اإلنتقائي املفاهيم و األنشطة السندات التعليمات

أبرز التنظيم اإلداري  - 

  اجلزائري 

  

  استخرج مضمون الوثيقة 

  

استنتج نقاط القوة و 

الضعف يف التنظيم 

  اإلداري 

  حدد مميزات القضاء- 

 من أخرىبني مصادر  - 

  خالل الوثائق

بني مظاهر القوة  - 

   

  ٩٤اخلريطة ص

  

  ٩٧ ص١الوثيقة

  

  

  

   ٩٧ ص٢,٣ الوثائق

  ٩٩ص١.٢,٣ - 

  ١٠٠,١٠١اجلدول

  ١٠٢الصورة ص- 

  ١٠٣ص١الوثيق

   

  خصائص التنظيم اإلداري 

  

  جهاز احلكم 

  

  

  ط القوة نقا

  نقاط الضعف

  

  التنظيم القضائي

  التنظيم املايل

  التنظيم العسكري 

  : التنظيم االداري / ١

  )قسنطينة( بايلك الشرق -    / )اجلزائر العاصمة(  دار السلطان - 

  )املدية( ايلك التيطري  ب-  /)معسكر مث وهران -مازونة(بايلك الغرب - 

  : التنظيم السياسي / ٢

 - :العام : وكيل اخلراجبـ-  األغا-  خوجة اخليل–اخلزناجي -:اخلاص :  آ - :الديوان / الوالـــي -١

   حاشية الداي -  القاضي-  كبار الضياط- الكتاب

 .شيخ العرب - ٥  / القايد- ٤ / الباي  -٢

 : مميزات  التنظيم 

  استغالل السلطة العسكرية يف اختاذ القرار) العلماء (  نظام  الشورى- :االجيابية / ا

   سيطرة األجانب- االمتيازات–التمييز بني القبائل – مركزية احلكم -:السلبية / ب

  عسكرية – جنائية –حماكم مدنية 

   غري ثابتة – ثابتة - :نوعان : مصادر اخلزينة 



  العسكرية 

  ضعية التعليم بني و- 

أبرز األنشطة  - 

   االقتصادية

حدد طبيعة التبادل 

  التجاري 

 تقويـــم- 

  

  -١٠٧الصور ص 

١٠٩  

  

  ١١١ ص١.٢الوثيقة 

 

  

   االجتماعيةاألوضاع 

  

  

   الثقافية األوضاع

  

 االقتصاديةاألوضاع 

  يش الربي مشاة فرسان  اجل- :القوة الربية  /   السطول االبحري - :القوة البحرية 

  

   الريف–سكان البدو  /  املدين – كان احلضر - :العوامل الداخلية

   اإلحتالل اإلسباين – جميء الثمانيني – اهلجرة األندلسية - :ب العوامل اخلارجية 

  

   الزوايا- الكتاتيب– يتم يف املدارس - : التعليم -  ١

  -  الغناء- املوسيقى-  الرسم– الفن املعماري - : الفنو ن -٢

  التجارة  /  الصناعة  /  الزراعة

   .والشركات الفرنسية ، بني خطورة اإلمتيازات اليت منحتها الدولة اجلزائرية للجالية اليهودية 

  

  أ  + االوىل ثانوي ع -  :                             املستوى                                         تـــاريخ                         -:املـــادة 

  سا ٠٤-:                 الوقت                                              ١٨٣٠- ١٥١٥ اجلزائر يف العصر احلديث -:الـوحـدة 

   عــالقات اجلزائر اخلـارجية   -:عنوان الوضعية التعلمية 

  موقف أوربا    –مظاهر السيادة - قات اخلارجية للجزائر يكون املتعلم قادرا على إبراز العال- :الكفاءة املستهدفـة 

  مـا دور البحر املتوسط يف حتديد العالقات اجلزائرية اخلارجية- :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقــائي  املفاهيم واألنشطة  السندات التعليمات

بني عالقة اجلزائر - 

  بالدولة العثمانية

  

بني طبيعة العالقة مع 

  ريب الوطن الع

حدد طبيعة العالقة مع 

  ١١٥ص٢الوثيقة 

  ١١٤النص ص

  

  

  ١١٥ص٤الوثيقة

  

العالقات اجلزائرية 

  مانية العث

  

العالقات مع املشرق 

  العرب

  

  عالقة قائمة على الثقة املتبادلة - 

   احلكم باجلزائر كان امسيا يف العهد العثماين - 

  ابرام اإلتفاقيات-  سك العملة- استقبال الوفود(

  عمليات الكربى دعم االسطول اجلزائري يف - 

   طاعة روحية وتعاون عسكري - 

   حماربة األسطول اجلزائري لإلسبان والربتغال- 



  الدول األوربية 

  

  

  

 العالقات طبيعةحدد 

  مع الو م أ

استخرج مظاهر - 

 األوريب عامة االستفزاز

  والفرنسي خاصة

 تقومي إدماجي  

  ١١٩ص٢الوثيقة

  

  

  

  

  

  ١١٩ص١الوثيقة

  

  

  ١٢٣ص١,٢.٣الوثيقة 

 

  العالقات مع أوربا

  

  

  

  

  

  العالقات مع الو م أ 

املوقف األوريب من  - 

 اجلزائر

  حترشات مستمرة– عداء -:اسبانيا- 

  حتالفت مع أوربا ضدها- عداء-  الربتغال- 

  تبادل جتاري رغم العداء- : إيطاليا- 

   تبادل التمثيل الديبلوماسي- : بريطانيا - 

   منح امتياز صيد املرجان– ١٧٧٨اء بعد محلة نابليون  سطحية حتولت اىل عد- : فرنسا - 

  ١٨١٤ انظمت اىل دول احللف السباعي –اتبعت سياسة الدول األوربية  - 

   طرح القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية- 

  ١٨١٥مؤمتر فيينا  -

 ١٨١٨مؤمتر إكس الشابيل  -

 ١٨٣٠احتالل اجلزائر مكن طرف فرنسا -

  ١٢١ ص٢سي يف اجلزائر انطالقا من الوثيقة بني ظروف و طرق التدخل الفرن

  

  

  

  

  أ  + االوىل ثانوي ع - :          املستوى                                                                 جغرافيا                                          -:املـــادة 

  سا ٠٣- :          الوقت                                                                                 أدوات اجلغرافيا                  -:الـوحـدة 

   اخلريطــــــة  -:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على اختيار و استغالل اخلريطة كأداة مناسبة لدراسة ظاهرة ما  - :الكفاءة املستهدفـة 

  فما هي اخلريطة ؟ كيف يتم توظيفها و استغالهلا ؟. اخلريطة آداة أساسية يف الدراسة اجلغرافية - :ة االشكــالي

  املنتـوج اإلنتقائي املفاهيم و األنشطة السندات  التعليمات

   منثيل جزء من الكرة األرضية على لوحة مستوية وفق مقياس رسم حمدد    تعريف اخلريطة  خريطة العامل   اخلريطةّعرف 



  صنف اخلرائط 

   أساسية أذكرها 

  عدد أنواع املقياس

 يف حتديد نستعملهاماذا 

  موقع ما  

 يتقومي مرحل

طبيعية أو 

  سياسية

  

  

  

 خريطة العامل

  أنواعها

  أساسيات اخلريط

  أنواع املقياس

 اإلحداثيات اجلغرافية 

  اخلرائط اإلقتصادية   / اخلرائط الطبيعية /  اخلرائط البشرية 

  التوجيه/ مقياس الرسم /)شرح الرموز(مفتاح اخلريطة / )موضوعها(ريطة عنوان اخل

   /املقياس الكسري  /ملقياس الكتايب /  املقياس اخلطي 

  وميكن أن يكون املقياس كبريا أو متوسطا أو صغريا 

  ...)احلرارة-الوقت(أمهية دوائر العرض / ) الزمن و املكان( أمهية خطوط الطول 

   بطريقة منهجية١٤غرب العريب صاستقرئ خريطة امل

 

   األشكال البيانية و املعطيات اإلحصائية-:عنوان الوضعية التعلمية                                 ســا ٠٣- : أدوات اجلغرافيا       الوقــت  -:الـوحـدة 

   يكون املتعلم قادرا على اختيار و استغالل املعطيات اإلحصائية و األشكال البيانية   - :الكفاءة املستهدفـة 

  ما أمهية املعطيات اإلحصائية و األشكال البيانية ؟ كيف يتم لستغالهلا وتوظيفها ؟- :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقائي  املفاهيم و األنشطة  السندات التعليمات

ّعرف األشكال 
  ّالبيانية وصنفها 

فيما تستخدم هذه 

  األشكال البيانية 

حدد مفهوم 

  اجلداول اإلحصائية

  مثل اجلدول 

  ...مبقياس رسم

 تقومي مرحلي 

 األشكال املقرتحة 

يف الكتاب 

  ١٨,١٩,٢١ص

  

  نفس األشكال

  ١٨ص١شكل

  

وثيقة من اقرتاح 

 األستاذ

  تعريف األشكال البيانية 

  تصنيفها

  حتليلها

  تعريف اجلدول اإلحصائي

حتويل جدول إحصائي اىل 

 شكل بياين 

  . هي رسومات هندسية ترتجم اإلحدثبات و املنتغريات اإلحصائية 

  تساعد يف دراسة لظواهر اجلغرافية، تقدم معطيات متنوعة 

ثلثات النسبية  الدوائر النسبية و امل-  االعمدة البيانية والتكرارية– املنحنيات البيانية -:وهي عديدة منها 

   التمثيل املساحي–األهرامات 

  ....) مدرجات –منحنيات (تساعد على دراسة تطور ظاهرة معينة

  ...تساعد علىفهم الركيب السكاين /تسهل احلصول على معلومات 

  اخل... تسهل إجراء املقارنة بني خمتلف أنواع اإلنتاج وبني خمتلف الدول 

  .....  ملنتوج ما أو أكثر ... لدولة أو أكثر معطيات عددية لظاهرة ما أو أكثر 

  إجناز رسم وفق املعطيات املقدمة 

 بطريقة منهجية...استقرئ اهلرم السكاين شكل رقم

  ســـا ٠٣-:              الوقـــت                                                                                         أدوات الــــجغرافيا                    -:الـوحـدة 



   الصـــــورة-:عنوان الوضعية التعلمية 

  ....   يكون املتعلم قادرا على استغالل الصورة كأداة من أدوات املادة لدراسة الظاهرة - :الكفاءة املستهدفـة 

  افية ؟ماهي الصورة ؟ ما هي أنواعها؟ ما أمهيتها يف دراسة الظاهرة اجلغر- :االشكــالية 

املفاهيم و  السندات التعليمات

 األنشطة

 املنتـــوج اإلنتقائي

  عرف الصورة

  بني مواقع مشاهدها 

  من أي زاوية مت التقاطها 

حدد ااالت اليت يطبق 

فيها كل من الصورة 

  الفضائية/اجلوية 

 تقومي مرحلي 

 ١,٢,٣الصور 

  ٢٢,٢٣ص

  

  ٢٣,٢٤,٢٥ص

  

 ٤,٥صورة 

 ٢٤,٢٥ص

  تعريف الصورة

  

  اعهاأنو

 

  

أمهيتها يف دراسة 

 الظاهرة

  الصورة أداة مساعدة على تقدمي معطيات متنوعة

  مائلة-عمودية– أفقية -:وهي متثل مشهدا معينا ختتلف زاوية التقاطه باختالف اهلدف من ذلك 

  صور فضائية التقطت عن طريق الساتل  /  صور جوية التقطت عن طريق اجلو

  ...مائلة...صور أرضية  صور عادية 

  واألنشطة اإلقتصادية ، تربز أمهية املدن من حيث األمهية االسرتاجيية 

  تساعد على وصف املناخ و التنبؤات اجلوية  /   تساعد على رسم اخلرائط املختلفة 

  اخل .... تربز وضع األرض يف الكون /  تربز مواقع الكوارث الطبيعية 

   من الكتاب بشكل منهجي ٢٥ ص٥استقرئ الصورة 

  

  سا ٠٣-:       الوقت                                                                                       أدوات الـــــجغرافيا                              -:الـوحـدة 

  عنوان الوضعية التعلمية   النـــــــص

   النص كأداة مناسبة لدراسة ظاهرة ما   يكون املتعلم قادرا على اختيار- :الكفاءة املستهدفـة 

  كيف يتم استغالل النص و املقارنة بني الوثائق املختلفة  ؟-:االشكــــالية 

  املنتـــوج اإلنتقــائي  املفاهيم واألنشطة  السندات  التعليمات

  عرف النص

  هابني أنواع

تها حدد أمهي

 شكل 

  ٢٦.٢٧ص١.٢,٣,٤

  نفسها

  تعريف النص

  أنواع النصوص

  أمهيتها

  تعبري كتايب يتضمن معطيات و أفكار متنوعة عن موضوع مــا

  .... جغرافية - وثائقية– اقتصادية -  سياسية–علمية 

 التعرف على األزمات و التحوالت /  ابراز  العالقات السياسية  / اكتساب معارف علمية 



اوخصوصيا   

حلل النص ( مثال 

  )املوايل 

  تقومي مرحلي

 

  نفسها

 من ٢٨النص ص 

 الكتاب املدرسي

  

  

 حتليل النص

  التعرف على الظواهر الطبيعية املختلفة  / اإلقتصادية 

  -:حيلل النص وفق املنهجية املعتمدة 

  االستنتاج و اإلستخالص   / التحليل / تقدمي الوثيقة 

 .يقارن بني وثائق متنوعة بشكل منهجي 

   االوىل ثانوي - :            املستــوى                                                                               جـــــغرافيا                       -:املـــادة 

  ســا ٠٣- :                  الوقــت                                                                  السكـان و املوارد الطبيعـية           -:الـوحـدة 

   السكــــان-:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على حتديد العوامل املتحكمة يف توزيع السكانو حتليل الظاهرة الدميغرافية  - :الكفاءة املستهدفـة 

  اىل ما يعود ذلك ؟. يوجد تباين كبري يف التوزيع العاملي للسكان - :االشكــالية 

 املنتـــوج اإلنتقـائي فاهيم واألنشطةامل السندات التعليمات

  حدد مناطق جتمع السكان

استخلص العوامل املؤثرة يف 

  توزيع 

  ّعرف الكثافة 

  ّعرف الدميغرافيا

 و مميزات االنتقاليةحدد مراحل 

  كل مرحلة

. حدد عوامل النمو السكاين 

استقرئ األشكال  ماذا تستنج؟

 خارجيةأبرز عوامل اهلجرة 

  خريطة  السكان

  اختيار منوذج

 معجم

  املصطلحات

   ٤٢املخطط ص

ص٢.٣.٤الوثيقة

٤٢.٤٣  

  األشكال

١٨.١٩.٢٠ 

  مناطق توزيع السكان 

  هالعوامل املتحكمة في

  الكثافة السكانية وأنواعها

  تعريف الدميغرافيا

 عوامل منو االنتقاليةمراحل 

  السكان

  تركيب السكان

  تعريف اهلجرة 

 أسباا/ أنواعها 

  )صحاري( مناطق نادرة   /)أوربا( مناطق متوسطة / )نيالص( مناطق كربى

  العوامل التارخيية  /العوامل البشرية  /العوامل الطبيعية

  ن حسااوقان  /  تعريف الكثافة 

   النظرية و احلقيقية- :أنواعها 

  علم خمتص بدراسة السكان 

  رحلة الثانيةامل /م األوىل /قبل األوىل'املرحلة ما: الدميغرافيةاالنتقاليةمراحل 

   عوامل النمو ابطئ   /  عوامل النمو السريع

   النشاط-  فئات األعمار-اجلنس- :تركيب السكان من حيث 

 .ة و اخلارجية انعكاساا يأسباا الداخل، تعريف اهلجرة أنواعها 

  سا٠٣-:           الوقت                                                                                   السكـــان واملوارد الطبيعية                      -:الـوحـدة 



   املـــــــدن- :عنوان الوضعية التعليمية 

  كظاهرة عمرانية  ، يكون املتعلم قادرا على معرفة توزيع املدن يف العامل ودراستها - :الكفاءة املستهدفـة 

  زيادة سكانية سريع ملاذا؟تشهد مدن العال توسعا و- :االشكــالية 

 املنتــــوج اإلنتقـائي املفاهيم واالنشطة السندات التعليمات

  -ماذا متثل الصورة 

  الصورةاستقرئ 

حدد أهم املدن يف 

  العامل

  وظيفتهاحدد 

  قارن بني صور املدن

  عرف النزوح الريفي

اقرتح حلوال ملشاكل 

 املدن

  صورة املدينة

صور خمتلفة و 

أمساء مدن من 

  جلزائرا

  ٤٦اخلريطة ص

  ٤٦ خلريطةص

  ٤٨.٤٩صور 

  ٤٩ص٥صورة 

صورة مدينة ليون 

 الفرنسية

  تعريف املدينة

  أنواعها

  

توزيع املدن و أمهها يف 

  العامل

  العواصم

  

   املدنجممعات

  مدن الصفائح

  

  النزوح الريفي

 احللول

  ...هي جتمع سكاين تتميز بتنظيم يف الشوارع واخلدمات و العمران 

  حديثة_  قدمية-:لنشأة املدن حيث ا

  ... تارخيية - سياحية-   اقتصادية-  سياسية- :املدن من حيث الوظيفة

  /  اجلزائر– القاهرة -:أفريقيا  / باريس –لندن - :أوربا  /  نيويورك- واشنطن: أمريكا / - :أهم املدن يف العامل

  هونغ ونغ – نيودهلي -  طوكيو-:أسيـا

تتميز عن بقية املدن خبدمات خاصة وترتكز فيها نشاطات خاصة إما سياسية هي املدينة اليت : تعريف العاصمة 

  أو إقتصادية 

  -: املدينة كظاهرة عمرانية تشهد وضعيتني - 

  )الربازيل( وهي األحياء القصديرية مثل ريو دي جانريو :  مدن الصفائح - آ

  بوليس متعددة الوظائف مثل ميغالو- منظمة– راقية -: جممعات مدم متظورة - بـ 

  .... الظروف األمنية - ظاهرة اجتماعية تتمثل يف هجرة العائالت من الريف اىل املدينة بسبب الشغل-:تعريفه 

  التخطيط و الفصل بني األماكن العمرانية                          / إعداد التهيئة /توفري املرافق يف الريف: احللول

  سا ٠٣-:                 الوقت                                                                               عية                 السكـــان واملوارد الطبي-:الـوحـدة 

   املـــوارد الطبيعــة يف العامل-:عنوان الوضعية التعلمية 

  بيعية    يكون املتعلم قادرا على تكييف واستغالل املوارد الط- :الكفاءة املستهدفـة 

  ماهي هذه الثروات ؟ وماذا يرتتب عن استغالهلا املفرط؟. متثل املوارد الطبيعية ثروات تستغلها الشعوب يف جماالت متنوعة - :االشكــالية 

 املنتوج اإلنتقائي املفاهيم و األنشطة السندات التعليمات

 املتجددة مثل املاء و النبات وغرياملتجددة مثال املعادن و هي املوارد األساسية و الضرورية للحياة منها  تعريف املوارد   ٥٠ صورة ص  عرف املوارد الطبيعية



كيف حنافظ على املواد 

  املتجددة ؟

رد غري ماهي املوا

  املتجددة؟

حدد آثار سوء 

  استغالل هذه املوارد

 لتقومي

  آية قرآنية

  

  

  

  آية قرآنية 

  ٥١صورة ص

  

  معطيات إحصائية

  

  

 

املوارد املتجددة 

  وكيفية

  احملافظة عليها

  املوارد غري املتجددة 

  

  االستغاللآثار 

  احملروقات 

   التوعية ضد التبذير–جتديد قنواا   /  العقالين للمياهاالستغالل  : كيفية استغالهلا

   محاية البيئة-  تنظيم الرعي-التشجري

  ميات استخراجها تشمل الثروات الباطنية من معادن وحمروقات وهي مواد حمدودة منتهية حسب ك* 

  / تعثر التنمية اإلقتصادية  / نقص الغذاء- اإلنتاجاخنفاض / هدر الثروة الطبيعية 

  )اخلشب( قلة املواد األولية  /نفاذ اإلحتياطي – التصحر –التلوث /اجنراف الرتبة 

  حدوث أزمات تعطل النشاط الإلقتصادي  /تدهور األسعار و اخنفاظ املداخيل 

 التشجري - حماربة التبذير–تنظيم الرعي -بناء السدود_إجياد بدائل الطاقة_ ستغالل العقالين   اإل- :احلــلول 

  .... التهجني –

 ).ثقب األوزون ( اكتب موضوعا حول ما ترتب عن الغازات السامةيف جمال الالبيئة

  

  

  

  

  

   االوىل ثانـــوي -:          املستوى                                                                        جغـــــرافيا                                   -:املـــادة 

  ســـــا ٠٢- :           الوقت                                                                      البــــيئات املتنـوعة                           -:الـوحـدة 

   البيـــئات احلـــارة-: الوضعية التعلمية عنوان

   يكون املتعلم قادرا على شرح خصائص البيئة احلارة و عالقة اإلنسان بوسطه الطبيعي   - :الكفاءة املستهدفـة 

  ن ماهي تلك املميزات وعالقة التحوالت فيها بنشاط اإلنسا. تتميز املنطقة احلارة بتعدد خصائصها ومؤثراا - :االشكــالية 

 املنتـــوج اإلنتقائي املفاهيم و األنشطة السندات التعليمات



  بني البيئات املتنوعة

حدد املنطقة احلارة 

  و بيئاا 

حلل تلك البيئات 

وماهي انعكاساا 

  على الكائنات احلية

اشرح سلوكات 

النشاط السكاين 

  يف املنطقة احلارة

 

الصورة + اخلريطة 

  ٦٠ص

  

   ٦٢خ ص

  أطلس العامل

اب املدرسي الكت

  ٦٢ص

  

  

 ٦٤ ص٣الوثيقة

  البيئات املتنوعة 

املنطقة احلارة 

  وخصائصها

  

  احلرارة و التساقط 

االنعكاسات على 

  الكائنات احلية

سلوكات ونشاط 

 االنسان يف البيئة احلارة

 البيئة اجلبلية_ البيئة الباردة و القطبية_  املعتدلة -البيئة احلارة   -

   الصحراوية-  املدارية– االستوائية : ارين و تتمثل يف تقع املنطقة احلارة بني املد

   - :خصائصها 

  غزارة األمطار ودميومتها- ارتفاع احلرارة -  كثافة الغطاء النبايت - :اإلستوائية 

  قلــة التساقط  /  حرارة دائــمة - :املـدارية 

  ندرة الغطاء النبايت   /  قلة التساقط وانعدامه - :الصحراويــة 

   تنوع احليوانات–أمطار طيلة السنة -غطاء نبايت كثيف:  اإلستوائية -:ـات اإلنعكاسـ

   نباتات قصسرة تنوع احليوانات –ارتفاع احلرارة :املدارية  -

 ... نباتات شوكية – ارتفاع احلرارة - :الصحراوية  -

  

  ... الرعي –زراعة معاشية – استغالل الثروة اخلشبية - شق الطرق

  

 

   االوىل ثانـــوي - :رافيا                                             املستوى  جغـــــ-:املـــادة 

  ســـــا ٠٢- : البــــيئات املتنـوعة                                      الوقت  -:الـوحـدة 

   البيـــئات املعتـــدلة -:عنوان الوضعية التعلمية 

  درا على شرح خصائص البيئة املعتدلة و عالقة اإلنسان بوسطه الطبيعي    يكون املتعلم قا- :الكفاءة املستهدفـة 

  ماهي تلك املميزات وعالقة التحوالت فيها بنشاط اإلنسان . تتميز املنطقة املعتدلة بتعدد خصائصها ومؤثراا - :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقــائي املفاهيم و األنشطة  السنــدات التعليمات

  نطقة املعتدلةحدد امل

   بيئاتأذكر أنواع 

  املعتدلة 

  ٦٠اخلريطة ص

نصوص 

  د.ج.ب.آ

  حتديد املنطقة املعتدلة

  أنواع البيئات 

  اخلصائص

   مشال وجنوب خط اإلستواء٦٠و٣٠متتد بني دائريت 

  البـــيئة املتوسطية /البـــيئة القارية /البيئــة احمليطية -:األنــــواع

  -:اخلصـــائص



بني خصائص كل 

  بيئة

وضح طبيعة كل 

  بيئة

بني نشاط اإلنسان 

  يف النطقة املعتدلة 

 

  ٦٦.٦٧صفحة 

  نفس الوثائق

 –اخلريطة 

  االشكال البيانية

  ٦٦.٦٧ص 

 ٦٨.٦٩ص

  

  

  

  طبيعة كل بيئة

  

 العالقة بني اإلنسان والبيئة

   غابا نفطية – أمطار طول السنة – صيف رطب وشتاء دافئ - :احمليطية _ :آ

  نباتات استبسية– مناخ جاف وبارد شتاءا صيف حار وممطر نسبيا -: القــارية -:بـ

   حشائش – أحراش – مناخ حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاءا -: املتوسطية - :جـ 

   وجود اإلستقرا ر و التعميــر –وفرة اإلمكانيات الطبيعية ومالئمة للنشاط اإلقتصادي 

  وفرة األخشاب –كثافة الغطاء النبايت 

   الزراعة بنوعيها - )غوليامن( الرعي 

 . الصناعة بأنواعها –) النوانئ( التجارة 

  

   االوىل ثانـــوي - : جغـــــرافيا                                             املستوى -:املـــادة 

  ســـــا ٠٢- : البــــيئات املتنـوعة                                      الوقت  -:الـوحـدة 

   بيـــئات املنطقة الباردة و القطبيــــة-:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على شرح خصائص البيئة الباردة و عالقة اإلنسان بوسطه الطبيعي   - :الكفاءة املستهدفـة 

  إلنسان اماهي تلك املميزات و تكيف ا. تتميز املنطقة الباردة بتعدد خصائصها ومؤثراا - :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقــائي  املفـاهيم و األنشطة  السندات التعليمات 

  حدد املنطقة الباردة 

أذكر بيئات املنطقة 

  الباردة و خصائصها

بني كيفية استغالل 

  اإلنسان لبيئته

  

  

 التقومي

جمسم الكرة 

  االرضية 

  ٦٠اخلريطة ص

شكل +نصوص

  ٧٠.٧١بياين ص

  ٣الصورة

  ١.٢النصوص

   ٧٢ص

  املنطقة الباردة

  

  خصائص املنطقة الباردة

  

  

  

  

طبيعة استغالل اإلنسان 

   درجة مشاال وجنوبا ٦٦.٥متتد مشال و جنوب الدائرتني القطبيتني 

   - :  املنطقة شبه القطبية - :آ

 أمطار صيفية قليلة  /اخنفاض درجات احلرارة / شتاء طويل شديد الربودة - 

 نوبر   التايقا نبات الص -

  -:املنطقة القطبيــة -:ب 

   احلشائش وبعض الشجريات – نبات الطحلب - : التندرا -١-   

   د م صيفـــا ٢٤.٤-( الربودة القارسة – ندرة األمطار –غطاء ثلجي دائم _ ٢   

  ) د م شتاءا ٤٦.٧–و 



  ) األسكيمو ( التأقلم مع املناخ القارس  لبيئته الباردة ٧٣ص٢لصورةا

  )  الطـاقة –األخشاب –ي و البحري الصيد الرب( استغالل الثروة 

  

 قارن بني النقطقة القطبية الشمالية واملنطقة القطبية اجلنوبية من اإلعمار 

  

  ســـــا ٠٢- :لوقت                ا                                                                             البــــيئات املتنـوعة                        -:الـوحـدة 

   بيـــئات املنطقة اجلبليــة-:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على شرح خصائص البيئة اجلبلية و عالقة اإلنسان بوسطه الطبيعي   - :الكفاءة املستهدفـة 

  و تكيف اإلنسان اماهي تلك املميزات . تتميز املنطقة اجلبلية  بتعدد خصائصها ومؤثراا - :االشكــالية 

 املنـــوج اإلنتقـــائي املفاهيم و األنشطة السندات التعليمات

بني خصائص البيئة 

  اجلبلية و أنواعها 

بني خصائص 

املنطقة اجلبلية 

  املعتدلة 

بني خصائص 

املنطقة اجلبلية 

  املدارية 

أبرز مظاهر نشاط 

اإلنسان يف املنطقة 

  اجلبلية

 التقومي

  

نصوص و صور ص 

٧٤.٧٥  

 رةالنص و الصو

  ٧٥ص

  نفسها

  

  

 صور خمتلفة 

  خصائص البيئة اجلبلية 

  

خصائص املنطقة اجلبلية 

  املعتدلة 

خصائص املنطقة اجلبلية 

  املدارية

  

مظاهر نشاط اإلنسان 

 يف املنطقة اجلبلية 

   نشاط اإلنسان- األمطار- اإلرتفاع– اإلحندار - :التنوع اإليكلوجي من حيث 

   - :أنواعها 

 املنطقة اجلبلية املدارية  /  اجلبلية املعتدلة املنطقة -

  صخرية و جليدية القمة  / مرت ٣٠٠٠ارتفاعها أكثر من 

  غابات ) أسفلها( حتيط باجلبال   / مرت٢٢٠٠املراعي اجلبلية صيفا على ارتفاع 

   من جبال العامل  %٤٦متثل   / ) رعوية–معاشية (القرى و السهول 

  قممهــا ثلجية -باردة و جــافة  / كثافة سكانية عالية  / مرت ٥٠٠٠يزيد ارتفاعها عن 

   و املائية–استغالل الثروات املعدنية   / شـــق الطرق

  استغالل الثروة اخلشبية   / )األشجار املثمرة ( الزراعة اجلبلية 

  السيـــاحة 

 مرت ٥٠٠٠عني على خريطة العامل قم اجلبال اليت يتجاوز ارتفاعها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االوىل ثانـــوي - :                   املستوى                                                                          جغـــــرافيا                         -:ملـــادة ا

  ســـــا ٠٢-:                    الوقت                                                                       املخـــاطر الكبــرى                  -:الـوحـدة 

   الـــزالزل-:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على تليل نتائج الكوارث الطبيعية واقرتاح حلول وقائية وعالجية    - :الكفاءة املستهدفـة 

  هي مناطق حدوثها وما تأثريها على احليا الطبيعية والبشرية الزالزل من الظواهر الطبيعية ما - :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقــائي املفاهيم و األنشطـة   السنـــدات  التعليمات 

حدد مفهوم الزالزل 

  اشرح كيفية قياسها

أذكر مناطق 

  انتشارها

ماهي أسباب 

حدوثها و مدى 

الصورة و النص 

  ٨٥ص

 الصور ٣الوثيق 

  ٨٩ص

  خريطة العامل 

  ٨٩ص٤الوثيقة

   تعريف الزالزل 

  

  قياسها 

  املناطق الزلزالية يف العامل

 أسباب حدوث الزالزل

  آثارهاو

يع ومفاجئ قد تـكون قوية أو ضعيفة تتبع هي هزات أرضية تنتاب أجزاء من القشرة األرضية بشكل سر

  .بارتدادات 

 درجات ٧ تقاس الزالزل جبهاز سيسموغراف  على سلم ريشرت أو مركايل ويكون الزلزال مدمرا إذا جتاوز - 

  على سلم ريشرت 

 %٢١حزام البحر املتوسط  /  %٦٨ حــزام احمليط اهلادي - 

 الرباكيــن /  )الفوالق(إلنكســارات   /  زحزحــة القارات - 



  تاثريها

أبرز احللول الوقائية 

  ملواجهة الظاهرة 

 قويـــمالت

 ٨٦ ص١.٢.٣.٤

  ٨٧الصورة ص+

 

  

احللول الوقائية و 

 العالجية 

   قتل اآلالف من األشخاص  -  / )النازل و املنشآت(حتطيــم العمران - 

 - املاء- قطع الغاز–مصباح يدوي (  التأكد من توفر اإلسعافات األولية يف املنازل - : قبل الزلزال - 

  ) الكهرباء

 عدم استخدام أعواد –ت و البناءا– الوقوف بعيدا عن خطوط الكهرباء – اإلبقاء هادئا -: بعد الزلزال - 

  إجناز بنءات مضادة للزالزل  / الثقاب 

 اليك خريطة صماء للعامل وقع عيها املناطق الرئيسية للزالزل 

  ســـــا ٠٢- :           الوقت                                                                                   املخــــاطر الكبــرى                          -:الـوحـدة 

   البــــراكيـــن-:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على حتليل أهم اخلسائر املادية والبشرية  واقنراح احللول    - :الكفاءة املستهدفـة 

  ئية الرباكني من الظواهر الطبيعية ماهي أسباا ونتائجا و اقتح احللول الوقا- :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقـــائي املفاهيم و األنشطـة  الســندات التعليمات

  ّعرف الرباكني

  هحدد أجزاء

أبرز مناطق توزيع 

 الرباكني

 

  

  بني أسباب حدوثها

  ما هي آثارها 

 اإلجراءات و 

الواجب اختاذها 

  للتقليل من اخلسائر

  ٩٠النص ص

  ٩٠الصورة ص

 اجلدول+ اخلريطة 

  ٩٢ص

 

  

 ١.٢.٣الصور 

  ٩١ص

 ٩٢نص ص+صورة

  تعريف الرباكني

  

  مكونات الربكان

  مناطق توزيعها

 

  

  أسباب حدوث الرباكني

  آثارها

  

 احللول الوقائية

   فتحة يف القشرة األرضية تسمح خبروج املواد املنصهرة و الغازات احملبوسة يف جوفها اىل سطح األرض - :الربكان 

   املخروطي اجلبل- املدخنـة- الفوهـة- 

 ) إيسلندا(مشال أوربا   /حزام البحر املتوسط  / حزام احمليط اهلادي  -

   البحريات العظمى–مشال افريقيا  -

 

   اإلنكسارات و الفوالق/ مناطق تباعد الصفائح - / مناطق تالقي و تصادم الصفائح القارية- 

  جزر –ال بركانية ظهور جب / اخلسائر البشرية /تدمري املنشآت العمرانية القريبة منها -

 ختصيب الرتبة / ظهور النافورات و الينابيع احلارة  -

   سرعة التنظيم وقدرة تسيري األزمة/  إبعاد السكان من املناطق الربكانية -   /مراقبة نشاط الربكان_ 

 وقع على اخلريطة املوالية الرباكني النشيطة 



 التقومي املرحلي 

   االوىل ثانـــوي - :                    املستوى  جغـــــرافيا                         -:املـــادة 

  ســـــا ٠٢- : املخــــاطر الكبــرى                                      الوقت  -:الـوحـدة 

   الفيـــضانــــات -:عنوان الوضعية التعلمية 

  بشرية  واقنراح احللول     يكون املتعلم قادرا على حتليل أهم اخلسائر املادية وال- :الكفاءة املستهدفـة 

  الفيضانات من الظواهر الطبيعية ماهي أسباا ونتائجا و اقتح احللول الوقائية - :االشكــالية 

   املتـــوج اإلنتقائي  املفاهيم األنشطـة السنـدات  التعليمات 

  ّعرف الفيضانات 

  

ّحدد أسباب 
  الفيضانات

  بني آثارهــا

  

  

  

أبرز اإلجراءات 

  منها الوقائية 

  

 

  

  ٩٤الصور ص

  

  النص

نص + جدول 

 ٩٦ص

  تعريف الفيضانات 

  

  األسبــاب

  

  

  

  آثار الفيضانات

  

 اإلجراءات الوقائية 

  هي طغيان املاء على اليـابسة ويعىن ا مياه األار و األودية أما مياه البحار فيطلق عليه املـــــد 

   األعاصري و كذا األمطار الفجائية والطوفانية  التساقط الغزير و املستمر ملياه األمطار خاصة بسبب- 

  )٢٠٠٥تسونامي (  الزالزل و الرباكني اليت تسبب املد البحري مثل - 

    العامل البشري النتمثل يف البنايات وسط ااري القدمية لألودية و األار - 

 حتطيم – انتشار األوبئة –لسكان  ترحيل ا–) إتالف احملاصيل الزراعية ( اخلسائر املادية –اخلسائر البشرية * 

  املنشآت

  إجناز بناءات يف املناطق املتفعة  /اإلهتمام بعلم األرصاد اجلوي للتنبؤ بالكارثة* 

  بناء السدود للتحكم يف جمراه  /توسيع أسرة األار /ري قنوات الصرف 

 حتويل جماري بعض األار  بعيدا  عن التجمعات السكانية 

   االوىل ثانـــوي - :غـــــرافيا                                             املستوى  ج-:املـــادة 

  ســـــا ٠٢- : املخــــاطر الكبــرى                                      الوقت  -:الـوحـدة 



  )التكنولوجية(  املخــاطر البشــرية -:عنوان الوضعية التعلمية 

   يكون املتعلم قادرا على حتليل أهم اخلسائر املادية والبشرية  واقنراح احللول    - :الكفاءة املستهدفـة 

  املخاطر التكنولوجية من سلبيات تطور البحث العلمي كيف ميكن مواجهتها ؟- :االشكــالية 

  املنتـــوج اإلنتقـائي املفاهيـم واألنشطة   السنــدات  التعليمات

 حـدد مفهوم 

  ية املخاطر التكنولوج

  ماهي مصادرها 

بني اآلثار املرتتبة 

عن هذا النشاط 

  البشري

استخلص كيفية 

مواجهة هذه 

  األخطار 

  

 التقومي 

  ٩٨ ص١.٢الصورة

+ املخطط 

  ٩٩و ٩٨ص١.٢الصورة

  ٩٩النص و الصورة ص 

  

نصوص و اتفاقيات 

 دولية 

تعريف األخطار 

  التكنولوجية

مصادر األخطار 

  التكنولوجية

  

  ـا اآلثار النامجة عنه

  

  

  

تسيري األخطار 

 التكنولوجية 

  هي أخطار وديدات  يعود مصدرها اىل النشاطات العلمية و التقنية  اليت يقوم ا اإلنسان 

  إنتاج الطاقة النووية ( ذات مصدر صناعي - :آ

  )الغازات السامة (  الصناعة الكيماوية -   

   النفايات الصناعية واملنزلية -:ب 

  ال التكنولوجيات احلديثة املتعلقة بعلم األحياء  مرتبطة باستعم- :د 

 األمطار احلامضية املضرة للنبات  /) اختالل التوازن االيكولوجي(–التلوث البيئي  -

 ظاهرة االحتباس احلراري   /  الربو–انتشار األمراض مثل السرطان  -

 اتساع ثقب طبقة األوزون  -

  زة اإلنذار املبكر  وضع أجه- / حتديد منطقة أمنية حول مصدر اخلطر - 

   إ بعاد األحياء السكنية عن مصادر اخلطر-  / التزام احلكومات باإلتفاقيات الدولية- 

   االلتزام باملقاييس العاملية يف الصناعة - / التشجري و البستنة- / تربية املواطن على الثقافة الوقائية- 

 التكنولوجيا سالح ذو حدين ححل الفكرة 

  


