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   مادة الجغرافياتقديم 
 ،  الجغرافيا  علم  يدرس  الظواهر  الطبيعية  وعالقة   الـسكان بمحـيطهم وبيئـاتهم   

، وهـي     مختلف المـواد       الذي تتجسد  فيه  بوضوح  قواعد  التكامل  بين            اإلطار باعتبارها  
  ضرورية للتعلم  من  اجـل   فكرية تمارس  الوصف  والشرح   والتحليل  والتعليل  كعمليات 

 وتـستجيب   ،توعية  الفرد  بمكانته ضمن  المحيط  الطبيعي  واالجتماعي  الذي  يعيش  فيـه        
ى حـل مـشاكل   بذلك  لكثير من الحاجيات األساسية لإلنسان  كمكون أساسي للتربية تساعد عل        

حياتية متنوعة ، من  خالل  تنمية البعد  المكاني  لـدى  المتعلمـين  وتوضـيح  العالقـات                        
الموجودة  بين األنشطة  اإلنسانية   والمعطيات  الطبيعية  وهي  تطبيق  عملـي  للنظريـات                      

رها حتى  السياسية  والنظم  االقتصادية السائدة  وكشف  الفوارق  في مستويات  المعيشة  وتفسي
تمكن  التلميذ  من اتخاذ  مواقف من  الظواهر  المالحظة  و إعداده  للحياة بإكسابه  مهـارات          
وتنمية اتجاهات  مرغوب  فيها لديه  وتبصيره  بالمشكالت  العالمية  الراهنة  ، لذا أصـبحت                   

حيط والبيئـة   المهيأ من طرف اإلنسان وأثره على الم      ) Espace(تهتم أكثر فأكثر بدراسة المجال      
مما أعطى المادة مفهوما جديدا كجغرافية حديثة وكمعرفة إجرائية عملية تتنـاول جملـة مـن                
المفاهيم األساسية الجديدة المتعلقة بإشكالية نشاط اإلنسان وأساليب ومنهجيات تعامله مع المحيط            

  .بشكل عام 
ينة الظروف الطبيعية لوحدها        تجاوزت  الجغرافيا  الحديثة  المساعي التقليدية الخاصة بمعا         

الـسكان والتنميـة    بل صارت تربطها بحياة المجتمعات السكانية كمقاربة أولى لمعالجة مشاكل           
البيئة معتمدة في ذلك على طرق استنتاجية وقياسية مالئمة وأدوات خاصة بالمادة من خـرائط   و

  :ف العامة التالية  األهداتحقيق وصور  وبيانات ومعطيات إحصائية ونصوص بما  يمكن  من 
  

  .تعلم التفكيرالعلمي والتمرس على المساعي الخاصة بمعالجة اإلشكاليات وحل المشكالت  
دراسة المجال الجغرافي بمفهومه الشامل حيث تطور من دراسة المكـان إلـى دراسـة                

  . وذلك قصد التموقع والتصرف العقالني في المحيط ،النشاط البشري بمختلف أوجهه
نظيم اإلنسان  واستغالله واستفادته من موارد المحيط والحفاظ  علـى    تواعد  البحث عن ق    

  .البيئة 
تعزيز روح المواطنة المسؤولة وتقوية االنتماء وتوطيد العالقات على أساس من الواقـع               

  .والمصالح والمنافع المشتركة والمتكاملة
 الـدول وتخطيطهـا     دراسة مادة الجغرافيا باعتبارها مادة ذات أدوار رئيسية في بنـاء            

المستقبلي إحصاءا وتخطيطا وتنمية  كالدراسات البيئيـة والـنظم الـسياسية واالقتـصادية       
  .والمشاكل السكانية

   :أهداف  الجغرافيا في  السنة الثانية من التعليم الثانوي        

 مظـاهر  التنـوع   ان ما  تم اكتسابه في مادة الجغرافيا من منهجيات  استعمال  أدوات المـادة  وتفـسير    

والتباين والتطور  في العالم، هو  بمثابة أرضية  انطالق  المتعلم في  السنة الثانيـة مـن التعلـيم  الثـانوي          

لتحليل  المجال  الجغرافي في  كل  من الجزائر وإفريقيا والوطن العربي، والبحث  عن  مختلف المعطيـات                     

 والتنمية وصوال الـى     لسكان الطبيعي وشرح العالقة بين ا     التي تساعد على ربط العالقة بين اإلنسان ووسطه       

ويتـضح  .اقتراح الحلول للمشاكل  المطروحة على المستوى الوطني  والمستوى  اإلقليمي  والمستوى القاري     

 :ذلك من خالل االهداف التالية  
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   :األهداف المعرفية

  رية والعالميةتمكين المتعلمين من التعرف على مكانة الجزائر اإلقليمية والقا -
 تمكين التالميذ من معطيات تساعدهم على ربط العالقة بين السكان والتنميـة  واسـتخالص                  -

  ذلك  عن المشاكل  المترتبة 
  

   :األهداف المهارية

تعويد المتعلمين على منهجيات  استخدام  ادوات المادة في  اطار البحث عن  المعلومـات  و                    -
  )تصنيفا وتحليال  ( استثمارها

     

  :األهداف الوجدانية 

تدريب التالميذ على اتخاذ المواقف  وتبريرها بالنسبة للقـضايا  المختلفـة  وايجـاد الحلـول                -
  .  المناسبة للمشاكل المطروحة

  

   : الحجم الساعي  
 وحدات تعلمية بالنسبة  04يتناول منهاج الجغرافيا في السنة الثانية من التعليم الثانوي 

  :   ساعات أسبوعيا هي  4) تسيير واقتصاد، لغات أجنبيةأدب وفلسفة، (للشعب 
  .الجزائر في افريقيا والوطن العربي  -
  .الجزائر  في  العالم  -
  .التحول االقتصادي واالجتماعي في  الجزائر  -
  التباين االقليمي في الجزائر  -

  
 03، )رياضيات، علوم دقيقة، تقني رياضي(ويتناول نفس  المنهاج بالنسبة للشعب العلمية 

  : ساعات أسبوعيا وهي 03وحدات  تعلمية موزعة على 
  . الجزائر في افريقيا والوطن العربي  -
  . الجزائر  في  العالم  -
   التحول االقتصادي واالجتماعي في  الجزائر  -

  
انظر منهاج السنة االولـى مـن       ( التذكير بملمح التخرج في التعليم الثانوي العام والتقني         

  )التعليم الثانوي 
  

  .ملمح الدخول الى السنة الثانية من التعليم الثانوي -1
  : يكون المتعلم قادرا على ة ،  يفترض أن في نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي   
التعرف على مظاهر التنوع والتباين الجغرافي  في العـالم،  وعالقـة اإلنـسان                -

يم، وصوال القتـراح حلـول      بمحيطه، وأساليبه في التنمية، ودوره في تهيئة اإلقل       
  .للمشاكل البيئية

  .التحكم في أدوات المادة ومنهجيات توظيفها واستغاللها -
  . تبرير المواقف واصدار أحكام موضوعية واقتراح الحلول للمشاكل المطروحة-     
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  ملمح الخروج -2
  :    في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي، يكون المتعلم قادرا على 

  وظيف أدوات ولغة المادة توظيفا سليما البراز مكانة الجزائر اقليميا وقاريا ت-
  .  وعالميا وشرح مظاهر التحول االقتصادي واالجتماعي فيها

  .ة والقارية واالقليمية المحلي التنماوية والسكانية اصدار أحكام موضوعية حول القضايا-
  .االقتصادي واالجتماعياقتراح الحلول للمشاكل المطروحة في الميدانين -

  
  اعتماد  مبدأ  الكفاءة في  تنظيم المنهاج

  
 القدرات والمعارف الضرورية لمعالجة أية وضعية  تعلمية، واعتمادها  من الكفاءة هي جملة

هي  التي تتحكم في تحديد المحتويات كمعارف ) الكفاءة(كمبدأ  منظم للمنهاج ، يعني أن  
، يتم اختيارها وفق منظور جديد ،  هو المسعى )  مفاهيم وقواعد(أساسية ومبادئ منظمة للمادة 

لمعالجة اإلشكاليات أو حل المشكالت ، ويتطلب ذلك هيكلة خاصة للمادة التعليمية وتنظيم 
  :المنهاج وفق الخطوات التالية 

  
، التي تستجيب لفئة خاصة مـن       )الهدف الختامي االدماجي   ( أو تحديد الكفاءة الختامية   -

 نهاية الـسنة      تتحقق  في    التي  ات المرتبطة بالمجال  المعرفي  المقصود ، و        الوضعي
  الدراسية 

تحديد الكفاءة القاعدية المناسبة لكل وحدة تعلمية مع الحرص على البقاء داخل اطـار        -
  .الفئة الخاصة بوضعيات الكفاءة الختامية

    
 – النـشاطات    –ساسـية   المفـاهيم اال  :(  القاعديـة   اختيار الموارد المشكلة للكفاءة      -

 -)الوضعيات التعلمية 
  

   .                                                       انظر الجداول التفصيلية 
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  الكفاءة الختامية
  :      أمام وضعيات اشكالية تخص جغرافية الجزائر يكون المتعلم في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي قادرا على  

  تحديد وشرح مكانة الجزائر اقليميا قاريا وعالميا -1
  دي واالجتماعي للجزائر وربط العالقة بين السكان والتنمية تحليل الواقع االقتصا-2
  . وعالقة ذلك بالمحيط اإلقليمي والقاري اقتراح الحلول لمشاكل التنمية والسكان المطروحة على المستوى الوطني-3
  

  )1(الكفاءة القاعدية    
يحدد موقع ومكانة الجزائـر     -

في كل من افريقيـا والـوطن       
مـشاكل    ،يتعرف على ال   العربي

 .التنماوية والسكانية المشتركة 
  

  )3(الكفاءة القاعدية     
أمام وضعيات اشكالية تخـص     -

التحول االقتصادي واالجتماعي   
في الجزائـر، يـشرح المـتعلم       

 ومعيقات التانمية   عناصر التحول 
   المناسبة  ويقترح الحلول ،

  
 
 
 

  )2(اءة القاعدية الكف     
أمام وضعيات اشكالية تخص الـسكان      -

 يحلـل    . في الجزائـر     والوسط الطبيعي 
المتعلم أسباب ومظاهر التباين االقليمي ،      

  .ويقترح حلوال للمشاكل المطروحة
  
  

 
 
 

  )4(الكفاءة القاعدية      
   
 
أمام وضعيات اشكالية تخص مكانة     -

الجزائر في العالم، يـشرح المـتعلم       
دورها في التكـتالت والمعـامالت      
االقتــصادية بــين الواقــع الحــالي 

  .واالفاق المستقبلية
  

  )1(الوحدة التعلمية 
الجزائر في افريقيا والوطن 

  يالعرب

  )4(الوحدة  التعلمية 
  الجزائر في العالم

  

  )2(الوحدة التعلمية  
  التباين االقليمي في الجزائر 

  )خاص أدبي(

  )3(الوحدة  التعلمية 
التحول االقتصادي واالجتماعي 

  في الجزائر
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  الجزائر في افريقيا والوطن العربي : 1الوحدة التعلمية 
  

 ، ويتعـرف علـى المـشاكل         انة الجزائر في كل من افريقيا والوطن العربـي        يحدد موقع ومك  : 1 الكفاءة القاعدية 
  التنماوية والسكانية المشتركة 

  
   سا  15 سا   الى   12من :  الحـجم الساعي

  

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
  

 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 
 إسـتراتيجية يستقرئ خرائط مناسبة، ويكتشف     -

  .الموقع
ــه - ــع ومميزات ــة الموق ــشرح أهمي يحــدد وي

  .وخصائصه من خالل خرائط مناسبة
 

  الموقع االستراتيجي -
  الجغرافي  الموقع -
    االمتداد -
    االتصال -
 التنوع -

ــعية  - 1   وضـ
ــص  ــة تخ تعلمي
ــع   ــة موق أهمي

  الجزائر   
 

يحلل النصوص والتقارير والمواثيق الـصادرة      -
 والعربيـة، السـتخالص     اإلفريقيةعن المنظمات   

  .مكانة الجزائر ودورها في افريقيا والوطن العربي
 

  اإلفريقي االتحاد 
  النيباد

  جامعة الدول العربية
 االتحاد المغاربي

 وضـــعية – 2
ــق   ــة تتعل تعلمي
ــة و دور  بمكانـ

  الجزائر 
 

 تخص الظاهرة السكانية    إحصائيةيحلل معطيات   -
  . والوطن العربيوإفريقيافي الجزائر 

يميز بين التنمية والتنمية المستدامة من خـالل        -
  .نصوص مختارة

  .يستقرئ خريطة توزيع المواد النافذة والمتجددة-
يستخلص المعيقات الطبيعية والبشرية من خالل      -

  .إحصائيةنصوص ومعطيات 
 

  النمو الديموغرافي
ــسكان   تركيـــب الـ

  توزيع السكان،
مقومات 
  معيقات التنمية،التنمية

 لمستدامة  التنمية ا-

 وضـــعية – 3
ــص  ــة تخ تعلمي
العالقة بين السكان   

  و التنمية 
 

المعيقة للتنمية فـي الجزائـر      يشخص المشاكل   -
يقتـرح الحلـول    والوطن العربي و إفريقيـا ،و       

 .المناسبة

  كل المدنامش -
   المديونية -
  التخطيط -
 اإلقليميةالتهيئة  -

 وضـــعية – 4
ــق   ــة تتعل تعلمي

  بمشاكل التنمية 
 

  استثمار المعلومات المكتسبة 
  

 تقويم الكفاءة 

  
/ 

  وضعية إدماج 
  

        أو
  وضعية تقويم
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  التباين االقليمي في الجزائر: 2الوحدة التعلمية

  
، يحلل المتعلم أسباب ومظاهر       في الجزائر   أمام وضعيات اشكالية تخص السكان والوسط الطبيعي      : 2الكفاءة القاعدية 
  .، ويقترح حلوال للمشاكل المطروحة التباين االقليمي 

  
  سا15   الى   12من :  الحـجم الساعي

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 

يتعرف على معايير تحديـد االقلـيم       -
باعتباره رقعة جغرافية لهـا صـفات       (

  ).مشتركة
يعتمــد المــتعلم المعيــار الطبيعــي -

ري في تحديد األقاليم باسـتعمال      والبش
اقلـيم التـل،    (خرائط طبيعية وبشرية    

  ).اقليم الهضاب العليا، اقليم الصحراء
 

  مفهوم االقليم
  البنيوي ،األساس الطبيعي

 ، الزراعي  الصناعي ،البشري
 األقاليم الطبيعية والبشرية

 وضعية تعلمية    – 1
تخص معايير تحديث   

  إقليم الجزائر 
  
 

 خرائط وصـور وبيانـات      يعتمد على -
متنوعــة، ويــشرح أســباب التبــاين 

  .االقليمي في الجزائر
يقارن بين األقاليم ويميز بين العناصر -

 .المؤثرة فيها

  – نبـات    –  مناخ    –سطح   -
  تربة 

  االنحدار -
   السكان توزيع -
  السكاننشاط - 

 وضعية تعلمية    – 2
تخص ربط العالقـة    
بين السكان ومظاهر   

  السطح  
  
 

يستقرئ خرائط وصـور ومعطيـات      -
احصائية، ويحدد المظاهر المميزة لكل     

  .اقليم
يستغل سندات بيداغوجية، ويستخلص -

 .التباين االقليمي في الجزائر

الزراعـة  ،  ، تركز السكان  -
  المعيشية 

   الحبوبي  ،مناطق الرع -
 السكانية كثافة ال  ،الطاقة

 وضعية تعلمية    – 3
تخـــص التبـــاين 

  الجزائر اإلقليمي في 
 

ــصور   - ــصوص وال ــستقرئ الن ي
المناســبة، ويــشخص المــشاكل   

ويقترح الحلول المناسـبة    . المطروحة
  .للمشاكل المطروحة

 

  التلوث البيئي
  التصحر

  االنجراف
  مشكل الماء

  مشاكل التهيئة االقليمية
  التشجير
 السدود

 وضعية تعلمية -4
تخــص 
مشاكــل 

المطروحة في كـل 
 إقليم 

  ومات المكتسبة استثمار المعل
  

 تقويم الكفاءة 

  
/ 

  وضعية إدماج 
    أو

  وضعية تقويم
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  التحول االقتصادي واالجتماعي في الجزائر : 3الوحدة التعلمية 
أمام وضعيات اشكالية تخص التحول االقتصادي واالجتماعي في الجزائر، يشرح المتعلم :  3الكفاءة القاعدية
  . المناسبةقترح الحلول  وي ومعيقات التانمية ،عناصر التحول
   سا15 سا   الى  12من :  الحـجم الساعي

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
  

وضعيات  المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 
 تعلمية

  يحلل معطيات احصائية، نصوصا، صورا، -
    ليشخص الواقع االقتصادي واالجتماعي في 

  .  الجزائر غداة االستقالل
الغنـى،  (جتماعي الجزائـري آنـذاك      يعلل الواقع اال  -

  ).الفقر
 

  التبعية االقتصادية
  المواد األولية

  ، الزراعة التجاريـة  
  المعيشية
شـركات   ، الصناعة
البطالـة،   ، احتكارية

 .األمية

 وضعيات  – 1
تخص الواقـع   
ــصادي  االقتـ
واالجتماعي في  

 الجزائر  

  ، )… قرارات تأميم –مراسيم (يحلل نصوصا -
  .عوامل التحول االقتصادي  ويشرح مفهوم و

، اإلحصائيةيستقرئ الخرائط االقتصادية والمعطيات      -
ويكتشف مظاهر التحول فـي الميـدانين الـصناعي         

 .والزراعي

  التحول االقتصادي
  عوامل ال
 مظاهر ال

 وضعيات  – 2
 التحـول   تخص

بعد  االقتصادي  
 االستقالل 

يحلل معطيات احصائية، ويكتشف التنـوع واتـساع      -
  .التجارةقطاع 

يستقرئ خرائط مناسبة، ويتعرف على تطور الهياكل       -
  .القاعدية للتجارة

يحلل معطيات احصائية حـول الميـزان التجـاري،         -
  .ويستخلص طبيعة المبادالت

 .يقارن بين القطاعات الثالثة، ويشرح أسباب التباين-

  التجارة الداخلية
  الخارجية 

   الهياكل القاعدية
  المبادالت 
  تجاريالميزان ال
   الخدمات

 

 وضــعيات -3
تخص التبـاين   
بين القطاعـات   

 االقتصادية 

  .يحلل معطيات احصائية، ويشرح أسباب نمو المدن-
 – نـصوص    –صـور   (يستغل سندات بيداغوجيـة     -

، ويشرح التحول الحاصـل فـي الميـدان         )احصائيات
 .االجتماعي

 النزوح   ، نمو المدن 
ــي ــيم،  الريف  التعل

  الصحة،
  الدخل الفردي

 لمستوى المعيشيا

 وضــعيات -4
تخص التحـول   

 االجتماعي 

  استثمار المعلومات المكتسبة 
  

 تقويم الكفاءة 

  
/ 

  وضعية إدماج 
     أو

  وضعية تقويم
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  الجزائر في العالم : 4الوحدة التعلمية 
  

  أمام وضعيات اشكالية تخص مكانة الجزائر في العالم، يشرح المتعلم دور :  4الكفاءة القاعدية
  .                       الجزائر في التكتالت والمعامالت االقتصادية، بين الواقع الحالي واآلفاق المستقبلية

  
   سا15 سا   الى   12من :  الحـجم الساعي

  

  الموارد المشكلة للكفاءة ♦
  

 وضعيات تعلمية المفاهيم األساسية )النشاطات(األداءات 
يـة موقـع    يستقرئ خرائط مناسبة، ويكتشف أهم    -

كبلد يـشرف علـى البحـر       (الجزائر بالنسبة للعالم    
  ).االبيض المتوسط  ويتوسط العالم القديم

يحدد ويشرح خصائص موقـع الجزائـر بالنـسبة         -
  .للعالم

 

  متوسطي الالموقع 
 العالم القديم

ــعيات -1  وضـ
ــة   ــص مكان تخ
  الجزائر في العالم 

 

  يحلل نصوصا وتقارير ومواثيق، ليستخلص مكانة -
 . الجزائر في المنظمات السياسية العالمية 

  هيئة األمم المتحدة -
منظمة المـؤتمر     -

  اإلسالمي 
  دول الشمال  -
  دول الجنوب -
 

ــعيات -2  وضـ
ــص دور  تخــ
ــي   ــر ف الجزائ
  المنظمات الدولية 

 

 يحلل نصوصا ومعطيات احصائية، ويستخلص دور     -
 .التكتالت العالميةب  وعالقتها االقتصاديالجزائر 

   األوبيب -
 الشراكة األوربية  -
منظمــة التجــارة  -

  العالمية
 

ــعيات -3  وضـ
ــص دور  تخــ
ــي   ــر ف الجزائ
التكــــــتالت 
االقتــــصادية 

  العالمية 
  

 
 ويـستخلص   اإلحصائيةيحلل النصوص والمعطيات    -

ما يترتب عن مشاكل المديونية، ويقتـرح الحلـول          
  .المناسبة  لها

 

  المديونية
 

 وضـــعيات – 4
ــشاكل  تحــص م

ــ ــي المديوني ة ف
  الجزائر 

  
 

  استثمار المعلومات المكتسبة 
  

 تقويم الكفاءة 

  وضعية إدماج  
       أو

  وضعية تقويم
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  :وسائل تنفيذ المنهاج 
  )يساير الطرح الجديد للمنهاج( الكتاب المدرسي  -
  الخرائط، الصور، الوسائل السمعية البصرية، السالليم الزمنية  (اإليضاحوسائل  -

  )للوحات، الرسومات التخطيطية، الشفافيات، المواثيق، النصوص       التاريخية، ا
  المكتبة -
  الزيارات الميدانية -
  مخابر متخصصة -
 ) المدرسي  دليل الكتاب–دليل األستاذ (األدلة المنهجية  -
  

  : التقويـــم 
التقويم المعياري بالنسبة للكفاءة من مختلف جوانبها المعرفية ، المهارية و الـسلوكية،  و               يتم    

عليه ينبغي إيجاد وضعيات تقويم بعد االنتهاء من كل وحدة تعلمية تستند إلى دراسة جملة من الوثائق                 
المتنوعة التي تعالج الوضعية اإلشكالية األصلية بشكل منهجي ثم بناء شبكة تقويم على الصورة التالية   

 :  
  شبكة تقويم الكفاءة

  
لمصادقة أو اسداء ا  )وصف مفصل للمعايير(مؤشرات التقويم   المعايير

  العالمات
ــة مـــع  -1 المالئمـ

  الوضعية
   فهم التعليمات-
   تصور االجابة-
  وضع خطة لالجابة -

يتم وضع العالمة (
المناسبة لكل مؤشر 

  )على حدة
ــتعمال أدوات -2 اسـ

  المادة
  تفاعل المتعلم مع السند المعطى -
  االستعمال السليم-
  توظيف مالئم-

  
//  

  سلسل المنطقيالت-  انسجام االجابة-3
  التنظيم والترتيب-

  التبرير والتعليل

  
//  

  الخط -   الدقة-4
  األلوان-
  النظافة-

  
//  

  
أن يقترح مؤشرات أخرى تبعا لوضعية التقويم والسند المعطى على ألستاذ يمكن ل : مالحظة

  .أن يحتفظ بنفس المعايير
  أساسه ترتيب التالميذ   هو معيار إتقان  قد يتم على 4 هي معايير الحد األدنى 3،2،1
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