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  تقديم المادة.1
واإلنسان . والحافظ لتجاربھا وكفاحھا عبر األزمنة والعصور، وھو نتـاج عوامل وتطورات أدت إلى ما ھو عليه الحال من أوضاع ومشكالت ،يعتبر التاريخ ذاكرة الشعوب    

وعليه، فإّن التاريخ ھو استجالء لسجّل الماضي، قصد فھم الحاضر بما من شانه أن . على مسار األحداث لھم التأثير بمن كان لى االستفادة من خبرة غيره، واالقتداءفي حاجة إ

  .يمّكن من التصّرف اإليجابي المسؤول في المحيط االجتماعي، واستشراف المستقبل

ية ألطوار مكانة مرموقة للتاريخ الوطني، وذلك لكونه البوتقة التي تنصھر فيھا الھّوية الجزائرية، واإلطار الذي ما فتئت األّمة الجزائرتخّصص برامج التاريخ في مختلف ا «

  .وعلى المتعلّم أن يستلھم من ماضيه الوطني بشتّى جوانبه، دون أن يفّضل فترة تاريخية معيّنة عن أخرى. تتطّور فيه

  ].    المرجعية العاّمة للمناھج[».ي أن تسعى برامج التاريخ إلى تكوين المتعلّم في إطار مفھوم الھويّة الجزائريةوفي ھذا السياق، ينبغ

بالّذاكرة مثل  إّما بالموروث المحلّي، أو بأماكن مشحونة): معالم ماّدية ورمزية(مدخل يعطي األولوية للمحيط القريب الجواري االستكشافي لھذه المادة  البيداغوجيةالمدخل  إن

  .وترسيخھا) التواريخ الدورية(، التي تيّســر تدوير محور الزمن ...)د ميالدااحتفاالت، تواريخ، أعي(عناصر المحيط القريب من التلميذ 

نب النشاطات البيداغوجية الحيّة، مثل الزيارات إلى جا ...، أناشيدكتب، صور، أشرطة وثائقية، أغاني):الديداكتيكية(سندات التعليمية ولتحقيق ذلك، ينبغي إعطاء األولوية لل

  ). مجاھدين ، معطوبّي حرب التحرير(الميدانية لآلثار التاريخية، زيارة المتاحف، دعوة شخصيات تاريخية 

وما يحصلون عليه أثناء الزيارات البيداغوجية، ثّات، في محيطھم من صور، وحجر، ومستح فرديا أو جماعيا ونهما يجمعھو ، ميذالبيبليوغرافيا األولى بالنسبة للتفإّن ال لذا

ينبغي أن يشّكل أھدافا ترّكز عليھا ھذه الماّدة أكثر، لكونھا نشاطات تثير فضول التلميذ على االكتشاف، وال تقتصر على ذلك ما والتسجيالت والفيديوھات للشخصيات التاريخية، 

  .      تقديم معلومات ومعارف جافّة

، سترتبط تدريجيا بالشعور الجماعي، ثّم بفكرة وجود جماعة أوسع من يعليم االبتدائتمنذ الكانة البيئة المحلّية والعالقة العاطفية التي تبدأ تنميتھا لدى التلميذ من المؤّكد أّن م

  .  العائلة وأكبر من الحّي، والذي يسّمى البلد أو الوطن، واألّمة، والھويّة

. المحقّقةمشتركة محلّية في البداية، ثّم وطنية، ثّم أخيرا عالمية، يجب أن تنھل من معرفة أكيدة ثابتة معّززة باالكتشافات والنظريات العلمية  ھذه المرجعيات التي تشّكل قاعدة

، مع )حيث تبرز أھّمية الفترة ما قبل التاريخ(عھا وبذلك، على التلميذ أن يقّدر مكانة الجزائر في التاريخ العالمي دون مبالغة وال إجحاف، كما يجب أن يعي ما يوّحد البشرية وتنوّ 

حيث يوجد أقدم حقل في شمال إفريقيا عمره حوالي مليونّي سنة، " عين لحنش"، )بالد المغرب حاليا(كأصل لإلنسانية، إلى جانب مكانة منطقتنا " الشرق اإلفريقي"إبراز مكانة 
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) سنة 20 000(سنة، وفّن النقوش والرسوم الصخرية 50 000إلى  100 000بتبّسة الذي يعود تاريخه إلى ما بين" لعاتربير ا"، وموقع )مليون سنة" (تيغنّيف"والھيكل العظمي 

  ...باألطلس الصحراوي، وبجاية، والھقار والطاسيلي

التسلسل (، وذلك بغرض غرس كرونولوجيا عاصر مرورا بالحديثالى الم ما قبل التاريخ والتاريخ القديملتاريخنا من أھّمية ترسيخ الفترات الكبرى  يبرزإّن ھذا السرد الوطني 

كما يمّكن ھذا السرد أيضا من ترسيخ جغرافّي ألماكن . لدى أطفالنا وشبابنا، تمّكن من استعراض مستمّر لمسار تطّور ثقافات مرحلة ما قبل التاريخ، والفترة التاريخية) الزمني

 .  مّكن المتعلّم من التحّكم في مفھومّي الزمن والمكان، واألحداث التي صنعت التطّورات الثقافية الوطنيةوبعبارة أخرى، فإنّه ي. عبر التراب الوطني

 في مرحلة التعليم المتوسطمادة التاريخ غايات  1.1

  : مين منط إلى تمكين المتعلّ ج التاريخ في التعليم المتوسّ ايرمي منھ   

 د الھوية واالنتماء؛اكتساب معالم تؤكّ *

  والوعي بالرھانات المستقبلية؛  قع في الزمان التمو*

 التحليل النقدي لألحداث؛تنمية القدرة على القراءة الذكية للتاريخ بشكل عام، والتاريخ الوطني بشكل خاص، من خالل البحث والتقّصي و*

  . الحاضر واستشراف المستقبل والمساھمة في حل مشكالت المحيط االجتماعي فھم*

   دة في تحقيق الملمح الشاملة المامساھم 2.1

 في محيطه االجتماعي، انطالقا من الدروس المستنبطة من التاريخ الوطني والتاريخ العام، معبرا عن وعيه برھانات المجتمع؛ يتصرف بشكل مسؤول   

 حاضر ويتصرف فيه بشكل مسؤول؛   من خالل  قراءته وتحليله النقدي لألحداث التاريخية التي ميزت الجزائر والعالم عبر العصور، يفھم ال -

 من خالل القراءة النقدية لإلحداث التاريخية التي ميزت الجزائر والعالم عبر العصور؛  -

 كمكون للھوية الوطنية؛الوطني من خالل تعرفه على المنجزات الحضارية والكشف عن أساليب تكيف اإلنسان مع وسطه، يقدر المتعلم  قيمة الموروث التاريخي  -

والمد إلسالم والتصدي للغزو الصليبي ينطلق من تشخيص أوضاع العالم قبل اإلسالم ليستدل على ما أحدثته البعثة المحمدية من تغيير في تاريخ البشرية ودور المغاربة في نشر ا -

  االستعماري 

  .بمآثر وبطوالت شعبهالتعبير عن اعتزازه  اعتمادا على التوثيق التاريخي ،يقدم تحليال نقديا لإلحداث ويستخلص منھا ما يمكنه من -
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   طبيعة الموارد المجندة 3.1

  .التاريخية الصرفة؛ والمھارات، والسلوك تتمثل طبيعة الموارد المجندة في تعلم مادة التاريخ في مرحلة التعليم المتوسط في المعرفة    

المقاربة الموضوعاتية والمقاربة الكرونولوجية، تتكامالن لتجنيد وبناء مفاھيم التاريخ، : بتين أساسيتينترتبط المعرفة التاريخية الصرفة بمقار: المعرفة التاريخية الصرفة

الترتيب، التصنيف وإجراء المقارنة، ومفاھيم ارتباطية  تفسر عالقة  : كمفاھيم أولية ومفردات ترتبط بالحدث والزمان والمرحلة والحقبة والعصر ومفاھيم تصنيفية ترمي إلى

وقد تم رصد المضمون . آلخرينإلنسان باإلحداث  واآلخرين  تأثيرا وتأثرا، وذلك كله للوصول الى مفاھيم نظرية، ترتبط بالمثل المضروب والعبرة المستخلصة من تجارب اا

 :المقاربة الكرونولوجية، وتخص إطار ضبط  الميادين المعرفية المختلفة: المعرفي، وفق مقاربتين

  ؛خيةـ لوثائق التاري

   ؛ـ التاريخ الوطني

   ؛ـ التاريخ العام

  :المقاربة الموضوعاتية وتخص الموضوعات المختلفة التي يتم تناولھا على النحو التالي  

الوحدة الروحية، الترابط  مية،الحضارة اإلسال ، التفاعل الحضاري، الحضارة المغربية،البناء الحضاريالعصور التاريخية، إنسان العصور القديمة، المخلفات األثرية، الحضارة، -

،استرجاع السيادة الوطنية، ،االستعمار والمقاومة،الحركة الوطنية،العالقات الخارجية)الدولة الجزائرية الحديثة( شكل الوطنيالتمعالم  الخالفة العثمانية ، الكيانات السياسية،الثقافي

   .القضايا الدوليةالجزائر و

  : ائية لمادة التاريخ في التعليم المتوسط بـ ترتبط المعرفة األد: المھارات

  التوظيف المنھجي ألدوات المادة؛ -

  ؛...)نص، جدول، خريطة ، صورة، مخطط(إعطاء داللة للوثيقة التاريخية موضوع الدراسة  -

  االستعمال السليم والوظيفي للغة المادة ومفاھيمھا، من خالل التواصل الشفوي والكتابي؛ -

  .قديم  نصوص تحليلية نقدية وإصدار أحكام موضوعيةالتمرس على ت -

يخ  واالستفادة من الذكية  للتاريرمي تدريس مادة التاريخ  إلى تأكيد الھوية واالنتماء لدى المتعلم وإكسابه ثقافة تاريخية تمكنه من التحلي بالفكر النقدي والقراءة : السلوك

  .ة واالعتزاز  بمآثر وبطوالت شعبهي، مع التأكيد على األصالوالتصرف المسؤول في محيطه االجتماع تجارب اآلخر
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   مادة في التحكم في المواد األخرىمساھمة ال 4.1

الھوية، التراث، الحدث، الزمن، الكرونولوجيا، األسباب، التطّور، النتائج، االنعكاسات، المعالم التاريخية، االنتماء، : التي ترتبط بـتقدم مادة التاريخ جملة من القيم والمفاھيم 

  ...  الحضارة 

البعد التاريخي الذي يتمثل في تأّمل أحداث وتفاعالت الماضي واالعتبار بعبره؛وبعد الحاضر الذي من خالله يستطيع : واإلنسان في حياته، ينبغي أن يجعل فكره في بعدين

  .ر الحاضر على  ضوء مجريات الماضي، ويحضر لبناء المستقبلوفي ربطه بين البعدين، يفس. التجاوب مع مشكالت الحاضر واألزمات التي تواجھه

  :  خصوصو تساھم مادة التاريخ في التكامل مع المواد األخرى من خالل ما توفره من مفاھيم ومصطلحات كمعارف مشتركة بين ھذه المواد منھا على ال

ادة التاريخ تمثل بطبيعتھا موردا من الموارد التي تعّزز المكتسبات اللغوية للمتعلم وتثريھا انطالقا مما إذا كانت اللغة العربية تشكل محورا وأداة للتعلم، فإن م :اللغة العربية

  . مختلفة ترتبط بأبعاد الزمن ومسميات األحداث والمعالم والشخصياتتتضمنّه من مفاھيم ونصوص تاريخية 

  .تالزم المادتين إذ أنھما تعالجان مفاھيم ومصطلحات تتعلق بالزمن والمكان مثل تاريخ تطور الظاھرة الجغرافيةارتباطا وثيقا نظرا ل اترتبط مادة التاريخ بالجغرافي :الجغرافيا

طية ومؤسسات اة الديمقراتوفر مادة التاريخ مفاھيم ومصطلحات يتم توظيفھا في مادة التربية المدنية  ،مما يساعد على فھم موضوعات تتعلق بالحياة المدنية والحي: التربية المدنية

  . الجمھورية كالدولة ونظام الحكم

إحصائية تبرز تطور  ترتبط مادة التاريخ بالرياضيات من حيث تكامل المادتين في استخدام األعداد وبناء الكرونولوجيا والتواريخ المعلمية وغيرھا من معطيات :الرياضيات

  ط األحداث بزمانھاالحدث التاريخي كتوظيف الحساب في ضبط المراحل التاريخية ورب

  . تساھم مادة التاريخ في إبراز مختلف مراحل التطور العلمي والتكنولوجي عبرا لعصور، لفھم ما تم تحقيقه من منجزات فنية وعلمية:التربية العلمية والتكنولوجية

 . من الشعوب واألمم عبرا لعالم والعصور تساھم مادة التاريخ في التعرف على مختلف اللغات والثقافات والحضارات  لكثير: اللغات األجنبية
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  ):  السنة الطور، المرحلة،( الخاصة بالمادة مالمـح التخـرج.2
  .اآلتيةوكفاءات الماّدة، تم تحريرھا بشكل متناسق ومنسجم حسب الجداول ) فكرية، منھجية، تواصلية، شخصية واجتماعية(ھي جملة القيم المتعلقة ببناء الشخصية والكفاءات عرضية 

  مالمح التخرج من التعليم األساسي 1.2
2   

  ملمح التخّرج من مرحلة التعليم االبتدائي  ملمح التخرج  من مرحلة  التعليم المتوّسط  ملمح التخّرج من التعليم األساسي  الميدان  الكفاءة

الكفاءات 
 الشاملة

في نھاية التعليم األساسي، يكون المتعلّم قادرا   
في محيطه  التصّرف بشكل مسؤول على

 من المستنبطة الدروس من االجتماعي، انطالقا
 عن معبّرا العام، الوطني والتاريخ التاريخ

  .وعيه برھانات المجتمع

في نھاية مرحة التعليم المتوّسط يكون المتعلم 
الحاضر، ويتصّرف فيه بشكل  قادرا على فھم

 النقدي وتحليله قراءته خالل منمسؤول 
 والعالم الجزائر ميّزت التي التاريخية لألحداث

  .العصور عبر

في نھاية مرحلة التعليم االبتدائي، يكون المتعلم 
ربط الصلة بين األحداث التاريخية  قادرا على

لوطنه والتعبير عن اعتزازه بھويته وانتمائه 
  .الوطني

الكفاءات 
 الختامية

الوثائق 
 التاريخية

أدوات ومفاھيم المادة يتمرس على توظيف 
 في الزمان واستغاللھا التموقعو جيبشكل منھ

 .في الدراسة التاريخية 

يدرس اآلثار والوثائق التاريخية دراسة منھجية 
   كمد خل للموضوعات  محل الدراسة

يوظّف أدوات ومفاھيم التاريخ بشكل منھجي من 
  .أجل التموقع في الزمن

 التاريخ الوطني
يستغل السندات المناسبة  للكشف عن مظاھر 

البحر الدولة الجزائرية الحديثة في منطقة قوة 
المتوسط وإبداء اعتزازه بمآثر  األبيض

 .وبطوالت شعبه عبر التاريخ

يستغل التوثيق التاريخي المناسب للتعرف على 
 البحر األبيض الصراع في منطقة أطراف

المتوسط واكتشاف مظاھر قوة الدولة 
الجزائرية الحديثة مبررا شرعية المقاومة 

ية ومبديا تمسكه بقيم الثورة التحريرية الوطن
 .الكبرى

يعبر عن تمسكه بمبدأ الحرية واالستقالل 
 .ورفضه لكل أنواع وأشكال الھيمنة واالستغالل

 التاريخ العـام
ينطلق من دراسة محطات من التاريـخ العـام 

عن مظاھر التحّول عبر العصور  للكشف
ي وإبراز عاملي التأثير والتأثر الحضاري ف

  .العالم

تاريخية معلميه تعكس  محطات من ينطلق
 عبر الحضارية المنجزات و األحداث الكبرى

التحّول في فضاء شمال إفريقيـا بعد  و العصور
الفتـح اإلسـالمي الستخالص معلومات تاريخية 

  .تمكنه فھم الحاضر واستشراف المستقبل

الشعب  وبطوالت اعتزازه بمآثر يعبر عن
المقاومة الوطنية والثورة الجزائري أثناء 
 .التحريرية الكبرى
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   التعليم المتوسطمالمح التخّرج من  2.2

القيـم 
 والمواقف

يكتسب الوعي  بجذور ھويّته الوطنية وأصوله   الھويـة
.التاريخية

يعبّر عن ارتباطه المتين بأرض األجداد والدفاع عن التراب 
.الوطني

 منبمكّونات ھويّته يكتسب الوعي
 . التاريخي تجذرهخالل اكتشاف

الضمير
 الوطني

يعبّر عن تجنّبه لالنسالخ والذوبان في مجتمعات 
. أخرى

 .يعتّز بانتمائه للجزائر .  يعبّر عن تجنّبه لالنسالخ والذوبان في مجتمعات أخرى

  المواطنة
يعمل على إبراز دور الشخصيات التاريخية

 .تماعيواألبطال والشھداء في محيطه االج
يعمل على إبراز دور الشخصيات التاريخية واألبطال 

 . والشھداء في محيطه االجتماعي
 .  يبدي اھتماما بالتاريخ الوطني

التفتح على 
  العالم

يبدي اعتزازا بمساھمة الجزائر في صنع جزء من 
 .تاريخ البشرية

يبدي اعتزازا بمساھمة الجزائر في صنع جزء من تاريخ 
 .البشرية

اكتشاف ح على العالم من خالل يتفتّ 
 .ثقافات شعوب  أخرى

 
 

الكفاءات 
 العرضية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طابع 
  فكري

يستثمر يستخلص، يرتب،يصنف،ينتقي،يالحظ،-
  المعلومات؛

  يفّسر، يحلّل، ويلخص؛ -
  يصدر أحكاما نقدية؛ -
  ؛ يستقرئيستنتج  -
  يعبر عن حبه االطالع ؛ -
.مشكالت اجتماعية معيشةيقترح الحلول المناسبة ل-

يستثمريستخلص، يرتب،يصنف،ينتقي،يالحظ،-
  المعلومات؛

  يفّسر، يحلّل، ويلخص؛ -
  يصدر أحكاما نقدية؛ -
  ؛ وستقرئيستنتج  -
  يعبر عن حبه االطالع ؛ -
 .يقترح الحلول المناسبة لمشكالت اجتماعية معيشة-

يبني المفاھيم الخاّصة بماّدة  -
لية منھا والتصنيفية التاريخ، األوّ 
  واالرتباطية؛

يرتّب على ساللم زمنية األحداث  -
  محّل الدراسة، ويعلّق عليھا؛

يقارن الفترات التاريخية بغيرھا،  -
 . ويستخلص أوجه الشبه واالختالف

طابع 
  منھجي

يستقرئ الخرائط والصور والبيانات والنصوص -
  بشكل منھجي؛

  الخاّص؛ يتحّكم في خطوات إنجاز مشروعه  -
  يستغّل تقنيات اإلعالم والتواصل؛ -

يعرف استخدامات متعددة لتقنيات اإلعالم  -
 .والتواصل

 يتّخذ طرق عمل ناجعة؛-
  يعود إلى تصّوراته لمعرفة أشكال مختلفة من األداء؛  -
يستقرئ الخرائط والصور والبيانات والنصوص بشكل  -

  منھجي؛
  ؛ يتحّكم في خطوات انجاز مشروعه الخاصّ  -
  يستغل تقنيات اإلعالم والتواصل؛ -
 يعرف استخدامات متعّددة لتقنيات اإلعالم والتواصل-

يحلل وثيقة بسيطة ويحّدد بعض  -
  مميزاتھا؛

  يحّدد مراحل أساسية في النص؛ -
يبحث عن المفردة  الجديدة في  -

 .  القاموس

طابع 
  تواصلي

 يتواصل بشكل جيّد ومفھوم مع اآلخرين؛-
  ح مسعاه باتّصال شفوي وكتابي؛ يشر -
يجري حوارا أو مناقشة حول موضوع محّدد  -

 . مرتبط بسياق ثقافي أو اجتماعي

  يختار وسيلة التواصل الناجعة تبعا للوضعية المستھدفة-
 .يتواصل بشكل جيّد ومفھوم مع اآلخرين -

  يشرح مسعاه ويبرر اختياراته؛ -
يوظّف أدوات ولغة الماّدة بشكل  -

ية تواصلية شفوية عم في وضسلي
  وكتابية؛ 

 .يستخدم الحاسوب في بحثه -

طابع 
شخصي 
  اجتماعي

يتحلى بالموضوعية في إصدار القرارات، ويبّرر -
  مواقفه بالحّجة واإلقناع؛

  لتبادل والقراءة المتنّوعة؛با يثري رصيده الثقافي -
  يحّدد لنفسه ھدفا، ويعمل على استقاللية أعماله؛ -

 على أساس الحجةه في محيطه مواقف يبرر -
.و اإلقناع 

يتحلى بالموضوعية في إصدار القرارات، ويبّرر مواقفه -
  بالحّجة واإلقناع؛

  يثري رصيده من الثقافة التاريخية بالمطالعة والتبادل؛ -
 .يحّدد لنفسه ھدفا، ويعمل على استقاللية أعماله -

  ينظم عمله الشخصي؛  -
  عمل ضمن فريق؛يتحلّى بروح ال -
 . يكتسب الوعي بمحيطه القريب -
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 المتوّسط1ملمح التخرج من الطور  المتوّسط 2ملمح التخرج من الطور   المتوّسط 3ملمح التخرج من الطور   المتوّسط ملمح التخرج من التعليم  الميدان  الكفاءات

الكفاءات 
  الشاملة

في نھاية مرحة التعليم المتوّسط،   
 ا على فھميكون المتعلم قادر

الحاضر، ويتصّرف فيه بشكل 
مسؤول امن خالل قراءته وتحليله 

النقدي لألحداث التاريخية التي ميّزت 
  .  الجزائر والعالم عبر العصور

في نھاية الطـور الثالث من التعليـم 
المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على تقديم 

تحليـل نقدّي لإلحداث التـاريخية التي 
ر منذ االحتالل الفرنسي، عرفتھا الجزائ

مستخلصا ما تضمنته المقاومة الوطنية 
والثورة التحريرية الكبرى من مآثر 

 .وبطوالت شعبه

في نھاية الطور الثاني من  التعليم 
المتوسط يكون المتعلم قادرا على  

االستدالل  على ما أحدثته البعثة 
المحمدية من تغـيير في تاريخ 

نشر  البشرية ودور المغاربة في
اإلسالم والتصدي للغزو األجنبي بعد 
  تشخيص أوضاع العالم قبل اإلسالم

في نھاية السنة األولى من التعليم 
المتوسط يكون المتعلم قادرا على 

إبراز قيمة الموروث التاريخي 
الوطني كمكون للھوية الوطنية ، 

من خالل التعرف واكتشاف 
المنجزات الحضارية وأساليب 

  .وسطه تكيف اإلنسان مع

الكفاءات 
  الختامية

الوثائق 
التاريخية

يدرس الوثائق التاريخية دراسة 
منھجية كمدخل الى الموضوعات  

  .محل الدراسة 

يدرس الوثيقة  التاريخية دراسة ـ 1
منھجية  باعتبارھا من ادوات بناء 

  المعرفة التاريخية 
 .... )رسائل  ، معاھدات و بيانات ( 

خية بشكل يدرس وثائق وخرائط تاري
منھجي  قصد توظيفھا كمدخل إلى  

  الدراسة التاريخية

يوظف اآلثار بشكل منھجي  
لوضع كرونولوجيا  العصور 
القديمة واكتشاف نمط معيشة  

  .إنسان ما قبل التاريخ

  التاريخ
 الوطني

يستغل التوثيق التاريخي المناسب 
للتعرف على أطراف الصراع في 

منطقة البحر األبيض المتوسط 
والكشف عن مظاھر قوة الدولة 

الجزائرية الحديثة مبررا شرعية 
المقاومة الوطنية ، مبديا تمسكه بقيم 

 الثورة  التحريرية الكبرى

يستغل التوثيق التاريخي المناسب في 
دراسة االستعمار الفرنسي و المقاومة 
الوطنية و الثورة التحريرية الكبرى، 
 مشيدا بالمآثر و البطوالت الشعبية

ستغل التوثيق التاريخي المناسب ي
الستخالص التحول الحاصل في 

الجزائر بعد الفتح  اإلسالمي ودور 
ة في منطقة الدولة الجزائرية الحديث
 .البحر األبيض المتوسط

يصنف المنجزات الحضارية 
القديمة  في الجزائر و شمال 

الحضارة اللوبية والبونية ( إفريقيا 
ازيغية مبرزا دور  الممالك  األم) 

  .  في مواجھة  االستعمار القديم 

التاريخ 
 العام

 معلميةينطلق من محطات تاريخية 
تعكس األحداث الكبرى والمنجزات 
الحضارية  عبر العصور و التحول 

في فضاء شمال إفريقيا بعد الفتح 
اإلسالمي الستخالص معلومات 

تاريخية تمكنه فھم الحاضر و 
  .استشراف المستقبل 

ثائق التاريخية المناسبة  يوظف الو
للتعرف  على موقف الجزائر المبدئي 

 .من القضايا العادلة في العالم

ينطلق من التغييرات التي أحدثھا 
اإلسالم في العالم  إلبراز العالقات و 

مظاھر  الصراع بين الغرب 
  المسيحي والشرق اإلسالمي

ينطلق من منجزات الحضارات 
 القديمة  في العالم الستخالص
عاملي التأثير والتأثر وتحديد 
  .   المجاالت الجغرافية لكل منھا
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 مالمح التخّرج من سنوات التعليم المتوّسط  3.2 

 الميدان  الكفاءة
متوّسط 1ملمح التخرج من السنة متوّسط 2نالسنة م ملمح التخرج متوّسط 3السنة من ملمح التخرج  متوّسط 4السنةملمح التخرج من 

  الطور األّول  الطور الثاني  لثالطور الثا

الكفاءة 
 الشاملة

الرابعة من التعليم  سنةفي نھاية ال 
المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على  

تقديم تحليل نقدي للتطورات 
التاريخية  للجزائر منذ االحتالل 

الفرنسي إلى  يومنا ھذا، مستخلصا 
ما تضمنته المقاومة الوطنية والثورة 

من مآثر ى التحريرية  الكبر
 .ةوبطوالت شعبي

في نھاية السنة الثالثة من التعليم 
المتوّسط، يكون المتعلّم قـادرا على 
التعبير عن اعتزازه بمكانة الدولة 

الجزائرية ودورھا في صد الھجمات 
بعد  األوربية على السواحل المغاربية،

حول  الصراع التعرف على مظاھر
 منطقة البحر األبيض المتوسط في

  .ر الحديثالعص

التعليم  من الثانية السنة في نھاية
 المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على

ربط العالقة بين الفتوحات 
اإلسالمية و مجاالت التأثير 

الحضاري لإلسالم في العالم،بعد 
الكشف عن المبادئ التي قام عليھا 

  .المجتمع اإلسالمي الجديد

التعليم  في نھاية السنة األولى من
ط، يكون المتعلم قادرا المتوسّ 

علٮإبراز قيمة الموروث التاريخي 
الوطني كمكون للھوية الوطنية ، 

من خالل التعرف واكتشاف 
المنجزات الحضارية وأساليب 

  .تكيف اإلنسان مع وسطه
  

الكفاءات 
  الختامية

الوثائق 
 التاريخية

يدرس الوثيقة التاريخية دراسة 
منھجية  باعتبارھا من أدوات بناء 

رسائل، ( عرفة التاريخية الم
  ).معاھدات وبيانات

يستقرئ نماذج من الخرائط التاريخية 
الستخالص معلومات تتعلق  بتطور 
الخالفة العثمانية والدولة الجزائرية 

 . الحديثة 

يدرس الوثيقة التاريخية من حيث  
صحيفة (الطبيعة، المصدر والنوع

 ...).المدينة المنورة 

جي  يوظّف اآلثار بشكل منھ
لوضع كرونولوجيا العصور 
القديمة واكتشاف نمط معيشة 

  .إنسان ما قبل التاريخ

التاريخ 
 الوطني

يستغل التوثيق التاريخي المناسب في 
دراسة االستعمار الفرنسي والمقاومة  
الوطنية والثورة التحريرية الكبرى،  

 . مشيدا بالمآثر والبطوالت الشعبية

ليل عناصر يستعمل التوثيق المناسب لتح
بناء الدولة الجزائرية الحديثة ذات 
في  السيادة الكاملة وإبراز مظاھر قوتھا

وعالقتھا  المتوسط األبيض منطقة البحر
  .  الخارجية

 
 

يستغل التوثيق المناسب للوقوف 
على المحطات الكبرى من تاريخ 
الجزائر منذ الفتح  اإلسالمي إلى 

مواجھة الغزو االسباني والبرتغالي 
 .مدن الساحلية  لل

يصنف المنجزات الحضارية 
القديمة  في الجزائر و شمال 

الحضارة  اللوبية (إفريقيا 
مبرزا دور الممالك  ) والبونية

األمازيغية في مواجھة  االستعمار 
  . القديم

التاريخ 
 العام

يوظف الوثائق التاريخية المناسبة   
للتعرف  على موقف الجزائر المبدئي 

 .العادلة في العالممن القضايا 

المناسب للتعرف  التاريخي يستقرئ التوثيق
على مظاھر النھضة األوربية الحديثة مع 

ربط العالقة بين الفتوحات العثمانية في 
 . أوربا والحمالت الصليبية

يعتمد خرائط الفتوحات اإلسالمية 
والتوثيق المناسب إلبراز التأثيرات 

  .الحضارية في أوربا  والعالم
 

لق من منجزات الحضارات ينط
القديمة  في العالم الستخالص عاملي 

التأثير والتأثر وتحديد المجاالت 
  .   الجغرافية لكل منھا
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القيم 
 والمواقف

 الھوية
ارتباطه المتين بأرض األجداد  عن يعبر

 .والدفاع عن التراب الوطني
بھويته الوطنية وأصوله  يبدي اعتزازه 

 .التاريخية
بجذور ھويته الوطنية  يكتسب الوعي 

 .وأصوله التاريخية
يكتسب الوعي بجذور ھويته الوطنية 

 .وأصوله التاريخية

الضمير 
 الوطني

يؤكد على بعدي األصالة واالنتماء  يعبر عن تمسكه بتعاليم اإلسالم يعبر عن وعيه بانتمائه الوطني   .يعي موقعه االجتماعي في وطنه
 .الوطنيين

 المواطنة
إبراز دور األبطال والشھداء  يعمل على

 .في محيطه االجتماعي
يمارس مواطنته من خالل إبداء وعيه  .يعتز بماضي الجزائر التاريخي المشرف

  بقيم المجتمع الجزائري المسلم 
يمارس مواطنته من خالل  إبداء 
وعيه بأھمية الموروث التاريخي 

  .الوطني

التفتح 
على العالم

متھا في صنع يعتز بدور الجزائر ومساھ
 .أحداث التاريخ العالمي

في صنع جزء من  الجزائر بمساھمة يعتز
 .األبيض المتوّسط تاريخ منطقة البحر

يعتز بدور الجزائر في الحفاظ على  
 تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

يعتز بدور إنسان شمال إفريقيا 
والجزائري في المساھمة في صنع 

 .التاريخ

  

  

  

الكفاءات 
 العرضية

  

  

 

طابع 
 فكري

  يستثمر المعلمات      -
  ينتقي المصادر المالئمة-
  يالحظ، يرتب، يصنف يفسر،  -
  يحلل، يستخلص، يلخص -
  يقيم نتائج عمله -
  يصدر أحكاما نقدية -
  يستغل التحاليل البسيطة  -
 يمارس الفكر الخالق       -

يعطي معنى لألحداث بالتركيز على  -
لتحول، الثبات، التطور، ا(مفاھيم التاريخ 

  المرحلية، السببية
  ينظم المعلومات-
  ينتقي المصادر المالئمة -
يالحظ، يرتب، يصنف يفسر، يحلل،  -

  يستخلص ،يلخص
 قصد الفھمطة يستغل التحاليل البسي -

يعطي معنى لألحداث بالتركيز على  -
التطور، التحول، ( مفاھيم التاريخ 

  ..) المرحلية، السببية
الفكرية من تحليل  ينمي مھاراته -

  .وتصنيف ومقارنة وتقييم وتعميم
يستخلص العالقة المتبادلة بين  -

الوقائع التاريخية وتأثيراتھا السياسية 
 واالقتصادية واالجتماعية

يوظف الكرونولوجيا لتحديد  -
ما قبل التاريخ (المراحل التاريخية 

 ) والتاريخ القديم
ينمي مھاراته الفكرية من تحليل  -

يف ومقارنة  وتعميم و تقييم  وتصن
  ينتقي المصادر المالئمة-
يالحظ، يرتب،  يفسر، يستخلص،  -

 .يلخص

طابع 
  منھجي

 يبحث عن المعلومات من مصادرھا، -
 قصد ويصنفھا وينظمھا يدونھا

  .استثمارھا بشكل مناسب
 يوظف خط التسلسل الزماني -
لتفسير السيرورة ) الكرونولوجيا( 

  . الماضي بالحاضرالتاريخية وربط 
  مشروعه    يتحكم في خطوات انجاز -
يستقرئ الخرائط والصور والبيانات  -

  والنصوص بشكل منھجي  
  ينظم عمله -
يعرف استخدامات متعددة لتقنيات  -

  .والتواصل اإلعالم

يدونھا  يبحث عن المعلومات من مصادرھا، -
  .و ينظمھا ويصنفھا قصد استثمارھا

يستقرئ الخرائط والصور والبيانات  -
  .والنصوص بشكل منھجي

يعود إلى تصوراته لمعرفة أشكال مختلفة  -
  من األداء

  يستغل تقنيات اإلعالم والتواصل -

  التواصل اإلعالم تقنيات يستغل -
  اإلعالم يستعمل أدوات -

 يبحث عن المعلومات من مصادرھا، -
يدونھا وينظمھا ويصنفھا قصد 

  . ااستثمارھ
يستقرئ الخرائط والصور والبيانات  -

  .والنصوص بشكل منھجي

 يبحث عن المعلومات من مصادرھا، -
يدونھا و ينظمھا ويصنفھا قصد 

  استثمارھا بشكل مناسب 
يستقرئ الخرائط والصور والبيانات  -

  .والنصوص بشكل منھجي
  

13



 

 

 

 مرحلة التعليم المتوّسـط                                                                                                          ج التاريـخ                                                                                                  ــامنھــ
 

                                                                                                                                                                                                  2016  - وزارة التربية الوطنية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طابع 
 تواصلي

الشفوي  يتحكم في عناصر التواصل -
  والكتابي ؛

ري حوارا أو مناقشة حول ـ يج
موضوع مرتبط بسياق ثقافي أو 

-إحياء مناسبة (اجتماعي أو علمي 
 التعريف بشخصية 

  )  التعليق على حدث -
ـ يتساءل ويكيف تواصله حسب 

  الطرف المستقبل
ـ يختار وسيلة التواصل الناجعة  تبعا

 للوضعية المستھدفة

يوظف مفاھيم المادة بشكل مناسب فيما  -
  .صال الشفوي أو الكتابييخص االت

  .يتواصل بشكل جيد ومفھوم  -
 

يتدخل بعبارات شفوية او كتابية سليمة  -
ويحسن استعمال أدوات المادة 

  .وتقنيات التبليغ والتواصل
يحترم القواعد تبعا للتعبير محل   -

  االختيار 
يستطيع ان يختار االستراتيجيات  -

 الفعالة للتواصل 

او كتابية  يتدخل بعبارات شفوية -
سليمة ويحسن استعمال أدوات المادة  

  .وتقنيات التبليغ والتواصل 
  يختار وسيلة التواصل الناجعة   -

 
 

 طابع
 شخصي

 ماعيتاج

 إصدار في بالموضوعية يتحلى -
المواقف باإلقناع  تبرير و القرارات
  والحجة

يستفيد من الدرس المستخلص من المثال  -
  .التاريخي

لثقافي بالتبادل وقراءات يثري رصيده ا -
  متنوعة

 يحدد أھدافه ويتمتع باالستقاللية تدريجيا -

يستفيد من الدرس والعبرة   المستخلصة   -
  .من المثال التاريخي

يبدي سلوكا إيجابيا اتجاه   الذات واآلخرين  -
  واتجاه  العمل المطلوب

يستزيد من رصيده الثقافي  بالتبادل  -
 وقراءات متنوعة 

سلوكا إيجابيا اتجاه   الذات  يبدي -
  واآلخرين واتجاه العمل المطلوب 

  يثق في نفسه  -
يعرف نتائج نشاطه ، نجاحاته   -

 وصعوباته    

يبدي سلوكا إيجابيا اتجاه   الذات  -
  واآلخرين واتجاه العمل المطلوب

يندمج في فوج العمل ويساھم في  -
 .تحقيق المھام المشترك
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  موارد لبناء الكفاءاتال مخطّط.3

  الختامية الكفاءاتالمياديـن األطـوار
 موارد بناء الكفاءات

 موارد منھجية موارد معرفية

ر 
ــو
لط
ا

1
 

  
الوثائق 
 التاريخية

يوظف اآلثار بشكل منھجي لوضع 
كرونولوجيا  العصور القديمة واكتشاف 

  .نمط معيشة إنسان ما قبل التاريخ

  القديمة  اآلثاردراسة  
  مواطن بقايا إنسان الزمن القديم ـ

األدوات الحجرية، العظام، : ـ أنواع اآلثار القديمة
الرسومات،  النقوش المسكوكات،

 ...والمخطوطات واأللواح

ـ ينتقي  مصادر  المعلومات المالئمة
  المعلومة يستغل

 التحاليل البسيطة قصد نقدية بعد أحكامايصدر  -
  الفھم؛

  ـ يعبر عن  رأيه؛
  ل يصنف يستقرئ ويستخلص؛ـ يحل

  ـ ينظم عمله ؛
  والتواصل؛ اإلعالم ـ يستغل  تقنيات

  ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم ؛
  ـ يتدخل بعبارات شفوية او كتابية سليمة ؛

استعمال أدوات وتقنيات للتبليغ  ـ يحسن
 ؛والتواصل

في فوج العمل ويساھم في ـ يتعاون ويندمج 
  تحقيق المھام المشتركة؛

  الفعالية في محيطه االجتماعيو صفـ يتّ 
  ـ يحترم قواعد العمل في  الفوج؛

  ـ يقترح  الحلول  الذكية ؛
ـ يستدل على ھويته الوطنية  من خالل تأكيد؛   

 .ارتباطه المتين بأرض األجداد 

التاريخ 
 الوطني

يصنف المنجزات الحضارية القديمة في 
الحضارة اللوبية (الجزائر وشمال إفريقيا 

مبرزا دور الممالك األمازيغية في ) ةوالبوني
  .مواجھة االستعمار القديم 

 :الجزائر وشمال إفريقيا في العصور القديمة
ـ التطور الحضاري لممالك شمال إفريقيا في 

  العصور القديمة 
 .ـ الحضارة اللوبية والبونية  

ـ االستعمار الثالثي القديم  لشمال إفريقيا 
 )طيوالبيزن الونداليالروماني (

التاريخ 
 العام

ينطلق من منجزات الحضارات القديمة   
في لعالم الستخالص عاملي التأثير والتأثر 

  .  وتحديد المجاالت الجغرافية لكل منھا

،الرافدية، ألمصريه: (الحضارات القديمة
  ) الرومانية، اليونانية، القرطاجية

  ـ مواطنھا وعوامل قيامھا، 
     ـ منجزاتھا الحضارية      

 .ـ بعدا التأثير والتأثر 
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 ختاميةالكفاءات ال المياديـن األطـوار
 موارد بناء الكفاءات

 موارد منھجية موارد معرفيـة

ر 
ــو
لط
ا

2
 

  
 الوثائق التاريخية

  

يدرس الوثيقة التاريخية من حيث 
صحيفة (الطبيعة، المصدر و النوع 

 ...)المدينة المنورة

 الخريطة التاريخية  

  الفة العثمانية الخ-

  التوسعات  العثمانية -

 

  المعلومة يستغل -

  ـ ينتقي مصادر المعلومات المالئمة

  .التحليل  ـ يصدر أحكاما نقدية بعد

  ـ يحلل يصنف يستقرئ ويستخلص 

  ـ يعبر عن  رأيه

  ـ يحلل يصنف يستقرئ ويستخلص 

  ـ ينظم عمله

  .ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل

  ـ يعبر بالرسم 

  ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم

  ـ يتدخل بعبارات شفوية أوكتابية سليمة

 ـ يساھم في العمل المشترك

  ـ يتصف بالجدية في محيطه االجتماعي

  ـ يحترم قواعد العمل في  الفوج

ـ يستدل على ھويته الوطنية  من خالل تأكيد  
 .ارتباطه المتين بأرض األجداد

 التاريخ الوطني

ناسب للوقوف على يستغل التوثيق الم
المحطات الكبرى في تاريخ الجزائر منذ 

الفتح االسالمي إلى مواجھة الغزو 
 االسباني و البرتغالي للمدن الساحلية

  الدولة الجزائرية الحديثة  

ـ طبيعة العالقات الجزائرية بالخالفة 
  العثمانية 

 ـ مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة

يثة في ـ مكانة الدولة الجزائرية الحد
 منطقة البحر األبيض المتوسط

 التاريخ العام
 
 
 

 

 يعتمد خرائط الفتوحات االسالمية

التأثيرات  إلبرازو التوثيق المناسب  
 .الحضارية في أوروبا و العالم

 

 

  النھضة األوربية  

  ـ عوامل النھضة األوربية 

  ـ مظاھر النھضة األوربية

ـ اختالل التوازن بين الشرق والغرب 
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الوثائق التاريخية

 
 

يستقرئ نماذج من الخرائط التاريخية 
الستخالص معلومات تتعلق بتطور 
الخالفة العثمانية و الدولة الجزائرية 

  الحديثة

 الخريطة التاريخية  

الخريطة التاريخية  -

ـ الخالفة العثمانية 

التوسعات  العثمانية -
 

 التاريخ الوطني
 
 
 
 

اسب لتحليل عناصر يستعمل التوثيق المن
بناء الدولة الجزائرية الحديثة ذات 

السيادة الكاملة و إبراز مظاھر قوتھا 
في منطقة البحر األبيض المتوسط و 

  تھا الخارجيةاعالق

  الدولة الجزائرية الحديثة 

طبيعة العالقات الجزائرية بالخالفة ـ 
العثمانية 

مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثةـ 

ة الجزائرية الحديثة في ـ مكانة الدول
  منطقة البحر األبيض المتوسط

 التاريخ العام

ب ي اريخي المناس ق الت تقرئ التوثي س
ة  اھر النھض ى مظ رف عل للتع
ين  ة ب ط العالق األوروبية الحديثة مع رب
ا و  ي أوروب ة ف ات العثماني الفتوح

  الحمالت الصليبية

  النھضة االوربية  

  عوامل النھضة االوربية ـ 

  ھر النھضة االوربيةـ مظا

  ـ اختالل التوازن بين الشرق والغرب
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 ختاميةالكفاءات ال المياديـنراألطـوا
 بناء الكفاءات موارد

 موارد منھجية موارد معرفيـة

ا
ور
طــ
ل

3 

  
الوثائق 
 التاريخية

يدرس الوثيقة  التاريخية دراسة منھجية  
 ةباعتبارھا من أدوات بناء المعرفة التاريخي

  .. )رسائل، معاھدات و بيانات(  

  : دراسة منھجية للوثيقة التاريخية
  ـ خطوات دراسة الوثيقة التاريخية

  ـ دراسة رسالة بولينياك
 ـ دراسة نداء أول نوفمبر 

  المعلومة يستغلـ 
  المالئمة مصادر المعلوماتينتقي   ـ

  ـ يستغل الملومة من خالل تنظيمھا وتحليلھا تحليال نقديا
  .التحليل  ر أحكاما نقدية بعدـ يصد

  ـ يحلل يصنف يستقرئ ويستخلص 
  ـ يعبر عن  رأيه

  ـ يحلل يصنف يستقرئ ويستخلص 
  ـ ينظم عمله

  في  األداء أسلوب ـ يتمثل أحسن 
ـ يكيف طرق عمله مع المھمة والسياق ويعدلھا عند 

  الضرورة
  .ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل

  ـ يعبر بالرسم 
  بشكل جيد ومفھومـ يتواصل 

  كتابية سليمة  ـ يتدخل بعبارات شفوية أو
في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام ـ يتعاون ويندمج 

  المشتركة
  ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي

  ـ يحترم قواعد العمل في  الفوج
ـ يستدل على ھويته الوطنية من خالل تأكيد ارتباطه 

 المتين بأرض

ريخ التا
 الوطني

يستغل التوثيق التاريخي المناسب في دراسة   
االستعمار الفرنسي و المقاومة  الوطنية  والثورة 
التحريرية الكبرى ،  مشيدا   بالمآثر والبطوالت 

 . الشعبية

 من والكفاح للجزائراالحتالل الفرنسي 
  أجل االستقالل؛

  الغزو واالحتالل -
ال ـ السياسة االستعمارية وتنوع أشك

  المقاومة؛
واستعادة مراحل الثورة التحريرية  -

 .السيادة الوطنية

 التاريخ العام

يوظف الوثائق التاريخية المناسبة  للتعرف    
على موقف الجزائر المبدئي من القضايا العادلة 

 .في العالم

  الجزائر والقضايا الدولية 
القضايا الدولية من خالل مواثيق  -

  زائريةالثورة والدولة الج
  الجزائر والمنظمات الدولية -
الجزائر وبوادر النظام الدولي  -

  .الجديد
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  ةمج السنوياالبر.4
  برنامج السنـة األولى من التعليم المتوّسط 1.4  

التعرف  من خالل وية الوطنية ،كمكون للھالوطني إبراز قيمة الموروث التاريخي  التعليم المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على من في نھاية السنة األولى
 الكفاءة الشاملة نصّ  .واكتشاف المنجزات الحضارية وأساليب تكيف اإلنسان مع وسطه

التقويم ومؤشرات معايير الزمن  الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة    المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية 

  سا08

  ـتصنيف الّمادة األثرية
  
الخطوات  احترام -

  المنھجية
  
االستنتاج والربط السليم  -
 

حول   التساؤل :وضعية تخصّ 
  خطوات دراسة اآلثار 

كرونولوجيا : وضعية تخّص
ما قبل (العصور القديمة 

  ؛)التاريخ والعصور الحجرية
اآلثار عنوان  :تخصّ  وضعية

الفترة التي عاش فيھا اإلنسان 
  .القديم

 :دراسة اآلثار القديمة 
بقايا إنسان العصور مواطن  -

  القديمة
  :أنواع اآلثار القديمة -
  األدوات الحجرية .
  العظـام  .
  المسكوكات  .
  النقوش والرسومات .
  .المخطوطات واأللواح.

يتمّرس على خطوات منھجية لدراسة  -
  اآلثـار من خالل نموذج على الخيار؛

يتعّرف على مواقع  آثار اإلنسان القديم   -
اري الزمان ويصنفھا وفق معي

  والمكان؛
 ـ  يربط العالقة بين المخلّفات األثرية

وخصوصيات الفترة التي عاش فيھا 
  .اإلنسان القديم

  

يوظّف اآلثار بشكل
منھجي لوضـع 
كرونـولوجيـا  

العصور القديمة 
واكتشاف نمط 
  معيشة إنسان ما

  .قبل التاريخ

الوثائق 
 التاريخية

  إدماج وضعية

 سا14

المجال ـ الدقة في ضبط 
  الجغرافي

  
  .ـ اإلسنتاج والربط السليم

  
  االستخالص الوجيه  ـ

 

  وضعية مشكلة تخص
الجغرافية للمالك  المجاالتـ  

القديمة في الجزائر 
  وشمال إفريقيا

  :وضعية مشكلة تخص  
ـ التطور الحضاري اللوبي 

  ؛والبوني
  : مشكلة تخص وضعية

 . مقاومة االختالل األجنبي
   

إفريقيا  الجزائر وشمال  
 :في العصور القديمة

ـ التطور الحضاري لممالك 
شمال إفريقيا في العصور 

  القديمة 
 .ـ الحضارة اللوبية والبونية  

القديم   االستعمار الثالثي
الروماني (لشمال إفريقيا  

  )والوندالي والبيزنطي

ـ يوقّع على خريطة المجاالت الجغرافية 
  للممالك القديمة في شمال إفريقيا؛

ـ يربط العالقة بين منجزات الحضارة 
المجاالت  والتطوري  البونية اللوبية و
  المختلفة؛

ـ يبرز البعد الوطني من خالل مقاومة 
 .االحتالل وسياسة روما اإلدماجية

يّصنف المنجزات 
الحضارية القديمة  
في الجزائر وشمال 

الحضارة  (ا يافريق
  ) البونية  اللوبية و

مبرزا دور الممالك  
االمازيغية في 

مواجھة  االستعمار 
  .القديم

التاريخ 
  الوطني

 إدماج وضعية  
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 سا10

الدقة في :المالءمة
  التصنيف

  :استعمال أدوات المادة
الدقة في الرسم و ضبط 

المجال الجغرافي  
  للحضارات القديمة

الربط والتحليل : االنسجام
 السليمين 

  :تخصّ  وضعية
تمثيل المجاالت الجغرافية  -

رات القديمة على للحضا
  خريطة

  : وضعية تخص
مظاھر التطور الحضاري  -

  : وضعية مشكلة تخص
إظھار عناصر التفاعل -

 .الحضاري

 القديمة الحضارات 
الرافدية،  ، المصريه-

الرومانية، اليونانية، 
  ؛ والقرطاجية

ـ مواطنھا وعوامل 
  قيامھا 

ـ منجزاتھا الحضارية    
 . ـ بعدا التأثير والتأثر

  

يربط العالقة بين طبيعة الحضارة  -
  ومنجزاتھا ومدى تطورھا

يوقع على خريطة المجاالت الجغرافية   -
  للحضارات القديمة 

يعتمد على المظاھر الحضارية الستجالء  -
 .عنصري  التأثير والتأثر الحضاريين 

ينطلق من منجزات 
الحضارات القديمة 

في العالم 
الستخالص عاملي 

تأثر التأثير وال
وتحديد المجاالت 
 .الجغرافية لكل منھا

  التاريخ
 العـام

   وضعية إدماج  
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  برنامج السنـة الثانية من التعليم المتوّسط 2.4  
الحضاري لإلسالم ربط العالقة بين الفتوحات اإلسالمية و مجاالت التأثير  التعليم المتوّسط، يكون المتعلم قادرا على من في نھاية السنة الثانية

.بعد الكشف عن المبادئ التي قام عليھا المجتمع اإلسالمي الجديد،في العالم  الكفاءة الشاملة نصّ 

 ومؤشرات معايير الزمن
 الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية التقويم

سا06  

  : المالءمة
  موضوع الصحيفة -
مال أدوات استع -

  الماّدة 
  بشكل منھجي 

: االنسجام
االستخالص 

 الوجيه

  :تخصّ  وضعية تعلمية
الخطوات المنھجية لدراسة 

  الوثيقة 
تقديم،تحليل،استخال(التاريخية

  ,)ص
ميادين  :تخصّ  وضعية تعلمية

  تحّول المجتمع اإلسالمي؛
  :تخص وضعية تعلمية

الجديد في الدولة اإلسالمية  منذ 
 .دينة المنورةالھجرة إلى الم

  :االتّفاقيات والمعاھدات التاريخية
لتحول في ا(صحيفة المدينة المنورة -

: الدولة اإلسالمية، المجتمع اإلسالمي
والتطور  - الراشدية، األمية، العبّاسية

  .)لألمة الحضاري

وفق  دراسة الوثيقة التاريخية.1
  . خطوات منھجية

اعتماد الوثيقة محل الدراسة . 2
ميادين التحول  وشرح مختلف
  .في المجتمع

ربط عالقة بين التحوالت . 3
السياسية واإلدارية بالتطور 

  .الحضاري في الدولة

 المتعلّم يدرس
اريخية الت وثيقةال

، طبيعتھا من حيـث
 .ونوعھا مصدرھا،

الوثائق 
  التاريخية

  إدماج وضعية

 سا14

 يبرز :المالءمة
  مفھوم الدعوة ،

استعمال أدوات  -
  المادة 

  استقراء السندات -
استعمال مفاھيم ذات  -

  الصلة بالموضوع 
ربط العالقة :االنسجام

بين الجھد 
 .والنتيجة

 شمال تحّول :وضعية تعلميـة
  إفريقيا إلى المغرب اإلسالمي

  )أمثلة ( 
التعّرف على :وضعية تعلمية

الدول اإلسالمية في كل من 
  الجزائر والمغرب 

انعكاسات :وضعية تعلمية
لسيادة اإلسالمية على تراجع ا
  .األندلس 

في تاريخ الجزائر المحطّات الكبرى
  والمغرب اإلسالمي؛

مظاھر تحّول شمال إفريقيا إلى مغرب  -
 ؛)قديم عرض إلبراز التحّولت( ؛إسالمي

األغلبية، الرستمية، (قيام الدول المستقلة -
والموّحدة في المغرب )اإلدريسية
 و  المرابطية(اإلسالمي
ودورھما في مواصلة نشر ،)ةالموّحدي
  ؛اإلسالم

مواجھة الغزو األوربي للسواحل  -
  .المغاربية

الجزائر  في الحاصل لتحّول. 1
والمغرب بعد الفتح 

  . اإلسالمي
الدول إسالمية في الجزائر .2

  .والمغرب اإلسالمي
والمغاربة في  جھد الجزائريين. 3

  .يموجھة الغزو األورب

يستغّل التوثيق 
قوف المناسب للو

على المحطّات 
 تاريخ من الكبرى

الجزائر منذ الفتح 
اإلسالمي إلى 

مواجھة الغزو 
االسباني 
 للمدن والبرتغالي
  الساحلية

التاريخ 
  الوطني

 إدماج وضعية  
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 سا12

  :المالءمة
  الدقّــة، -
 أدوات استعمال -

  : المادة
ماھية الدوافع  -

  الحقيقية

  : االنسجام
الربط بين السبب 

 .والنتيجة

  :تخص ضعية تعلميةو
خريطة انتشار اإلسالم في 

  .  الشرق والغرب

  :تخص وضعية تعلمية
  مظاھر الحضارة اإلسالمية 

  مظاھـر: تخص وضعية تعلمية
تأثـير الحضارة اإلسالمية في 

 .الحضارات األخرى

  :العـالم اإلسالمـي وتأثيراته الحضارية
والمكاني للفتوحات  الزمني االمتداد -

  اإلسالمية 
مظاھر الحضارة اإلسالمية في  -

  واألندلس المغرب المشرق و
 أوربا في تأثـير الحضـارة اإلسالمية -

  ،...)المدن، لمساجد(العمران : والعالم
الرياضيات، الطّب، (العلوم 

لخوارزمي، ابن سينا، ... (الفلك،االجتماع
  ؛...) ابن الھيثم، ابن خلدون

ابن العربي، سيدي ((البعد الروحي 
  ).شعيب ينبومد

إنجاز خريطة للفتوحات . 1
اإلسالمية في المشرق 

  والمغرب 
  

مظاھر الحضارة اإلسالمية . 2
في المشرق والمغرب 

  اإلسالميَْين
  
تأثير الحضارة اإلسالمية في . 3

 .أوربا والعالـم

  
يعتمد خرائط 

الفتوحـات 
 اإلسالميـة

 والتوثيـق المناسب
إلبراز التأثيرات 

 الحضاريـة
في  ةاإلسالمي

  مأوربـا  والعالـ

  التاريخ
 العـام

   إدماجوضعية  
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  برنامج السنـة الثالثة من التعليم المتوّسط 3.4 

على الھجمات األوربية  في نھاية السنة الثالثة من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على التعبير عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية، ودورھا في صدّ 
 .بعد التعّرف على مظاھر الصراع  حول منطقة البحر األبيض المتوّسط في العصر الحديث السواحل المغاربية،

الكفاءة  نصّ 
 الشاملة

التقويم مؤشرات و معايير الزمن  الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة      المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية 

 سا06

  ة المحتوى صحّ :المالءمة
  استعمال أدوات المادة -

المضمون، (النجاز خريطة
  ).مفتاح الخريطـة

  المنطقي   الترتيب :النسجام
 تقديم دراسة تحليلية -

تحديد  :تخص ضعية تعلمية
محتويات الخريطة وترتيب 

  فقرات مفتاحھا 
نشأة الدولة  :تخص ضعية تعلمية

  العثمانية وتطورھا
 توّسع :تخص ضعية تعلمية

رقعة الدولة العثمانية وإعالن 
 .الخالفة

 الخريطة التاريخية
  :وتوظيفھا

  الخالفة العثمانيـة؛ -
  .التوّسعات العثمانية -

 

استغـالل المعطيـات المناسبة لرسم 
  الخريطـة 
الدولة العثمانية وتوّسعھا  تطّور مراحل

  .في أوربا والمشرق
 العثمانية الخارجية للدولة العالقات تحليل

نماذج  ستقرئي
من الخرائط 

التـاريخية 
الستخالص 

معلومات تتعلّق 
بتطور الخالفة 

و الدولة  العثمانية
  الجزائرية الحديثة

الوثائق 
  التاريخية

  وضعية إدماج

سا14  

 -مفھوم الدولة :المالءمة 
بين العالقات الخارجية 
.االستقرار والتأّزم  

  
:استعمال أدوات الماّدة   
كل استقراء السندات بش

 منھجي 
واالستدالل الربط :االنسجام  

عناصر استكمال  بناء 
 مؤسسات الدولة

التنظيم :تخصوضعية تعلمية 
السياسي للدولة الجزائرية 

  الحديثة
وضعية تعلمية 

سطول والبحرية األ:تخص
 .المتوّسط الجزائرية في حوض

مكانة  :تخصوضعية تعلمية 
 عالقاتھاالجزائر الدولية، و

 .الخارجية

 الجزائرية الحديثة  ةالدول 
إلى االحتالل  16من القرن (

  :)الفرنسي
طبيعة العالقات الجزائرية  -

 بالخالفة العثمانية،
الدولة الجزائرية الحديثة في 

منطقة البحر األبيض 
  .المتوّسط

بناء مؤّسسات الدولة الجزائرية .1
  .الحديثة

مكانة الجزائر الدولية في الفترة محل . 2
  .الدراسة

 ت الجزائر الخارجية  في العھدعالقا. 3
 العثماني

التوثيق يستعمل 
 المناسب لتحليل

 بناء عناصر
الدولة الجزائرية 

الحديثة ذات 
السيادة الكاملة، 
وإبراز  مظاھر 

في منطقة  قوتھا
البحر األبيض 

 المتوّسط
وعالقاتھا 
  .الخارجية

التاريخ 
  الوطني

 وضعية إدماج  
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سا12  

يشرح : المالءمة
 ة،النھض عوامل

 ويتساءل حـول التأثير
  اإلسالمي الحضاري

استعمال أدوات  -
  :الماّدة

يستعمل مفاھيم ذات -
، وعالصلة بالموض

  وستقرئ السندات
  :االنسجام 

الربط ووضوح  
  .الفكرة

 مفھوم :تخص وضعية تعلمية
  ومظاھرھا عواملھا النھضة،

  
ربط  :تخص تعلمية وضعية
  العالقة

 بين تأثير الحضارة اإلسالمية
  وبوادر النھضة  

  
  :تخص وضعية تعلمية

نتائج اختالل التوازن بين الشرق  
 .اإلسالمي  والغرب المسيحي

عوامل :  النھضة األوربية
: قيام النھضة األوربية

الحضارة اإلسالمية، (
الكشوفات الجغرافية، 

الحركة العلمية، الحروب 
مظاھر النھضة )الصليبية

 :األوربية ونتائجھا
لفكرية ا(المظاھر ) أ

 ، ...والعلمية، الفنّية
الثورة (النتائج ) ب

االنجليزية، الثورة 
اختالل التوازن  -الفرنسية

بين الشرق اإلسالمي 
  ).والغرب األوروبي

 النھضة األوربية الحديثة قيام عوامل .1
وعالقتھا  النھضة األوربية الحديثة .2

 بتأثير الحضارة اإلسالمية
مي اختالل التوازن بين الشرق اإلسال. 3

  والغرب المسيحي
  
 

 التوثيق يستقرئ
التاريخي 

المناسب للتعـّرف 
على  مظاھر 

النھضة األوربية 
الحديثة مع ربط 

العالقة بين 
الفتوحات 

العثمانية  في 
أوربـا والحمـالت 

 .الصليبية

  
  التاريخ
 العـام

   وضعية إدماج  
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  طبرنامج السنـة الرابعة من التعليم المتوسّ  4.4  
 الرابعة  من  التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على  تقديم  تحليل نقدي للتطورات  التاريخية  للجزائر منذ االحتالل الفرنسي الى  السنةفي نھاية 
 لةالكفاءة الشام نصّ  من مآثر وبطوالت شعبيهمستخلصا  ما تضمنته المقاومة الوطنية والثورة التحريرية  الكبرى  يومنا ھذا ،

الزمن التقويم ومؤشرات معايير  الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية

  سا06

 :المالءمة
  موضوع الرسالة

  :المادة  أدواتاستعمال 
  ـ استقراء السندات

استعمال مفاھيم ذات  
  الصلة

بين  الربط :االنسجام
مساوئ االستعمار 

  .فض لــهوموقف الر

  :وضعية مشكلة تعلمية تخص
ـ كيفية تقديم الوثيقة  وتحليلھا 

واستخالص المعلومات 
  الضرورية منھا 

وضعية مشكلة تعلمية  
  : تخص

 إلى ك بولينيانموذج رسالة ـ  
  . أوربا وأمراءملوك 

 : وضعية مشكلة تعلمية تخص
نوفمبر  اول ـ نموذج نداء

1954 

 :لمنھجيةالوثيقة التاريخية ودراستھا ا
خطوات دراسة الوثيقة التاريخية،  -

 دراسة رسالة بولينياك،
.دراسة نداء أّول نوفمبر

ـ يدرس الوثيقة التاريخية وفق
تقديم  الوثيقة : خطوات منھجية 

  ـ تحليلھا  
  .و استخالص  مضمونھا  

ـ يقدم دراسة تحليلية نقدية 
فيما يخص  بولينياكلرسالة 

ل الدوافع الحقيقية لالحتال
  ..... للجزائر  الفرنسي

نوفمبر  أولـ يدرس وثيقة نداء 
  لشرح دالالت الحدث 

يدرس الوثيقة . 1
التاريخية دراسة 

منھجية  باعتبارھا 
بناء  أدواتمن 

  المعرفة التاريخية
رسائل، معاھدات ( 

  ...)وبيانات
الوثائــق 
 التاريخية

 وضعية إدماج 
الزمن التقويم ومؤشراتمعايير المحتويات المعرفية وضعيات تعلميةأنماط مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية  الميادين

 سا16

 :المالءمة
  األسبابعرض 

  :المادة  أدواتاستعمال 
  ـ استقراء السندات

استعمال مفاھيم ذات  
  الصلة

  :االنسجام 
التحليل الموضوعي  ـ 

 لألحداث

  :وضعية مشكلة تعلمية تخص
المقاومة  أساليبـ تنوع 
  الوطنية

  
  :وضعية مشكلة تعلمية تخص

ـ ظروف وأسباب اندالع 
الثورة التحريرية واستمرارھا 
عبر مراحل سجلت انتصارات 

  .وبطوالت شعبية
  :وضعية مشكلة تعلمية تخص

ــ موقف الدولة الجزائر تجاه  
 .القضايا  العادلة في العالم 

االحتالل الفرنسي للجزائر والكفاح من
  :أجل االستقالل

غزو الفرنسي والتوّسع في احتالل ال -
 الجزائر،

دولة األمير عبد القادر وتنوع أشكال  -
  .المقاومة في القرن التاسع عشر 

السياسة االستعمارية وتأثيرھا على  -
المجتمع الجزائري في القرنين التاسع 

 عشر والعشرين،
نشأة الحركة الوطنية الحديثة في القرن  -

 العشرين
الكبرى  من مراحل الثورة التحريرية 

استعادة السيادة  إلى1954اندالعھا سنة 
 .1962الوطنية سنة

ـ يقدم عرضا حول تطور
المقاومة الوطنية لالستعمار 

المقاومة (الفرنسي  في الجزائر 
الشعبية ـ العمل السياسي ـ 
  ). التوجه نحو الكفاح المسلح 

ـ يشرح ظروف وأسباب اندالع 
 1954الثورة التحريرية 
صيات كل مرحلة ويشرح خصو
  من مراحلھا 
ندات ذات داللة ـ يستغل  س

لتأكيد مواقف الدولة الجزائرية 
  تجاه القضايا العادلة في العالم 

  

ـ  يستغل التوثيق  2
التاريخي المناسب 

في دراسة  
االستعمار الفرنسي 

و المقاومة  
طنية  والثورة الو

  التحريرية الكبرى 
مشيدا بالمآثر 

والبطوالت 
  . بيةالشع

التاريخ 
  الوطني

  إدماج وضعية
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 سا10

التعريف :المالءمة 
  الدقيق   

  :استعمال ادوات المادة 
  ـ استقراء السندات

  :االنسجام 
التحليل الموضوعي  ـ 

 لألحداث

  :وضعية مشكلة تعلمية تخص
  ؤر التوتر  بمفھوم 

 : وضعية مشكلة تعلمية تخص
الصراع في المنطقة  أبعاد

  محل التوتر
 : مشكلة تعلمية تخص وضعية

  لماذا مساندة التحرر ؟  
 

 :والقضايا الدولية الجزائر
خالل مواثيق  من القضايا الدوليةٌ  -

 الثورة والدولة لجزائرية
 ؛مات الدوليةالمنظّ  و الجزائر -
 .النظام الدولي الجديد وبوادر الجزائر -
  

ـ يستقرئ خريطة بأھم  مواقع 
 بؤر التوتر في العالم في الوقت

  .الراھن
يختار موقعا من مواقع بؤر ـ

 أبعادالتوتر في العالم لشرح  
  .الظاھرة 

ـ يحرر فقرة  يبرز فيھا مساندته 
تقرير مصير شعب ال يزال 

يعاني من الھيمنة  واالستعمار 
  )فلسطين، الصحراء الغربية(
 

ـ  يوظف الوثائق 3
التاريخية المناسبة  

للتعرف  على 
موقف الجزائر 

 المبدئي من
القضايا العادلة في 

  .العالم

 التاريخ
  العام

  وضعية إدماج  
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  ج حيز التطبيقاكيفية وضع المنھ. 5

  ج حيز التطبيق  اتوصيات تتعلق بوضع المنھ 1. 5

تلميذ القيام بتعلّمه الذاتي، وھذا بفضل الفضاءات التي يجب إنشاؤھا، والتي  شكل يسمح لكلّ بيتعيّن أن تھيِّئ المؤّسسة المدرسية « : الوطنية جاء في القانون التوجيھي للتربية

  .  »تسمح له بالتمتّع الفعلي باالستقاللية والتفتح على البيئة وعلى العالم

إعداد مخطّط التعلّمات السنوي اعتمادا على المنھاج  -: لھالكّن المربّي له ما يوفّره من جھته لتنفيذ المنھاج، وأوّ . ھذا ما وضعه القانون التوجيھي على عاتق المدرسة لتوفيّره

  ؛المرافقة له، وليس توزيعا سنويا والوثيقة

  ؛تعلّمية الضرورية لبناء الكفاءاتإعداد المقاطع ال -

  ؛ بين المواد في العمل البيداغوجي التنسيق بين األساتذة ، لضمان التكامل -

  ؛مل الفردي أو العمل الفوجيمج للعتنظيم القسم وفق النشاط المبر -

.يدينية كسياقات تربوية وبيداغوجاستغالل المناسبات الوطنية التاريخية وال -
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   تقديم الماّدة1.

المفاھيم كثير من الحاجيات األساسية لإلنسان، باعتبارھا معرفة إجرائية ووظيفية، تتجاوز الوصف والشرح لما ھو على سطح األرض لتتناول جملة من تجيب الجغرافيا لتس    

مع المحيط بشكل عام وتتبنى في ذلك مقاربة علمية، تمكن من  المتعلقة باإلشكاليات التي تطرحھا العالقة بين السكان ومجالھم الجغرافي والبيئي وأساليبھم في التنمية والتعامل

  .د الطبيعيةالكشف عن دور اإلنسان وتقنياته المتنوعة في مواجھة المشاكل الناتجة عن التأقلم والتفاعل مع البيئة وتھيئة اإلقليم واستغالل للموار

ة  بالنسبة للسكان والتنمية، حيث نجد اإلنسان في قلب النظام البيئي، كأكبر مغير للوسط الطبيعي، يساھم تتضح وظيفية الجغرافية، من خالل دراسة جملة من اإلشكاليات المطروح

لوظيفية  تساعد على حسن التصرف في باستراتيجياته ونشاطاته وقراراته وما يصنعه من أدوات وما يمارسه من نشاط في التأثير على البيئة إيجابا وسلبا، لذا فان الجغرافية ا

 . والتنمية والبيئة الفضاء الجغرافي من حيث التموقع واالنتقال والتعامل مع وضعيات حياتية بما يساعد المتعلم على التفكير واقتراح الحلول لمشاكل السكان

 من الوسط الذي يعيش فيه التلميذ ن يكون االنطالقوتحديد مواقعھا، بل في ھذه المرحلة الدراسية ، ال بّد أ الفضاءاتو ال ينبغي أن يقتصر درس الجغرافيا على وصف األماكن

  .ألّن الھدف ھو اكتساب التلميذ مفھوم الفضاء الجغرافي إلدراك العالم الذي يحيط به، وذلك في عالقة مع التاريخ والتربية المدنية ومحيطه

فالتلميذ سيدرك من خالل . والمجتمعات، وقدراتھم على التكيّف مع المستلزمات الجغرافيةوأفضل مقاربة في ھذا المجال ھي تلك التي تمكّن من إبراز المميّزات العاّمة لإلنسان 

  . ّدي به إلى التفتّح على الغيرمالحظة محيطه خاّصية الوسط الذي يعيش فيه، فينتھي به األمر إلى إدراك تنّوع أشكال الحياة التي تتّخذھا المجتمعات البشرية، مّما يؤ

للتلميذ، انطالقا من مدرسته، ثّم حيّه،ثّم مدينته أوقريته، فالمساحات  ة في شكل نشاطات استكشافية في ھذا الطور، سترّكز على المحافظة على الوسط الطبيعيإّن المعارف المجنّد

  . الماء، التلّوث، المناخ ، التصّحرالنظافة، المحافظة على : ثّم نقوده تدريجيا نحو المسائل الكبرى المتعلّقة بالبيئة في الوطن والعالم، مثل... الخضراء

الفالحة المعتمدة على السقي التقليدي بالفقّارات في صحرائنا، التضامن في تسيير األزمات التي : ونؤّكد ھاھنا أّن الجغرافيا المحلّية تكتسي أھّمية بيداغوجية في الجزائر، مثل

  . وغيرھا... ، السّد األخضر ، التطّوع، )تافسويت(ل بقدوم الربيع تواجه المجتمع المحلّي من خالل االحتفال بينّاير ، االحتفا

لس، الكرة األرضية، الصور والرسومات، الفيديوھات الوثائقية، المعطيات االكتب ، الخرائط والوثائق، األط: ال بّد من تناول النشاط البيداغوجي للجغرافيا بكّل تنّوعه وإبداعه

 .النوادي الخضراء في المدارس ، إنشاء الركن األخضر في القسم، إنشاء)أسماء اإلنسان، المدارس مثال(، معارف حول دراسة األسماء )ناألماك أسماءأصل (الطوبوغرافية 
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  غايات ماّدة الجغرافيا في  مرحلة التعليم المتوسط 1.1

  :منتمكين المتعلمين ترمي الجغرافيا في التعليم المتوسط إلى تحقيق غايات تتمثّـل في         

  تأكيد ھويتھم وانتمائھم، والتموقع والتعامل االيجابي مع المحيط؛ -

  فھم التباين والتنوع في المجال الجغرافي، وربط العالقة بين اإلنسان والتنمية والبيئة، واستغالله للموارد الطبيعية؛ اكتساب ثقافة جغرافية تمكن من  -

 .ابير الوقائية تجاه المخاطر الكبرى والحفاظ على البيئةاكتساب آليات التصرف بشكل مسؤول، واتخاذ التد -

  : مساھمة الماّدة في تحقيق الملمح الشامل 2.1

    :مل من خالل الكفاءات التي سيأتي بيانھا اتساھم مادة الجغرافية في تحقيق الملمح الش             

  .جزائر والعالم، من خالل توظيف أدوات  المادة  والكشف عن مشاكل السكان والتنمية والبيئةاقتراح الحلول المناسبة لعقلنة استغالل الموارد الطبيعية في ال - 

  .ع والتباين الجغرافيين في العالمربط العالقة بين اإلنسان وأساليب تأقلمه مع مجاله الجغرافي، بعد الكشف عن التنو - 

  لقارات في ا ع الجغرافيين وعالقة ذلك بالسكانالتباين والتنو إبراز - 

  .ية والحفاظ على الموارد الطبيعيةللجزائر وصوال إلى تثمين جھود التنمية الموقع وتنوع المجال الطبيعي إلبراز أھم استغالل الخرائط واإلحداثيات الجغرافية - 

  ارد المجندةطبيعة المو  3.1

  .، والمعرفة السلوكية)أو المعرفة األدائية(المعرفة الصرفة، والمھارات : التعليم المتوسط فيما يليتتمثل طبيعة الموارد المجندة في تعلم مادة الجغرافيا في مرحلة             

  ، كمفاھيم أولية تتمثل في مفردات ومصطلحات جغرافية ومفاھيم تصنيفية تتناول التنوعترتبط المعرفة الجغرافية الصرفة بمفاھيم المادة: الصرفة المعرفة الجغرافية) أ 

  يفه مع المحيط وحلوله الجغرافي ،  ومفاھيم ارتباطية  تفسر العالقة بين اإلنسان ومحيطه او بيئته وصوال إلى مفاھيم نظرية تتناول تجارب اإلنسان وأساليب تك والتباين

  :في معالجة وضعيات حياتية  ،وقد تم رصد وترتيب المضمون المعرفي، تبعا  للميادين  المعرفية التالية 

  ؛غرافيلمجال الجاـ 

   ؛ـ السكان والتنمية

 .ـ السكان البيئة

  

31



 

 

 

 يم المتوّسـطمرحلة التعل                                                                       منھــاج الجغرافيـا                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                  2016   - وزارة التربية الوطنية
 

  :ترتبط المھارات، أو المعرفة األدائية، في مادة الجغرافيا في التعليم المتوسط بمھارات توظيف أدوات المادة بشكل منھجي، مثل):األداء(المھارات ) ب

  من صور ونصوص ، قصد معالجة وضعيات مشكلة ذات الصلة بالمادة،  ية والجداول اإلحصائية وباقي السندات ،دـ استقراء الخرائط والمعطيات العد  

  ـ االستعمال السليم للغة المادة  من خالل التواصل الشفوي والكتابي،   

 ـ مھارات التموقع وتحديد المكان  واستخالص ما يتصل بالموقع الجغرافي والموقع الفلكي،  وفھم الظاھرة الجغرافية محّل الدراسة؛  

لى  السلوك ترمي الجغرافيا الوظيفية إلى تمكين المتعلم من التحلّي بروح المسؤولية والمواطنة من خالل اكتساب المعرفة والمھارات التي  تساعده ع:عرفة السلوكية الم) ج

طه االجتماعي، ويتخذ إجراءات وقائية من المخاطر السوي  في محيطه ومجاله الجغرافي، كان يتصرف بشكل ايجابي تجاه البيئة، ويقترح الحلول للمشاكل المطروحة في محي

  . اقع الجغرافيةوالكبرى ، ويساھم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والم

  ة في التحّكم في المواّد األخرىمساھمة المادّ  4.1

ظاھرة الجغرافية محل الدراسة؛ وتساھم في التحكم في المواد األخرى،كإثراء العربية الجغرافيا نقطة التقاء المواد التعليمية، توظف المعطيات المعرفية لتلك المواد بما يمّكن من فھم ال

فمثلما يرتبط الحدث في مسار . نفسھا من حيث بعدھا المكاني والزماني يتناوالن الظاھرة ذفعالقته بالجغرافيا تكاملية، إ أّما التاريخ،. بزاد لغوي من خالل المفاھيم والمصطلحات

  . وللجغرافيا ارتباط أيضا بالتربية المدنية، من خالل تحديد مواقع مقرات المؤسسات العمومية، التلوث، البيئة.كان بالتغير والتحول عبر الزمانبالمكان، يرتبط الموقوعه وتطوره 

  .كاألعداد واإلحصائيات والرسومات البيانية لفھم ظاھرة جغرافية كما تستعمل الجغرافيا مفاھيم رياضية،
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  ): السنة الطور، المرحلة،( الخاصة بالمادة مالمح التخّرج. 2
  .وكفاءات الماّدة، تم تحريرھا بشكل متناسق ومنسجم حسب الجداول اآلتية) فكرية، منھجية، تواصلية، شخصية واجتماعية(ضية عرْ الالقيم المتعلقة ببناء الشخصية والكفاءات  ھي جملة

  اسيمالمح التخرج من التعليم األس 1.2
 ملمح التخرج من  مرحلة  التعليم االبتدائي  ملمح التخرج  من مرحلة  التعليم المتوّسط  ملمح التخرج  من  التعليم األساسي  الميدان  الكفاءة

الكفاءات 
  الشاملة

قادرا على ة التعليم األساسي يكون المتعلم في نھاي  
ما اكتسبه من  له الجغرافي بتوظيفافي مج االنسجام
ت الصلة بالسكان والتنمية والبيئة وتھيئة معرفة ذا

  .اإلقليم في الجزائر والعالم 

في نھاية مرحلة التعليم المتوسط يكون المتعلم  قادرا 
على  اقتراح الحلول المناسبة  لعقلنة استغالل 

من خالل . في الجزائر والعالم  الموارد الطبيعية
توظيف أدوات المادة  والكشف عن مشاكل السكان 

  .لتنمية والبيئةوا

يكون  ي نھاية مرحلة التعليم االبتدائيـ ف
المتعلم  قادرا على المساھمة في اقتراح 
حلول ذكية لمشاكل السكان والبيئة في 
محيطه القريب ، بعد  معرفة معطيات 

  .مجاله الجغرافي المحلي والوطني 

الكفاءات 
  الختامية

لمجالا
 الجغرافي

دة ومفاھيمھا  بشكل يتمرس على توظيف  أدوات الما
منھجي من اجل استغاللھا في اكتشاف المجال 

  .  الجغرافي

يستغل أدوات  ومفاھيم المادة بشكل منھجي 
الستخالص نتائج التباين والتنوع الجغرافي في 

  .الجزائر و العالم

يوظف أدوات ومفاھيم المادة بشكل منھجي 
من أجل التموقع  وفھم الظواھر الجغرافية 

  .المختلفة
 السكان
  والتنمية

يربط العالقة بين السكان والتنمية  في الجزائر والعالم 
على ضوء ما يستخلصه من معطيات حول مدى 

استغالل موارد الوسط الطبيعي ومختلف أنواع النشاط 
  .االقتصادي 

يؤكد على أھمية التنمية المستدامة والحفاظ على 
تھيئتھم  البيئة بعد ربط العالقة بين توزيع  السكان و

 .لإلقليم وتنوع نشاطھم االقتصادي 

ربط العالقة بين جھود التنمية المحلية و ي
االقتصادي  الوطنية وعالقة ذلك بالتطور

 .واالجتماعي

 السكان
  والبيئة

ينطلق من تھيئة اإلقليم القتراح الحلول المناسبة 
 .لمشاكل البيئة والمخاطر الكبرى في الجزائر والعالم 

لمعطيات الجغرافية يستخلص مشاكل باستغالل ا
التدھور البيئي والمخاطر الكبرى في الجزائر 

  .والعالم قصد اقتراح الحلول المناسبة

ينطلق من أمثلة واقعية من محيطه  
للمساھمة  باقتراح إجراءات مالئمة لحماية 

 . البيئة والوقاية من المخاطر الكبرى 

القيم 
 والمواقف

منبع جذور ھويته مھد و لى الجزائر،يعتز بانتمائه إ الھوية
 .الوطنية

يبدي ارتباطه المتين بأرض األجداد والدفاع عنھا ،  
  واعيا بقيمة و جمال بالده

 يعتز بھويته الجزائرية وانتمائه الى الجزائر

الضمير 
 الوطني

ينمي اتجاھات مرغوب  فيھا تجاه مجاله الجغرافي و  
لمواقع الجغرافية يحافظ على استغالل موارد البالد وا

 . واألثرية 

ينمي اتجاھات مرغوب  فيھا تجاه مجاله الجغرافي  
  موارد طبيعية ومواقع الجغرافية واثريةك

يتخذ مواقف ايجابية من اجل الحفاظ على   
  موارد  البالد  

المواطنة المسؤولة انطالقا من فھم مجاله  ـ يبدي روح  المواطنة
 .حيطهالجغرافي وقضايا مجتمعه و م

المواطنة المسؤولة من خال ل االھتمام ـ يبدي روح 
  .بقضايا مجتمعه و محيطه

 المواطنة المسؤولة ـ يتحلى  بروح 

  التفتــح
 على
 العالم

يؤكد وعيه بالمصالح والمنافع المشتركة  والمتكاملة 
 .بين الجزائر  وبقية بلدان العالم

كاملة يؤكد وعيه بالمصالح والمنافع المشتركة  والمت
 .بين الجزائر  وبقية بلدان العالم

 
  

يتقبل األخر ويكتشف مجاالت جغرافية 
 .وثقافية أخرى 
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الكفاءات 
  العرضية

طابع 
  فكري

  ـ يستثمر المعلمة
  طرق حل  المشكلة ويختار انسبھا ـ يتصور 

  ـ يقيم نتائج عمله
  التحاليل البسيطة  ـ يصدر أحكاما نقدية بعد

  ـ يعبر عن  رأيه
  مل التفكير من نوع االستقراء واالستنتاجـ يستع

  .ـ يعبر عن حب االطالع والتصور واإلنشاء
 المصطلحات الجغرافيةو تحكم في المفاھيم األساسيةـ ي

 المادة مواردي بتجنيده  لمسعى االستداللالـ يتبنّى 
لضبط األبعاد المكانية وتحليل عناصر الظاھرة 

  الجغرافية
من خالل فھم التحوالت  ـ يعي الرھانات  والتحديات

مجال الحديثة والتوجھات ذات العالقة بمكونات ال
  .الجغرافي

  ـ يستثمر المعلمة
  طرق حل  المشكلة ويختار انسبھا ـ يتصور 

  ـ يقيم نتائج عمله
التحاليل البسيطة قصد  ـ يصدر أحكاما نقدية بعد

  الفھم
  ـ يعبر عن  رأيه

  ستنتاجـ يستعمل التفكير من نوع االستقراء واال
  .ـ يعبر عن حب االطالع والتصور واإلنشاء

المصطلحات و تحكم في المفاھيم األساسيةـ ي
  الجغرافية

 المادة مواردي بتجنيده  لمسعى االستداللالـ يتبنى 
لضبط األبعاد المكانية و تحليل عناصر الظاھرة 

  الجغرافية 
ـ يعي الرھانات والتحديات من خالل فھم التحوالت 

مجال لتوجھات ذات العالقة بمكونات الالحديثة وا
  الجغرافي البيئي

  ـ يستثمر المعلمة
 طرق حل  المشكلة ويختار انسبھا ـ يتصور 

  ـ يقيم نتائج عمله
التحاليل البسيطة  ـ يصدر أحكاما نقدية بعد

  قصد الفھم
  ـ يعبر عن  رأيه

ـ يستعمل التفكير من نوع االستقراء 
  واالستنتاج

  .لظاھرة الجغرافية ـ يتعرف على عناصر ا

طابع 
  منھجي

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل
  ـ يستثمر المعطيات في التحليل وتصور الحلول 

يصيغ ة والظاھرة الجغرافي تخصّ يطرح إشكاليات   ـ
  حلّھاالفرضيات بما يمّكنه من التدرج في 

  .شروعه الخاص يتحّكم في خطوات انجاز مـ 

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  .ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل
ـ يجمع  معطيات مختلفة ويستثمرھا في التحليل 

  وتصور الحلول 
ة تخص الظاھرة الجغرافييطرح إشكاليات   ـ
يصيغ الفرضيات وفق ما يمكنه من التدرج في و

  حلھا
 .عه الخاص يتحكم في خطوات انجاز مشرو ـ 
 
 
  

يتخذ طرق عمل ناجعة من خالل تنظيم  -
  عمله

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  .ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل
  يحدد مراحل أساسية في النص  -
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طابع 
  تواصلي

  يتواصل بشكل جيد ومفھوم -
يتدخل بعبارات شفوية او كتابية سليمة ويحسن  -

 .نيات للتبليغ والتواصلاستعمال أدوات وتق
  يحاور ويناقش في موضوعات جغرافية -

ـ يحسن استغالل وسائل االتصال  والخطاب 
  .التبليغ االستداللي في عملية

  يتواصل بشكل جيد ومفھوم من طرف  االخرين
ـ يتدخل بعبارات شفوية او كتابية سليمة ويحسن   

 .استعمال أدوات وتقنيات للتبليغ والتواصل
  حوارا أو مناقشة حول موضوع جغرافي ـ  يجري

ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم من طرف  
  اآلخرين

ـ يعرض كتابيا أو شفويا معلومات مكتسبة 
.                                     مع االستدالل

  

طابع 
شخصي 
  اجتماعي

  ـ  يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ويساھم في تحقيق ويندمج   يتعاون
  المھام المشتركة

يتصف بالمبادرة  واقتراح حلول موضوعية تخص   -
  .مشكالت جغرافية  

   يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي
اه مجاله الجغرافي ويكون ينتھج تصرفا إيجابيا تج -

  .بالمشكالت الحساسة لوطنهمتبصرا 

  في نفسه  ـ يعرف ذاته ويثق
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ويساھم في تحقيق يتعاون ويندمج  -
  المھام المشتركة

يتصف بالمبادرة واقتراح حلول موضوعية تخّص   -
  .مشكالت جغرافية  

  ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي 
ن ينتھج تصرفا إيجابيا تجاه مجاله الجغرافي ويكو -

  .  متبصرا بالمشكالت الحساسة لوطنه
يتصف بالجدية والفعالية في التعاون والمساھمة  -

  .في  العمل الجماعي 

  ـ يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ويساھم في ـ يتعاون ويندمج 
  تحقيق المھام المشتركة

  يبدي حب االطالع -
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 أطوار التعليم المتوّسط  مالمح التخّرج من  2.2 
    1ملمح التخرج  من الطور   2ملمح التخرج  من الطور    3ملمح التخرج من الطور  ملمح التخرج من التعليم المتوسط الميدان الكفاءات

الكفاءة 
    الشاملة

في نھاية مرحلة التعليم المتوسط يكون 
اقتراح الحلول المتعلم قادرا على 

ة لعقلنة استغالل الموارد الطبيعية المناسب
في الجزائر والعالم، من خالل توظيف 

أدوات المادة  والكشف عن مشاكل 
 .السكان والتنمية والبيئة

في نھاية الطور الثالث من 
التعليم المتوّسط، يكون المتعلم 

استغالل الخرائط  قادرا على
إلبراز  واإلحداثيات الجغرافية
جال أھمية الموقع وتنوع الم

الطبيعي للجزائر وصوال إلى 
تثمين جھود التنمية والحفاظ 

  .على الموارد الطبيعية 

في نھاية الطور الثاني من التعليم 
 المتوسط يكون المتعلم قادرا على
إبراز التباين والتنوع الجغرافيين 
 وعالقة ذلك بالسكان في القارات 

  

في نھاية الطور األول من التعليم 
  متعلم قادرا علىالمتوسط يكون ال

ربط العالقة بين اإلنسان وأساليب 
تأقلمه مع مجاله الجغرافي ، بعد 

الكشف عن التنوع والتباين الجغرافيين 
 .في العالم 

الكفاءات 
  الختامية

  

لمجال ا
 الجغرافي

يستغل أدوات ومفاھيم المادة بشكل 
منھجي الستخالص نتائج التباين 
  .والعالموالتنوع الجغرافيين في الجزائر 

يستغل الخرائط واإلحداثيات 
إلبراز أھمية الموقع  الجغرافية

وتنوع المجال الطبيعي  
 . للجزائر

يستغل أدوات المادة للتعرف على 
المجال الجغرافي للقارات محل 

 الدراسة 
  

يعتمد معالم وإحداثيات جغرافية 
وتحديد المجال الجغرافي  للتموقع

بيئات  مبرزا  أساليب تأقلم اإلنسان مع
  .جغرافية  متنوعة

  السكان
 والتنمية

يؤكد  على أھمية التنمية المستدامة 
والحفاظ على البيئة بعد ربط العالقة بين 
توزيع  السكان وتھيئتھم  لإلقليم وتنوع 

 .نشاطھم االقتصادي 

في يدرس المظاھر السكانية
الجزائر مبرزا جھود التنمية 
وأھمية االستغالل العقالني 

 .الطبيعية للموارد

ينطلق من الخصوصيات الطبيعية 
والبشرية للقارات، وعالقة السكان 

بمجاالت التنمية الستخالص 
المشاكل البارزة واقتراح الحلول 

 .الممكنة

يحلل العوامل المتحكمة في توزيع 
  .السكان مقترحا حلوال لمشاكل التنمية

السكان 
 والبيئة

باستغالل المعطيات الجغرافية يستخلص 
شاكل التدھور البيئي والمخاطر م

الكبرى في الجزائر والعالم قصد اقتراح 
  .الحلول المناسبة

عد الكشف عن حجم وآثار ب
المخاطر الكبرى في الجزائر 

.يقترح اإلجراءات الوقائية منھا 

يربط العالقة بين استغالل اإلقليم 
في كل من أمريكا والتدھور البيئي 

الجنوبية وحوض البحر األبيض 
 .المتوسط 

ينطلق من نشاط اإلنسان وتھيئته 
لإلقليم  مقترحا حلوال  تحقق التوازن 

  . البيئي 

القيـم 
 والمواقف

  الھوية
يبدي ارتباطه المتين بأرض األجداد 

  والدفاع عنھا، واعيا بقيمة وجمال بالده
  
  

من  يعتز بانتمائه إلى الجزائر،
خالل تأكيد أصوله وھويته 

  .الوطنية

من  ائه إلى الجزائر،يعتز بانتم
خالل تأكيد أصوله وھويته 

  .الوطنية

يستدل على ھويته الوطنية من خالل 
  تأكيد ارتباطه المتين بأرض األجداد 
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الكفاءات 
  العرضية

  

  
طابع 
  فكري

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل
  ـ يستثمر المعطيات في التحليل 

تخص الظاھرة يطرح إشكاليات  ـ
يصيغ الفرضيات وفق ما ة والجغرافي

  حلھايمكنه من التدرج في 
يتحكم في خطوات انجاز مشروعه  -

  الخاص 

  ياقـ يتكيف مع المھمة والس
  ـ ينظم عمله

ـ يستغل تقنيات اإلعالم 
  .والتواصل

ـ يجمع معطيات مختلفة 
ويستثمرھا في التحليل 

  وتصور الحلول 

ـ يتخذ طرق عمل ناجعة من  
  خالل تنظيم عمله

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

ـ يستغل  تقنيات اإلعالم 
  .والتواصل

ـ يجمع معطيات مختلفة 
ليل وتصور ويستثمرھا في التح

  .الحلول

يتخذ طرق عمل ناجعة من خالل  -
  تنظيم عمله

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  .يستغل تقنيات اإلعالم والتواصل -
 

  
طابع 
  منھجي

  يتواصل بشكل جيد ومفھوم اآلخرين -
يتدخل بعبارات شفوية أو كتابية سليمة  -

ويحسن استعمال أدوات وتقنيات للتبليغ 
 .اصلوالتو

يجري حوارا أو مناقشة حول   -
  موضوع جغرافي

  يتواصل بشكل جيد ومفھوم -
يتدخل بعبارات شفوية أو  -

كتابية سليمة ويحسن استعمال 
أدوات وتقنيات للتبليغ 

 .والتواصل
يجري حوارا أو مناقشة حول  -

  موضوع جغرافي

  ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم
ـ يتدخل بعبارات شفوية او   

يمة ويحسن استعمال كتابية سل
أدوات وتقنيات للتبليغ 

 .والتواصل
ـ  يجري حوارا أو مناقشة حول 

  .موضوع جغرافي
  
  

ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم من 
  طرف  اآلخرين

  . يتواصل كتابة وشفويا بشكل سليم -

الضمير 
  الوطني

ينمي اتجاھات مرغوب  فيھا تجاه مجاله 
موارد طبيعية ومواقع كالجغرافي 

  الجغرافية وأثرية 

يتخذ مواقف ايجابية ويتصرف 
ي تجاه المخاطر بشكل ايجاب

البيئية والمشكالت المعيشة في 
  مجتمعه   

يحافظ على موارد البالد والمواقع 
  .الجغرافية واألثرية 

يعبر عن وعيه بأھمية موارد الطبيعية 
 .البالد 

  المواطنة
المواطنة المسؤولة من خال يبدي روح 

  ل االھتمام بقضايا مجتمعه ومحيطه
يساھم في اقتراح حلول ناجعة 

  .مشاكل السكان والبيئةل
يتبنى  الحلول الناجعة  لمشاكل 

  .البيئة والسكان
يمارس مواطنته من خالل التعبير عن 

مجالـه الجغرافي مسؤوليته تجـاه 
والقضايا االجتماعية واالقتصادية 

  .المرتبطة بمحيطه

التفتح 
 على العالم

يؤكد وعيه بالمصالح والمنافع المشتركة  
جزائر  وبقية بلدان والمتكاملة بين ال

  .العالم

يعتز بإسھامات الجزائر في 
تنمية عالقات التعاون وحسن 

  الجوار

يؤكد على أھمية المبادرة بالتنمية 
المستدامة على المستوى القاري  

  .والعالمي

يعبر عن وعيه بالمصالح والمنافع 
المشتركة بين الجزائر وغيرھا من 

  .البلدان
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طابع 
  تواصلي

  يعرف ذاته ويثق في نفسه ـ 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ويساھم ج ـ يتعاون ويندم
  في تحقيق المھام المشتركة

يتصف بالمبادرة  واقتراح حلول   -
  موضوعية تخص مشكالت جغرافية  
ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه 

  االجتماعي 
ـ ينتھج تصرفا إيجابيا تجاه مجاله  

الجغرافي ويكون متبصرا  بالمشكالت 
  .  الحساسة لوطنه 

الفعالية في التعاون ـ يتصف بالجدية و  
  .والمساھمة في العمل الجماعي 

  ـ  يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ـ يتعاون ويندمج 
ويساھم في تحقيق المھام 

  المشتركة
يتصف بالمبادرة  واقتراح   -

حلول موضوعية تخص 
  مشكالت جغرافية  

ي يتصف بالجدية والفعالية ف -
  محيطه االجتماعي 

ـ ينتھج تصرفا إيجابيا تجاه  
مجاله الجغرافي ويكون متبصرا 

  .  بالمشكالت الحساسة لوطنه 
يتصف بالجدية والفعالية في  -

التعاون والمساھمة في العمل 
  الجماعي 

  ـ  يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ـ يتعاون ويندمج 
ويساھم في تحقيق المھام 

  المشتركة
يتصف بالمبادرة  واقتراح   -

حلول موضوعية تخص مشكالت 
  جغرافية  

ة والفعالية في ـ يتصف بالجدي
  محيطه االجتماعي 

  ـ  يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ـ يتعاون ويندمج 
  ةويساھم في تحقيق المھام المشترك

يبدي سلوكا إيجابيا اتجاه الذات  -
واآلخرين واتجاه العمل المطلوب        

يتصف بالجدية والفعالية في محيطه  -
  االجتماعي

طابع 
شخصي 
  اجتماعي

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل
  ـ يستثمر المعطيات في التحليل 

تخص الظاھرة يطرح إشكاليات   ـ
يصيغ الفرضيات وفق ما ة والجغرافي

  حلھايمكنه من التدرج في 
يتحكم في خطوات انجاز مشروعه  -

  الخاص 

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

ـ يستغل تقنيات اإلعالم 
  .والتواصل

ـ يجمع معطيات مختلفة 
ويستثمرھا في التحليل 

  وتصور الحلول 
  

طرق عمل ناجعة من ـ يتخذ 
  خالل تنظيم عمله

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

ـ يستغل  تقنيات اإلعالم 
  .والتواصل

ـ يجمع معطيات مختلفة 
ويستثمرھا في التحليل وتصور 

  . الحلول

يتخذ طرق عمل ناجعة من خالل  -
  تنظيم عمله

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

  .إلعالم والتواصليستغل تقنيات ا -
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 مالمح التخرج من سنوات التعليم المتوّسط   3.2
 متوّسط 1ملمح التخرج السنة   متوّسط 2ملمح التخرج من السنة   متوّسط  3 ملمح التخرج من السنة  متوّسط 4ملمح التخرج من السنة  الميدان  الكفاءات

 الكفاءات
    الشاملة

  ّولالطور األ  الطور الثاني  الطور الثالث
في نھاية السنة الرابعة من التعليم 
 المتوسط، يكون المتعلم قادرا على

استغالل الخرائط واإلحداثيات 
إلبراز أھمية الموقع  الجغرافية

وتنوع المجال الطبيعي للجزائر 
وصوال إلى تثمين جھود التنمية 
 .والحفاظ على الموارد الطبيعية 

في نھاية السنة الثالثة من التعليم 
 لمتوسط  يكون المتعلم قادرا علىا

إبراز التباين والتنوع الجغرافيين 
أوقيانوسيا، كل من وعالقة ذلك بسكان 

  .أوربا  إفريقيا و

في نھاية السنة الثانية من التعليم 
 المتوسط  يكون المتعلم قادرا على
إبراز التباين والتنوع الجغرافيين 

أسيا كل من  وعالقة ذلك بسكان
  وأمريكا 

نھاية السنة األولى من في 
التعليم المتوسط  يكون المتعلم  

ربط العالقة بين   قادرا على
اإلنسان وأساليب تأقلمه مع 

مجاله الجغرافي ، بعد الكشف 
عن التنوع والتباين الجغرافي 

  .في العالم 

الكفاءات 
  الختامية

المجال 
 الجغرافي

يستغل الخرائط واإلحداثيات 
الموقع  إلبراز أھمية الجغرافية

 . وتنوع المجال الطبيعي  للجزائر

يوظف الخرائط الرقمية للتعرف على 
ألرخبيل أوقيانوسيا  المجال الجغرافي
  .تنظيما واستغالال

يستغل أدوات المادة لشرح اثر 
المناخ المـوسمي في أسيا 

  .ةاالستـوائي

يعتمد معالم وإحداثيات 
جغرافية للتموقع وتحديد 
 المجال الجغرافي مبرزا

أساليب تأقلم اإلنسان مع  بيئات 
  جغرافية متنوعة

  السكان
 والتنمية

في يدرس المظاھر السكانية  
الجزائر مبرزا جھود التنمية 
وأھمية االستغالل  العقالني 

 .للموارد الطبيعية

يقارن بين إمكانات التنمية  ومعيقاتھا 
في إفريقيا مستخلصا متناقضات التنمية  

  .في القارة

القة بين حجم السكان يدرس الع
والموارد الطبيعية في الصين 

واليابان كنموذجين لتحقيق األمن 
  .الغذائي

يحلل العوامل المتحكمة في 
توزيع السكان مقترحا حلوال 

  لمشاكل التنمية

السكان 
 والبيئة

بعد الكشف عن حجم وآثار 
المخاطر الكبرى في الجزائر 
 .يقترح اإلجراءات الوقائية منھا

لعالقة بين التطور الصناعي يربط ا
ومشاكل البيئة في أوربا مقترحا حلوال 

البحر األبيض  مشكل التلوث فيل
 .المتوسط

  

يربط العالقة بين سوء استغالل 
والتدھور البيئي في أمريكا  اإلقليم 

 .الجنوبية 

ينطلق من نشاط اإلنسان 
وتھيئته لإلقليم مقترحا حلوال 

  . تحقق التوازن البيئي
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 القيـم
 والمواقف

  الھويـة
يبدي ارتباطه المتين بأرض 

األجداد والدفاع عنھا ، واعيا بقيمة 
  و جمال بالده

من خالل  ـيعتز بانتمائه إلى الجزائر،
 .تأكيد أصوله وھويته الوطنية

  

من  يعتز بانتمائه إلى الجزائر،
  خالل تأكيد أصوله وھويته الوطنية

يستدل على ھويته الوطنية  من 
ارتباطه المتين   خالل تأكيد

  بأرض األجداد

الضمير 
  الوطني

ينمي اتجاھات مرغوب  فيھا تجاه 
موارد طبيعية كمجاله الجغرافي 

 ومواقع الجغرافية واثرية

يتخذ مواقف ايجابية ويتصرف بشكل ـ 
. ايجابي تجاه المخاطر البيئية

  والمشكالت المعيشة في مجتمعه   

ـ يحافظ على   موارد البالد 
.ع الجغرافية  واألثرية والمواق

يعبر  عن  وعيه بأھمية موارد 
 الطبيعية  البالد   

  

  المواطنة

المواطنة المسؤولة ـ يبدي روح  
من خال ل االھتمام بقضايا مجتمعه 

 .و محيطه

يساھم في اقتراح حلول ناجعة لمشاكل 
  .السكان و البيئة

ـ يتبنى  الحلول الناجعة  لمشاكل 
البيئة والسكان

 

ـ يمارس مواطنته من خالل    .
التعبير عن مسؤوليته تجاه  
مجاله  الجغرافي والقضايا 

االجتماعية واالقتصادية 
  المرتبطة بمحيطه  

التفتح على 
  العالم

يعتز بإسھامات الجزائر في تنمية  -
  عالقات التعاون وحسن الجوار

يؤكد على أھمية    المبادرة بالتنمية  -
المستدامة على المستوى القاري  

 والعالمي  

ـ يعبر عن  وعيه بالمصالح 
بين والمنافع المشتركة  والمتكاملة 

  الجزائر  وبقية بلدان العالم

ـ يعبر عن وعيه بالمصالح 
والمنافع المشتركة  بين 

 .الجزائر   وغيرھا من البلدان

الكفاءات 
  ضيةالعر

  
  

  
 طابع فكري

طرق يتصور  -يستثمر المعلمة  -
يقيم  -حل  المشكلة ويختار انسبھا

يصدر أحكامـا نقديـة  -نتائج عمله 
 -التحاليل البسيطة قصد الفھم بعـد

يستعمل التفكير من  -يعبر عن رأيه
يعبر  -نوع االستقراء واالستنتاج 

عن حب االطالع والتصور 
م تحكم في المفاھيي - واإلنشاء
  المصطلحات الجغرافية-األساسية

ي بتجنيده  مسعى االستداللاليتبنى  -
لضبط األبعاد المكانية المادة مواردل

وتحليل عناصر الظاھرة 
 .الجغرافية

  
  

طرق حل يتصور  -يستثمر المعلمة
يقيم نتائج  -المشكلة ويختار انسبھا

التحاليل  يصدر أحكاما نقدية بعد -عمله
 -بر عن  رأيهيع - البسيطة قصد الفھم

يستعمل التفكير من نوع االستقراء 
  واالستنتاج

يعبر عن حب االطالع والتصور  -
قصد ضبط المادة موارديجند  - واإلنشاء

األبعاد المكانية وتحليل عناصر 
الظاھرة الجغرافية والتوزيعات على 

  مستوى القارات

طرق يستثمر المعلمةـ يتصور  -
يقيم  -حل المشكلة ويختار انسبھا

يصدر أحكاما نقدية  -نتائج عمله
  التحاليل البسيطة قصد الفھم بعد

يستعمل التفكير  -يعبر عن رأيه -
  من نوع االستقراء واالستـنتاج

يعبر عن حب االطالع والتصور  -
قصد المادة موارديجند  - واإلنشاء

تحليل عناصر الظاھرة الجغرافية 
  .والتوزيعات على مستوى القارات

يتصور  - ةيستثمر المعلم -
طرق حل المشكلة ويختار 

يصدر  -يقيم نتائج عمله - انسبھا
التحاليل  أحكاما نقدية بعد

  البسيطة قصد الفھم
يستعمل  -يعبر عن رأيه -

التفكير من نوع االستقراء 
يعبر عن حب  - واالستنتاج

  االطالع والتصور واإلنشاء
 يتموقع وفق معالم جغرافية و -

ويوظفھا في ضبط األبعاد 
  .كانيةالم
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طابع 
  منھجي

  ـ يتكيف مع المھمة والسياق
  ـ ينظم عمله

ـ يستغل  تقنيات اإلعالم 
  .والتواصل

ـ يجمع  معطيات مختلفة 
ويستثمرھا في التحليل وتصور 

  .الحلول 

يتخذ طرق عمل ناجعة من خالل  -
تنظيم عمله ـ يتكيف مع المھمة والسياق 

  ـ ينظم عمله 
ـ تواصل يستغل تقنيات اإلعالم وال -

يجمع معطيات مختلفة ويستثمرھا في 
 التحليل وتصور الحلول 

ـ يتخذ طرق عمل ناجعة من خالل 
تنظيم عمله ـ يتكيف مع المھمة 

  والسياق ـ ينظم عمله 
  يستغل تقنيات اإلعالم والتواصل -
يستقرئ الخرائط والصور  -

والبيانات والنصوص بشكل منھجي 

يتخذ طرق عمل ناجعة من  -
تنظيم عمله ـ يتكيف مع خالل 

المھمة والسياق ـ ينظم عمله ـ 
يستغل  تقنيات اإلعالم 

  .والتواصل
  

 
طابع 
 تواصلي

 
 
 
 
 
 

طابع 
شخصي 
 اجتماعي

 
 
 
 
  

يتدخل  -يتواصل بشكل جيد ومفھوم
بعبارات شفوية أو كتابية سليمة 

ويحسن استعمال أدوات وتقنيات 
يجري حوارا  -للتبليغ والتواصل 

 .حول موضوع جغرافيأو مناقشة 
 

يتمتع  - يعرف ذاته ويثق في نفسه
يتعاون  - باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ويساھم في ويندمج 
يتصف  - تحقيق المھام المشتركة

بالمبادرة  واقتراح حلول 
موضوعية تخص مشكالت 

يتصف بالجدية والفعالية  -جغرافية 
ـ ينتھج في محيطه االجتماعي

جاه مجاله تصرفا إيجابيا ت
الجغرافي ويكون متبصرا 
ـ بالمشكالت الحساسة لوطنھ

يتصف بالجدية والفعالية في 
التعاون والمساھمة في العمل 

  .الجماعي

يتواصل بشكل جيد ومفھوم من طرف 
يتدخل بعبارات شفوية أو  -اآلخرين 

كتابية سليمة ويحسن استعمال أدوات 
يجري  - وتقنيات للتبليغ والتواصل

مناقشة حول موضوع حوارا أو 
 .جغرافي 

 
  ـ  يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  ـ يتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا

في فوج العمل ويساھم ـ يتعاون ويندمج 
  في تحقيق المھام المشتركة

يتصف بالمبادرة واقتراح حلول  -
موضوعية تخص مشكالت جغرافية ـ 

يتصف بالجدية والفعالية في محيطه 
  االجتماعي

شكل جيد ومفھوم من يتواصل ب
يشرح مسعاه فيما  - طرف  اآلخرين

يتعلق بالتواصل ويحسن تلخيص 
وتقديم وضعيات مرتبطة بمشكل 

يجري حوارا  - جغرافي من محيطه
أو مناقشة حول موضوع جغرافي 
مرتبط بسياق اجتماعي أو علمي 

 ).السكان، التنمية، البيئة(
  ـ يعرف ذاته ويثق في نفسه 

  ية شيئا فشيئاـ يتمتع باالستقالل
في فوج العمل ـ يتعاون ويندمج 

  ويساھم في تحقيق المھام المشتركة
ـ يدافع على آرائه ،مبررا مواقفه 

 على أساس اإلقناع والحجة
 
 
  

يتواصل بشكل جيد ومفھوم من 
يتواصل  - طرف اآلخرين

  . كتابة وشفويا  بشكل سليم 
 
 
 
 
 

  ـ  يعرف ذاته ويثق في نفسه 
  لية شيئا فشيئاـ يتمتع باالستقال

في فوج ـ يتعاون ويندمج 
العمل ويساھم في تحقيق المھام 

يبدي سلوكا إيجابيا  -المشتركة 
اتجاه الذات و اآلخرين واتجاه  

يتصف  - العمل المطلوب 
بالجدية والفعالية في محيطه 

  االجتماعي
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  ةمخطّط الموارد لبناء الكفاء. 3

 الكفاءات الختامية المياديـن األطـوار
 لموارد لبناء الكفاءاتا

 موارد منھجية موارد معرفيـة

الطـور 
 األّول

المجال الجغرافي
يعتمد معالم وإحداثيات جغرافية للتموقع و 

تحديد المجال الجغرافي مبرزا  أساليب تأقلم 
  .اإلنسان مع بيئات جغرافية  متنوعة

 الجغرافي التموقع: 
  الكرة األرضية -
  الجغرافيةالمعالم واإلحداثيات  -
المجموعات الكبرى لسطح  -

  األرض 
 . بيئات جغرافية متنوعة -

  ـ يستثمر المعلومة
  التحاليل البسيطة قصد الفھم ـ يصدر أحكاما نقدية بعد

  ـ يعبر عن  رأيه
  ـ يستعمل التفكير من نوع االستقراء واالستنتاج

  ـ ينظم عمله
  .ـ يستغل  تقنيات اإلعالم والتواصل

  جيد ومفھومـ يتواصل بشكل 
ـ يتدخل بعبارات شفوية أو كتابية سليمة ويحسن  

 .استعمال أدوات وتقنيات للتبليغ والتواصل
في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام ـ يتعاون ويندمج 

  المشتركة
  ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي  

  ـ يبدي اعتزازه بانتمائه الوطني 
  الحفاظ على   الموارد الطبيعية  يه بأھمية ـ يعبر عن وع

  . للحلول الوجيھة  تبنيهـ يمارس  مواطنته من خالل 
ـ  يعبر عن وعيه بالمصالح المشتركة  والمتكاملة بين 

  .الجزائر  وبقية  بلدان العالم
  
 

 السكان والتنمية

 
يحلل العوامل المتحكمة في توزيع السكان 

  .ةمقترحا حلوال لمشاكل التنمي

 المراكز : السكان في العالم
العوامل  - الكبرى للتجمع السكاني

 -المتحّكمة في توزيع السّكان
 .مشاكل السّكان والحلول

ينطلق من نشاط اإلنسان وتھيئته لإلقليم   السكان والبيئة
  .مقترحا حلوال  تحقق التوازن البيئي 

 اإلنسان والبيئة 
 نشاط اإلنسان -

  ـ  التدھور البيئي
 .لحلول لمشاكل البيئة ـ ا
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طور الثاني ال

 الكفاءات الختامية  المياديـن
 الموارد لبناء الكفاءات

 موارد منھجية موارد معرفيـة

 المجال الجغرافي
 

 
 
 السكان والتنمية

 
 
 
 

 السكان والبيئة
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجال الجغرافي

يستغل أدوات المادة لشرح أثر المناخ الموسمي 
  ستوائية في آسيا اال

  
  

يدرس العالقة بين حجم السكان و الموارد 
الطبيعية في الصين و اليابان كنموذجين لتحقيق 

  األمن الغذائي 
  
  
 

يربط العالقة بين سوء استغالل االقليم و 
  التدھور البيئي في أمريكا الجنوبية

  
  
  
  
  

يوظف الخرائط الرقمية للتعرف على المجال 
تنظيما و الجغرافي ألرخبيل أوقيانوسيا 

 لاستغال

   قارة آسيا  
الخصائص الطبيعية -
التنوع والتباين   المناخي -
المناخ الموسمي -
المناخ االستوائي-
نظام المطر-
 الصين واليابان : 
  السكان والموارد الطبيعية  - 
  معيقات التنمية  - 
  .األمن الغذائي  - 
  
  
 
  قارة أمريكا 
 اإلقليم  -
  التھيئة اإلقليمية  -
  البيئة في األمازون-
  
  
  
 نوسياأوقيا  

ـ  الخصائص الطبيعية 
  ـ الموارد الطبيعية 
  االنسان مع وسطه تأقلمـ  

 ـ تنظيم واستغل االقليم

.ـ ينتقي  مصادر  المعلومات المالئمة
.يستثمر المعلومةـ 

  .التحاليل البسيطة قصد الفھم ـ يصدر احكاما نقدية بعد
  .ـ يعبر عن  رأيه

  .لتفكير من نوع االستقراء واالستنتاجـ يستعمل ا
  .ـ ينظم عمله

  .ـ يستغل  تقنيات االعالم والتواصل
  .ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم

. ـ يتدخل بعبارات شفوية او كتابية سليمة ويحسن
  .استعمال أدوات

 .وتقنيات للتبليغ والتواصل
في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام ـ يتعاون ويندمج 

  .المشتركة
.ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي

.ـ  يقدم انجازا عمليا
.ـ يحترم قواعد العمل في  الفوج

.ـ يقترح  الحلول
.البالد وارد الطبيعيةـ يعبر  عن  وعيه بأھمية م

ـ يمارس مواطنته من خالل  التعبير عن مسؤوليته في 
.محيطه االجتماعي

تركة  بين الجزائر   ـ يعبر عن وعيه بالمصالح المش
.وغيرھا من البلدان

.ـ ينتقي  مصادر  المعلومات المالئمة 
  .يستثمر المعلومة-
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 السكان والتنمية

 

التنمية و معيقاتھا في يقارن بين امكانيات 
  إفريقيا، مستخلصا متناقضات التنمية في القارة

 قارة  إفريقيا  
  ـمؤھالت التنمية

  .ـ المشاكل والمعيقات
  كنموذج   ـ جنوب إفريقيا 

 ـ السكان

  التحاليل البسيطة قصد الفھم ـ يصدر احكاما نقدية بعد
  ـ يستعمل التفكير من نوع االستقراء واالستنتاج

  ـ ينظم عمله
  .ـ يستغل  تقنيات االعالم والتواصل

  فھومـ يتواصل بشكل جيد وم
استعمال  ـ يتدخل بعبارات شفوية او كتابية سليمة ويحسن

  أدوات 
 .وتقنيات للتبليغ والتواصل

في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام ـ يتعاون ويندمج 
  .المشتركة

.ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي 
.ـ  يقدم انجازا عمليا
.ـ يعبر عن  رأيه

في  الفوج ـ يحترم قواعد العمل
 .ـ يقترح  الحلول

   .ـ يعبر  عن  وعيه بأھمية موارد الطبيعية  البالد
ـ يمارس مواطنته من خالل  التعبير عن مسؤوليته في 

. محيطه االجتماعي
ـ يعبر عن وعيه بالمصالح المشتركة  بين الجزائر   

.وغيرھا من البلدان

 السكان والبيئة
 
 

يربط العالقة بين التطور الصناعي و مشاكل 
البيئة في أوروبا مقترحا حلوال لمشكل التلوث 

  البحر األبيض المتوسط في

 قارة أوربا  
  التصنيعـ 

  ـ المشاكل البيئية 
  ـ ألمانيا كنموذج
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الطـور 
 الثالث

إلبراز  واإلحداثيات الجغرافية يستغل الخرائط المجال الجغرافي
 .أھمية الموقع وتنوع المجال الطبيعي  للجزائر

 الجزائر ةجغرافي 
  الموقعـأھمية  

  ـ الخصائص الطبيعية 
  نوع المناخي والتباين اإلقليمي ـ الت 
 ـ الھيدروغرافيا 

  .ينتقي مصادر المعلومات المالئمةـ 
  .يستثمر المعلومة -

  .التحاليل البسيطة قصد الفھم ـ يصدر أحكاما نقدية بعد
  .ـ يعبر عن  رأيه

  .ـ يستعمل التفكير من نوع االستقراء واالستنتاج
  .ـ ينظم عمله

  .تواصلـ يستغل  تقنيات اإلعالم وال
  .ـ يتواصل بشكل جيد ومفھوم

ـ يتدخل بعبارات شفوية أو كتابية سليمة ويحسن  استعمال 
    .أدوات

 .وتقنيات للتبليغ والتواصل   
في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام ـ يتعاون ويندمج 

  .المشتركة
  ـ يتصف بالجدية والفعالية في محيطه االجتماعي 

  .ـ  يقدم انجازا عمليا
  .عبر عن  رأيهـ ي

  .ـ يحترم قواعد العمل في  الفوج
   .ـ يقترح  الحلول  الذكية

ـ يستدل على ھويته الوطنية  من خالل تأكيد  ارتباطه المتين  
   .بأرض األجداد

  .هلبالدن  وعيه بأھمية موارد الطبيعية  ـ يعبر  ع
ـ يمارس مواطنته من خالل  التعبير عن مسؤوليته في 

   .محيطه االجتماعي
ـ يعبر عن وعيه بالمصالح المشتركة  بين الجزائر   وغيرھا 

 .من البلدان

 السكان والتنمية
في الجزائر مبرزا  يدرس المظاھر السكانية

جھود التنمية وأھمية االستغالل العقالني 
 .للموارد الطبيعية

  السكان في الجزائر  
  ـ نمو وتوزيع السكان  

  ـ النشاط االقتصادي  

 )..المستدامة نميةـ مشاكل الت

 السكان والبيئة

عد الكشف عن حجم وآثار المخاطر الكبرى 
 .في الجزائر يقترح اإلجراءات الوقائية منھا 

 المخاطر الكبرى في الجزائر  
حجم وآثار المخاطر الكبرى في  -

  الجزائر 

 )....اإلجراءات الوقائية  -
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  البرامج السنوية. 4
 التعليم المتوّسط      برنامج السنة األولى من 1.4

ربط العالقة بين اإلنسان وأساليب تأقلمه مع مجاله الجغرافي، بعد  م  قادرا علىالمتعلّ  ط يكونفي نھاية السنة األولى من التعليم المتوسّ 
 الكفاءة الشاملة .ع والتباين الجغرافي في العالمالكشف عن التنّو

الزمن التعلم أنماط وضعيات ومؤشرات التقويم معايير المحتويات المعرفية   الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة

 سا10

يستخدم المعالم :المالءمة
  واإلحداثيات الجغرافية؛

ـ استخدام أدوات المادة بشكل 
  منھجي ؛

  يوظف خرائط التوزيعات -
يربط العالقة بين  :االنسجام

اإلنسان ومجاله 
  الجغرافي؛

استغالل  عقلنة: التمايز
 .المجال الجغرافي

 وضعية تخّص:
مع مجاله  تعامل اإلنسان

  الجغرافي
  وضعية تخصّ 

  المجال الجغرافي وخصائصه
  وضعية تخصّ 

عالقة التأثير والتأثر بين اإلنسان 
 .وبيئته

 الجغرافيالتموقع
 الجغرافية البيئات-

  متنوعةال
المجموعات   -

الكبرى على سطح 
 . األرض

المعالم  -
واإلحداثيات 

 .فيةٌ الجغرا
  

الجغرافية اإلحداثيات المعالم و يتعّرف على-
تحديد المواقع وحساب  في توظيفھا قصد
  الوقت

 لتحديد التوزيعات خرائط يستعمل -
سطح  على الكبرى الطبيعية المجموعات

مظاھر السطح الكبرى، النطاقات (األرض
  .وبيئات جغرافية متنوعة) المناخية

 لتأثرتحليل بعدي التأثير وا من ينطلق -
إلبراز مدى قدرة اإلنسان على التأقلم مع 

.بيئات جغرافية متنوعة

يعتمد معالم
وإحداثيات جغرافية 

للتموقـع وتحديد 
 ،المجال الجغرافي

ليب تأقلم امبرزا أس
ـات ئبيمع اإلنسـان 

  .عةجغرافية  متنوّ 

المجال 
 الجغرافي

  وضعية إدماج  

 سا12

 : المالءمة
 كان يتعرف على  توزيع الس 

ـ استخدام أدوات المادة بشكل 
منھجي  استغالل خرائط 

.التوزيعات   
: االنسجام  

يربط العالقة بين السكان 
 والتنمية
 التمايز

الوعي باالختالالت بين 
 التنمية والسكان

 :وضعية تخّص
تفاوت التمركز السكاني على 

  .سطح الكرة األرضية 
  :وضعية مشكلة تخص 

ز التوقيع على خريطة المراك
الكبرى للتجمعات السكانية في 

  العالم
  :وضعية مشكلة  تخص

النمو السريع للسكان كأحد 
عوائق التنمية في البلدان النامية 

 ).اختالالت تحتاج إلى حلول(

 :السكان في العالم
  توزيع السكان،-
مراكز الكبرى ال -

 التجمع السكاني
  .التنمية مشاكل -

العالم توزيع السكان فيبينيربط العالقة-
  المتحكمة في ذلك  والعوامل

يعتمد على خرائط طبيعية وسكانية لتحديد  -
المراكز الكبرى للتجمع السكاني في العالم   

يربط العالقة بين النمو السكاني  -
و التنمية المستدامة

يحلّل العوامل 
المتحّكمة في 

توزيـع السكان 
مقترحا حلوال 

  .لمشاكل التنميــة
  انـالسكّ 

  تنميةوال

  

  وضعية إدماج
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 سا10

التعريف بالبيئة : المالءمة
وعالقتھا بنوع النشاط 

  اإلنساني 
ـ استخدام أدوات المادة بشكل 

  منھجي 
  وأشرطةخرائط وصور -

  :االنسجام 
 اإلنسانـ الربط بين نشاط 

  والبيئة
  التمايز

 الوعي باألضرار البيئية 

  :وضعية تخصّ 
ة مميزات البيئة الجغرافية المعتدل
  وعالقتھا بطبيعة نشاط اإلنسان 

  : وضعية تخصّ 
مظاھر التلوث البيئي وسبل الحد 

  منه
  : وضعية تخصّ 

نفايات المصانع وأثرھا على ـ  
التوازن البيئي ودور اإلنسان في 

  .إيجاد بدائل 

 اإلنسان والبيئة
نشاط اإلنسان في  -

واستغالل  بيئته
المجال الجغرافي أو 

  اإلقليم
بعض مظاھر  -
  تدھور البيئيال
اقتراح جّل لمشكل -

  .قريبة بيئة

اإلنسان وبيئته  ـيربط العالقة بين نشاط
  .الجغرافية

ـ يشرح  المشاكل الناتجة عن عدم التحكم في  
  التھيئة اإلقليمية

 ـ يقترح حلوال لمشكل بيئي على الخيار

ينطلق من نشاط 
وتھيئته  اإلنسان

لإلقليم، مقترحا 
 قــحقّ ت حلوال

  انـالسكّ   .البيئي التوازن 

  والبيئة

  إدماج وضعية
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  برنامج السنة الثانية من التعليم المتوّسط                                                                          4.2
كّل من نّوع الجغرافيين، وعالقة ذلك بسكان إبراز التباين والت في نھاية السنة الثانية من التعليم المتوسط، يكون المتعلم  قادرا على

 الكفاءة الشاملة .آسيا و أمريكا

الزم
المحتويات  أنماط وضعيات التعلم معايير ومؤشرات التقويم ن

 الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة المعرفية

10
  سا

التعرف على  :المالءمة
  ندات، وظف سالقارتين بت

شكل استخدام أدوات المادة ب -
  منھجي 

  .  جداول وخرائط مالئمة -
ربط المؤشرات : االنسجام

  بالظاھرة محّل الدراسة
دور اإلنسان في حسن :التمايـز

  تسيير مجاله الجغرافي

  ستقراء الخرائط الطبيعيةال :ميةوضعية تعلّ 
شساعة القارة األسيوية وتنّوع التضاريس  - 

استخالص آثاره المختلفة والمناخ، و
  . )الفيضانات(

التباين والتنّوع : تخص وضعية تعلمية
الجغرافيين في آسيا من خالل جداول تتضّمن 

  مؤشرات مناخية وتضاريسية      
نظام المطر في المناخ : تخص وضعية تعلمية

  .الموسمي، وأثره في المجال الجغرافي 

  : قـارة آسيـا
الخصائص  -

  الطبيعية 
لتنـّوع والتبايـن

  المناخي  
 الموسمي  المناخ -
  .المطر نظام -

التعّرف على مظاھر . 1
  السطح والمناخ

التباين والتنّوع المناخي . 2
  . آسيا  ةفي قار

المناخ طبيعة . 3
  .والتساقطالموسمي 

يستغّل أدوات المادة لشرح 
أثر المنـاخ الموسمي في 

  .االستوائية آسيا
المجال 
الجغراف
  ي

    وضعية تعلم اإلدماج  

12
 سا

دات مختلفة  نيعتمد س: المالءمة
  للتشخيص الديمغرافي 

استخدام أدوات المادة بشكل  -
  . صور وأشرطة( منھجي 
قابلية تحقيق التوازن  :االنسجام

  بين السكان والبيئة
رفع التحدي بالبحث : التمايـز

 .عن البدائل

غرافي والواقع الديم: تخص وضعية تعلمية
  ةويوما يستدعيه من استراتيجيات تنم للبلدين
بدائل تحقيق الموازنة : تخص تعلمية وضعية

بين نمو السكان واألمن الغذائي، باعتماد 
  الوسائل التكنولوجية

المقارنة بين االختيارات  :تخص وضعية تعلمية
 .التنموية لتجاوز المعيقات ومشاكل التنمية

 :الصين و اليابان 
  الموقــع -
السكان  -

 والموارد الطبيعية 
  معيقات التنمية -
 .الغذائي األمن -

التشخيص الديمغرافي في 
  اليابان والصين 

العالقة بين حجم السكان 
والموارد في البلدين 

  محّل الدراسة
األمن الغذائي والھجرة . 3

 .في قارة آسيا 

يدرس العالقة بين حجم 
ان الموارد الطبيعية في السكّ 

الصين واليابان كنموذجين 
  .لتحقيـق األمــن الغذائي 

  انالسكّ 

 والتنمية

  

  إدماج وضعية

48



 

 

 

 التعليم المتوّسـطمرحلة                                                                                                                                                        ج الجغرافياامنه
 

  2016 -وزارة التربية الوطنية
 

10 
 سا

تعريف التھيئة : المالءمة
  اإلقليمية 

توظيف منھجي ألدوات  -
خرائط، صور : المادة

  ونصوص
العالقـة بين اإلنسان : االنسجام
  واإلقليم
 على التكيّفالقدرة  :التمايـز

  .في البرازيل كنموذج
 

  :تخص وضعية تعلمية
  مفھوم التھيئة اإلقليمية  -
  :تخص تعلمية ضعيةو
: تھيئة اإلقليم واستغالل الموارد الطبيعية -

  البرازيل بين ثراء الطبيعة وفقر اإلنسان 
الكشف عن تناقضات تھيئة  :وضعية تعلّمية

  اإلقليم في غابة األمازون
القتراح حلول لتجاوز المشاكل  :تعلّمية وضعية

 الناتجة عن االستغالل المفرط  للموارد الطبيعية

 :أمريكا  قارة
 اإلقـليم  -
  التھيئة اإلقليمية  -
البيئة في -

 األمازون

مفھوم التھيئة . 1 
 اإلقليمية 

تھيئة اإلقليم في . 2 
البرازيل  

واستخالص 
  التناقضات 

لتجاوز المشاكل . 3
الناتجة عن 

االستغالل المفرط 
للموارد الطبيعية 
 .واإلضرار بالبيئة 

يربط العالقة بين سوء 
والتدھور إلقليم استغـالل ا
  .أمريكا الجنوبيةالبيئي في 

 
  انالسكّ 

  والبيئة

  إدماج وضعية
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  برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوّسط                                                                          3.4 
أوقيانوسيا، كّل من براز التباين والتنوع الجغرافيين، وعالقة ذلك بسكان إ لم  قادرا علىفي نھاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتع

 الكفاءة الشاملة .باوإفريقيا وأور

الزمن المحتويات  أنماط وضعيات التعلم معايير ومؤشرات التقويم
 المعرفية

 الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة

 سا10

  نيف الدقة في التص :المالءمة
: توظيف منھجي ألدوات المادة -

  متنوعةاعتماد سندات 
  التحليل الدقيق :االنسجام
  :التمايز

  عقلنة تسيير المجال      -   
 .قتراح حلول لمشاكل التنميةا -   

  : تخص وضعية تعلمية
الخصائص الطبيعية 

  ألوقيانوسيا
  : تخص وضعية مشكلة تعلمية

صعوبات تھيئة اإلقليم في البيئة 
  يطيةالمح

  : تخص وضعية مشكلة تعلمية
اقتراح الحلول لمشاكل التنمية 

 .   أوقيانوسيافي 

  وقيانوسيا أ
الخصائص  - 

  الطبيعية 
الموارد  - 

  الطبيعية
تأقلم اإلنسان مع  - 

  وسطه
تنظيم واستغالل   -

  اإلقليم

المجال الجغرافي والخصائص الطبيعية . 1
  ألوقيانوسيا 

ع وسطه الطبيعي أساليب تأقلم اإلنسان م. 2
  في أوقيانوسيا 

تأقلم اإلنسان مع الوسط المحيطي محّل . 3
 .الدراسة

يوظّف الخرائـط
الرقمية للتعـّرف 

على المجال 
 أوقيانوسياالجغرافي 

المجال   .تنظيما واستغالال
 الجغرافي

  إدماج وضعية

 سا11

 : المالءمة
  الدقة في التصنيف  -
: توظيف منھجي ألدوات المادة -
  دات ذات داللة  سن

ربط العالقة بين  : االنسجام
  السكان ومعيقات التنمية

:التمايز  
 وجاھة الحلول المقترحة 

  : تخص وضعية تعلمية
التنوع والتباين الجغرافيين في  -

  إفريقيا
التنمية : تخص تعلمية وضعية

في إفريقيا بين الوفرة 
  المعيقات

لتقديم مشروع  تعلمية وضعية
كل التنمية اقتراح حلول لمشا

  . في إفريقيا

  فريقيـاقـارة إ
  السكان  -
  مؤھالت التنمية -
  صعوبات التنمية -
جنوب إفريقيا  -

  للتنمية كنموذج
  
  

التباين والتنّوع الجغرافيين . 1
  .وإمكانيات القارة

العالقة بين السكان ومعيقات . 2
  . التنمية في القارة

الحلول المناسبة لمشاكل التنمية . 3
  يافي إفريق

 

يقارن بين إمكانـات 
التنمية ومعيقاتھا في 

إفريقيا مستخلـصا 
متناقضات التنمية  

  السكان  .في القارة
  والتنمية

  

  إدماج وضعية
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 سا11

 :المالءمة
  توظيف منھجي ألدوات المادة -
  يبيّن ميادين التطور الصناعي -
  .  ـ سندات ذات داللة 

  : االنسجام
ي ـ المقارنة بين التطّور الصناع

  .ومشاكل التلّوث البيئي
وجيھة يقترح حلوال  :التمايز

  .تجاوز مخاطر التدھور البيئيل

  : تخص تعلمية وضعية
  ميادين الصناعة في أوروبا -

  : تخص تعلمية وضعية
  مشاكل الصناعة في أوربا   

  : تخص تعلمية وضعية
الحلول الممكنة لمواجھة  

  التدھور البيئي في أوروبـا
لتقديم عرض  :تعلّمية وضعية

تحليلي يشخص المشاكل التي 
يطرحھا التوسع المفرط 

  للصناعة 

  قـارة أوربـا
  عـــالتصني -
ألمانيا (ة شاكل البيئم -

  )كنموذج
  

ميادين التطّور الصناعي في قارة . 1
  أوربا 

 التوّسع المفرط للصناعة في أوربا. 2
تجاوز مخاطر التدھور البيئي في . 3

  .أوربـا 
  

ـة بين يربـط العالق
التطور الصنـاعي 
ومشاكـل البيئة في 

أوربا، مقترحا حلوال 
 مشكل التلوث فيل

البحر األبيض 
  السكان  .المتوسط

  والبيئة

  وضعية إدماج
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  برنامج السنة الرابعـة من التعليم المتوّسط                                                                          4.4
إلبراز اھمية الموقع وتنوع المجال الطبيعي  استغالل الخرائط واإلحداثيات الجغرافيةفي نھاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتعلم  قادرا على

للجزائر وصوال الة تثمين جھود التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية  الكفاءة الشاملة

 الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط وضعيات التعلم يممعايير ومؤشرات التقو الزمن

  سا11

 : المالءمة
  ـ االحداثيات الجغرافية  

: ـ توظيف منھجي ألدوات المادة
  ـ سندات ذات داللة   

  : االنسجام
  التصنيف والربط بين مفھومين

  أكثر أو 

 :وضعية مشكلة تعلمية تخص
  االستراتيجي للجزائر ـ الموقع 

 :وضعية مشكلة تعلمية تخص
  ـ التنوع والتباين اإلقليمي في الجزائر  

  : وضعية مشكلة تعلمية تخص
  المناخ والمياه في الجزائر

  جغرافيا الجزائر
  الموقع و أھّميته  -
الخصائص الطبيعية  -

التنوع المناخي 
  والتباين اإلقليمي

 أھمية الموقع يقدم عرضا يبرز فيهـ 
  .الجغرافي والفلكي للجزائر

ـ ينطلق من الخصائص الطبيعية  للتعرف 
  و التباين  اإلقليمي في الجزائر على التنوع 

تأثيره ـ  يربط العالقة بين التنوع  المناخي و
  والغطاء النباتي اعلى الشبكة  الھيدروغرافي

ـ يستغل الخرائط  1
واإلحداثيات 
إلبراز  الجغرافية

اھمية الموقع 
ع المجال وتنو

 . الطبيعي  للجزائر

لمجــال ا
 الجغرافي

 

  ة إدماجـوضعي

 سا11

 :المالءمة
  الجغرافية   اإلحداثياتـ 

: ـ توظيف منھجي ألدوات المادة
  ـ سندات ذات داللة   

 والربط التصنيف :االنسجام

 تخص وضعية مشكلة تعلمية
  السكان  ـ نمو وتوزيع

  تخص  وضعية مشكلة تعلمية
  ت االقتصادية ـ القطاعا 

  تخص  وضعية مشكلة تعلمية
 . .التنمية ـ مشاكل

  السكان في الجزائر  -
  السكان  ـ نمو وتوزيع

  االقتصادي  ـ النشاط
  ـ مشاكل التنمية

  

نمو  بعادأ شرحل اإلحصاءـ ينطلق من 
  في الجزائر  وتطور السكان

ـيبين أھمية التنمية المستدامة في الجزائر 
الني للموارد وضرورة  االستغالل العق

  ) . كمشروع (الطبيعية 
ـ يقترح الحلول لمشاكل التنمية بعد الكشف 
عن نشاط السكان  في مختلف القطاعات 

 .االقتصادية الكبرى  في الجزائر 

يدرس  المظاھر . 2
في الجزائر السكانية  

مبرزا جھود التنمية  
االستغالل     أھميةو 

العقالني للموارد 
 .الطبيعية

السكان 
  لتنميةوا

  وضعيـة إدماج

سا10  

 :المالءمة
  ـ أثار المخاطر الكبرى   

: ـ توظيف منھجي ألدوات المادة
  ـ سندات ذات داللة   

  :االنسجام
  ـ سالمة الخطة 

 

وضعية مشكلة تعلمية تخص ـ المخاطر 
  الكبرى في الجزائر 

وضعية مشكلة تعلمية تخص ـ 
اإلجراءات الوقائية  من المخاطر 

  .الكبرى 
  وضعية مشكلة تعلمية تخص 

ـ تقديم  خطة تسيير أزمة ناتجة عن 
 كارثة طبيعية

المخاطر الطبيعية 
  : الكبرى في الجزائر

أنواع المخاطر   -
: الكبرى وآثارھا

الزالزل، الفيضانات، 
الحرائق، التصّحر، 

  الجراد
  اإلجراءات الوقائية -

ـ اعتمادا على سندات مالئمة  يقدم عرضا  
ثار المخاطر الكبرى على السكان يبرز فيه  أ

 .في الجزائر 
ـ  يقترح مخططا عمليا لتفادي  المخاطر 

  الكبرى في الجزائر
ـ يقدم عرضا   لمعالجة واقعة افتراضية 

 )كمشروع .  (إلحدى المخاطر

ـ بعد الكشف عن  3
حجم وآثار المخاطر 
الكبرى في الجزائر 

يقترح اإلجراءات 
 .الوقائية منھا 

  السكان

  بيئةوال

  

  وضعيـة إدماج
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  ج حيز التطبيقاكيفية وضع المنھ. 5

  توصيات تتعلق بتطبيق المنھاج   1.5

   لفضاءات التي يجب إنشاؤھا، شكل يسمح لكّل تلميذ القيام بتعلّمه الذاتي، وھذا بفضل ابيتعيّن أن تھيِّئ المؤّسسة المدرسية « : الوطنية جاء في القانون التوجيھي للتربية

  .  »تسمح له بالتمتّع الفعلي باالستقاللية والتفتح على البيئة وعلى العالم لتيوا   

  : لكّن المربّي له ما يوفّره من جھته لتنفيذ المنھاج، وأّولھا. ھذا ما وضعه القانون التوجيھي على عاتق المدرسة لتوفيّره

  افقة له، وليس توزيعا سنويا ؛إعداد مخطّط التعلّمات السنوي اعتمادا على المنھاج والوثيقة المر -

  إعداد المقاطع التعلّمية الضرورية لبناء الكفاءات ؛ -

  التنسيق بين األساتذة ، لضمان التكامل بين المواد في العمل البيداغوجي ؛  -

  تنظيم القسم وفق النشاط المبرمج للعمل الفردي أو العمل الفوجي ؛ -

 .والدينية كسياقات تربوية وبيداغوجيةاستغالل المناسبات الوطنية التاريخية  -
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  مساھمة الماّدة في تحقيق الملمح الشامل  2.1

  الموارد المجندةطبيعة   3.1

  مساھمة المادة في التحكم في المواد األخرى 4.1

  )المرحلة، الطور، السنة(بالماّدة  مالمح التخّرج الخاّصة. 2

  مالمح التخرج من التعليم األساسي 1.2

  مالمح التخرج من أطوار التعليم المتوّسط   2.2

   مالمح التخرج من سنوات التعليم المتوسط  3.2

  مصفوفـة المـوارد المعرفيـة. 3

  تقديـم  1.3

  جـدول مصفوفـة الموارد المعرفيـة 2.3

  نويـة البرامـج الس. 4

  )السنوات األربعة (  من التعليم المتوسط ويبرنامج السنال 4.1

  طبيقج حيّـز التاوضع المنھكيفية . 5

  ج حيّز التطبيقاتوصيات تتعلّق بوضع المنھ 1.5
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 تقديم المادة .1
. للحياة إعدادا يؤھّله للعـيش كمواطن يشعر بمسؤوليته، ويعي التزاماته تجاه  مجتمعهوإعداد الفرد  في تكوين المتعلّم على المواطنة، ساسيفي التعليم اال تساھم التربية المدنية      

ال أوسع، أال وھو تربية شاملة، ھدفھا ينبغي أالّ تقتصر ماّدة التربية المدنية في المدرسة على تلقين مبادئ أو معلومات ومعارف مجّردة في ذھن التلميذ، بل يجب أن تشمل مجا "
  ]المرجعية العاّمة للمناھج[". حسن التعايشو حسن التصّرفسلوكات ومواقف تتجّسد في إكساب التلميذ

وھو ما يجعلھا ماّدة ترتكز أساسا على السلوك  فيه، والمساھمة النشطة، قادرا على فھم التغيّرات التي تحدث في المجتمع يكون مواطنا مسؤوالبمعنى أنھا تعلّم الطفل كيف 
الجھد، العمل المتقن، : مثل القيم الخلقية والمدنية الراقية بشكل متدّرج لدى المتعلمتستھدف المادة تحقيق .  أكثر مّما تھتّم بالمعارف وحفظھا ،ليةالفع الممارسةو اليومي

  . التضامن، احترام الذات واآلخرين باختالفاتھم، اإلصغاء، تقبّل الرأي المخالف وحّب الوطن
  :ن تنّمي الكفاءات اآلتية لدى التلميذ منذ األطوار األولى من التعليم من أجل أ: وھي قيم محّل تعلّمات

 االحترام من خالل تنفيذ النظام الداخلي للمدرسة؛ -
تشفيات و أعمال النظافة، وتنظيم الحفالت، وزيارة األطفال المرضى في المس :تحّمل المسؤولية في القسم والمدرسة من خالل تنظيم انتخابات لتوزيع مھاّم تسيير القسم مثل -

 تضامنية و خيرية أخرى؛
 التعامل مع التالميذ واألساتذة و المحيطـ، إدراك مفھوم الحقوق والواجبات وكيفية  -
 النظافة، األمن، اللباس، النظام؛: احترام قواعد الحياة الجماعية في المدرسة -
حسن اإلصغاء، طلب الكلمة، االعتذار، تقدير ما يقّدمه أقرانه وما يقّدمه (ظاھر العنف اللفظي أو البدني لتسيير الخالفات وم) أداء أدوار(تعلّم كيفية إدارة نقاش متضاّد اآلراء  -

 ؛ ...)الفوج
 ؛... طالعة، ة والفنّية، نوادي المالمشاركة النشطة في ھياكل نوادي وجمعيات ذات طابع ثقافي أو رياضي أو اجتماعي كالمجموعات الصوتية، النوادي الخضراء، النوادي العلمي -
 ؛)أداء لعب دور حول اإلعاقة(،معرفة وممارسة الحّق في االستثناء ) األقسام المدمجة(تقبّل االختالف مع حاالت خاّصة مثل حاالت األطفال ذّوي االحتياجات الخاّصة  -
 اإلدارة، والبداية من إدارة مدرسته، ثم البلدية وعالقتھا بالمدرسة؛ معرفة كيف تعمل -
، إضافة إلى تنظيم نقاشات )األغلبية(مؤّسسات  الدولة ودورھا، وكيفية سير عملھا، مع تنظيم وضعيات انتخابات داخل القسم، وكيفيّة تعيين المسؤولين المنتخبين  التعّرف على -

 حول أفكار متضاّدة أو مختلفة من تعلّم مبدأ حّق األقلّية في التعبير وكيفية توزيع مناصب المسؤولية؛ 
 ....)مع اآلخر مھما اختلفنا  معه في الرأي  والدين،(أي األخر وإدراك مفھوم التسامح وتقبّل العيش المشترك احترام الر -
 .تشجيع المبادرات داخل القسم و المدرسة -
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  .ينبغي أن يفھم التلميذ معنى االنتخابات الوطنية والمحلية وأن يدرك أھميتھا من خالل ممارستھا على مستوى قسمه ومدرسته
والقنوات الفضائية  ومواقع التواصل االجتماعي" االفتراضية"ط على الخصوص، بكيفية تعامل المتعلّم مع الحياة ھتّم التربية المدنية، في مرحلة التعليم االبتدائي والتعليم المتوسّ وت

ة األخالقية سالمكنولوجيا واستخداماتھا ألغراض تربوية، مع الحفاظ على الوالھدف ھو التحّكم في الت. وتحليل رسائلھا ومحتوياتھا حسب سنّه ومستواه التعليمي بشكل متدّرج
ر ينبغي أن يفھم التالميذ، السيما في مرحلة التعليم المتوسط، منافع شبكات التواصل االجتماعي، ولكن عليھم أن يكونوا أكثر وعيا باآلثا .حقوق اآلخرين وحياتھم الخاصة واحترام

  . القيم الفاسدة بعضانتشارالى جم عنھا سوء استعمال ھذه الوسائل بدءا باإلفراط في الوقت وصوال السلبية التي يمكن أن ين
  : غايات المادة في مرحلة التعليم المتوسط 1.1

  :تحقيق الغايات التالية لدى المتعلمينفي مرحلة التعليم المتوسط إلى ترمي مادة التربية المدنية 
  على القيم اإلنسانية؛ بھويته الوطنية، متفتح امتمسك ،ؤھله للعيش كمواطن يدرك ما عليه من واجبات وماله من حقوقإعداد الفرد للحياة، إعدادا ي*
 المساھمة في الحياة الديمقراطية؛ و تحسيس المتعلم بالمسؤولية الفردية والجماعية والوعي بأھمية احترام القانونتنمية الحس المدني و*
الدستور ومؤسسات الجمھورية وتقدير ما تقدمه  سة المواطنة والدفاع عن حقوق اإلنسان على أساس قيم المجتمع وقواعد الديمقراطية  واحترامتمكين المتعلمين من ممار*

 .المنظمات اإلقليمية والعالمية من خدمات إنسانية
   ة المادة في تحقيق الملمح الشاملمساھم 2.1

  :لكفاءات الشاملة التاليةيكتسب المتعلم في مرحلة التعليم المتوسط ا
  ل اآلخر؛ينطلق من مفھوم الدولة للتعبير عن تمسكه بالنظام الجمھوري في الجزائر قصد ممارسة الحقوق وتأدية الواجبات وتقبّ  -
  البناء والحفاظ على التراث الوطني؛يتفاعل بشكل ايجابي مع  قضايا مجتمعه والمشاكل المطروحة في محيطه من خالل تبنيه لألسلوب الديمقراطي  وممارسة الحوار  -
  العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق اإلنسان؛ بمبدأيعبر عن احترامه  للدستور وقوانين البالد متمسكا  -
 .لتي تقوم عليھا مؤسسات الجمھوريةيمارس مواطنته باعتبارھا ھوية وانتماء وحقوق وواجبات، بعد الكشف عن األسس الديمقراطية ا -

   طبيعة الموارد المجندة 3.1
  : انطالقا من اعتبار مادة التربية المدنية معرفة وممارسة وسلوك فان الموارد المشكلة للكفاءات تتمثل فيما يلي

  :لتاليوالمحتويات المعرفية ضمن ثالثة مادين مھيكلة للمعرفة على النحو ايتناول المتعلمون جملة من المفاھيم األساسية  المعرفة الصرفة)  أ
   ؛الحياة الجماعية -
   ؛الحياة المدنية -
  .الحياة الديمقراطية والمؤّسسات -

57



 

 

 

المتوّسـط التعليم مرحلة                                                                                                                                                                                          التربية المدنية منھــاج  
 

   2016  -  وزارة التربية الوطنية
 

  :يكتسب المتعلم في مرحلة التعليم المتوسط مھارات منھا على الخصوص): األداء(المھارات )ب
  قصد استثمارھا؛  المعلومات من مصادرھا استعمال أدوات الماّدة بشكل منھجي في إطار البحث عن  -   
  استغالل وسائل االتصال والخطاب االستداللي في التبليغ؛ -   
  :االنطالق من المضامين المعرفية الستخالص جملة من المعاني والقيم ذات األثر االيجابي على السلوك  منھا على سبيل المثال: المعرفة السلوكية) ج
  ت االجتماعية وحسن التعامل مع الغير والعمل من أجل الصالح العام؛ التحلّي بالمسؤولية في احترام القانون باعتباره الضابط للعالقا -
 مواقف إيجابية تجاه قضايا الميز العنصري وحقوق اإلنسان والبيئة، والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والمساھمة في إثرائه؛ اتخاذ -
  .حضاري في حل المشكالتب التحلّي بروح المبادرة والمسؤولية واالنضباط واعتماد الحوار كأسلو -
    مساھمة المادة في التحكم في المواد األخرى 4.1
  : ، منھا على الخصوص  تساھم مادة التربية المدنية في التكامل مع المواد األخرى  من خالل ما توفره من مفاھيم ومصطلحات  كمعارف مشتركة بين المواد االخرى        

كتسبات  ربية  محور وأداة للتعلم في نفس الوقت،  وتتكامل مادة  التربية المدنية  مع اللغة العربية بما تتضمناه من مفاھيم و نصوص تعّزز المو تشكل اللغة الع: اللغة العربية -
  .اللغوية للمتعلم وتثريھا وتمكن من فھم قيم المواطنة وتحويلھا الى سلوكات ايجابية في وضعيات حياتية 

التربية المدنية  ومادة التاريخ  مفاھيم ومصطلحات يتم توظيفھا في فھم موضوعات تتعلق بالحياة المدنية والحياة الديمقراطية ومؤسسات  توفر كل من مادة: التاريخ   -
  ...... الجمھورية كالدولة ونظام الحكم  الخ 

  سة  ببعدھا الوظيفي والمشكلة الحياتية  ببعدھا الحضاري  تتكامل  مادة التربية المدنية و الجغرافيا في ربط الظاھرة الجغرافية محل الدرا:  الجغرافيا -
لى الفھم الدقيق للظاھرة ترتبط مادة التربية المدنية  بالرياضيات من حيث  تكامل المادتين في استخدام األعداد وبناء الكرونولوجيا و معطيات إحصائية  تساعد ع: الرياضيات -

  .محل الدراسة 
  مادة التربية المدنية والتربية اإلسالمية من خالل ما تعالجانه من مفاھيم ترتبط بالقيم اإلنسانية والسلوك السوي في الحياة تتكامل :  التربية اإلسالمية -
 لسليم تقدم مادة التربية المدنية  مفاھيم نظرية من شانھا ان تساعد على إعطاء  التربية العلمية والتكنولوجية التوجه ا:  التربية العلمية والتكنولوجية  -
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  )الطور، السنة المرحلة،( الخاصة بالمادة مالمح التخرج. 2
  مالمح التخرج من التعليم األساسي 1.2

  
 التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي ملمح ملمح التخرج من مرحلة التعليم المتوّسط ملمح التخرج من التعليم األساسي  

  الكفاءة الشاملة         

 الميادين   

اية التعليم األساسي، يكون المتعلّم قادرا علىفي نھ
في محيطه كمواطن واع  بھويته  التصّرف

وانتمائه، من خالل ممارسته واحترامه لقواعد 
الحياة الديمقراطية، ومؤّسسات الجمھورية، وتحلّيه 

 .بالقيم اإلنسانية

في نھاية مرحة التعليم المتوسط، يكون 
 األسس معرفة على المتعلّم قادرا

الديمقراطية التي تقوم عليھا مؤسسات 
الجمھورية وممارسة مواطنته باعتبارھا 

 .ھوية وانتماء، حقوقا وواجبات 

في نھاية مرحلة التعليم االبتدائي، يكون 
المتعلّم قادرا على التصّرف في محيطه 
االجتماعي ، بشكل مسؤول تجاه أآلخر 

 .والرموز الوطنية، ومؤّسسات الجمھورية 

 الجماعيةالحياة 
بعد الكشف عن المشكالت في محيطه االجتماعي 

 .يقترح الحلول وفق ما تمليه المصلحة العامة 
ينطلق من معرفة قواعد الحياة الجماعية 

والتراث الوطني للتعبير عن تفاعله االيجابي 
 .مع محيطه االجتماعي

يساھم ايجابيا في اقتراح الحلول لمشكالت 
 .خيصھا من محيطه االجتماعي بعد تش

 الحياة المدنية
يمارس الحوار البناء في أطر منظمة انطالقا مّما 

 .تنّص عليه القوانين األساسية والنظم الداخلية
يمارس مواطنته في محيطه االجتماعي  من 
خالل احترامه للقانون ودفاعه عن الحريات 

 .األساسية وحقوق اإلنسان 

بعد الكشف عن التنوع الثقافي  في محيطه 
بر عن تمسكه بالحوار البناء كأسلوب يع

 حضاري  

الحياة الديمقراطية 
  والمؤّسسات

يعبر عن احترامه لمبادئ الحياة الديمقراطية 
ومؤسسات الجمھورية و رموزھا، بعد الكشف عن 

 .  آليات وقواعد سيرھا

ينطلق مما ينّص عليه الدستور وقوانين 
الجمھورية للتعبير عن تمسكه بمبدأ 

 ية و التداول على السلطة الديمقراط

يربط العالقة بين الجزائر كجمھورية 
والمؤسسات الوطنية والرموز التي تعبر 

عنھا مؤكدا على أھمية الحفاظ على 
 الممتلكات العامة والخاصة
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  مالمح التخرج من أطوار التعليم المتوّسط   2.2
  
  

  
  الكفاءة الشاملة

 المتوّسط 1ملمح التخرج من الطور  المتوّسط 2ملمح التخرج من الطور   المتوّسط 3 ملمح التخرج من الطور  ملمح التخرج من التعليم المتوّسط
في نھاية مرحة التعليم المتوسط 

،يكون المتعلم قادرا على  معرفة 
األسس الديمقراطية التي تقوم عليھا 

مؤسسات الجمھورية وممارسة 
مواطنته باعتبارھا ھوية  وانتماء ، 

 .قا وواجبات حقو

في نھاية الطور الثالث من التعليم 
المتوسط، يكون المتعلم قادرا على 
التعبير عن تمسكه  بمبدأ  العدالة 

والمساواة والحرية واحترام حقوق 
  اإلنسان وفق ما ينّص عليه الدستور

في نھاية الطور الثاني من التعليم 
المتوسط، يكون المتعلم قادرا على  

أسلوب حضاري ممارسة الحوار ك
وفق ما تقتضيه قواعد الحياة 

الديمقراطية متفتحا على العالم 
  .ومحافظا على الھوية الوطنية 

في نھاية الطور األول من التعليم 
المتوسط، يكون المتعلم قادرا على 

معرفة الطابع الجمھوري للدولة 
الجزائرية والتفاعل االيجابي في 

محيطه على أساس ممارسة  الحق و 
  .ة الواجبتأدي

  الكفاءات
  الختامية

الحياة 
 الجماعية

ينطلق من معرفة قواعد الحياة 
الجماعية والتراث الوطني للتعبير 

عن تفاعله االيجابي مع محيطه 
.االجتماعي

ينطلق من مبدأ المساواة أمام القانون 
للتأكيد على أھّمية العدل في 

  المجتمع
 

كه بالحريات األساسية عن تمسّ  يعبّر
نات الھوية الوطنية مساھما ومكو

في ترقية التراث الوطني والدفاع 
  .عن حرية التعبير

يتفاعل بشكل ايجابي في محيطه من 
نبذه  تقبله للتنوع  الثقافي وخالل 

  .للتفرقة والميز  العنصري

الحياة 
 المدنية

 محيطه في مواطنته يمارس
االجتماعي من خالل احترامه للقانون 

 األساسية الحريات ودفاعه عن
 اإلنسان وحقوق

ينطلق من نصوص مرجعية للتعبير 
بحقوق اإلنسان و السلم  عن تمسكه

 . واألمن في العالم

يؤّكد تمسكه بحرية التعبير 
باعتبارھا من أدوات الممارسة 

 الديمقراطية 

انطالقا مما  وواجباته، حقوقه يمارس
تفرضه وتيرة التمدرس  في المؤسسة 

ؤولية تجاه التعليمية من نظام ومس
  .الذات والغير

الحيـاة 
الديمقراطية 
والمؤسسات

نطلق مّما ينّص عليه الدستور 
وقوانين الجمھورية للتعبير عن 

تمسكه بمبدأ الديمقراطية والتداول 
 .على السلطة 

يلتزم بمواد الدستور باعتباره 
القانون األسمى والمرجع األساسي  

 .لسير مؤّسسات الجمھورية 

سير المؤسسات  آليات يدرس
المنتخبة إلبراز دورھا في ترقية 

 والتفتح البالد في الحياة الديمقراطية
المنظمات  خالل من العالم على

 اإلقليمية والدولية 

الدولة    ينطلق من   مفھومـ  3
الجزائرية كجمھورية ديمقراطية  

شعبية لتأكيد تمسكه بترقية العالقات 
 .االجتماعية في إطار المؤسسات 
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  مالمح التخرج من سنوات التعليم المتوسط   3.2
  متوّسط 1السنة ملمح التخرج من  متوّسط2السنةملمح التخرج من   متوّسط 3السنة ملمح التخرج من   متوّسط 4السنة ملمح التخرج من  

  1الطور   2الطور  3الطور 

  الكفاءة
 الشاملة

الرابعة من التعليم  السنةفي نھاية 
المتعلم قادرا على  المتوسط يكون

التعبير عن تمسكه  بمبدأ  العدالة 
والمساواة والحرية واحترام حقوق 
 اإلنسان وفق ما ينّص عليه الدستور

في نھاية السنة الثالثة من التعليم 
المتوسط يكون المتعلم قادرا على 
التعبير عن وعيه بقضايا المجتمع 

  . والتفتح على العالم

من  في نھاية السنة الثانيـة
التعليم المتوّسط يكون المتعلّـم 

قادرا على ممارسة حّرية 
التعبير والحوار كأسلوب 

أساسّي في الحياة حضـاري 
لحّل المشاكل داخل الجماعية

  .األطر النظامية

في نھاية السنة األولي من التعليم 
المتوسط يكون المتعلم قادرا على 
معرفة الطابع الجمھوري للدولـة 

فاعل االيجابي مع الجزائرية والت
محيطه على أساس ممارسة الحق 

  .وتأدية الواجب

 الكفاءات
 الختامية

الحياة 
 الجماعية

ينطلق من  مبدأ المساواة أمام القانون 
 .للتأكيد على أھّمية العدل في المجتمع

يربط العالقـة بين مكونات الھوية 
الوطنية وثراء التراث الوطني، مبرزا 

 .رقيتهأھّمية الحفاظ عليه وت

يمارس الحـوار البناء باعتباره 
سلوكا حضاريا وأساسيـا في 

لحّل المشاكل  الحيـاة الجماعية
 .داخل األطر النظامية

يتفاعل بشكل ايجابي في محيطه 
تقبله للتنوع  الثقافي من خالل 

  .ونبذه للتفرقة والميز  العنصري
  

الحياة 
  المدنية

 

ينطلق من نصوص مرجعية للتعبير 
كه بحقوق اإلنسان و السلم عن تمس

 . واألمن في العالم 

يمارس مواطنته من خالل التعبير عن 
مسؤوليته تجاه الذات وقضايا المجتمع 

  .والوطن 
 

 الحق في اإلعالم ينطلق من 
بحرية  للتعبير عن تمسكه 

التعبير واحترامه  لحرية 
 .اآلخرين

يمارس حقوقه وواجباته ،انطالقا 
درس في مما تفرضه وتيرة التم

المؤسسة التعليمية من نظام 
  .ومسؤولية تجاه الذات والغير 

الحياة 
الديمقراطية 
والمؤّسسات

يلتزم بمواد الدستور باعتباره القانون 
األسمى والمرجع األساسي  لسير 

 .مؤّسسات الجمھورية 

يبــــرز أھّميــة تعاون الجزائـــر مــع 
مختلف المنظمات اإلقليمية والدولية 

 .ت الطابع الثقافي واإلنسانيذا

بعد التعرف على قواعد سير 
المجالس المنتخبة يؤكد تمسكه 

بالمبادئ الديمقراطية  في 
 .تسيير شؤون المواطنين 

للدولة الجزائرية ينطلق من مفھوم 
كجمھورية ديمقراطية شعبية لتأكيد 
تمسكه بترقية العالقات االجتماعية 

  .في إطار المؤسسات 
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  الموارد لبناء الكفاءات طمخطّ  .2
  

  تقديـم 1.3
بين الكفاءة والموارد المعرفية  يمّكن ھذا الجدول من رؤية أفضل للعالقة. جالتحقيق كفاءات المنھ ضرورية مخطّط الموارد ھو مصفوفة تتضّمن المحتويات المعرفية والمنھجية كموارد

 .والميادين في كّل طور من األطوار
  وارد المعرفيـةجـدول مصفوفـة الم 2.3

 موارد بناء الكفاءات الكفاءات الختامية المياديـناألطـوار
 موارد منھجية موارد معرفيـة

ر 
ــو
لط
ا

1
 

الحياة 
 الجماعية

تقبله يتفاعل بشكل ايجابي في محيطه من خالل 
نبذه للتفرقة والميز   للتنوع  الثقافي و

  .العنصري
  

 التنوع 
 )اليد عادات وتق(التنوع الثقافي  -

التفرقة والتمييز العنصري والتمييز بين 
من عوامل (الجنسين وبين األديان 

 )الضعف

  عن المعلومة في موارد متنّوعة يبحث-
  يستغّل المعلومة-
  يعبّر عن رأيه بشكل  صحيح -

  خاصة ـ يتبنى وجھات نظر
  األداء في أسلوب ـ يتمثل أحسن

  ـ يستغل  تقنيات اإلعالم و التواصل 
  ل بشكل مالئمـ يتواص

ه في الوضعيات  ئأرا يعبر عن أحاسيسه وقيمه و -
  التبادلية

  .ـ يعبر عن آرائه ويؤكد اختياراته 
  . ـ يتعاون

 ـ يشارك في تبادل اآلراء

  الحياة المدنية

،انطالقا مما تفرضه  يمارس حقوقه وواجباته
وتيرة التمدرس في المؤّسسة التعليمية من نظام 

  .ت و الغير ومسؤولية تجاه الذا

الحقوق والواجبات
في المدرسة، (الحقوق والواجبات 

)األسرة
 القانون األساسي للمؤسسة -
 )المتوّسطة(النظام الداخلي للمؤسسة  -

الحياة 
الديمقراطية 
ومؤسسات 
  الجمھورية

الجزائرية جمھورية  الدولة ينطلق من مفھوم
ديمقراطية شعبية لتأكيد تمسكه بترقية العالقات 

  ين الحاكم والمحكومب

  :الدولة الجزائرية
 النظام الجمھوري؛-
 ة التنفيذيالتشريعية،  : الثالث السلطات-

   والقضائية؛ 
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 الكفاءات الختامية  المياديـناألطـوار
 موارد بناء الكفاءات

 موارد منھجية موارد معرفيـة

ر 
ــو
لط
ا

2
 

الحياة 
 الجماعية

الھوية الوطنية يربط العالقة بين مكونات 
الحفاظ  أھمية وثراء التراث الوطني مبرزا

 .عليه وترقيته

  الثقافية و االجتماعية التنظيمات
 :الرياضية و

القانون األساسي، النظام الداخلي 
دراسة وإثراء، (لجمعية من اختياره 

تقديم تقرير عن نشاطاتھا ومزايا 
  ).االنخراط فيھا

  التراث الوطني والعالمي
مع، تركيب، عروض تتعلّق نشاطات ج

) الماّدي والالماّدي( بـــالتراث الوطني 
 :المصنّف عالميا، والتراث العالمي

  عن المعلومة في موارد متنوعة، ينظّمھا؛ ـيبحث
  ويستغلّھا المعلومة ـيحلّل

  ـيحلّل عناصر المشكلة 
  ـ يعبر عن أفكاره بشكل صحيح

  خاّصة ـيتبنّى وجھات نظر
  لوب في األداءأس ـ يتمثّـل أحسن

المھمة والسياق ويعدلھا عند  يكيف طرق ملھمة -
  الضرورة 

  التواصل و ـ يستغل تقنيات اإلعالم
ـ يتواصل بشكل مالئم

ـ يستغل مختلف إشكال التواصل والتعبير أو التعـابير 
المناسبة 

أرائه في الوضعيات   يعبر عن أحاسيسه وقيمه و
التبادلية

ـ يعبر عن أرائه ويؤكد اختياراته 
ـ يتعاون 

اآلراءـ يشارك في تبادل 
  .ـ يساھم في العمل المشترك

 

يمارس مواطنته من خالل التعبير عن  الحياة المدنية
.مسؤوليته تجاه الذات وقضايا المجتمع والوطن

وسائل اإلعالم وشبكات التواصل -
 :االجتماعي

العامة حرية التعبير واحترام الحياة  -
والحياة الخاصة في شبكات التواصل 

نشاطات حول مخاطر (االجتماعي
 ؛)عدم احترام الحياة الخاّصة والعاّمة

التواصل االجتماعي  لشبكات استغال -
  .في األعمال المفيدة

 :الھويّة والمواطنة
 ) مقتطفات من الدستور(المواطنـــة  -
 مقتطفات من الدستور،(الھوية -

 ،)الھويّة بطاقة استخراج إجراءات
 قانون الجنسية، إجراءات(الجنسية

 ).استخراجھا
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الحياة 
الديمقراطية 
  والمؤّسسات

  
  

يبرز أھّمية تعاون الجزائر مع مختلف 
المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الطابع الثقافي 

  .واإلنساني
 

المجلس الشعبي ( المجالس المنتخبة -
  ):الوطنيالشعبي الوالئي، المجلس 

االنتخابات الوالئية والوطنية  تنظيم -
تحضير الفتات النتخاب مندوب (

 ...)القسم، تحرير برنامج انتخابي
 مھام المجالس المنتخبة، -
عالقة المواطن بالمجالس المنتخبة  -

 تقديم الئحة انشغاالت مدرسته،(
  ).أو حيّه ألحد المنتخبين 

  :المنظّمات اإلقليمية والدولية
)نصوص ووثائق(اليونيسف ، اليونسكو 

اتّفاقيات تعاون الجزائر مع اليونسكو 
 .واليونيسف في مجال التربية

 الموارد لبناء الكفاءات الكفاءات الختامية المستھدفة المياديـناألطـوار
 موارد منھجية موارد معرفيـة

ور
طــ
ال

3 

الحياة 
 الجماعية

ينطلق من مبدأ المساواة أمام  القانون للتأكيد 
  ھمية العدل في المجتمععلى  أ

 

أمثلة : (الصلح والوساطة االجتماعية
  ...)من المجتمع، تمثيل وساطة، 

  :السلطة القضائية
 المحكمة -
 المجلس القضائي -
 المحكمة العليا -

  ـيستغل المعلومة
  عن المعلومة في موارد متنوعة ـ يبحث

ـ يستغل المعلومة من خالل تنظيمھا وتحليلھا تحليال 
  نقديا 
  عناصر المشكلة يعبر عن رأيهـ يحلل 

  ـ يعبر عن أفكاره بشكل  صحيح 
  خاصة ـ يتبنى وجھات نظر
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 ينطلق من نصوص مرجعية للتعبير عن تمسكه الحياة المدنية
.لعالمبحقوق اإلنسان والسلم واألمن في ا

 )الميثاق العالمي(حقوق اإلنسان  -
 )المعاھدة الدولية(حقوق الطفل  -
مارس،  8تاريخ (حقوق المرأة  -

 )مقتطفات من الدستور
الھالل (المنظمات اإلنسانية  -

األحمر الجزائري، المنظمة األممية 
 )لالّجئين

القانون (األحزاب السياسية  -
 )األساسي

نصوص حول التعّدد (النقابات  -
ميثاق أخالقيات قطاع النقابي، 

 )التربية الوطنية

  األداء في أسلوب ـ يتمثل أحسن
ـ يكيف طرق عمله مع المھمة والسياق ويعدلھا عند 

  الضرورة 
  ـ يستغل  تقنيات اإلعالم و التواصل 

  ـ يتواصل بشكل مالئم
و التعابير ـ يستغل مختلف أشكال التواصل والتعبير أ

  المناسبة 
يعبر عن أحاسيسه وقيمه وأرائه في الوضعيات   .

  التبادلية
  .ـ يعبر عن أرائه ويؤكد اختياراته 

  . ـ يتعاون
  ـ يشارك في تبادل اآلراء

 ـ يساھم في العمل المشترك

الحياة 
الديمقراطية 
ومؤسسات 
  الجمھورية

  

يلتزم  بمواد الدستور باعتباره القانون األسمى  
والمرجع األساسي  لــسير مؤسسات 

 .الجمھورية 

 )القانون األسمى للدولة:(الدستـور 
  أبوابه ومواّده -
 التشريع -
 القانون -
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  ةالسنوي البرامج. 4
  متوّسطمن التعليم ال البرنامج السنوي 1.4

  برنامج السنة األولى 
مع محيطه على أساس  في نھاية السنة األولـى من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على معرفة الطابع الجمھوري للدولة الجزائرية، والتفاعل اإليجابي

  .ممارسة الحّق و تأدية الواجب
الكفاءة 
  لةالشام

 الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية مؤشرات التقويم و معايير الزمن

 سا12

  تقبل األخر ؛:المالءمة
التوظيف المنھجي ألدوات  -

  المادة 
  ونصوص صور :ـالسندات

  االنسجام 
  تعامل الحضاري، التمايز

 .لسلوك السوي

التنوع :ّصوضعية تخ-
الثقافي كعامل للوحدة وتقبل 
األخر ورفض التمييز بكل 

  .أشكاله 
أمثلة عملية :وضعية تخصّ 

تتعلق بأسلوب التعامل مع 
اآلخرين مھما كان لونھم 

  .وجنسھم ومعتقدھم
أمثلة  :وضعيـة تخصّ 

محسوسة للتعبير عن تقبله 
للتنوع، ورفضه للميز 

 العنصري والسلوك العدواني

 ثقافيـ التنوع ال
  لتفرقة والتمييز العنصري

 

ـ يستعرض أمثلة  تعكس في 
مجملھا التفرقة والميز 

العنصري  مع إصدار حكمه 
  .الخاص

ـ يختار األداة والمضمون 
للتعبير عن تقبله للرأي 

  .المخالف
ـ يبدي سلوكا مسؤوال يبرز فيه 

 رفضه للعنف والعدوانية 

يتفاعل بشكل ايجابي في
قبله محيطه من خالل ت

للتنوع  الثقافي ونبذه 
  .للتفرقة والميز  العنصري

الحياة 
  الجماعية

 

 دماجإوضعية

 سا10

  معرفة القانون  :المالءمة
: وظيف منھجي ألدوات المادة

  ـ مواد قانونية 
  ـ االنسجام

ـ المقابلة  بين الحق 
  والواجب

  االنسجام -
  إعطاء المثال الصحيح-

التمايزـ مبدأ : التمايز
  اواةالمس
 التبرير السليم-

االنضباط :وضعية تخص
  .داخل المؤسسة التعليمية

المشاركة  :وضعية تخص
في تحرير جملة من مواد 

النظام الداخلي للقسم انطالقا 
القانون الداخلي  من

  .للمؤسسة
الفرص  تكافؤ:وضعية تخص

في تحقيق المساواة في 
ميدان التربية والتعليم  

 .كحق يكرسه القانون.

 وق والواجباتالحق-
  القانون األساسي للمؤسسة
ـ النظام  الداخلي  للمؤسسة

  

 يعتمد القانون األساسي 
للمؤسسة التعليمية لمعرفة   
حقوقه و واجباته  تبعا  لما 

يفرضه  ذلك من نظام وانضباط 
  .داخل المؤسسة

  يوازن بين ما له من حقوق وما
  .عليه من واجبات

  مبدأ ـ يقدم عرضا يبرز فيه 
تكافؤ  خالل من المساواة
 الفرص

وواجباتهحقوقهيمارس
انطالقا مما تفرضه وتيرة 

التمدرس في  المؤسسة 
التعليمية من نظام 

ومسؤولية تجاه الذات 
  .والغير

الحياة 
  المدنية
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 دماجإوضعية

 سا10

  :المالءمة
  التعريف الدقيق -

توظيف منھجي ألدوات 
  .المادة

  االنسجام 
  ليمالربط  الس-
  التمايز 
  استخالص المغزى -
  
  
 

التعريف :وضعية تخصّ 
بالدولة الجزائرية جمھورية 

  .ديمقراطية  شعبية
السلطات  : وضعية تخصّ 

 حيث من الثالثة
الصالحيات، المھام 

  .والعالقة بينھا
طبيعة  :وضعية تخصّ 

العالقة بين الحاكم والمحكوم 
  .في النظام الجمھوري

  الدولة الجزائرية؛ -
 نظام الجمھوري؛ال -
  :السلطات الثالث -

التشريعية، 
 و التنفيذية،
  القضائية؛

  

للتعريف بالدولة  يحرر فقرة -
  .كشخصية معنوية

يذكر أنواع السلطات ويشرح  -
 .العالقة بينھاطبيعة 

يبرز طبيعة العالقة بين  -
طار ا الحاكم والمحكوم في
 .لنظام الجمھوري

ينطلق من مفھوم  الدولة 
كجمھورية  الجزائرية

ديمقراطية  شعبية لتأكيد 
تمسكه بترقية العالقات 

طار إاالجتماعية في 
  المؤسسات

الحياة 
الديمقراطية 
ومؤسسات 
  الجمھورية

  دماجإوضعية 
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  السنة الثانية برنامج 

حوارات كأسلوب حضاري  في حّل المشاكل المشاركة في ر، من خالل في نھاية السنة الثانية من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على ممارسة حرية التعبي
  الكفاءة الشاملة  .ممارسة. ، والتفاعل اإليجابي مع محيطه على أساس ممارسة الحّق و تأدية الواجبداخل األطر النظامية

الزمن مؤشرات التقويم و معايير  الميادين كفاءة الختاميةال مركبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية

سا11

  يضع خطة للحوار   -
التوظيف المنھجي ألدوات  -

  . المادة 
يبرر انضمامه  إلى  -

  إحدى الجمعيات 
 خصائص إحصاء-

  التنظيمات
  

 وضعية تعلمية تخص 
ممارسة وتنشيط الحوار للمساھمة في  -

  .حل مشاكل في إطار منظم 
  :  تخص تعلمية وضعية

القانون األساسي والنظام ـ االنطالق  من 
الداخلي لشرح آليات سير التنظيم 

  . االجتماعي 
  :  تخص تعلمية وضعية

إبداء رغبة االنخراط في إحدى 
الطابع االجتماعي،  التنظيمات ذات 

.  الثقافي والرياضي

االجتماعيةالتنظيمات
  الرياضية و والثقافية

القانون األساسي، النظام 
الداخلي لجمعية من 

دراسة وإثراء، (ختياره ا
تقديم تقرير عن نشاطاتھا 

  ).ومزايا االنخراط فيھا

الحوار البنّاء  كأسلوب.1
  حلّ في  حضاري

  .لمشكالتا
وضع كتابة خطّة تنظيم .2

حوار حول مشكلة في 
األقل  محيطه االجتماعي

  .فيھا
انخراطه في جمعية من . 3

الجمعيات باعتبارھا األطر 
  .عملالنظامية  للحوار وال

 يمارس الحـوار
 باعتباره البناء
حضاريا  سلوكا

وأساسيـا في الحيـاة 
لحّل الجماعية

المشاكل داخل 
  .األطر النظامية

  

 الحياة الجماعية
 

 دماجإوضعية

 سا11

وجاھة األمثلة  :المالءمة 
والتوظيف المنھجي 

ألدوات المادة والسندات 
  ذات الصلة

قديم عرض ت: النسجام
 ريةالح بين يوازن

  والمسؤولية

التبرير السليم، : التمايـز
أمثلة من واالنطالق 

واقعية

عرض يبيّن أھمية  قديمت :وضعية تعلمية
  وسائل اإلعالم

االنطالق من أمثلة محسوسة إلبراز  -
التمّسك بالحّق في اإلعالم وحرية التعبير 

.  
ممارسة نشاط : تعلمية تخصّ  وضعية

ة إعالمّي في المؤسسة من خالل المجل
  استجواب أو إجراء حوار   ،الحائطية

تحرير موضوع : وضعية تعلمية تخص 
حول الحرية والمسؤولية في الحياة 

 . الخاصة والعامة 

وسائل اإلعالم وشبكات
 :التواصل االجتماعي

حرية التعبير واحترام  -
الحياة العامة والحياة 
الخاصة في شبكات 

التواصل االجتماعي 
نشاطات حول مخاطر (

 الحياة احترامعدم 
 )الخاّصة والعاّمة

استغالل شبكات  -
التواصل االجتماعي في 

  األعمال المفيدة

وسائل اإلعالم وأھّميتھا في
  .توعية المواطن

التعبير  التأكيد على حّرية.2
  .واحترام الرأي المخالف

الموازنة بين حرية التعبير .3
  .واحترام الحياة الخاصة

 
الحـّق في  ينطلق من

عـن  للتعـبيرم اإلعال
بحّرية تمّسكه 
  واحترامـه التعبير،

  الحياة المدنية  .لحّريـة اآلخريـن
  

 دماجإوضعية
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سا10

  :المالءمة
يعرف المجالس  -

  المنتخبة  
يوظّف منھجيا أدوات 

المادة  وسندات لنصوص 
  قانونية 
  :االنسجام

يربط العالقة بين  -
 و المجالس الشعبية

الديمقراطي في  األسلوب
  التسيير
الربط  و ةقالد: التمايز
  .السليم

االنطالق من : وضعية تعلمية
نصوص مرجعية للتعريف 
بالمجالس الشعبية المنتخبة  

باعتبارھا مؤسسات  
  .ديمقراطية
مھام ج استخرالتعلمية وضعية

من قانون  المجالس المنتخبة
  .الوالية والبلدية

تقديم : تخص تعلمية وضعية
في  مسؤوليته مكتوبا تبرير

 .اختياره لممثليه

المجلس ( المجالس المنتخبة
الشعبي الشعبي الوالئي، المجلس 

  ):الوطني
تنظيم االنتخابات الوالئية  -

تحضير الفتات (والوطنية 
النتخاب مندوب القسم، تحرير 

 ...)برنامج انتخابي
 مھام المجالس المنتخبة، -
عالقة المواطن بالمجالس  -

شغاالت تقديم الئحة ان(المنتخبة 
مدرسته، أو حيّه ألحد 

  ).المنتخبين

التعريف بالمجالس .1
  المنتخبة 

النصوص المرجعية .2
لتشخيص صالحيات 

ومھام المجالس  
  .الشعبية المنتخبة 

مسؤولية المواطن في . 3
اختيار أعضاء  
  .المجالس المنتخبة

على قواعد  بعد التعرف
سير المجالس المنتخبة 
يؤّكد تمّسكه بالمبادئ 

لديمقراطية في تسيير ا
  .شؤون المواطنين

الحياة 
الديمقراطية 
ومؤسسات 
  الجمھورية

  دماجإوضعية 
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  برنامج السنة الثالثـة 

الواجب  تأدية داخل األطر النظامية على أساسالتعبير عن وعيه بقضايا المجتمع من التعليم المتوّسط، يكون المتعلّم قادرا على الثالثةفي نھاية السنة 
  الكفاءة الشاملة  .والتفتح على العالموممارسة الحّق،

الزمن مؤشرات التقويم و معايير  الميادين الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة المحتويات المعرفية أنماط وضعيات تعلمية

سا11

يصنف التراث : ءمة المال
  ؛الوطني

يوظّف منھجيا أدوات  -
  المادة 

يوظّف سندات وصور  -
  .أشرطة مالئمةو

أساليب  يقترح: االنسجام 
  حماية التراث الوطني   

  التمايـز 
  .التعبير برسم خريطة

  تخص وضعية تعلمية
توظيف أمثلة حيّة لربط -

العالقة بين الھوية والتراث 
الوطني كموروث 

  حضاري
  :  تخص تعلمية وضعية

 انجاز و القيام بجرد -
خريطة بالمحميات 
صنفة الوطنية بما فيھا الم

  . عالميا
  :  تخص تعلمية وضعية

يصّمم برنامجا لجمعية 
حماية وترقية التراث 

 .   الثقافي الوطني

التراث الوطني 
  والعالمي

نشاطات جمع، 
تركيب، عروض 
تتعلّق بـــالتراث 

الماّدي ( الوطني 
المصنّف ) والالماّدي

عالميا، والتراث 
  .العالمي

لتعريف بالتراث الثقافي ا. 1
العالمي كموروث الوطني و
  .حضاري

المحمياتالوطنيةالمصنفة .2
عـالميا وغير المصنّفـة، 
  .ويوقعھا على خريطة

التراث الوطني بعد حماية .3
الكشف عن أھميته كجزء 

  .من الھوية الثقافية

  
يربط العالقـة  بين  مكونات 
الھوية الوطنية وثراء التراث 

الحفاظ  أھّمية مبرزا الوطني،
  .عليه وترقيته

  لحياة الجماعيةا
 

  دماجإوضعية 
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 سا11

مفھوم المواطنة :المالءمة
توظيف منھجي ألدوات  -

  . المادة 
استعمال الوثائق تعبر عن  -

  .الھوية واالنتماء 
التصـّرف في  :االنسجام

المحيط اعتمادا على 
  .قراءات في الموضوع

  :التمايـز
يميّز بين الجنسية األصلية 

 .والجنسية المكتسبة

  :ة تعلميةوضعي
االنطالق من نصوص  -

مرجعية للتعريف بالھوية 
  والجنسية
  : تعلمية تخصّ  وضعية

تقديم عرض تحسيسّي  
حول المساحات الخضراء 

  .في بيئته
  :وضعية تعلمية تخص 
تقديم  أمثلة عملية عن 

مساھمته بشكل بناء في 
.حياة مجتمعه

:الھويّة والمواطنة
مقتطفات (المواطنـــة  -

 ) رمن الدستو
مقتطفات من (الھوية -

 إجراءات الدستور،
بطاقة  استخراج
 ،)الھويّة
قانون (الجنسية

الجنسية، إجراءات 
  ).استخراجھا

  التمييز بين الھوية والجنسية
ولية تجاه قضايا المسؤ.2

  .المجتمع والوطن

المشاركة بمشروع .3
  .حول المواطنة شخصي

 
يمارس مواطنته من خالل 

تجاه التعبير عن مسؤوليته 
  الذات

  الحياة المدنية  .وقضايا المجتمع والوطن
  

 دماجإوضعية

 سا10

 :المالءمة
  التعريف بالمنظمات-

  التوظيف
التوظيف المنھجي ألدوات -

  .المادة واستغالل السندات
  :االنسجام

الدقة في التحليل  -
  واالستنتاج

يؤّكد أو ينفي حتمية : مايز
  .التعاون

 :وضعية تعلمية
ات اإلقليمية والدولية المنظّم-

  ذات الطابع الثقافي،
المنظّمات اإلقليمية  -

والدولية ذات الطابع 
  .واإلنساني
  : تعلميةوضعية

دراسة نص مالئم  
الستخالص صالحيات 
ومھام منظّمة دولية أو 

  .إقليمية
ستغالل  وضعية تعلّمية ال

إبراز مدى قصد التوثيق 
تعاون الجزائر مع 
المنظمات اإلقليمية 

. الدوليةو

المنظّمات اإلقليمية
  :والدولية

اليونيسف ، اليونسكو 
 )نصوص ووثائق(

اتّفاقيات تعاون الجزائر 
مع اليونسكو 

واليونيسف في مجال 
  .التربية

التعّرف على المنظّمات -
  .اإلقليمية والدولية

صالحيات ومھام  -
المنظمات اإلقليمية 

  .والدولية
الجزائر والمنظمات  -

  .وليةاإلقليمية والد
  

يبرز أھّمية تعاون  الجزائر
مع مختلف المنظّمات 

اإلقليمية والدولية ذات الطابع 
  .الثقافي واإلنساني

الحياة الديمقراطية 
ومؤسسات 
  الجمھورية

  دماجإوضعية 
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  برنامج السنة الرابعة 
الكفاءة 

 الشاملة  
ى التعبير عن تمسكه بمبدأ العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق اإلنسان وفق ما نص عليه في نھاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا عل

 .الدستور
 الزمن معايير ومؤشرات التقويمأنماط  الوضعيات التعلمية المحتويات المعرفيةمركبات الكفاءة الكفاءة الختامية الميادين

 الحياة
 الجماعية

ينطلق من   مبدأ 
م  المساواة أما

القانون للتأكيد على  
ية العدل في ھمّ أ

  المجتمع

 ياجتماعالصلح مبدأ  ـ
  ؛حضاري

 القضاءاستنتاج دور مؤّسسات  ـ
  .والسلم ستقراراال في
إنجاز تقرير عن إحدى  ـ

  .مؤّسسات القضاء

: الصلح والوساطة االجتماعية
أمثلة من المجتمع، تمثيل (

  ...)وساطة، 
  :السلطة القضائية

 المحكمة -
 جلس القضائيالم -
  المحكمة العليا  -

  :حولوضعية تعلمية 
  ؛لخالفاتلالحّل السلمي   -

ودورھا  مكّونات السلطة القضائية
  في تحقيق العدل؛

الستخالص وضعية تعلمية 
التقاضي في رسم  إجراءات

  توضيحي   
إنجاز تقرير عن جلسة  وضعية -

   ).مشروع(صلح أو محاكمة 

يحّدد أجھزة  :المالءمة 
  ،اضيالتق

ويوظّف السندات توظيفا 
  ؛سليما

 ستنتجل وييحلّ  :االنسجام
  منطقيا للحفاظ على العدل؛

يتحّرى الدقّة : التمايز
  .واالنصاف

  

سا11  

  دماجإوضعية 
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 الزمن معايير ومؤشرات التقويم أنماط  الوضعيات التعلمية المحتويات المعرفية مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية الميادين

  الحياة
  المدنية

 

ينطلق من 
نصوص مرجعية 

للتعبير عن 
تمسكه بحقوق 
اإلنسان والسلم 

 .واألمن

  
النصوص المرجعية لحقوق ـ 

  ؛والمنظّمات اإلنسانية  اإلنسان
دور المجتمع في تكريس ـ 

  ؛بأداء الواجبات الحقوق
  .لحقّ في إحقاق السوّي  كولالسـ 

الميثاق (حقوق اإلنسان  -
 )العالمي

المعاھدة (قوق الطفل ح -
 )الدولية

 8تاريخ (حقوق المرأة  -
 )مارس، مقتطفات من الدستور

الھالل (مات اإلنسانيةالمنظّ  -
األحمر الجزائري، المنظمة 

 )األممية لالّجئين
القانون (األحزاب السياسية  -

 )األساسي
نصوص حول (النقابات  -

التعّدد النقابي، ميثاق أخالقيات 
  .)قطاع التربية الوطنية

ميثاق للتعّرف على  اتوضعي
، وحقوق حقوق اإلنسان 

  الطفل؛
تقديم نشاط إحياء ل وضعية

مناسبة من المناسبات الخاصة 
  ؛بحقوق اإلنسان

للمساھمة في نشاط من  وضعية
أنشطة الھالل األحمر 

  .الجزائري

نات تصنيف مكوّ  :المالءمة
توظيف منھجي ، والوثيقة 

  .ة  ألدوات المادّ 
الفرد داء أربط : االنسجام

  قوقحاللواجبات بل
اء دالسلوك القويم، أ: التمايز

  .الواجب قبل المطالبة بالحقوق
سا11    

  دماجإوضعية 
  
  الحياة

الديمقراطية 
ومؤسسات 
 الجمھورية

 

بمواد يلتزم 
الدستور باعتباره 
القانون األسمى  

والمرجع 
االساسي  لسير 

سات مؤسّ 
  .  الجمھورية 

  

 شريعللت مصدرلّ  أو الدستور
سات ـ الدستور وسير مؤسّ 

  .الجمھورية
العدل  أساسحترم القانون اـ 

  .واألمن

 قانون للدولة أسمى الدستـور
  ،الدستور وموادّ  أبواب -
 ّرع،ـــوالمش عــالتشري -
  .ورتبته بين النصوص انونـالق -

مكونات للتعّرف على  وضعية -
  ؛الدستور

سات مؤسّ عالقة الدستور ب-
  ؛الجمھورية

لى قوانين إالدستور مة ترج
  .ديمقراطية الومبادئ 

 تصنيف محتويات :المالءمة
  ؛الدستور
ربط العالقة بين : االنسجام
 .  والحياة الديمقراطيةالدستور 

احترام القوانين : زـالتماي
   .وأعراف المجتمع

  سا10

  دماجإوضعية 
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 كيفية وضع المنھج حيز التطبيق . 5
  حيز التطبيق اج المنھ وضعتوصيات تتعلق ب 1. 5

شكل يسمح لكّل تلميذ القيام بتعلّمه الذاتي، وھذا بفضل الفضاءات التي يجب إنشاؤھا، والتي تسمح له بيتعيّن أن تھيِّئ المؤّسسة المدرسية « : الوطنية جاء في القانون التوجيھي للتربية

  :المنھاج، وأّولھا لكّن المربّي له ما يوفّره من جھته لتنفيذ. عاتق المدرسة لتوفيّره على ما وضعه القانون التوجيھيھذا .  »بالتمتّع الفعلي باالستقاللية والتفتح على البيئة وعلى العالم

  إعداد مخطّط التعلّمات السنوي اعتمادا على المنھاج والوثيقة المرافقة له، وليس توزيعا سنويا ؛ - 

  إعداد المقاطع التعلّمية الضرورية لبناء الكفاءات ؛ -

  التنسيق بين االساتذة ، لضمان التكاملبين المواد في العمل البيداغوجي ؛  -

  تنظيم القسم وفق النشاط المبرمج للعمل الفردي أو العمل الفوجي ؛ -

  .استغالل المناسبات الوطنية التاريخية والدينية كسياقات تربوية وبيداغوجية -
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  مادة ال القيم والمواقف في 1.1
  تمثّلھا؛ التي اعتزازه بالرموز عن ،معبّرا)االنتماء للجزائر( Algérianité  جزائريته مبادئ يتعّرف على .1
  ؛تمّسكه بھا مبديا الجزائرية، األّمة مؤّسسات يتعّرف على .2
  ؛ عليه ابرويثيقّدر العمل  .3
          ؛ينتھج أساليب االستماع والحوار وينبذ العنصرية والعنف بمختلف أشكاله .4
  يساھم بنشاطات  للتعبير عن قيمة النظافة وقواعد الصحة؛ .5
  ؛يساھم بنشاطات  للتعبير عن جمال الطبيعة قصد حمايتھا .6
  العيش المشترك؛ واحترام قواعد والتضامن أدوارا تقوم على المسؤولية ،مؤّديا)األسرة الحّي، أطفال سة،الدرا زمالء األقران،(لجماعة  ميةاليوْ  الحياة يشارك في .7
  يمارس المبادئ األولية للمواطنة من خالل التعبير عن حقوقه وأداء واجباته؛ .8
  .يبادر إلى تحقيق ھدف جماعي ويثابر عليه .9

  ضيةالكفاءات العرْ  2.1
 ؛كفاءات ذات طابع فكري 

 ؛ويستكشفيالحظ  .1
  ؛ات في الوثائق والمصادر المختلفةيبحث بنفسه عن المعلوم .2
 ؛بما يتناسب مع سنّه و اھتماماته يجد حلوال لوضعيات مشكلة  .3
 ؛ق من صّحة النتائج ويصادق عليھايتحقّ  .4
 .يقيّم نتائج عمله .5
 كفاءات ذات طابع منھجي 

 ؛يخطّط لعمله و ينظّمه .1
 ؛يرتّب الوثائق وينظّم المعلومات .2
 ؛مالئمة لحّل وضعيات مشكلة خططايُعـّد  .3
 .يحقّق مشروعا فرديا ويشارك في مشروع جماعي .4
 كفاءات ذات طابع تواصلي 

 ؛"مشافھة وكتابة"ينّمي قدراته التعبيرية  .1
 ؛يستعمل مكتسباته في كافة أشكال  التواصل .2
 ؛يحسن تكييف قدراته التعبيرية مع متغيّرات الوضعية التواصلية .3
 .جيات اإلعالم واالتّصاليستعمل تكنولو .4
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 كفاءات ذات طابع شخصي واجتماعي 
 ؛يعبّر عن أفكاره ويتبادل اآلراء محترما آداب الحوار .1
 ؛يندمج في فوج العمل ويساھم في تحقيق المھام المشتركة .2
 ؛يثق في نفسه و يثبت استقالليته كفرد .3
 ؛ينجز المھام التي التزم بأدائھا .4
   ؛من قبل أقرانه في الفوج يقيّم عمله ذاتيا و يقبل التقويم .5
  .يتحلّى بروح الفضول واالطالع والمبادرة واإلبداع .6

  المبادئ المؤّسسة للمناھج  3.1
  . المناھج التعليمية بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظّمة في نسق تربطھا عالقات التكامل المحّددة بوضوح

  :ويعتمد بناء المنھج على احترام المبادئ اآلتية
 أي بناء مناھج للمرحلة التعليمية؛: الشمولية  -
 وضوح العالقة بين مختلف مكّونات المنھاج؛أي : االنسجام  -
 أي قابلية التكيّف مع ظروف اإلنجاز؛ :قابلية االنجاز  -
 أي البساطة و وضوح الھدف ودقّة التعبير؛: المقروئية  -
 ية للمناھج والحاجات التربوية؛السعي إلى تحقيق التوافق بين األھداف التكوينأي : الوجاھة  -
 .احتواء معايير قابلة للقياسأي : قابلية التقويم  -

 .     ، المنھجي  والبيداغوجي)الفلسفي( اإلبستمولوجياألخالقي، : وتتلّخص المبادئ المؤّسسة للمناھج في ثالثة مجاالت
  :)القيمي(في المجال األخالقي   1.

وطني (التربوية الجزائرية عليھا واجب إكساب كّل متعلّم قاعدة من اآلداب واألخـالق المتعلّقـة بالقيم ذات بعديـن  مناھج، فإّن المنظومةما جاء في المرجعية العاّمة لل حسب
 ، )وعالمي

   :)الفلسفي المعرفي( في المجال اإلبستيمولوجي 2.
فاھيم والمبادئ والطرائق المھيكلة للماّدة، والتي تشّكل أسس التعلّمات وتيّسر االنسجام العمودي للمواّد على المحتويات التعليمية أن تتجنّب تكديس المعارف، بل ينبغي أن تفّضل الم

 المالئم لھذه المقاربة؛و
  :في المجال المنھجي والبيداغوجي. 3
على البناء الفكري  المؤّسسة - تشّكل ھذه المقاربة . النسقيةلمقاربة او ية االجتماعية،ائالمستوحاة من البن بالكفاءات المقاربة :ترتكز المناھج الجديدة على مبدأين أساسيين 

 .تمّكن المتعلّم من بناء معارفه في وضعيات تفاعلية ذات داللة، وتتيح له فرصة تقديم مساھمته في مجموعة من أقرانه المحور الرئيس للمناھج الجديدة – ية االجتماعيةائالبنو
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  التقــويــم .2
وزيادة على ھذه . ووسيلة إعالم بالنسبة لإلدارة واألولياء والتالميذ أنفسھم. صفة عاّمة لجمع المعلومات قصد إصدار حكم أو تقديم توضيحات التخاذ قرار اتيھدف التقويم ب

  .وجية أساسا تھدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتعلم كّل تلميذيھدف التقويم أيضا إلى تسيير التعلمات الفردية وتحسينھا؛ وھي وظيفة بيداغ) الوظيفة القانونية واالجتماعية(الوظيفتين 
 قصد اتّخاذ قرارات، واقتراح نشاطات تعلّمية... التالميذ، المدّرسون، األولياء، اإلدارة المدرسية، المجتمع : فالتقويم إذا ھو البحث عن معلومات موّجة إلى مختلف المستعملين

  ... ة، اعتماد كفاءة، أو تغيير في طرائق وأساليب تعلم أو تدعيمية أو عالجية، وكذا منح شھاد 
 للتالميذ، التّعلمي المسعى تدعيم بل الفشل، أو بالنجاح الحكم وظيفته األساسية وليست .التّعلم مسار من يتجزأ ال جزءا – التكويني السيما –التقويم بالكفاءات المقاربة تَعتبر

 والتّعلم التعليم وسائل استخدام على أي القدرة بيداغوجيا، تمايزا الحال بطبيعة تقتضي وھي. التربوية المعالجة طريق عن للمدرس غوجيةالممارسات البيدا توجيه إعادة أو وتوجيه
 في تلميذ كلّ  وتيسير تقدم إرشاد ھي التقويم لوجود األساسية الغاية ألن مختلفة، مسالك عبر التربوي النجاح السير نحو وتمكنّھم من تنوع التالميذ، الحسبان في تأخذ متنوعة،
  .الذاكرة في المخزنة المعلومات كمية وليس بنيت، التي ونوعية المعارف تنميتھا، تمت التي الكفاءات ونوعية الفھم، ھو نوعية النجاح على يدلّ  ما وألن .تّعلماته

 :معناه وعليه فتقويم الكفاءات
       إجراء قصد أيضا اإلنتاج لمسارات تقويم ھو بل فحسب، شھادة المنتوج لمنح بتقويم األمر يتّعلق ال إذ التلميذ، تّعلم في مھانستخد عندما مشكلة وضعيات لحلّ  سلوكية معرفة  -

 على ترتكز التي يالمعرف نشاطات التحول المسودة، كراس على المحاوالت مالحظة مثل الطرائق، بشتّى ھا إبراز ينبغي مباشرة تشاھد أمور ال تقويم أي بيداغوجي، عالج
 أخرى؛ بحث وسيلة أي أو التلميذ، مع التحدث

 بالمواقف مرتبطة وسلوكات  ،سيرورات) منفعية أو شرطية إجرائية، معارف معارف تصريحية، معارف (كفاءات شكل على المكونّة للمعارف الخاص التجنيد على القدرة  -
  .ّحله المراد المشكل بخصوصيات المتّعلقة

 وتمنحھا تدمجھا التي المعقّدة الوضعيات في تجنيدھا ينبغي موارد ھاريعتب دون أن التصريحية المعارف منعزلة بصفة يقيم الذي التقليدي التقويم عن التقويم ھذا وھو ما يميز
 ينبغي المتكرر النشاط ھذا لكن ... فكرة أو مبدأ لفھم ريةضرو صيغة، معارف أو علمي قانون القواعد، من قاعدة :مثل فرديا، المكتسبات تفّقدي المدرس ال أن يعني ال وھذا.امعن

 في يندرج التقويم ولكون .بھا ال يكتفي لّكنه ويشملھا، المراقبة يسع التقويم ألن التلميذ، على المدرس يصدره الذي الحكم على كثيرا يؤثّر ينبغي أن ال و للمراقبة، كنشاط اعتباره
  .التطور كيفية فھم قصد وذلك الكمية، عن النوعية يفضل ،فإّنه) الطبيعة كانت مھما (التطور دائم نظام

وال . ية وإداريةالتي تمّكننا من الحكم على تعلّمات التلميذ في جميع المراحل من خالل تحليل المعطيات المتوفّرة وتفسيرھا قصد اتّخاذ قرارات بيداغوج وبما ان التقويم ھو الوسيلة
  . الذي يساھم في المصادقة النھائية على التعلّمات نھائيأو  تشخيصي، تكويني، وإشھادي: إالّ بوضع استراتيجية للتقويم بأنواعهيمكن للمعلّم أن ينجح 

القبلية،  بالمكتسبات ارنتھاومق المكتسبات لتقييم ية فصل أو بداية سنة دراسيةاتعليمية أو بد حصة ومسارات ويكون بداية نتائج فھم إلى احتجنا يستخدم ّكلما :التشخيصي التقويم
  .والتحسين أو نھاية الفصل أو نھاية الحصة للتوجيه السنة نھاية في يجرى أن يمكن فإنّه تحليلي، طابع ذا كان ولما. التّعلم وتعديل ضبط بھدف

  . لمعالجة البيداغوجيةترتكز وظيفته الرئيسة في دعم مسعى تعلّم التالميذ، وتوجيه أعمال المدّرس من خالل ا :التقويم التكويني
لحسبان الفوارق الفردية للتالميذ، تقويم المعارف والمساعي والتصّرفات، ويتطلّب اعتماد بيداغوجيا الفوارق، أي القدرة على تجنيد وسائل تعليم وتعلّم متنّوعة تأخذ في ا ويشمل

  . ويني، ھو بغرض ضبط التعلّمات وتعديلھا وتوجيھھا، وتسھيل عملية تقّدم التلميذ في تعلّماتهولعّل السبب الرئيس لوجود التقويم التك. وتمّكنھم من النجاح بمختلف الطرق
ويھتّم من جھة أخرى بتقويم المسار واالستراتيجية المستعملة . يھدف إلى تقديم حصيلة تطّور الكفاءات الشاملة أو الختامية المحّددة في منھاج السنة أو المرحلة: التقويم اإلشھادي

فإنّه ينظر إلى ما حقّقه التلميذ في الفترة المخّصصة للتعلّـم من جھة، وينظر بعين  -باإلضافة إلى اعتبار النتائج كغاية في حّد ذاتھا -بلوغ الھدف المنشود إن قمنا بتحليله وتفسيرهل
  .االستشراف لما يمكن أن يحقّقه من تقّدم في ھذه التعلّمات مستقبال

  .أو الترتيب، أو غير ذلك االرتقاء الى القسم األعلىي إلى تحضير قرار إداري رسمي تتّخذه المنظومة المدرسية تجاه التلميذ، سواء بويھدف التقويم اإلشھاد
  : التقويم الذاتي وتقويم األقران
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المتعلم  فيصبح قُيم؛ كيفو قُيم، لماذاعليه، و قُيم ماليعلم المتعلّم » اوضالتف"مبدأ  تحقيق في أيضا يساھم كما مستقالّ، المتعلم يجعل مشاركة التالميذ في تقويم أعمالھم وتحليلھاإن 
 المشترك بالغة، كما أن التقويم أھمية يكتسي وتقويمھا أعمالھم تحليل في التالميذ إشراك فإن وبذلك .التعليمات لتنفيذ جديد من ويتحفّز بشأنھا، التفاوض تم التي للقرارات قابال

  . اكتسابھما ينبغي نيكفاءت اعتبارھما يجب التّعلم أھداف من ھدفان الذاتي والتقويم) والتلميذ لمدرسل المقارن التقويم(
 . وز الصعوبات التي تعترض تعلّمه، فھي المسار الذي يمّكن المتعلّم من تجاالمعالجة البيداغوجيةأّما 

  المصطلحات األساسية .3
إنّھا القدرة على التصّرف المبني «. والمواقف التي تمّكن من تنفيذ عدد من المھام والمھارات استخدام مجموعة منظّمة من المعارف ىعل أنّھا القدرة الكفاءة على تُعّرف :الكفاءة

 .»لةلحّل وضعيات مشكلة ذات دال...) معارف مكتسبة، مھارات، قيم، قدرات فكرية، مواقف شخصية(على تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا 
لذا نجد كفاءة شاملة في نھاية المرحلة، وكفاءة شاملة في نھاية كّل طور، . ھدف نسعى إلى تحقيقه في نھاية فترة دراسية محّددة وفق نظام المسار الدراسي: الكفاءة الشاملة

ينبغي أن تُصاغ الكفاءة الختامية ومرّكباتھا بشكل .م ملمح التخرج بصفة مكثّفةوھي تتجّزأ في انسجام وتكامل إلى كفاءة شاملة لكّل ماّدة، وتترج. وكفاءة شاملة في نھاية كّل سنة
  .يجعلھا قابلة للتقييم

  :، وذلك قصد إبراز أھداف التعلّم القابلة للتحقيق، والتي يمكن تُربط بھا األمور اآلتية)مرّكبات الكفاءة الختامية(تجّزأ الكفاءة الختامية إلى مرّكبات 
 الماّدة المتعلّقة بھا كموارد في خدمة الكفاءة؛) تمحتويا(مضامين   -
 الوضعيات التي تمّكننا من تحقيقھا كوحدات تعلّمية؛  -
  .إدماجية  كلّيا أو جزئيا في تقييم الكفاءة الختامية من خالل وضعية مشكلةالوضعيات التي تمّكننا من تقييمھا كمرّكبات، ومن إدماجھا   -

ھي الترجمة المفّصلة في شكل كفاءات شاملة  .وتستخلص الكفاءات الشاملة للمواد بعد تحديد ملمح التخّرج  .من مجموع الكفاءات الشاملة للمواد نويتكوّ  :ملمح التخّرج من المرحلة
إنّھا مجموعة بإمكانھا أن تقود وتوّجه عملية  .للمميّزات النوعية التي حّددھا القانون التوجيھي كصفات وخاّصيات كلّفت المدرسة بمھّمة تنصيبھا لدى جزائري الغد) منتوج التكوين(

  .سم باالنسجام الداخليوھي منظّمة بكيفية تجعل المناھج والمسارات الدراسية تلتزم بالمبادئ االستراتيجية والمنھجية التي تجعلھا أكثر قابلية للتطبيق، وتتّ . إعداد المنھج الدراسي
  : وتنتظم ھذه المميّزات حول المحاور اآلتية

 لقيــم؛ا 
 الكفاءات العرضية؛ 
 كفاءات المواد؛ 
 المعارف. 

، عّما ھو منتظر من التلميذ )التحّكم في الموارد، حسن استعمالھا وإدماجھا وتحويلھا(كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المھيكلة للماّدة، وتعبّر بصيغة التصّرف : الكفاءة الختامية
 .ين المھيكلة للماّدةفي نھاية فترة دراسية لميدان من المياد

 . وتھدف إلى التحّكم في المعارف، وتمّكنه من الموارد الضرورية لحّل وضعيات مشكلة .ھي الكفاءات التي يكتسبھا المتعلّم في ماّدة من المواد الدراسية:كفاءات الماّدة
ويضمن ھذا اإلجراء التكفل الكلّي بمعارف . دد الكفاءات الختامية التي ندرجھا في ملمح التخّرجوعدد الميادين في الماّدة يحّدد ع. مھيكل ومنظّم للماّدة قصد التعلّم جزء: الميدان

 .الماّدة في مالمح التخّرج
تلف المعارف والمھارات، التي ينبغي اكتسابھا واستخدامھا أثناء بناء مخ تتكّون من القيم والمواقف، والمساعي الفكرية والمنھجية المشتركة بين مختلف المواد :الكفاءات العرضية

كما أّن الربط بين كفاءات الماّدة والكفاءات العرضية يساھم . كلّما كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلھا إلى مختلف المواد أكثر، كان نمّوھا أكبر .والقيم التي نسعى إلى تنميتھا
  .في فّك عزلة الماّدة وفي تدعيم نشاطات اإلدماج
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