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المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

مقدمة
تع ّد خمططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقومي املوارد الالّزمة إلمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج التعليمية لدى
يتوجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية بصفة آلية.
تالميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقوميها ،وحىت تستجيب هذه املخطّطات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه ّ
ضمن هذا اإلطار ،ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خالل السنة الدراسية  2022/2021جراء استمرار هتديد وابء كوروان (كوفيد ،)19 -فقد عملت وزارة
الرتبية الوطنية على إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة اجلغرافيا يف مستوى السنة األول من
مرحلة التعليم املتوسط ،ونظرا لتقلص ه ذا احلجم الساعي نوعا ما ،مقارنة مبا يوفره التنظيم العادي للتمدرس ،فقد عُمل يف إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على مبدأ االقتصاد يف
املوارد املعرفية ،قدر املستطاع ،ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التالميذ يف القسم مبا يتناسب واحلجم الساعي السنوي املتاح.
يتعّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخطّط التعلّمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية ،والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجليّد واجلاد لكل
وعليه ،فإنه ّ
احلصص التعليمية /التعلّمية مبا يكفل تنفيذ املخطّط التعلّمي وفق وترية تعلّم مالئمة للتالميذ ،ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.
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 .1الكفاءات المستهدفة:
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة األولى من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على ربط العالقة بين اإلنسان وأساليب تأقلمه مع مجاله الجغرافي،
بعد الكشف عن التنوع والتباين الجغرافيين في العالم.
الكفاءات الختامية
الميادين
يعتمد معالم وإحداثيات جغرافية للتموقع وتحديد المجال الجغرافي مبرزا أساليب تأقلم االنسان مع بيئات جغرافية متنوعة.
الميدان 1
يحلل العوامل المتحكمة في توزيع السكان مقترحا حلوال لمشاكل التنمية.
الميدان 2
ينطلق من نشاط االنسان وتهيئته لإلقليم مقترحا حلوال تحقق التوازن البيئي.
الميدان 3
 .2السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج وتقويم موارد الكفاءات باستخدام بيداغوجيا المقاطع التعليمية /التعلّمية
الهيكلة البيداغوجية للمقاطع
التعليمية /التعلّمية
وضعية االنطالق
وضعيات بسيطة
وضعيات مركبة نوعا ما
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مالحظات

الوظيفة

تبرير الحاجة إلى أدوات معرفية جديدة (الموارد المعرفية للمقطع)  -يتم التكفل بالقيم والمواقف والكفاءات العرضية
وتمكين المتعلّم من إعطاء معنى لها.
من خالل سياقات الوضعيات.
بناء الموارد المعرفية للمقطع.
 تُستهل عملية تقويم مدى تملّك المتعلّم للمواردالمعرفية بحل الوضعية االنطالقية.
إرساء وإدماج الموارد المعرفية للمقطع.
 معالجة االختالالت المسجلة.تقويم مدى التحكم في الموارد المعرفية للمقطع.
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 .3معايير التقويم:
تقويم مدى تملّك الموارد
• اكتساب معارف
• توظيف معارف
• اكتساب قيم و /أو اتخاذ مواقف.
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تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات
• الوجاهة
• االستعمال السليم ألدوات المادة
• االنسجام
• اإلتقان.
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سنــوي لتنظيم التعلّم
الــمخطط ال ّ
الكفاءة
الختامية

المقاطع

هيكلة تعلّمات المقاطع
(التدرج في مراحل تنفيذ المقطع)

واإلرساء واإلدماج

يعتمد معالم واحداثيات جغرافية للتموقع وتحديد المجال الجغرافي مبرزا أساليب تأقلم
االنسان مع بيئات جغرافية متنوعة.

 01المجال الجغرافي

 تقويم تشخيصي :التأكد من مدى تحكم المتعلم في الموارد األساسية والضروريةلبناء التعلمات المرتبطة بالمقطع.
1ـ وضعية االنطالق :وضعية تتمحور حول توظيف اإلنسان للمعالم واإلحداثيات
الجغرافية في التموقع والتأقلم.
-2الوضعيات الجزئية لتعلم الموارد (النشاطات أو األداءات):
 2ـ /1الوضعية التعلمية :01التعرف على اإلحداثيات الجغرافية ،لتوظيفها في تحديد
المواقع وحساب الوقت.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي.2ـ /2الوضعية التعلمية  :02تحديد المجموعات الطبيعية الكبرى على سطح األرض
بتوظيف خرائط التوزيعات.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي.2ـ /3الوضعية التعلمية  :03إبراز أساليب تأقلم اإلنسان مع بيئات جغرافية متنوعة.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. -3وضعية اإلدماج الكلي  :وضعية تمكن المتعلم من استثمار مكتسباته في التموقع
والتكيف.
 -4وضعية تقويم الكفاءة :وضعية تتمحور حول توظيف خرائط المجموعات الكبرى
على سطح األرض في تحديد البيئات المتنوعة وأساليب تكيف اإلنسان معها.
 -5المعالجة البيداغوجية المحتملة :تخص الصعوبات أوالنقائص المالحظة في
منتوج المتعلم من خالل تقويم الكفاءة.
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 شكل األرض  -خطوطالطول ودوائر العرض.
 التضاريس  -النطاقاتالمناخية.
 التأقلم  -البيئاتالجغرافية.

• اإلدماج الجزئي األول
يخصص لتحديد المواقع
فلكيا و لحساب الوقت.
• منهجية استقراء
الخريطة تقدم ضمنيا مع
الوضعية الثانية
• يمكن إنجاز اإلدماج
الجزئي خارج القسم
• ال يتم تناول التضاريس
كنشاط مستقل وإنما يتم
تناولها كمورد ضمن
الوضعية التعلمية الجزئية
الثانية.
• توظيف الخرائط
الصماء لتوقيع مظاهر
السطح.
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املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء

توجيهات

الحجم
الزمني
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 -يحلل العوامل المتحكمة في توزيع السكان مقترحا حلوال لمشاكل التنمية.

 -02السكان والتنمية
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 العوامل المتحكمة فيتوزيع السكان  -الكثافة
السكانية

•
االكتفاء بذكر ظاهرة
 المراكز الكبرى للتجمعات توزيع السكان (توزيعغير منتظم ،أو تفاوت في
السكانية في العالم.
التوزيع) ويدمج ضمنيا
مع العوامل المتحكمة فيه.
 مشاكل التنمية اقتراح حلول• التوقيع على خريطة
صماء مراكز
التجمعات السكانية
الكبرى في العالم
• النمو السكاني السريع
يقدم كمورد وليس
كوضعية.
• تتم اإلشارة إلى
التنمية المستدامة
كحل من حلول
مشاكل التنمية.

 04ســـا
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ـ تقويم تشخيصي :التأكد من مدى تحكم المتعلم في الموارد األساسية والضرورية
لبناء التعلمات المرتبطة بالمقطع.
1ـ وضعية االنطالق :وضعية تتضمن توزيع السكان في العالم واقتراح حلول
لمشاكل التنمية.
 -2الوضعيات الجزئية لتعلم الموارد ( النشاطات أو األداءات):
/1.2الوضعيةالتعلمية :01التعرف على توزيع السكان في العالم ،والعوامل المتحكمة
فيه.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي./2.2الوضعية التعلمية :02تحديد المراكز الكبرى للتجمعات السكانية في العالم.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي./3.2الوضعية التعلمية  :03ربط العالقة بين النمو السكاني السريع ،ومشاكل التنمية
في البلدان النامية مع اقتراح حلوال.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. -3وضعية اإلدماج الكلي :انتقاء واستثمار الموارد لربط العالقة بين النمو السكاني
في العالم ،ومشاكل التنمية ،واقتراح حلول.
 -4وضعية تقويم الكفاءة :تجنيد الموارد الخاصة بتوزيع السكان في العالم ومشاكل
التنمية والمبادرة الى اقتراح حلول لها.
 -5المعالجة البيداغوجية المحتملة :تخص الصعوبات أوالنقائص المالحظة في
منتوج المتعلم من خالل تقويم الكفاءة ،مثل عدم إدراك أسباب تفاوت عدد السكان في
العالم من منطقة إلى أخرى...
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ينطلق من نشاط االنسان وتهيئته لإلقليم مقترحا حلوال تحقق التوازن البيئي.

 -03السكان والبيئة
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 -البيئة المعتدلة.

 التهيئة اإلقليمية  -التلوثالبيئي.

 مشكل بيئي  -اقتراحالحلول

• يتم تناول التدهور
البيئي من خالل
التعريف والمظاهر.
• يكون المشكل البيئي من
محيط المتعلم.

 03ســــا
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ـ تقويم تشخيصي :التأكد من مدى تحكم المتعلم في الموارد األساسية والضرورية
لبناء التعلمات المرتبطة بالمقطع
 -1وضعية االنطالق :وضعية تتمحور حول ربط العالقة بين نشاط االنسان وتهيئة
اإلقليم واقتراح حلول تحقق التوازن البيئي.
 -2الوضعيات الجزئية لتعلم الموارد(:النشاطات أو األداءات):
 /1.2الوضعية التعلمية :01التعرف على نشاط اإلنسان في البيئة المعتدلة.
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي./2.2الوضعية التعلمية:02تحديد المشاكل الناجمة عن عدم التحكم في التهيئة اإلقليمية
(ظاهرة التلوث البيئي).
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي./3.2الوضعية التعلمية  :03المبادرة في حل مشكل بيئي من محيطه( .تنجز كنشاط
ال صفي).
 وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. -3وضعية اإلدماج الكلي :وضعية الستخالص العالقة بين نشاط االنسان والتهيئة
اإلقليمية و أثر ذلك على التوزان البيئي.
 -4وضعية تقويم الكفاءة :وضعية تتمحور حول كيفية محافظة اإلنسان على التوازن
البيئي.
 -5المعالجة البيداغوجية المحتملة :تخص الصعوبات أوالنقائص المالحظة في
منتوج المتعلم من خالل تقويم الكفاءة ،مثل:التوازن البيئي ،التهيئة اإلقليمية...
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المخطــط السنّوي للتقويــم البيداغوجـــي
 -1الكفاءات والمعايير
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي

الفصل األول

يعتمد معالم وإحداثيات
جغرافية للتموقـع وتحديد
المجال الجغرافي ،مبرزا
أساليب تأقلم اإلنسـان مع
متنوعة.
بيئـات جغرافية
ّ

الفصل الثاني

يحلّل العوامل المتحكّمة
في توزيـع السكان مقترحا
حلوال لمشاكل التنميــة

الفصل الثالث

ينطلق من نشاط اإلنسان
وتهيئته لإلقليم ،مقترحا حلوال
تحقّــق التوازن البيئي.
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تعرف على اإلحداثيات الجغرافية قصد توظيفها في تحديد المواقع وحساب الوقت.
 ال ّ استعمال خرائط التوزيعات لتحديد المجموعات الطبيعية الكبرى على سطح األرض (مظاهر السطح الكبرى ،النطاقاتالمناخية) وبيئات جغرافية متنوعة.
 االنطالق من تحليل بعدي التأثير والتأثر إلبراز مدى قدرة اإلنسان على التأقلم مع بيئات جغرافية متنوعة. -التركيز على ضرورة عقلنة استغالل المجال الجغرافي.

 ربط العالقة بين توزيع السكان في العالم والعوامل المتحكمة في ذلك. استغالل خرائط طبيعية وسكانية لتحديد المراكز الكبرى للتجمع السكاني في العالم. ربط العالقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.ربط العالقة بين التنمية في البلدان النامية والنمو السريع للسكان (اختالالت تحتاج إلى حلول).

ـ شرح المشاكل الناتجة عن عدم التحكم في التهيئة اإلقليمية.
ـ اقتراح حلول لمشكل بيئي على الخيار.
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الموارد
المادة

الجغرافيا
وزارة التربية الوطنية

المستوى

السنة األولى

الفصل

الميدان
(المقطع)

األول

المجال
الجغرافي

الثاني

السكّان
والتنمية

الثالث

السكّان
والبيئة

التعلمات المستهدفة بالتقويم
 وضعية (وضعيات) تعلمية تخص :تعامل اإلنسانمع مجاله الجغرافي.

 وضعية (وضعيات) تعلمية تخص :تفاوتالتمركز السكاني على سطح الكرة األرضية
ونتائجه.

 وضعية (وضعيات) تعلمية تخص :مميزات البيئةالجغرافية المعتدلة وعالقتها بطبيعة نشاط اإلنسان.
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مالحظات

