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 ة مـــــدـقـم

الكفتعّد   الاّلزمة إلمناء وتنصيب  املوارد  وإرساء وإدماج وتقييم  بناء  عملية  لتنظيم وضبط  أساسية  بيداغوجية  السنوية سندات  التعّلم  املناهج خمططات  املستهدفة يف  اءات 
املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه يتوّجب حتيينها مطلع    التعليمية لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقييمها، وحىت تستجيب هذه املخّططات ملختلف 

 كل سنة دراسية بصفة آلية. 
(، فقد عملت 19  -وابء كوروان )كوفيد جراء استمرار هتديد    2021/2022السنة الدراسية  ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خالل  ضمن هذا اإلطار،  

من واحلياة   علوم الطبيعةعلى أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة  الدراسية    ة على إعداد خمّططات التعّلم هلذه السنةوزارة الرتبية الوطني
املوارد املعرفية، قدر املستطاع، ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التالميذ يف على مبدأ االقتصاد يف  الدراسية    مرحلة التعليم املتوسط، فقد ُعمل يف إعداد خمّططات التعّلم هلذه السنة 

 احلجم الساعي السنوي املتاح. القسم مبا يتناسب و 
اجة مع التحضري اجلّيد لما دعت احلوعليه، فإنه يتعّّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخّطط التعّلمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع إليه ك 

 فاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.  واجلاد لكل احلصص التعليمية/ التعّلمية مبا يكفل تنفيذ املخّطط التعّلمي وفق وترية تعّلم مالئمة للتالميذ، ويضمن إمناء وتنصيب الك
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 السنة الثالثة: 

 لدى المتعلّم والسيرورة المنهجية والبيداغوجية المتّبعة في ذلك  باإلنماء والتنصيب أوال: الكفاءات المستهدفة

 

 يحافظ على المناظر الطبيعية كما يساهم في التسيير العقالني للموارد الطبيعية.يقترح حلوال مؤسسة علميا أمام عواقب الظواهر الطبيعية المدمرة و :الكفاءة الشاملة

 الكفاءات الختامية الميادين 

 التسيير العقالني  فييحافظ على المناظر الطبيعية كما يساهم يقترح حلوال مؤسسة علميا أمام عواقب الظواهر الطبيعية المدمرة و المحيطميدان:  االنسان و

 الثروات الطبيعية. للموارد الطبيعية بتجنيد الموارد المتعلقة بديناميكية الكرة األرضية و

 

 بيداغوجيا المقاطع التعلّمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء و تنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير تقويمها. 

 مالحظات  الوظيفة  التعلّميةالهيكلة البيداغوجية للمقاطع 

 وضعية انطالقية
تبرير الحاجة إلى أدوات معرفية جديدة )الموارد المعرفية للمقطع( وتمكين المتعلّم من  

 إعطاء معنى لها. 
سياقات    - خالل  من  العرضية  والكفاءات  والمواقف  بالقيم  التكفل  يتم 

 الوضعيات.

تُستهل عملية تقويم مدى تملّك المتعلّم للموارد المعرفية بحل الوضعية   -

 االنطالقية.

 معالجة االختالالت المسجلة قبل الشروع في المقطع الموالي.  -

 بناء الموارد المعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج الموارد المعرفية للمقطع. 

 التحكم في الموارد المعرفية للمقطع.تقويم مدى 

 معايير التقويم 

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تملّك الموارد 

 اكتساب معارف. •

 توظيف معارف.  •

 اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف.  •

 الوجاهة؛  •

 االستعمال السليم ألدوات المادة. •

 االنسجام.   •

 اإلتقان. •

 مالحظة:

 الموارد الجديدة بالنسبة للمتعلّم )المعرفية منها بالخصوص(.يخص البناء:  -

التاإلرساء:   - للوضعيات  في معالجة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة  كأدوات صريحة  بناؤها،  تّم  أنه  يُفترض  التي  المعرفية،  الموارد  استخدام  في  )إعادة يتمثل  المعرفية  الموارد  تلك  بناء  فيها  تّم  ي 

 استثمار أو تحويل(. 

 يخص مجموعة من الموارد التي يُفترض أنه تّم بناؤها وإرساؤها لدى المتعلّم )المعرفية منها بالخصوص(. إلدماج: ا -

 ثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة و تقويمها حسب الفصول الدراسية 
و الثروات  في نهاية التعليم المتوسط، يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة لمشاكل متعلقة بالحفاظ على الصحة و باستمرارية الحياة و بثمين المحيط : المتوسطم مرحلة التعلي ملمح التخرج من 

 .الطبيعية كما يكون قادرا على المشاركة في مناقشات مفتوحة حول المسائل العلمية الراهنة
 بالبيئة ويساهم في التسيير العقالني للموارد الطبيعية.: يقترح حلوال مؤسسة استجابة لمشاكل متعلقة لمرحلة التعليم المتوسط الثانيملمح التخرج من الطور 
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 الفصل األول

 قبل االنطالق في تنفيذ محتوى مخطط التعلم السنوي لكل مستوى  2021/2022في األسبوع األول للدخول المدرسي للسنة الدراسية  : يجرىالتقويم التشخيصي

تقدير  

الحجم  

 الزمني

 آلية التنفيذ  معايير و مؤشرات التقويم  مالحظات 

 دهيكلة الموار

المعرفية المستهدفة 

بالبناء واإلرساء  

 واإلدماج 

توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات   و هيكلة تعلّمات المقطع

للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات الممكنة لها، وسبل  المكونة

 تسييرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج القسم( 

الميدا

 ن

13 

 أسبوع 

على األساتذة التقيد 

الوضعيات  بأطر 

الواردة في المنهاج في 

عمود أنماط من  

 وضعيات تعلمية. 

 

بإمكان األساتذة تكييف  

بعض األنشطة  

المقترحة قصد بناء 

نشاط واحد يسمح  

بتغطية مجموعة من 

 .الموارد

 

 
 

 

 

 

 يحدد آثار وخصائص زلزال   -1

يصف العواقب التي يخلفها  

 الزلزال 

 يذكر خصائص الزلزال  

 يحلل تسجيال  زلزاليا   

حدوث   -2 بين  عالقة  يضع 

 الزلزال وتواجد الجبال. 

على    زلزاليا  حزاما  يعاين 

 خريطة

يفسر  التشوهات التي تظهر في   

 مناطق التضاريس  

يفسر أسباب  الزالزل  كنتيجة   -3

 لنشاط الظهرات  

 يربط بين تشكل الظهرات 

 وتباعد القارات

  يربط بين تواجد الظهرات و 

 التوزع  العالمي للزالزل 

تحديــد خصـــائص  -1-1-1

 الزالزل

يذكر خصائص :  نشاطال

 الزالزل 

 

 الزالزل -1-1

 عواقب الزالزل -

خصائص  -

 الزالزل 

 الديناميكية الداخلية للكرة األرضية: 1 المقطع التعلمي
 

 المكتسبات القبلية: 

مكتسباته القبلية من مرحلة التعليم االبتدائي من خالل يسترجع 

 استقصاء معطيات متعلقة بـ: 

 وقوع األحداث وتزامنها .  -

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألجسام.   -

المحلول المائي وخصائص بعض المواد التي تنحل أو ال في الماء   -

 الماء. وبعض األجسام إن كانت تطفو أو ال فوق 

 

تثير تساؤالت حول المظاهر  انطالقية مشكل طرح وضعية  -1

الخارجية الناجمة عن حركة الصفائح إلبراز النشاط الداخلي  

للكرة األرضية وبنيتها الداخلية مما يستدعي معرفة 

 اإلجراءات الممكن اتخاذها لمجابهة المخاطر الجيولوجية.

 الموارد التالية: طرح وضعيات تعلم -2

 الزالزل  ❖

 أسباب الزالزل ❖

 نشاط الظهرات  ❖

 . الغوص و الظواهر الجيولوجية المرتبطة به ❖

 . التكتونية العامية و البنية الداخلية للكرة األرضية ❖

ن 
سا
إلن
ا

ط 
حي
لم
وا

 

تحديـــد المنـــاطق  --1-1-2

 فريقياإالزلزالية في شمال 

يقارن بين كل من  :  نشاطال

خريطة توزع الزالزل 

وخريطة توزع الجبال في 

 شمال افريقيا

 

الربط بــين حــدوث   -1-2-1

 الزالزل وتشكل الجبال

يعاين حزاما  -نشاط: ال

 خريطة زلزاليا على 

 

 

 أسباب الزالزل 1-2

 الطيات والفوالق -

قوى  -

االنضغاط  

 وتشكل الجبال
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تفســير التشــوهات -1-2-2

ــاطق  ــي منـ ــر فـ ــي تظهـ التـ

 التضاريس  

ــاطال ــية : نشـ ــر فرضـ يختبـ

 تتعلق بمصدر الزالزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التكتونية العامة في البحر األبيض المتوسط ❖

اإلجراءات الوقائية و التنبؤية المتعلقة بالظواهر  ❖

 الجيولوجية.

 إدماج  الموارد التي تم بناءها.اقتراح وضعيات تعلّم  -3

 حل الوضعية االنطالقية. -4

مية من نفس عائلة الوضعية  وي تقمشكل  تناول وضعيات  -5

 االنطالقية.

 معالجة بيداغوجية محتملة

تثير تساؤالت حول المظاهر  انطالقية مشكل طرح وضعية  -6

الخارجية الناجمة عن حركة الصفائح إلبراز النشاط الداخلي  

األرضية وبنيتها الداخلية مما يستدعي معرفة للكرة 

 اإلجراءات الممكن اتخاذها لمجابهة المخاطر الجيولوجية.

 الموارد التالية: طرح وضعيات تعلم -7

 الزالزل  ❖

 أسباب الزالزل ❖

 نشاط الظهرات  ❖

 . الغوص و الظواهر الجيولوجية المرتبطة به ❖

 . التكتونية العامية و البنية الداخلية للكرة األرضية ❖

 . تكتونية العامة في البحر األبيض المتوسطال ❖

اإلجراءات الوقائية و التنبؤية المتعلقة بالظواهر  ❖

 الجيولوجية.

 اقتراح وضعيات تعلّم إدماج  الموارد التي تم بناءها. -8

 حل الوضعية االنطالقية. -9

مية من نفس عائلة الوضعية  وي تقمشكل  تناول وضعيات  -10

 االنطالقية.

 بيداغوجية محتملة.معالجة  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . يميز أهم الصفائح التيكتونية 4

 يذكر أنماط الصفائح التكتونية  

 نمط يقدم مثاال عن كل  

 

يبرز دور تيارات الحمل في  : 5

ينمذج تيارات    حركة الصفائح 

 الحمل 

  يفسر حركة الصائح بتيارات 

 الحمل  

 

 

 

 

 

 

 

بناء مفهوم التيكتونية  : 6

يقدم تعريفا لظاهرة  العامة

 الغوص

يربط بين حدوث الزالزل  

 

ــين تشــكل  -1-3-1 ــربط ب ي

 الظهرات وتباعد القارات

يستخرج  :  نشاط 

الشواهد الدالة على  

 زحزحة القارات 

ــاط  --1-3 نشــــــــــ

 الظهرات

ــة  - ــواهد الدالــ الشــ

ــة  علــــــى زحزحــــ

 القارات

ــف  - ــرة تعريـ الظهـ

 المحيطية

ــارات  - دور تيــــــــ

الحمــــل الحــــرار   

 في حركة الصفائح

 

 

إبراز العالقــة بــين   -1-3-2

 زحزحة القارات والظهرات

يحلل وثائق )صور   :نشاطال

وفيــديوهات( للتعــرى علــى 

 نشاط الظهرات 

 

تفسير زحزحة  -1-3-3

 القارات بنشاط الظهرات

يذكر أنماط   -  النشاط:

 الصفائح التكتونية 

يفسر حركة الصفائح  -

 بتيارات الحمل الحرار   
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 العنيفة وظاهرة الغوص.  

 يعرى  البركنة االنفجارية 

 تشكل الجباليشرح كيفية 

 

 

يقدم نموذجا تفسيريا لبنية   -7

 الكرة األرضية

 يرسم مقطعا للكرة األرضية 

 يمثل أهم التشكيالت التيكتونية

يترجم الرسم المنجز إلى   

 نص علمي

 

 

 

يشرح الظواهر  التيكتونية  -8

لمنطقة حوض البحر األبيض  

 المتوسط 

يفسر توزع الزالزل على     

 األطلس طول سلسلة 

يربط بين النمط  االنفجار   

للبراكين في إيطاليا وظاهرة 

 الغوص

 

 

 

 

بنـــــــاء مفهـــــــوم -1-4-1

 الغوص

  يحلل وثائق :نشاط ال

تظهر الية حركة تقارب  

 الصفائح التكتونية

ــوص  --1-4 الغــــــ

والظـــــــــــــــــواهر 

الجيولوجيــــــــــــــة 

 المرتبطة به

تعريـــف ظـــاهرة  -

 الغوص

ــة  - ــف البركنـ تعريـ

 االنفجارية  

كيفية تشكل   -

   الجبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة  1-4-2 ــف البركنــ تعريــ

 االنفجارية وتشكل الجبال

يفســــر بعــــض :نشــــاط ال

ــة  ــواهر الجيولوجيــــ الظــــ

 المرتبطة بالغوص
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يُقصد بوضعية  

إدماجيه الواردة في  

المنهاج في عمود 

أنماط من وضعيات  

تعلمية الخاصة  

بمركبة نمذجة بنية  

الكرة األرضية أنها 

وضعية تعلم لبناء  

نموذج تفسير   

مقترح لبنية الكرة  

 األرضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يميز اإلجراءات الوقائية  -9

بخصوص الكوارث الناجمة عن 

 النشاط التكتوني.

 يبين كيفية التوقع لثوران بركاني-

يذكر االحتياطات  الواجب    

اتخاذها لتفاد   الخسائر  

البشرية والمادية عند حدوث  

 نشاط تكتوني. 

ــوذج - -1-5-1 ــاء نمـــ بنـــ

تفســـــيري لبنيـــــة الكـــــرة 

 االرضية

يحلل منحنيات    نشاط:ال

تغير سرعة انتشار  

الموجات الزلزالية داخل  

األرض لبناء نموذج  

تفسير  يشرح بنية الكرة 

 األرضية

 

 

التكتونيــــــــة  -1-5

العامـــــة و البنيـــــة 

ــرة  ــة للكـــ الداخليـــ

 األرضية

بنية الكرة  -

 األرضية

 
بنــــــاء نمــــــوذج  -1-5-2

تفســـــيري لبنيـــــة الكـــــرة 

 األرضية

ــم : نشــــاطال يتــــرجم الرســ

 المنجز إلى نص علمي

يشــــرح الظــــواهر -1-6-1

ــة لمنطقــة حــوض  التيكتوني

 البحر األبيض المتوسط

يحلل وثائق)  :  نشاطال

فيديوهات او صور (  

لتوزع الزالزل على طول  

 سلسلة األطلس  

 

 

 

 

 

 

التكتونية فــي   -1-6

ــر  ــوض البحــــ حــــ

 األبيض المتوسط

مختلف   -

النشاطات 

الجيولوجية 

الواقعة في  

حوض البحر 

األبيض  

المتوسط)الز

الزل 

والغوص 

والبراكين 
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يشــــرح الظــــواهر -1-6-2

ــة لمنطقــة حــوض  التيكتوني

 البحر األبيض المتوسط

يحدد أسباب    :نشاطال

البراكين اإلنفجارية في 

ايطاليا وتشكل السالسل 

الجبلية حول البحر األبيض 

 المتوسط   

االنفجارية  

وتشكل  

السالسل  

 الجبلية(

ــاإلجراءات -1-7-1 ــد ب التقي

 الوقائية

ــا حــول : نشــاطال ينجــز بحث

الواجب اتخاذها   االحتياطات

لتفـــاد  الخســـائر البشـــرية 

والمادية عنــد حــدوث نشــاط 

 تكتوني )زلزال أو بركاني(

قترح وضعيات تظهر  ياو 

سلوكات غير وقائية امام  

نشاط زلزالي او بركاني 

للتوصل الى االجراءات 

 الممكن اتخاذها 

 

ــراءات  -1-7 اإلجـــ

 والتنبئيـــةالوقائيـــة 

ــالظواهر  ــة ب المتعلق

 الجيولوجية

ــة - ــراءات وقائيـ إجـ

ــة ئوتنب ــة اليــ خاصــ

بنشاط تكتوني يمثــل  

ثــــــوران بركــــــان 

 وحدوث زلزال

 

  حصة

المعتمدة في تقويم   المعايير

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

 (السليم لألدوات، االنسجام

 (ول )خالل األسبوع ما قبل االختبار األ  االدماج الكلي : نهاية الفصل األول

 معالجة وضعية ادماج تتعلق بكل أو معظم مقاطع الفصل االول 

  أسبوع

 االختبار األول

الموارد ووضعية ادماج لتقويم المستوى األول المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعلق بكل أو معظم وضعيات بسيطة لتقويم بعض 

 ( األول. لمقاطع الفص
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 الفصل الثاني

06 

 أسابيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكبرى   -1 المركبات  يميز  

 للمناظر الطبيعية 

المناظر     مركبات  يصنف 

 المحلية  

االختالفات     أصل  يفسر 

 المالحظة بين المناظر الطبيعية 

يربط بين خواص الصخور و   -2

 تشكل منظر طبيعي. 

يحدد خواص الصخور التي لها   

 عالقة بعوامل المناخ.

 

خاصتين     فيزيوكيميائيتن يحدد 

 للصخور. 

يحدد فعل العوامل المناخية   -3

 على تطور منظر طبيعي 

يشرح كيفية تأثير العوامل   

 المناخية على الصخور 

 يرسم مخططا لتطور تشكل سهب 

 

 

 

 

 

 

 

يحدد عواقب تدخل اإلنسان : 4

 على المنظر الطبيعي. 

يذكر مثالين من التدخل   

 االيجابي لإلنسان. 

مثالين من التدخل السلبي  يذكر  

 لإلنسان.

 

 

 

 

 

ــات  -2-1-1 ــز المركبـ تمييـ

 الكبرى للمناظر الطبيعية

يصنف مركبات  النشاط:   

 المحلية المناظر الطبيعية 

 

 

ــات  -2-1 البنيـــــــــ

الجيولوجية الكبــرى 

 وخصائصها

مكونـــات المنظـــر  -

 الطبيعي

 مكاشف الصخور -

 ةالخارجية للكرة األرضيديناميكية ال - :2المقطع التعلمي 

 
 المكتسبات القبلية: 

يسترجع مكتسباته من السنة الثانية من التعليم المتوسط انطالقا من 

 تحليل معطيات متعلقة ب : 

تطور المناظر الطبيعية وفعل كل من العوامل المناخية و  -

 نشاط اإلنسان 

على توزع   الوسط الحي وتأثير العوامل الفيزيوكيميائية -

 الكائنات ودور اإلنسان في توازن األنظمة البيئية 

اقتراح وضعية مشكل انطالقية تطرح تساؤالت حول أهم  -1

العوامل المتدخلة في تنوع المناظر الطبيعية وتطورها عبر 

األزمنة الجيولوجية إلبراز كيفية تأثيرها بهدى التحسيس  

 المسؤول.بهشاشتها مما يستدعي المحافظة عليها بالتصرى 

 طرح وضعيات مشكل تعلم الموارد التالية:  -2

 البنيات الجيولوجية الكبرى و خصائصها ❖

 شكل المنظر الطبيعي و خصائص الصخور  ❖

 العوامل المناخية و تطور المنظر الطبيعي  ❖

 تطور شكل منظر طبيعي   ❖

 اقتراح وضعيات تعلّم إدماج الموارد التي تم بناءها.  -3

 االنطالقية.حل الوضعية  -4

 تناول وضعيات تقويمية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية. -5

 معالجة بيداغوجية محتملة. -6

 

 

  

يتعرف علــى أنــواع   2-1-2

 الصخور في الجزائر

يحصي أهم أنواع   النشاط:

الصخور المشكلة للمناظر 

 الطبيعية في الجزائر

يتعرف على أنواع   -2-2-1

 الصخور في الجزائر

يحصي أهم أنواع   النشاط:

الصخور المشكلة للمناظر 

 الطبيعية في الجزائر

شكل المنظر   --2-2

الطبيعــــي وطبيعــــة 

 الصخور

ــخور  - ــواع الصـ أنـ

 في الجزائر

الخواص   -

الفيزيوكيميائية  

   للصخور
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التعرف على آليات   -2-3-1 

ــائي  ــأثير الفيزيوكيميـــ التـــ

للعوامـــل المناخيــــة علــــى 

 الصخور

ــاط:  يشـــرح كيفيـــة  -النشـ

تأثير العوامل المناخية علــى 

 الصخور

ــل  -2-3 العوامــــــــ

المناخيــــة وتطــــور 

 المنظر الطبيعي

تأثير العوامل  -

المناخية )الماء 

والرياح وتغير  

درجة الحرارة(  

 على الصخور 

على    -2-3-2 التعرف 

تضاريس   تغير  مالمح 

 المنظر الطبيعية 

ــاط:  يرســـم مخططـــا النشـ

 لتطور شكل سهب 

 

يبــين ســبب تواجــد -2-4-1

المنــــاظر الطبيعيــــة علــــى 

 شكلها الحالي

فقرة  يوضح  فيالنشاط:   -

كيف تطور منظر طبيعي 

 ما حتى اتخذ شكله الحالي 

 لتطــور شــك  -2-4

 المنظر الطبيعي  

ــان  - ــدخالت اإلنس ت

ــى  ــا علـــ وعواقبهـــ

 تطور منظر طبيعي

تطور منظر   -

طبيعي عبر الزمن 

 الجيولوجي
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03  

 أسابيع 
 

يحدد مميزات الموارد  :1

 الباطنية  

 يصنف الموارد في الجزائر   

 خواص البتروليذكر  

 يصف مراحل تشكل البترول 

 يحدد موضع تواجد الماء  

 ينجز نموذجا لجيب مائي.  

يبين كيفية استغالل الموارد  :2

 الباطنية 

 يسمي مراحل استغالل البترول  

 يذكر كيفية استغالل الماء  

 يخطط دورة الماء في الطبيعة 

يشارك في حوار حول   :3

رد  االستغالل العقالني للموا

 الباطنية 

يبرر ضرورة االستهالك   

 العقالني للموارد الباطنية

يبين أهمية استغالل الطاقات  

 .المتجددة 

 

 

التعــرف علــى أهــم -3-1-1

المــوارد الطبيعيــة الباطنيــة 

 في الجزائر

: يصنف الموارد  النشاط -

الطبيعية الباطنية في  

 الجزائر 

 

ــروات  -3-1 الثـــــــ

ــة  ــة الباطنيـ الطبيعيـ

 في الجزائر

أهم الموارد -

الطبيعية الباطنية 

-في الجزائر)الماء 

-المحروقات 

المواد  -المعادن

المستغلة في مقالع 

 الحجارة 

  استغالل الموارد الطبيعية الباطنية - :3المقطع التعلمي
 ة : المكتسبات القبلي

االبتدائي انطالقا من  يسترجع مكتسباته من مرحلة التعليم 

 استقصاء معطيات متعلقة بـ:

الفيزيائية التي   تالطبيعة و التحوالحاالت تواجد الماء في -

 يتعرض إليها. 

 دورة الماء في الطبيعة وشبكة التوزيع العمومية. -

ومن السنة األولى من التعليم المتوسط انطالقا من تحليل   

 معطيات متعلقة بالتخمر 

 ومن السنة الثانية من التعليم المتوسط و المتعلقة بـ : 

 تحلل المادة العضوية.  -

 شروط االستحاثة.  -
تطرح تساؤالت حول    اقتراح وضعية مشكل  انطالقية -1

أهمية الموارد الطبيعية الباطنية في الجزائر)مصدر التنمية 

)غير مستديمة( مما يستدعي   الوطنية( للتوصل إلى مميزاتها

العقالنية في استغاللها و االستعانة بالطاقات المتجددة لغرض  

 التنمية المستدامة. 
 تناول وضعيات مشكل تعلم الموارد التالية:  -2

 طبيعية الباطنية في الجزائر الثروات ال ❖
 مميزات الموارد الطبيعية في الجزائر ❖

 البترول  -
 استغالل الموارد الباطنية. - ❖

 اقتراح وضعيات تعلّم إدماج  الموارد التي تم بناءها.  -3

 حل الوضعية االنطالقية.  -4
مية من نفس عائلة الوضعية  ويتناول وضعيات تق  -5

 االنطالقية.
 .محتملةمعالجة بيداغوجية  -6

 

 

 

 

    

تحديــــد مميــــزات -3-2-1

بعض الموارد الطبيعية فــي 

 الجزائر

ــاط: ــواص - النشـ ــذكر خـ يـ

 البترول

يصــــف مراحــــل تشــــكل -

 البترول 

ــاط: ــع  - النشـ ــدد موضـ يحـ

 تواجد الماء

 ينجز نموذجا لجيب مائي -

مميـــــــــزات  - 3-2

ــة  ــوارد الطبيعيـ المـ

 في الجزائر

 خواص البترول -

مراحـــــل تشـــــكل  -

 البترول

مواضــــع تواجــــد  -

 الماء

 الجيب المائي  -

التعرف على   -3-3-1

كيفية استغالل الموارد 

   الباطنية

 يتعرى على  النشاط:

 مراحل استغالل البترول

 يذكر كيفية استغالل الماء  - 

استغالل  -3-3

  الموارد الطبيعية

مراحل استغالل  -

 البترول

 استغالل الماء  -
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ــرورة إبــــراز  -3-3-2 ضــ

ــتعمال  االســـــــــــ

العقالنــي للمــوارد 

 الباطنية

يناقش وضعيات   -  النشاط:

حول سوء استغالل الموارد 

الطبيعية الباطنية للتوصل 

الى اقتراح حلول تسمح  

 باستغاللها عقالنيا 

المعتمدة في تقويم   يرالمعاي  حصة

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

 (السليم لألدوات، االنسجام

 الثاني( االدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار :  الثاني نهاية الفصل

  الفصل الثاني  معالجة وضعية ادماج تتعلق بكل أو معظم مقاطع

  أسبوع

 الثانياالختبار 

المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعلق   الثانيوضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية ادماج لتقويم المستوى 

 (الثاني. لبكل أو معظم مقاطع الفص
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 الفصل الثالث 

04  

 أسابيع 
 

 يعرف التربة كوسط حي  :1

 يسمي مكونات التربة الزراعية  

يفسر كثافة الغطاء النباتي بتوفر  

 الماء 

يربط بين بنية التربة وقدرتها  

 على االحتفاظ بالماء.  

يذكر دور الكائنات الحية في  

 التربة

 يميز مراحل تشكل التربة  :2 

  .يسمي آفاق التربة 

 .يصف مراحل نشأة التربة 

اإلنسان   :3 تدخل  أشكال  يحدد 

 الزراعيةعلى مستوى التربة 

السلبي    التدخل  أنماط  يحصي 

 . لإلنسان على التربة الزراعية

االيجابي    التدخل  أنماط  يحصي 

 . لإلنسان على التربة الزراعية

 

 

ــى  -4-1-1 ــّرف علـــ التّعـــ

 التّربة كوسط حيّ 

ــاط:  ــى -النّشـ ــرى علـ  يتعـ

 مكّونات التّربة الّزراعيّة 

يفّسر كثافة الغطاء النّباتي   -

 الماءبتوفّر  

 

التّربــة وســط  -4-1

 حيّ 

ــة - ــات التّربــ مكّونــ

 الّزراعيّة

ــاء  - ــة الغطـــ كثافـــ

 النّباتي وتوفّر الماء

قــدرة التّربــة علــى  -

 االحتفاظ بالماء

دور الكائنات   -

 الحيّة في التّربة

 التربة ثروة طبيعية هشة  - :4المقطع التعلمي

 ة : المكتسبات القبلي

السنة الثانية من التعليم المتوسط  يسترجع مكتسباته من مرحلة 

  انطالقا من تحليل معطيات و المتعلقة ب :

 تركيب الترية -          

 مفهوم الوسط الحي.  -

 بدور اإلنسان في توازن األنظمة البيئية. -

 )المقطع تأثير العوامل الفيزيو كيميائية على الصخور. -

 الخارجية للكرة األرضية(. الدينامكية  -

 

اقتراح وضعية مشكل انطالقية تدرج في إطار التحسيس  -1

بهشاشة التربة وعواقب تراجع مساحات األراضي  

الزراعية مما يستدعي حمايتها والمحافظة عليها و 

 تسييرها تسييرا مسؤوال. 

 الموارد التالية:  تناول وضعيات مشكل تعلّم -2

 .التربة وسط حي

 .ثروة هشةالتربة 

 .تشكل التربة

 .حماية التربة

 اقتراح وضعيات تعلّم إدماج الموارد التي تم بناءها.  -3

 حل الوضعية االنطالقية. -4

تناول وضعيات تقويمية من نفس عائلة الوضعية  -5

 االنطالقية.

 .معالجة بيداغوجية محتملة -6

 

 

 

    

تحديد العالقات بين -4-1-2

ومكّوناتهــــا بنيــــة التّربــــة 

 الحيّة

ــة  - النّشــاط: ــين بني ــربط ب ي

وقـــــدرتها علـــــى  التربـــــة

 االحتفاظ بالماء  

دور الكائنات يتعرى على   -

 الحيّة في التّربة

ابع  -4-1-3 ــّ ــراز الطـــ إبـــ

 الهّش للتّربة

يبيّن عالقــة التّربــة النّشاط:  

 بالنّبات وباإلنسان

 تحديد منشأ التّربة-4-2-1

ــاط:  ــل  -النشــــــــ يحلــــــــ

  فيـــديوهات( -وثائق)صـــور

 آفاق التّربة لتحديد 

 
 تشّكل التّربة -4-2

 آفاق التّربة-

ــأة  - ــل نشـــ مراحـــ

تمييـــــز مراحـــــل  -2-2-4 التّربة

 تشّكل التّربة

ــاط يصــف مراحــل  -: النش

 نشأة التّربة
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التّوعيــــــة مــــــن  -4-3-1

ــاحة  ــع مســ ــار تراجــ أخطــ

 األراضي الّزراعيّة

 النّشاط:  

يبــــرز وجــــود نصــــوص -

قانونية تهتم بالمحافظة على 

 االراضي الزراعية.

 حماية التّربة -4-3

لبي  - ــّ دّخل الســ التــــّ

واإليجــابي لإلنســان 

 على التٍّّبة الّزراعيّة

  حصة 
المعتمدة في تقويم   يرالمعاي

الكفاءات )الوجاهة، االستعمال 

 (السليم لألدوات، االنسجام

 ( الثالث االدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار نهاية الفصل الثالث:  

 الفصل الثالث  معالجة وضعية ادماج تتعلق بكل أو معظم مقاطع

 

  أسبوع 

 الثالث االختبار 

المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعلق   الثالثوضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية ادماج لتقويم المستوى 

 الثالث(  الفصلبكل أو معظم مقاطع 
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 التقويم التحصيلي للتعلّمات حسب التقدم في تنفيذ مخّطط التعلّم خالل الفصول الدراسية ثالثا: هندسة

م؟  م؟ )موارد و/ أو كفاءات(ماذا أقّوم؟ )الوقفات التقويمية( متى أقّوِّ )أنماط األسئلة و/ أو  بماذا أقّوِّ

 المشكالت(
 )الجانب اإلجرائي( كيف أقّوم؟

 الفروض: 

من   %60إلى   50بعد إنجاز ما بين  

التعلّمات المبرمجة للفصل الدراسي 

 المعني. 

مدى إرساء وتملّك الموارد 

 المعرفية 

)المستويات الدنيا من صنّافة بلوم:  

 التذّكر، الفهم والتطبيق( 

 

 .أسئلة مباشرة -

مشكالت مغلقة )معلومة النتيجة ومحدّدة  -

 .األداة(

مشكالت إعادة االستثمار و/ أو التحويل  -

ة لتلك التي تّم استخدامها )وضعيات مماثل

في بناء وإرساء الموارد المعرفية وأخرى  

 مغايرة لها(. 

-  ( ساعة  مدته  واحد  كتابي  فرض    01إجراء 

يتعلق   بحيث  دراسي،  فصل  كل  في  سا( 

المدروسة  المعرفية  بالموارد  الفرض  موضوع 

ضمان   مع  المعني  الدراسي  الفصل  خالل 

عن   والمشكالت  األسئلة  بعضها  استقاللية 

 بعض.

 االختبارات: 

بعد إنجاز كّل التعلّمات المبرمجة 

للفصل الدراسي المعني )حسب مخّطط 

 التعلّم(. 

 مدى تملّك الموارد المعرفية؛  -

وإدماج    - تجنيد  على  القدرة  مدى 

مشكالت  حل  في  الموارد  مختلف 

 مرّكبة )مدى إنماء الكفاءات(. 

 .مشكالت مغلقة -

 .مشكالت التحويل -

الت إدماجية مرّكبة )متعدّدة الموارد مشك  -

 وقليلة التوجيه(.

  02إجراء اختبار كتابي واحد مدته ساعتين )   -

يتضمن   بحيث  دراسي  فصل  كل  في  سا( 

 موضوع االختبار جزأين: 

في  • الحال  هو  لما  مماثل  الجزءاألول: 

  .الفرض 

إدماجية  • وضعية  عن  عبارة  الثاني:    الجزء 

من   موارد  فيها  تقحم  أن  يفّضل  مرّكبة، 

 الفصل أو الفصلين السابقين. 

 تقدير الموارد المعرفية المعنية بالوقفة التقويمية األولى )الفرض( حسب الفصول الدراسية 

   الغوص والظواهر البيولوجية المرتبطة به. جملة موارد  من المقطع األول إلى الفصل األول

العوامـل   جملـة مـوارد   المقطع الثـاني  إلى  اإلجراءات الوقائية والتنبئية المتعلقة بالظواهر الجيولوجية  جملة موارد   المقطع األولمن   الفصل الثاني

                                                                    المناخية وتطور المنظر الطبيعي.

 التربة وسط حي   جملة موارد  الرابعالمقطع  استغالل الموارد الطبيعية إلى جملة موارد  الثالث المقطع  من الفصل الثالث 

                                    

 " للسنة األولى من التعليم المتوسط.  المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه الوارد في نهاية وثيقة " نموذجباألمكن االستئناس : إلنجاز سيرورة مقطع تعلمي ي  ةمالحظة عام  


