
 

  

 وزارة التربية الوطنية  

 

 المخططات السنوية 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 

 مديرية التعليم المتوسط      المفتشية العامة للتربية الوطنية                                                                                              

 

 

 السنويةالمخّططات 

 المادة:الجغرافيا

 من التعليم المتوسط ثالثةالمستوى: السنة ال
 

2022سبتمبر



 

  

 وزارة التربية الوطنية         1

 

 المخططات السنوية 

 مقدمة

مات 2022/2023ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية   
ّ
طات الّسنوّية للّتعل

ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

زمة لتنصيب الكفاءات املستهدفة وإنما
ّ
طات هي أدوات  قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال

ّ
ئها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم املتوّسط. إّن هذه املخط

يتوّجب مراجعتها وتحي املرافقة(  )املناهج والوثيقة  املعتمدة  للّسندات املرجعية  تيسير  يعمل مكّملة  التنظيمّية والبيداغوجّية بغرض  نها حتى تستجيب ملختلف املستجّدات 

مي.وقراءة وتنفيذ املنهاج  
ّ
 وتوحيد مضامين املقطع الّتعل

ت بالدنا، تضنننع وزارة  (covid 19)بناء على قرار العودة التدريجية لنظام الّتمدرس العادي بعد أكثر من سننننتين من نظام التمدرس اثسنننتبناب  بسنننكب جااحة  ورونا             التي مسنننّ

طات الّس 
ّ
ربويين املخط

ّ
 نوية لبناء الّتعلمات لهذه السنة الدراسية تتناسب مع الحجم الساعي السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. التربية الوطنية بين أيدي املمارسين الت

طنات السننننننننننننننّوينة من تندابير وتوجيهنات منججينة وهينداغوجينة، والرجو  إليهنا  لمنا د  وعلين،،         
ّ
إمكنانينة  عنت الاناجنة، مع  فنننن، يتعّين على الجميع قراءة ووعي منا ورد هي هنذه املخط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرون، مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 تدخ
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 لدى املتعّلم والسريورة املنهجية والبيداغوجية املّتبعة يف ذلكابإلمناء والتنصيب    أوال: الكفاءات املستهدفة

 أوقيانوسيا، إفريقيا وأرواب.  نم : يف هناية السنة الثالثة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذلك بسكان كلالشاملة الكفاءة
 الكفاءات اخلتامية  املقاطع 

 ..اجلغرايف ألرخبيل أوقيانوسيا تنظيما واستغالاليوظف اخلرائط الرقمية للتعرف على اجملال   اجملال اجلغرايف املقطع االول:  
 يقارن بني إمكاانت التنمية ومعيقاهتا يف إفريقيا مستخلصا متناقضات التنمية يف القارة. املقطع الثاين :  السكان والتنمية

 ملشكل التلوث يف البحر األبيض املتوسط يربط العالقة بني التطور الصناعي ومشاكل البيئة يف أوراب مقرتحا حلوال  السكان والبيئة املقطع الثالث: 
 بيداغوجيا املقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميها 

 مالحظات  الوظيفة  البيداغوجية للمقاطع التعّلمية اهليكلة  
 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكني املتعّلم من إعطاء معىن هلا.  وضعية انطالقيه 

 يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات.  -
 ُتستهل عملية تقومي مدى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية.  -
 معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل.  -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع.  وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة  
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع. 

 التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع. تقومي مدى 

 معايري التقوي 

 تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات  تقوي مدى متّلك املوارد

 اكتساب معارف؛ •
 توظيف معارف؛ •
 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف. •

 الوجاهة؛  •
 االستعمال السليم ألدوات املادة؛ •
 االنسجام؛    •
 اإلتقان. •

 مالحظة:
 املوارد اجلديدة ابلنسبة للمتعّلم )املعرفية منها ابخلصوص(؛ خيص  البناء:   -
  مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية )إعادة استثمار أو حتويل(؛يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليتاإلرساء:   -

 خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها ابخلصوص(اإلدماج:   -       
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 أوقيانوسيا، إفريقيا وأرواب.  من هناية السنة الثالثة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذلك بسكان كل يفالكفاءة الشاملة:  
 الفصل األول 

 يوظف اخلرائط الرقمية للتعرف على اجملال اجلغرايف القيانوسيا تنظيما واستغالال   الكفاءة اخلتامية : 
رقم وعنوان  
 املقطع التعّلمي 

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات املمكنة هلا،  هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج 
 تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( وسبل  

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،  
 إمناء وتنصيب الكفاءات

تقدير احلجم 
 الزمن 

ع )
ملقط

ا
1

رايف 
جلغ

ل ا
اجملا

:)
 

 اقيانوسيا  -
 اخلصائص الطبيعية   -
 املوارد الطبيعية   -
 البيئة احمليطية   -
 هتيئة اإلقليم   -

 

املوقع -   -التقوي التشخيصي: لقياس املكتسبات القبلية لدى املتعلم:  قراءة خريطة   
اليابس   -اجلزر مظاهر السطح  –األرخبيل    –األبعاد    -املساحة    -املوقع الفلكي واجلغرايف

 ربط العالقة بني البيئة و نوع نشاط االنسان...  - املناخ      -واملاء  
 املقطع التعلمي:   سريورة  تنفيذ   

وضعية االنطالق:  تستمد من الكفاءة اخلتامية حول حتديد اجملال اجلغرايف و اخلصائص    -1
 الطبيعية ألوقيانوسيا. 

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :  )االداءات  و النشاطات ( :  -2 -
ا من  : التعرف على اجملال اجلغرايف و اخلصائص الطبيعية ألوقيانوسي1وضعية تعلمية    -أ

 خالل توظيفه للخريطة. 
 اخلصائص الطبيعية )تضاريس و مناخ (   – املوقع و املساحة    -  
 وضعية تعلم اإلدماج اجلزئي: ختص اعداد بطاقة فنية حول اهم دول قارة اوقيانوسيا *    -

 : دراسة صعوابت هتيئة اإلقليم يف البيئة احمليطية.2وضعية تعلمية  -ب  
 )مشاكل( هتيئة اإلقليم يف البيئة احمليطية صعوابت –البيئة احمليطية    -
 وضعية تعلم اإلدماج اجلزئي: ختص  تصنيف املعيقات البشرية والطبيعة *   -

 : ختص اقرتاح حلول ملشاكل التنمية يف أوقيانوسيا 3ج وضعية تعلمية
 احللول  املقرتحة ملشاكل التنمية يف أوقيانوسيا  -  

 ح جتربة اسرتاليا يف حتقيق التنمية * .وضعية تعلم اإلدماج اجلزئي: اقرتا   -
وضعية ادماجية  حول  كيفية تنظيم اإلقليم و هتيئته و وضعية إدماج املوارد)إدماج كلي(:  -3

 استغالله يف اوقيانوسيا   .*) تنجز اسبوع قبل االختبار
اجملال وضعية)وضعيات( تقوي الكفاءة: جتنيد املوارد املكتسبة واملدجمة املرتبطة  خبصائص    4

 اجلغرايف لقارة اوقيانوسيا وخصائصها البيئية واساليب  أتقلم االنسان معها .مقرتحا حلوال هلا 

يتعرف على قارة أوقيانوسيا وجماهلا   -
 اجلغرايف  وخصائصها الطبيعية 

يفسر صعوابت هتيئة اإلقليم يف البيئة   -
احمليية أبوقيانوسيا وشرح أساليب أتقلم 

 االنسان
يقرتح حلول ملشاكل التنمية يف   -

 أوقيانوسيا)اسرتاليا كنموذج( 

 . سا10
 أسبوع( 10).
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املعاجلة احملتملة: اقرتاح انشطة ملعاجلة الصعوابت والنقائص املالحظة لدى املتعلم خالل   -5
الصعوابت او النقائص املالحظة     سريورة املقطع التعلمي وبعد االدماج والتقوي املوارد  ختص

 مثل اقرتاح اساليب  التأقلم / الوسط احمليطي***)أتيت  بعد االختبار ( 
: *  انشطة وضعيات   تعلم االدماج اجلزئي لالستئناس 01مالحظة    

ول 
 األ

صل
 الف

هناية
 

 

 اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار األول(
ية )تتعلّق بالمقطع األول(. *هي نفسها وضعية معالجة نموذج وضعية إدماج

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات  االدماج الكلي 
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات،  

 االنسجام واإلتقان( 

 حصة
 سا( 1-2)

 االختبار األول 
المنهجية ,القيمية (ووضعية  وضعيات بسيطة لتقويم الموارد )المعرفية ,

المستهدفة من الكفاءة الشاملة )تتعلّق    1إدماجيه لتقويم الكفاءة الختامية 

 بكل  المقطع األول **هي نفسها وضعية تقويم الكفاءة( 
 أسبوع 
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 أوقيانوسيا، إفريقيا وأروبا. نم في نهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع الجغرافيين وعالقة ذلك بسكان كل  الكفاءة الشاملة:
 الفصل الثاين

 التنمية في القارة. يقارن بين إمكانات التنمية ومعيقاتها في إفريقيا مستخلصا متناقضات الكفاءة اخلتامية: 

رقم وعنوان املقطع  
توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات املمكنة هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم   هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج  التعّلمي 

 )داخل و/أو خارج القسم(
ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد، إمناء  معايري 

 وتنصيب الكفاءات 
تقدير احلجم 

 الزمن

.( 
طع

املق
2 

ية 
نم

لت
وا

ن 
كا

س
ال
)

 

 قارة افريقيا ...       
 املوقع وااخلصائص الطبيعية  -
 السكان -
 مؤهالت و صعوابت التنمية   -
 جنوب افريقيا كنموذج للتنمية  -

التقويم التشخيصي : لقياس المكتسبات القبلية لدى المتعلم: الخريطة  -المناخ- النمو السكاني -  وتيرة 
 -معيقات التنمية    -خزان العالم    -يعية الموارد الطب  –الزيادة الطبيعية  –الكثافة السكانية   -النمو

 -الصناعة االستخراجية  -الهجرة  -الفقر   -المجاعة  -التخلف –األمية  -االستعمار الحديث 
 االستثمار األجنبي ...

 سيرورة  تنفيذ المقطع التعلمي : 
من الكفاءة الختامية  حول التباين والتنوع الجغرافيين في إفريقيا وإبراز  تستمد  وضعية االنطالق:-1

 الموارد التي تزخر بها وربط العالقة بين السكان ومعيقات التنمية. 
وضعيات جزئية لتعلم لموارد :  االداءات و النشاطات:  2  
التعرف على التنوع والتباين الجغرافيين في افريقيا. :1وضعية تعلمية  -أ  
الخصائص الطبيعية ) تضاريس، مناخ، شبكة هيدروغرافية (  –الموقع و المساحة  -  
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. حول انعكاسات المناخ على القارة *-  

دراسة  إمكانات القارة ومؤهالت التنمية وتشخيص المعيقات التي تحول دون : 2وضعية تعلمية-ب
 تحقيقها. 

معيقات التنمية الطبيعية و البشرية    –لبشرية إمكانات القارة الطبيعية و ا -   
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. رسم بياني حول عدم تحقيق االمن الغائي في بعض دول افريقيا *  -  
يقف على متناقضات التنمية واقتراح حلول مناسبة لها  :3وضعية تعلمية-ج  
                                     حلول مشاكل التنمية في قارة إفريقيا                     -  
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي. حول المشاكل التي تعاني منها الجزائر مقترحا حلوال لها -  
: حول تجربة دولة جنوب افريقيا كنموذج في تحقيق التنمية في  وضعية إدماج الموارد)إدماج كلي( -3

ر *) تنجز اسبوع قبل االختبا قارة إفريقيا.  
   )وضعيات( تقويم الكفاءة: تجنيد الموارد المكتسبة والمدمجة المرتبطة بالسكان و  وضعية -4

 متناقضات التنمية و اقتراح الحلول المناسبة لها 
: اقتراح انشطة لمعالجة   الصعوبات و النقائص المالحظة لدى  المتعلم خالل   المعالجة المحتملة -5

قويم  مثل عدم التفطن إلى مخلفات االستعمار والشركات سيرورة المقطع التعلمي وبعد االدماج والت
***  )تأتي  بعد االختبار  االحتكار... -اقتصاد الريع  -التبعية  -المهيمنة التي تستنزف موارده المختلفة

) 
 

يتعرف على التباين والتنوع اجلغرافيني  -
 وامكانيات القارة

يبني السكان  ومعيقات   يربط  العالقة  -
التنمية يف القارة ) التنمية بني املؤهالت 

 واملعيقات 
يقدم  حلول وجيهة ملشاكل التنمية يف   -

 افريقيا متخذا جنوب افرقيا كنموذج 

 سا  10
 أسبوع( 10)

ثاين
ل ال

فص
ة ال

هناي
 

 اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار الثاين(
 *هي نفسها وضعية االدماج الكليمعالجة نموذج وضعية إدماجية )تتعلّق بالمقطع الثاني

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات )الوجاهة،  
 االستعمال السليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(

 حصة
 سا(1-2)

 االختبار الثاين
المنهجية ,القيمية (ووضعية إدماجيه لتقويم الكفاءة   وضعيات بسيطة لتقويم الموارد )المعرفية ,

**هي نفسها وضعية تقويم  الثاينالمستهدفة من الكفاءة الشاملة )تتعلّق بكل  المقطع ا 2الختامية 

 الكفاءة( 
 أسبوع
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 املستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسيةلسريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات 
 

 
 

 انوسيا، إفريقيا وأرواب.يف هناية السنة الثالثة من التعليم املتوسط يكون املتعلم قادرا على إبراز التباين والتنوع اجلغرافيني وعالقة ذلك بسكان كل من أوقيالكفاءة الشاملة: 
 الفصل الثالث

العالقة بين التطور الصناعي ومشاكل البيئة في أوربا مقترحاحلوال  لمشاكل التلوث في البحر األبيض المتوسط  يربطالكفاءة اخلتامية:  

رقم وعنوان املقطع  
 التعّلمي 

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة  
 ابلبناء واإلرساء واإلدماج 

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد، إمناء   ت املمكنة هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض السياقا
 وتنصيب الكفاءات 

تقدير احلجم 
 الزمن

ع )
ملقط

ا
3

بيئة 
 وال

كان
الس

 :)
 

 قارة ارواب     
 التصنيع يف ارواب   -
 مشاكل البيئة   -
مشاكل التلوث يف البحر   -

 املتوسط
 

تقويم تشخيصي:  قياس  المكتسبات القبلية لدى المتعلم   :الخريطة  - اليد العاملة المؤهلة –التطور التكنولوجي)روبوتيزم(  - 
التلوث  )النفايات الصناعية ( ....–ربط العالقة بين البيئة و نوع نشاط االنسان   

 سيرورة  تنفيذ المقطع التعلمي : 
تستمد من الكفاءة الختامية  حول مجاالت التطور الصناعي بأوروبا وانعكاساتها السلبية على البيئة مقترحا  االنطالق:وضعية  1

مراكز الردم ...(–حلوال لها. )إعادة الرسكلة  للنفايات الصناعية  
 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :  )االداءات والنشاطات ( : 2 -

 ت الصناعة في أوروبا.: التعرف على مجاال1وضعية تعلمية - أ
مجاالت التصنيع في أوروبا )أهم الصناعات في أوروبا ( -   
وضعية تعلم اإلدماج الجزئي: حول ايجابيات التصنيع في اوروبا *    

العالقة بين التطور الصناعي المفرط و انعكاساته على البيئة  :ربط2وضعية تعلمية -ب  
مشاكل البيئة الناتجة عن التوسع الصناعي  -   
وضعية تعلم ا إلدماج الجزئي: رسوم بيانية مع التعليق *  -  
:تقديم اقتراحات لتجاوز التلوث في البحر االبيض المتوسط   3وضعية تعلمية -ج  
االبيض المتوسط  حلول مشاكل التلوث في البحر   
وضعية تعلم  اإلدماج  : هل ظاهرة التلوث البيئي مسؤولية الدول المتطورة فقط علل اجابتك *   -  
: تخص  تقديم عرض يبرز من خالله مشاكل البيئة في دول أوروبا ) ألمانيا كنموذج( وضعيةإدماجالموارد)إدماج كلي( -3  

اسبوع قبل االختبار(  *) تنجز  
تجنيد الموارد المكتسبة والمرتبطة بالسكان والبيئة بأوروبا  ليستنتج العالقة بين  وضعية تقويم )وضعيات تقويم( الكفاءة: -4

 التطور الصناعي و مشاكل البيئة في أوروبا مع اقتراح حلول لها 
المسجلة لدى المتعلم خالل سيرورة تنفيد المقطع التعلمي   الصعوبات والنقائص المعالجة المحتملة: اقتراح انشطة لمعالجة -5

 وبعد االدماج والتقوي م  مثل تفسيرالتفاعل السلبي لبعض الدول األوروبية مع مشاكل البيئة. 
 ***  )تأتي  بعد االختبار ( 

 

يتعرف على ميادين الصناعة والتطور  -
 الصناعي يف قارة ارواب 

حيلل وتشخيص املشاكل اليت   -
ها التوسع املفرط للصناعة يطرح

 )التدهور البيئي املانيا كنموذج( 
يقرتح حلول وجيهة لتجاوز خماطر   -

التدهور البيئي يف ارواب ومشاكل 
 التلوث يف البحر املتوسط 

 سا   7
 أسبوع(  7)
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما  
 قبل االختبار الثالث(

 هي نفسها وضعية االدماج الكلي معالجة نموذج وضعية إدماجية )تتعلّق بالمقطع الثالث(. *
املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات )الوجاهة،  

االستعمال السليم لألدوات، االنسجام  
 واإلتقان(

 حصة
 سا( 1-2)

 االختبار الثالث 
المستهدفة من الكفاءة   1المنهجية ,القيمية (ووضعية إدماجيه لتقويم الكفاءة الختامية  وضعيات بسيطة لتقويم الموارد )المعرفية ,

 أسبوع  الشاملة )تتعلّق بكل  المقطعالثالث**هي نفسها وضعية تقويم الكفاءة*** المعالجة البيداغوجية هي تصحيح  االختبار 


