 -1تقديم مادة الجغزافيا في السنة الثالثة من التعليم المتىسط
ٌنطلق منهاج الجغرافٌة فً السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط (طور الدعم والتعمٌق) من
المكتسبات الق بلٌة للمتعلمٌن ،باعتماد نفس مبدأ مستوى التنمٌة فً مواصلة دراسة بقٌة القارات
(أوقٌانوسٌة ،أوروبا ،افرٌقٌا) ،وٌرمً المنهاج الى تزوٌد المتعلمٌن بالمفاهٌم األساسٌة والعناصر
التً تفسر خصائص السكان والتنمٌة بالنسبة لكل قارة ،وكذا البلدٌن المدرجٌن كنماذج من قارتً
أوروبا وافرٌقٌا:
 ألمانٌااا :دولااة ناامن القااارة األوروبٌااة ،كنمااوذج لاادول ال اامال (الاادولالمتطورة).
 نٌجٌرٌااا :كدولااة افرٌقٌااة تصااة بكثاارة السااكان ،ووفاارة البتاارول تاازالتعانً من م اكل معٌقة على التنمٌة.
أ -أهداف الجغرافٌا فً السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط :
 تمكٌن المتعلمٌن من فهم ممٌزات القارات من خالل التعرة على تنوع وتباٌن
المظاهر الجغرافٌة فٌها.
 تمكٌن المتعلمٌن من فهم العالقة بٌن اإلنسان وبٌئته ،من خالل التعرة على أسالٌب
استفادة ا نسان من الموارد الطبٌعٌة وإمكانات المحٌط.
 اإللمام بالمفاهٌم الجغرافٌة المتعلقة بالسكان والتنمٌة ،مثل :التقدم ،التخلة،
التصنٌع ،الزراعة ،ا نتاج ،الفقر ،ا قتصاد ،الموارد الطبٌعٌة.
 التدرٌب على توظٌة األدوات البٌداغوجٌة الخاصة بمادة الجغرافٌة (خرائط،
صور ،نصوص ،بٌانات).
 التدرٌب على لغة الخرٌطة ومصطلحات المادة قصد التعبٌر ال فوي والكتابً
ب كل منهجً
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 ملمح التخرج في السنة الثالثة من التعليم المتوسط
الكفاءات

المجال

المعرفً اكت اة مظاهر التباٌن والتنوع فً القارات ،من خالل روح قائمة على تقاطع
المعطٌات التارٌخٌة والطبٌعٌة والثقافٌة والدٌموغرافٌة وا قتصادٌة.
 ربط العالقة بٌن ا نسان والبٌئة وصو إلى تقٌٌم الوسط الطبٌعً
والب ري.
 توظٌة المفردات والمفاهٌم والمصطلحات الجغرافٌة ب كل سلٌم.


التعلٌق على وثٌقة (نص– خط بٌانً– خرٌطة):
 اٌجاد معلومات (معاٌنة – اكت اة األهم – تقدٌم روح). استقراء الخرائط والصور البٌانات والنصوص فً معالجة ونعٌات جغرافٌةمتعلقة بالسكان والتنمٌة.
 -كتابة فقرة من خالل معلومات الدرس او وثائق معطاة.

 تنظٌم ا تصال ال فوي والكتابً:
 التدخل بعبارات فوٌة كاملة. تنظٌم الواجب أو العرض ب كل منهجً.المنهجً  -تنظٌم الواجب وفق مخطط متناسق.

التوثٌق:

– استعمال الكتاب ومراجع أخرى.
 تنظٌم وثائق ملة أو عرض ب كل منظم.الم اركة فً القسم :

 التدخل بن اط وب كل اٌجابً. طلب المساعدة عند اللزوم. اتخاذ المبادرات. التمتع بحس نقدي. ا ستقاللٌة والمسؤولٌة.المساهمة خارج القسم:

 تقدٌم عمل كتابً. إعداد النصوص المطلوبة.السلوكً  -احترام مواعد تقدٌم الواجبات المنزلٌة.
 الم اركة فً التقوٌم الذاتً ب كل نقدي. -المطالعة فً اطار المنهاج المقرر وخارجه.
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لوحة قٌادٌة :اعتماد مبدأ الكفاءة فً تنظٌم المنهاج

الوحدة التعلمٌة : 51
أوقٌانوسٌا
(أرخبٌل قاري)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الوحدة التعلمٌة : 54
افرٌقٌا (قارة مؤهلة للنمو)

الكفاءة المرحلٌة : 4
 استخالص عوائقالتنمٌة فً قارة افرٌقٌا
المؤهلة للنمو بثرواتها
المتنوعة.

الوحدة التعلمٌة : 55
جنوب افرٌقٌة

الكفاءة المرحلٌة : 5
 التعرف على ممٌزات جنوبافرٌقٌة واكتشاف مظاهر
التنمٌة فٌها.

الكفاءة الختامٌة :
اكتشاف وتفسٌر التباٌن والتنوع فً مجال السكان والتنمٌة فً كل من قارة :أوقٌانوسٌا– أوروبا– افرٌقٌا ونماذج بلدان مختارة
منها لفهم المشاكل التً تطرحها التنمٌة فً عالم الٌوم.

الكفاءة المرحلٌة : 2
 التعرف على التباٌنوالتنوع فً قارة أوروبا،
واستخالص عوامل التكتل
فً بناء الوحدة االقتصادٌة
األوروبٌة.

الوحدة التعلمٌة : 52
أوروبا (قارة التنوع
والوحدة

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الكفاءة المرحلٌة : 1
 التعرف على ممٌزاتأوقٌانوسٌا ،وتحدٌد مظاهر
التنوع والتباٌن فٌها.

الكفاءة المرحلٌة : 3
 التعرف على مظاهر القوةاالقتصادٌة أللمانٌا كنموذج من
الدول األوروبٌة المتطورة.

الوحدة التعلمٌة : 53
ألمانٌا (القوة االقتصادٌة)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)

الكفاءة القاعدٌة
(انظر الجدول المرفق)
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الحجم الساعً وتوزٌعه على وحدات التعلم :

النشاطات
 اساتعمال الخرٌطااة السٌاساٌة والطبٌعٌااة لتحدٌاادأهم الجزر التً تتكون منها أوقٌانوسٌة.
 ترجماااة المعطٌاااات العددٌاااة وا حصاااائٌة إلاااىعبارات ذات د لة على ممٌزات أوقٌانوسٌة.
 توظٌة خرٌطة الساكان لتحدٌاد مراحال تعمٌارأوقٌانوسٌة.
 اسااااتغالل خاااارائط السااااكان لدراسااااة الظاااااهرةالساااااكانٌة ،وتحدٌاااااد العوامااااال المتحكماااااة فاااااً
توزٌعهم.
 اسااتقراء خااارائط اقتصاااادٌة وساااكانٌة للتعااارةعلى تنوع الن اط ا قتصادي فً أوقٌانوسٌة.
 تحلٌاااال معطٌااااات احصااااائٌة تخااااص مسااااتوىالتنمٌااة فااً أوقٌاونوسااٌة وانعكاسااات ذل ا علااى
معٌ ة السكان.
 توظٌاااة خااارائط طبٌعٌاااة واقتصاااادٌة لتحدٌاااداألقالٌم و رح ممٌزات كل منها.

العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
 الموقع الجغرافً أرخبٌل جزر أهمها ( :أوسترالٌا – نٌوزٌلندة). المساحة  -عدد السكان – الكثافة. مدى الحٌاة  -نسبة وفٌات األطفال : السكان األصلٌون  -الهجرات األوروبٌة نسبة السكان بالنسبة لسكان العالم. الكثافة السكانٌة ومراكز التجمع السكانً. العوامل المتحكمة فً توزٌع السكان  :عوامل تارٌخٌة وطبٌعٌة. مظاهر التنمٌة فً كل من :أوسااااترالٌا ونٌوزٌلناااادا ( :الزراعااااة – الصااااناعة – تربٌااااة الموا ااااً –
التجارة).
 المستوى المعٌ ً. -ا قلٌم ا قتصادي.

الحجم الساعً األسبوعً لمادة الجغرافٌة هو ساعة واحدة  1سا أسبوعٌا ،وٌقدر الحجم الساعً السنوي للمادة ( 35سا) ،توزع كما ٌلً :
الوحدة التعلمٌة  : 51أوقٌانوسٌا.
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على الممٌزات العامة ألوقٌ انوسٌة وشرح مظاهر التنوع والتباٌن فٌها.
الحجم الساعً  55 :ساعات.
الكفاءة القاعدٌة
المحتوٌات المعرفٌة
 -0تعمٌاااااااااااااااااااااااااااااار ٌ -تعااااااااارة علاااااااااى
ممٌاازات أوقٌانوسااٌة
أوقٌانوسٌا.
وٌحااااااااادد مراحااااااااال
تعمٌرها.
 ٌسااتخلص العواماالالمتحكمة فاً توزٌاع
السكان.

 -3التنمٌاااااااااااااااااااااااااااااة  ٌ -ااااااارح مظااااااااهر
ا قتصاااااااااادٌة فاااااااااً التنمٌاااااااااة وٌااااااااااربط
العالقااة بااٌن السااكان
أوقٌانوسٌا .
والمستوى المعٌ ً.
 ٌحاادد أهاام األقااالٌما قتصاااادٌة وٌ ااارح
ممٌزاتها.

نشاطات إدماجٌة
للوحدة
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الوحدة التعلمٌة  : 52قارة أوروبا (التنوع والوحدة).
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على التباٌن والتنوع ال بشري والتنموي فً قارة أوروبا واستخالص عوامل الوحدة االقتصادٌة.
الحجم الساعً  56 :ساعات
المحتوٌات المعرفٌة
العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
النشاطات
الكفاءة القاعدٌة
 -0أوروبااااااا مهااااااد ٌ -تعااااارة علاااااى الممٌاااااازات  -ترجماااة معطٌاااات بطاقاااة التعرٌاااة الاااى عباااارات ذات  بطاقة التعرٌة بالقارة:
الثورة الصناعٌة .العاماااة للقاااارة وٌكت اااة أثااار د لة على الممٌزات العامة للقارة.
 السكان  -المساحةالثورة الصناعٌة فً تقدمها - .تحلٌاااال نصااااوص وصااااور سااااتخالص أثاااار الثااااورة  -مدى الحٌاة  -الزٌادة الطبٌعٌة
الصناعٌة فً التطور المادي والب ري للقارة.
 الثورة الصناعٌة: التحااول األوروبااً( :اقتصااادٌا – صااناعٌا – زراعٌااا– اجتماعٌا وثقافٌا – تكنولوجٌا).
 ٌتعرة على مظااهر التنمٌاة اسااااتغالل خاااارائط ،وثااااائق ،نصااااوص ،صااااور ،بااااراز عوامااال تقااادم أوروباااا (عوامااال تارٌخٌاااة –سٌاساااٌة –اجتماعٌة).
فااً القااارة وٌسااتخلص عواماال مظاهر التنمٌة فً القارة.
التفاوت فً تطاور المجتمعاات  -استقراء جداول ل رح عوامال التفااوت ا قتصاادي فاً
أوروبا وانعكاسات ذل على المستوى المعٌ ً.
األوروبٌة.

 -3الساااااااكان فاااااااً ٌ -حااااادد مراكاااااز التجمعاااااات  -اساااتقراء خااارائط ساااكانٌة لتحدٌاااد أهااام منااااطق تركاااز  -توزٌع السكان (مراكز التجمع السكانً)
 الكثافة السكانٌة.الكباااارى للسااااكان فااااً القااااارة السكان.
أوروبا.
وٌ ااارح خصائصاااها الب ااارٌة  -اساااتقراء جاااداول مناسااابة ل ااارح الخصاااائص الب ااارٌة  -نسبة السكان بالنسبة للعالم.
والدٌموغرافٌة (ال ٌخوخة) .وظااااااهرة ال اااااٌخوخة بالنسااااابة لساااااكان أوروباااااا (هااااارم  -التنوع السكانً.
 ال ٌخوخة.السكان).

 -2الوحااااااااااااااااااااااادة ٌ -كت ااااااة أسااااااباب وأهمٌااااااة  -تحلٌاااااال نصااااااوص ووثااااااائق (جرائااااااد ،مجااااااالت  )...المجموعة ا قتصادٌة األوروبٌة  - :الدول األعناء.
 التكتل والتكامل ا قتصادي.الوحدة ودور التكتل فً عملٌة ستخالص أهمٌة الوحدة والتكتل.
األوروبٌة.
 تفساااٌر معطٌاااات ذات د لاااة علاااى الوحااادة (العملاااة –  -السوق األوروبٌة الم تركة.التطور والتنمٌة فً أوروبا.
 الحواجز الجمركٌة.الحواجز الجمركٌة .)...
 توحٌد العملة (األورو). -أهمٌة الوحدة والتكتل.

نشاطات إدماجٌة
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مظاهر التنمٌة  - :ا نتاج (التنوع – الوفرة – الجودة).
عوامل التطور ا قتصادي (تارٌخٌة – سٌاسٌة – اجتماعٌة).
 التحكم فً الوسائل التكنولوجٌة. ممٌزات المنتوج األلمانً (الكم ،النوع ،الجودة). -المكانة فً أوروبا والعالم.

الوحدة التعلمٌة  : 53ألمانٌا (قوة اقتصادٌة أوروبٌة).
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على مظاهر القوة االقتصادٌة أللمانٌا كنموذج من الدول المتطورة فً أوروبا.
الحجم الساعً  56 :ساعات
العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
النشاطات
الكفاءة القاعدٌة
المحتوٌات المعرفٌة
 -1السكككككككككككان فككككككككككً ٌ -تعاااارة علااااى ممٌاااازات ٌ -تاارجم المعطٌااات ا حصااائٌة إلااى عبااارات ذات  -بطاقة التعرٌة بألمانٌا :
 المساحة –السكان  -الكثافةألمانٌـــا
الظاااااااهرة السااااااكانٌة فااااااً د لة سكانٌة.
 ٌحلل معطٌات هارم أعماال الساكان ساتخالص  -مدى الحٌاة  -الو دات  -الوفٌاتألمانٌا كبلد أوروبً.
 هرم السكان ( :ال ٌخوخة).الخصائص الدٌموغرافٌة فً ألمانٌا.
 وٌبااارز مظااااهر التطاااور اساااااتغالل صاااااور ،خااااارائط ،كت ااااااة مظااااااهر أهم المادن والعماران ( :بناٌاات – طارق) بارلٌن ،فرانكفاورت ،مٌاونٌ ،بون.
العمران وأهم المدن فً ألمانٌا.
العمرانً فٌها.
 أهمٌتهاااااا مااااان حٌاااااا الوظٌفاااااة والن ااااااطات (الصاااااناعة – التجاااااارةوالخدمات).

مظااااهر
 -2ألمانٌا قكوة علمٌكة  ٌ -اااارح عواماااال التطااااور ٌ -وظاااة صاااورا ونصوصاااا كت ااااة

وتكنولوجٌة.
التنمٌاااااة فاااااً ألمانٌاااااا و ااااارح عوامااااال التطاااااور
ا قتصادي فً ألمانٌا.

 ٌحاادد دور ألمانٌااا ناامن ا قتصادي فٌها.المجموعاااااااااااة األروبٌاااااااااااة  -اساااتغالل معطٌاااات إحصاااائٌة (جاااداول ،أرقاااام،
نصوص) للتعرة على دور ألمانٌا فً المجموعاة
ومكانتها فً العالم.
األوروبٌة ومكانتها فً العالم.

نشاطات إدماجٌة
للوحدة
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النشاطات
 ٌترجم معطٌات بطاقاة التعرٌاة الاى عباارات ذاتمعنى ود لة.
 ٌسااااتخلص دور الحنااااارات القدٌمااااة فااااً ت ااااكلالمجتمعات ا فرٌقٌة وأثار ا ساتعمار فاً تخلاة
القارة.
 ٌوظة الخرائط والصور ل رح عوامل التباٌن فًتوزٌع السكان فً القارة.
 توظٌااة معطٌااات احصااائٌة ل اارح ظاااهرة النمااوالسكانً الكبٌر.
 اسااتخالص عواماال اكتظاااظ وتوسااع الماادن وأثااارذل على المستوى المعٌ ً للسكان.

الوحدة التعلمٌة  : 54قارة افرٌقٌا (قارة مؤهلة للنمو)
الكفاءة المرحلٌة  :التعرف على مظاهر التباٌن والتنوع واستخالص معٌقات التنمٌة فً افرٌقٌا المؤهلة للنمو بثرواتها المتنوعة.
الحجم الساعً  50 :ساعات

المحتوٌات المعرفٌة

الكفاءة القاعدٌة

العناصر المفاهٌمٌة المستهدفة للبناء
 المساحة  -السكان  -الكثافة  -مدى الحٌاة  -الوفٌات تعمٌر افرٌقٌا  - :افرٌقٌا مهد ا نسان
 الحنارات القدٌمة ا ستعمار األوروبً التباٌن فً التعمٌر :
 التجمعات الكبرى للسكان المناطق نادرة السكان نمو السكان. تعداد السكان (منحنى) تركٌب السكان (هرم السكان) الزٌادة الطبٌعٌة النزوح الرٌفً  :الفقر والهجرة الداخلٌة والخارجٌة. اكتظااااظ وتوساااع المااادن  - :النااازوح الرٌفاااً  -عااادما ستقرار واألمن  -نمو السكان.

 ٌاااوازن باااٌن الماااوارد الطبٌعٌاااة ٌ -وظااة الخاارائط ا قتصااادٌة لتحدٌااد أهاام المااوارد  الموارد الطبٌعٌة  - :الموارد المائٌة والغابٌةالطبٌعٌة فً القارة.
والتنمٌة فً القارة.
 المنتوجات المدارٌة /األرانً الخصبة مواد الطاقة والمعادن معٌقات التنمٌة :
ٌ -ساتقر النصاوص والجااداول ساتخالص التنمٌااة  -معٌقات بٌئٌة :المناخ ،التصحر ،الجفاة ،التلوا.

 -1السككككككان فكككككً افرٌقٌكككككا ٌ -تعااارة علاااى ممٌااازات القاااارة
(التباٌن والتنوع).
وٌ ااااااارح مظااااااااهر التبااااااااٌن
والتنوع فٌها.
 ٌتعااااااااارة علاااااااااى الظااااااااااهرةالدٌموغرافٌااااااة فااااااً افرٌقٌااااااا
وأثرها على العمران.

 -2الموارد الطبٌعٌة
ومعٌقات التنمٌة

للوحدة
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 معٌقاااات ب ااارٌة  :األمٌاااة ،الفقااار ،األماااراض ،نقاااصفً افرٌقٌا.
رؤوس األمااااوال ،اعتماااااد الوسااااائل التقلٌدٌااااة ،العاماااال
التارٌخً ،الواقع الحالً.
 -3االتحاد اإلفرٌقً وآفاق ٌ -حاااادد وٌ اااارح قفاااااق مسااااتقبل ٌ -ستقر النصوص لتحدٌد مفهوم ا تحااد ا فرٌقاً  -ا تحاد ا فرٌقً/التأسٌس واألهداة
 استثمار المؤهالت القارٌة (طبٌعٌا وب رٌا)القاااارة نااامن ا تحااااد ا فرٌقاااً وأهدافه سٌاسٌا واقتصادٌا.
مستقبل القارة
 تحدٌاااد أهااام ماااؤهالت افرٌقٌاااا فاااً امكانٌاااة تغٌٌااار  -ا ساااتغالل العقالناااً للماااوارد وادخاااال التكنولوجٌاااةوما ٌؤهلها للنمو.
الحدٌثة.
مستقبل القارة.
 تعماٌم الاتعلم والتكاوٌن والصااحة وتكاوٌن الٌاد العالمااةالمؤهلة.
 ا صالحات الكبرى : -بٌئٌا – اقتصادٌا  -اجتماعٌا

نشاطات إدماجٌة
للوحدة
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 ﯾرﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾناﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ
ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻧوب
اﻓرﯾﻘﯾﺎ.
 ﯾﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻓرﯾﻘﯾﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟم.

اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  :ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻌﺎدن –
ﻣوارد ﻣﺎﺋﯾﺔ – ﻣوارد زراﻋﯾﺔ.
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – اﻟزراﻋﺔ – اﻟﺧدﻣﺎت.
 اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟم.

 ﯾﺳﺗﻘرئ ﺧرﯾطﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ. ﯾﺣﻠل ﻣﻌطﯾﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣظﺎھر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎوأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ.
 ﯾﺳﺗﻘرئ اﻟﻧﺻوص ﻟﯾﺳﺗﺧﻠص أھﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ. ﯾﺣﻠل ﻣﻌطﯾﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوواﻟﺗﻘدم وﻛﺳب اﻟﺛروة.
 -اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟم.

اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ  : 05ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ )اﻟﺗﻧوع واﻻﻧﺳﺟﺎم(
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ  :اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزات ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻛﺗﺷﺎف ﻣظﺎھر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ  05 :ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء
اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
 -1واﻗﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ
ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف :
 ﯾﺗرﺟم ﻣﻌطﯾﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ ﻋﺑﺎرات ذات دﻻﻟﺔ. ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ – اﻟﺳﻛﺎن – اﻟﻛﺛﺎﻓﺔﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ
 ﯾﺣﻠل اﻟﺟداول ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع ﺳﻛﺎن ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ.اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب
 ﯾﺳﺗﻘرئ اﻟﻧﺻوص ﻟرﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺑﺎرﺗﯾد وﺻوﻻ  -ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﯾﺎة – وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎلاﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ
 اﻟدﺧل اﻟﻔردي اﻟﻘوﻣﻲاﻟﻰ واﻗﻊ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ.
واﻟﺣﺎﺿر.
 ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظﺎھرة  -ﯾوظف ﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﯾﺎﻧﻲ – ھرم اﻟﺳﻛﺎن( ﻟﺷرح ظﺎھرة  -اﻟﺗﻧوع اﻟﺳﻛﺎﻧﻲاﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻓﻲ
 اﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ وﯾﺣدد
 ﯾﺳﺗﻘرئ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻟﺷرح ﻋواﻣل ﺗﺑﺎﯾن وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﯾن اﻟرﯾف  -اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺣﺎﻟﯾﺎن ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن – ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن – ﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻛﺎنﻋواﻣل ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن .واﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. -ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن  :اﻟرﯾف – اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

 -2اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

 -3ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻧوب
اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة
واﻟﻌﺎﻟم

ﻧﺷﺎطﺎت إدﻣﺎﺟﯾﺔ
ﻟﻠوﺣدة
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ااقتراح نموذج شبكة تقوٌم ٌعتمدها األستاذ
بطاقة تقوٌم الوحدة التعلمٌة :
………………………………………
………………………………

المجال

القدرات

االسم ……………………… :السنـة :
اللقب  …………………… :القسـم :

…………

……………

معاٌٌر التقوٌم
كلها……………

المعرفً التحكم فً المفاهٌم  -تعرف التلمٌذ على المفردات
 اختار من متعدد بشكل صحٌح …………والمصطلحات.
 سطر أو أشر بشكل دقٌق على ………… عرف باختصار ( :مفاهٌم ومصطلحات) …… مٌز بٌن المفهومٌن التالٌٌن ………المهاري االنجاز.

حدد على الخرٌطة ………… بشكل دقٌق
 علق على وثٌقة رقم ………… : حدد طبٌعة الوثٌقة رقم …………… : درس الوثٌقة رقم  ………… :بشكل منهجً -أنجز مخطط (رسم) ………… بشكل واضح

السلوكً السلوك.

 برر موقفه من اصدر حكما سلٌما فٌما ٌخص …… أبدى سلوكا اٌجابٌا تجاه الذات ……… أبدى سلوكا اٌجابٌا تجاه اآلخرٌن …… أبدى سلوكا اٌجابٌا تجاه العمل المطلوب ……………
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التقوٌـم
األستاذ
+

اقتراح نموذج شبكة تقوٌم المجال السلوكً عن طرٌق المالحظة
المادة :
بطاقة التقوٌم عن
طرٌق المالحظة
(المجال السلوكً)

……………

النـوع

االسم  …………………… :السنة :
اللقب  …………………… :القسم …………………… :

……………………

عناصر المالحظة
التقوٌم
 - +مالحظات عالجٌة للجوانب السلبٌة -

الم اركة فً القسم :
 ٌشارك بنشاط ٌشارك بشكل اٌجابً ٌطلب المساعدة ٌركز وٌحب االطالع ٌتخذ المبادرات ٌتمتع بحس نقدي ٌبدي استقاللٌة ٌتخذ مسؤولٌاتهالمساهمة خارج القسم :
 ٌحترم مواعٌد تقدٌم الواجبات ٌقدم العمل الكتابً بشكل منظم وواضح ٌشارك فً التقوٌم الذاتً ٌراجع بانتظاماحترام اآلخرٌن :
 ٌأخذ الكلمة بشكل منظم ٌستمع إلى اآلخرٌن ٌحافظ على الوسائل المادٌة ٌحترم عمل اآلخرٌن ٌتقبل النقد والمساعدةٌ -حترم آراء اآلخرٌن

مالحظات عالجٌة للجوانب السلبٌة -

مالحظات عالجٌة للجوانب السلبٌة -

الحصٌلة …………………………………………………………………………………………………………… :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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الىسائل الالسمة لتنفيذ منهاج التاريخ والجغزافيا
ٌقترح المنهاج على األستاذ مجموعة من الوسائل هً :
 0كتاب مدرسً ٌساٌر الطرح الجدٌد للمنهاج.
 3وسائل اإلٌناح  :الصورة والصورة المتحركة.
 2الوسائل السمعٌة البصرٌة.
 4المتحة.
 5الخرائط بأنواعها.
 6الساللم الزمنٌة والتارٌخٌة.
 7الزٌارات المٌدانٌة.
 8مخابر متخصصة لتدرٌس المادتٌن.
 9دلٌل المعلم.
 01األطالس العلمٌة.
 00المعلوماتٌة.
 03النوادي المدرسٌة.
 02األلعاب الفكرٌة البٌداغوجٌة.
 04المكتبة المدرسٌة وتفعٌلها.
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