
  اجلمهورّية الّتونسّية
  وزارة الّتربية والّتكوين

  اإلدارة العاّمة للربامج والّتكوين املستمّر
  إدارة الربامج والكتب املدرسّية

  
  
  
  
  

  برامـــج
  الّتاريخ والجغرافيا

  
  باملرحلة اإلعدادّية
  من الّتعليم األساسي

  
  
  
  
  
  
2006 سبتمرب



2/21 

  
  
  
  

  الّتاريــــــخ
  04..........................................................................................................................مقاصد تدريس الماّدة

  05..............................................................................................................................القدرات المستهدفة 
  07.........................................................................................................................الّتمّشيات البيداغوجّية  

  شبكة البرامج
  09...............................................................................................الّسنة الّسابعة من الّتعليم األساسي  
  10................................................................................................الّسنة الّثامنة من الّتعليم األساسي 

  11...............................................................................................الّسنة الّتاسعة من الّتعليم األساسي  
  
  
 

  الجغرافيا
  

  13..........................................................................................................................مقاصد تدريس الماّدة
  14..............................................................................................................................القدرات المستهدفة 
  15.........................................................................................................................جّية الّتمّشيات البيداغو 

  شبكة البرامج
  17...............................................................................................الّسنة الّسابعة من الّتعليم األساسي  
  19................................................................................................الّسنة الّثامنة من الّتعليم األساسي 

  20...............................................................................................الّسنة الّتاسعة من الّتعليم األساسي  



3/21 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



4/21 

  
  اريخمقاصد تدريس التّ

  
  
  

اريخ في تكوين المتعلّمين من خالل دراسة ماضي المجتمعات ة التّتساهم ماّد
لبشرّية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل وتنشئتهم على القيم اإلنسانّية وعلى ا

  .المواطنة الفاعلة
  

  :  مين منوهي تمكّن المتعلّ
 .ة وتأثير بعضها في بعضاريخّي الفترات التّمعرفة أهّم •
معرفة الممّيزات الحضارّية للبالد التّونسّية وأهّم الجوانب الحضارّية للعالم  •

 .سالمي وبقّية العالم في حقبات تاريخّية مختلفةالعربي اإل
اريخّية الكبرى وأهّم األحداث والشّخصّيات المؤثّرة في تاريخ حوالت التّمعرفة التّ •

 .العالم وإدراك دالالتها
  

  : مين منكما تمكّن المتعلّ
 .اريخيمن التّالتّعامل مع الّز •
 .ةإعادة بناء الماضي بطريقة منهجّي •
 .ةاريخّيعارف التّة المإدراك نسبّي •
 .كنولوجيا الحديثةعامل مع مختلف مصادر المعرفة وتوظيف التّالتّ •
 .حليل واالستنتاجالتّ •
 .ة وإثراء ثقافتهمتنمية قدراتهم الذهنّي •
 .تهذيب الحافظة لديهم •
  

  : وهي ترمي أيضا إلى
 .ة وتغذيتهاالحفاظ على الذاكرة الجماعّي •
 .ةة الوطنّيترسيخ الوعي بالهوّي •
اشئة بانتمائها الحضاري في أبعاده الوطنّية والمغاربّية عور لدى النّ الشّتنمية •

 .والعربّية اإلسالمّية واإلفريقّية والمتوسطّية
  .التّنشئة على المواطنة الفاعلة وعلى القيم اإلنسانّية •
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  القدرات المستهدفة

  
  ة اإلنسانّيةيتمثّل المتعلّم ماضي المجتمعات البشرّية وإسهاماتها في بناء الحضار

  ات الماضي لفهم الحاضريدرس إشكالّي •
 .يطرح تساؤالت 
 .مان والمكانة في الّزاريخّيواهر التّيحّدد الظّ 
 .يختار المدخل الوجيه 
 . يرتّب األحداث ويحّدد الحقبات 
 .بتواريخها ...اتخصّييربط األحداث والمعالم والشّ 
     .يرصد آثار الحضارات الماضية في الحاضر 

  ة الكبرىاريخّيالت التّة والتحّوات الحضارّي الخصوصّييتعّرف •
 .واصليعطي معنى للقطيعة والتّ 
 .ةاريخّييوظّف المفاهيم والمصطلحات التّ 
 .رة واألطراف الفاعلةـّيتعّرف األحداث المؤث 
 .ة وتنّوعهااريخّيواهر التّة والظّ يدرك تعّدد المظاهر الحضارّي 

  
  ة المؤّرخاريخّية باعتماد منهجّيهر التّوايفّسر المتعلّم األحداث والظّ

 اريخييقرأ األثر التّ •
 .اريخي بأنواعهيتعّرف األثر التّ 
 .اريخييسائل األثر التّ 
 .يستخرج ويستنتج معطيات 

 ة في أبعادها المختلفةاريخّيواهر التّيفهم األحداث والظّ •
 .يحّدد خصائصها 
 .رة لها ويّحدد العالقات بينهايبحث عن أسباب مفّس 
 .تائجيتبّين النّ 
 .ساؤالت المطروحةيضبط األفكار وفق االتّ 
 .ةاريخّيواهر التّا األحداث والظّيمثّل بيانّي 

 ةاريخّيواهر التّيقّيم األحداث والظّ •
 .يضبط مقاييس وجيهة 
 . يمّيز بين ما هو هيكلي وما هو ظرفي وبين ما هو رئيسي وما هو ثانوي 
 . يبنى استنتاجات متناسقة 
 .را سليمايبني تحري 
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  ة وانتماءه الحضاريته الوطنّيم وعيه بهوّييرّسخ المتعلّ

 اريخة باعتماد التّته الوطنّييبني أسس هوّي •
 .ةاريخّية ويربطها بجذورها التّة الوطنّييتبّين عناصر الهوّي 
 .ة عنصر ثراءاريخّييعتبر تنّوع الجذور التّ 
 .ةة الموروث الحضاري في حياته اليومّيثّمن أهمّيي 

 اريخّيةالت التّحّويتحلّى بفكر منفتح على الحضارات والتّ •
 .ظر إلى حضارات أخرىته بالنّيحّدد خصائص هوّي 
 .يعتّز بانتمائه الحضاري في أبعاده المختلفة 
 .يقبل االختالف بين الحضارات 
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  التمشّيات البيداغوجّية

  
رجة األولى يحّددها حسب  بالّدالتمشّيات البيداغوجية هي من اختيار المدّرس

حاجات القسم ومستوى المتعلّمين ومهما تنّوعت هذه التمشّيات فإنّها تقوم على 
  :المبادئ الجوهرّية التّالية 

 .ةربوّية التّجعل المتعلّم محور العملّي •
 .سمية لكّل ثالثي إلنجاز البرنامج الّرس توزيعّيضبط المدّر •
المقاصد، ( القا من البرنامج الّرسميس أهداف الّدروس انطضبط المدّر •

 ).التمشّيات، القدرات المستهدفة، المحتويات المعرفّية
 .ة والقدرات المستهدفةاعتبار المعلومات موارد في خدمة مقاصد الماّد •
 .ةبغة الموسوعّية وتجاوز الّصعلّمات األساسّيركيز على التّالتّ •
ت والمهارات حتّى تصبح اعتماد اإلدماج لتجاوز تجزئة المعارف والقدرا •

 .المكتسبات موظّفة توظيفا ناجعا
ة التعلّم لدى التّالميذ وييّسر تملكهم إضفاء معنى على التعلّمات بما يدّعم دافعّي •

 ...للمعارف والمهارات
عة، باعتبارها أساسّية م في استثمار الوثائق في أنشطة متنّوركيز على المتعلّالتّ •

 .ةاريخّيفي بناء المعرفة التّ
 .ةدعم األنشطة التطبيقّي •
 .ة تراعي الفوارق بين المتعلّمينة تعلّمّيتوخّي أنشطة تعليمّي •
ات والقيام بتحقيقات ـّتشجيع أنشطة التوّسع واإلثراء مثل إنجاز بحوث وملف •

ات عامل مع مصادر تاريخّية متنّوعة وتوظيف تكنولوجّية، والتّوزيارات ميدانّي
 .م على التعلّم الذاتيّمي قدرات المتعلّالمعلومات واالتّصال بما ين

عليم عملّية مالزمة للتّ) التّشخيصي والتّكويني والجزائي(قييم بأنواعه اعتبار التّ •
  .   علّم بما يمكّن من تحليل النّقائص واألخطاء ومعالجتهاوالتّ

يات من المدّرس أخذ مبادرات وقرارات بصفة حّرة ومسؤولة مشّتستدعي هذه التّ
ة وضع مستجّد وإدخال التّنويعات البيداغوجّية الّضرورّية بحسب اختالف لمعالج
  .ات المتعلّمينحاجّي
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  التّوقيت  )2(التّوضيحات   )1(المحتوى   المحور

  ظهور الّزراعة والكتابة
 - الهيروغليفّيـة  –المـسمارّية   (شاف الّزراعة واختراع الكتابة     التطّرق إلى اكت  : درس تمهيدي   

  .وربط الّزراعة باستقرار اإلنسان وربط ظهور الكتابة ببداية التّاريخ) األبجدّية
  .اعتماد سلّم زمني وخريطة

  بالد الّرافدين
  أو

  مصر في عهد الفراعنة

  :التطّرق إلى 
  ، العلوم والفنون الّزراعة، شريعة حّمورابي-

  :التطّرق إلى 
  )التّدريب على قراءة الّصور( المجتمع، الّديانة، العلوم والفنون -

الحضارات القديمة في 
الشّرق وفي بالد 

  اإلغريق

  أثينا في العصر الكالسيكي
  :التطّرق إلى 

  )اعتماد تمثيل بياني للمؤّسسات األثينّية( المؤّسسات الّسياسّية وحقوق المواطن -
  . اإلنتاج الفكري والفنّي-

 9 إلى7من 
  ساعات

  .االنطالق من تأسيس قرطاج والتّركيز على تكوين اإلمبراطورّية التّجارّية  قرطاج في العهد البوني

سّية في البالد التّون  ).اعتماد سلّم زمني إلبراز أهّم أطوار الّصراع(التطّرق إلى األسباب وأبرز النّتائج   الّصراع بين روما وقرطاج
العهدين البوني 
رة البالد التّونسّية في القرن حضا  والّروماني

  الثّاني ميالدي

  :التطّرق إلى 
   نمّو المدن-
   االزدهار الفالحي-
  الفسيفساء:  اإلنتاج الفنّي -

 7 إلى 5من 
  ساعات

  ظهور اإلسالم وانتشاره

  :التطّرق إلى 
  . ظهور اإلسالم-
   الخالفة الّراشدة والفتنة الكبرى-
  ).باعتماد سلّم زمني وخريطة( مراحل انتشار اإلسالم في المشرق وبالد المغرب واألندلس -

الحضارة العربّية اإلسالمّية في 
  أوج ازدهارها

  :التطّرق إلى 
  . االزدهار االقتصادي والفكري والفنّي-

نشأة الحضارة العربّية 
اإلسالمّية وتطّورها إلى 

القرن الخامس 
الحادي عشر /هجري

من القرن بالد المغرب واألندلس   ميالدي
إلى أواسط القرن )  م8(الثّاني هـ 

  ) م11(الخامس هـ 

  :التطّرق إلى 
  )بناء سلّم زمني واعتماد خرائط( التطّور الّسياسي -
  )العلوم، الفنون( أبرز المظاهر الحضارّية -

 7 إلى 5من 
  ساعات

  .س الماّدة والقدرات المستهدفة والتمشّيات البيداغوجّية والمحتويات المعرفّيةيضبط المدّرس األهداف المعرفّية والمهارّية والّسلوكّية للّدروس بالّرجوع إلى مقاصد تدري) 1(
 .يتّم في بداية كّل محور تحديد اإلطار الّزمني والمكاني باعتماد سلّم زمني وخريطة) 2(

 برنامج الّسنة الّسابعة
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  التّوقيت  )2(التّوضيحات   )1(المحتوى   المحور

  )مع اإلشارة إلى المحاولة المرابطّية في المقّدمة(التّركيز على الموّحدين   محاوالت توحيد بالد المغرب واألندلس

  إفريقّية في العهد الحفصي
  : التطّرق إلى 

  ).اعتماد سلّم زمني( أهّم األطوار التّاريخّية -
  ).من خالل أمثلة( اإلنتاج الفكري وفّن العمارة -

العالم العربي اإلسالمي من القرن 
 10لقرن إلى ا)  م12( هـ 6

  ) : م16(هـ 
  بالد المغرب واألندلس* 
عالقة العالم العربي اإلسالمي    * 

  بالغرب المسيحي
تأثير الحضارة العربّية اإلسالمّية في 

  الغرب المسيحي

  :التطّرق إلى 
  . دور الحروب الّصليبّية والتّجارة-
  . مظاهر التّأثير العلمي والفكري-

 9 إلى 7من 
  ساعات

  النّهضة األوروبّية
  :التطّرق إلى 

  . عوامل النّهضة بما في ذلك االكتشافات الجغرافّية الكبرى-
  ).دراسة أثر فنّي(الحركة اإلنسانّية والنّهضة الفنّية :  مظاهر النّهضة -

  الثّورة الفرنسّية

  :التطّرق إلى 
  .تّركيز على حركة التّنوير األسباب مع ال-
 إعالن حقـوق اإلنـسان      –انهيار النّظام القديم    : االقتصار على   ( أبرز النّتائج    -

  )والمواطن

نّهضة أوروبا الغربّية من عصر ال
  إلى الثّورة الّصناعّية

  الثّورة الّصناعّية
  :التطّرق إلى 

  . التقّدم العلمي والتّقني وثورة المواصالت-
  . النّتائج االقتصادّية واالجتماعّية-

 7 إلى 5من 
  ساعات

التطّور الّسياسي باإليالة التّونسّية من 
  م18 م إلى نهاية القرن 16القرن 

  :التطّرق إلى 
  ).المراحل الكبرى باعتماد سلّم زمني( التطّور الّسياسي -
  . تونس في عهد حّمودة باشا الحسيني-

:  م 19رن اإليالة التّونسّية في الق
  األزمات ومحاوالت اإلصالح

  :التطّرق إلى 
  . األزمات-
  . محاوالت اإلصالح-

البالد التّونسية من الحكم 
لعثماني إلى انتصاب الحماية ا

  الفرنسّية

  احتالل تونس وانتصاب الحماية

  :والتطّرق إلى ) التّقسيم االستعماري للعالم(وضع الّدرس في إطاره العاّم 
  . الحمالت العسكرّية-
  . معاهدة باردو واتفاقّية المرسى-
  . ردود الفعل األولى-

 7 إلى 5من 
  ساعات

  .يضبط المدّرس األهداف المعرفّية والمهارّية والّسلوكّية للّدروس بالّرجوع إلى مقاصد تدريس الماّدة والقدرات المستهدفة والتمشيات البيداغوجّية والمحتويات المعرفّية) 1(
 .يتّم في بداية كّل محور تحديد اإلطار الّزمني والمكاني باعتماد سلّم زمني وخريطة) 2(

 برنامج الّسنة الّثامنة
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  التّوقيت  )2(التّوضيحات   )1(المحتوى   المحور

  الحرب العالمّية األولى
  :التطّرق إلى 

  . األسباب-
  . أبرز النّتائج-

الحركة الوطنّية التّونسّية بين 
  الحربين

  :شارة في المقّدمة إلى حركة الشّباب التّونسي ثّم التطّرق إلى اإل
  . الحركة الوطنّية التّونسّية في العشرينات-
  . الحركة الوطنّية التّونسّية في الثّالثينات-

تونس والعالم من الحرب 
العالمّية األولى إلى الحرب 

  العالمّية الثّانية

  الحرب العالمّية الثّانية
  :التطّرق إلى 

  . األسباب-
  . أبرز النّتائج-

 9 إلى 7من 
  ساعات

  )الثّالثي األّول(

  الحرب الباردة
  :التطّرق إلى 

  . القطبّية الثّنائّية-
  )االقتصار على حصار برلين والحرب الكورّية( أزمات الحرب الباردة -

  تحّرر الشّعوب المستعمرة
  :التطّرق إلى 

  . العوامل المساعدة على التّحّرر-
  ).اعتماد خريطة( موجة تحّرر الشّعوب -

العالم بعد الحرب العالمّية 
ـّاني   ةالث

  :اإلشارة في المقّدمة إلى جذور القضّية الفلسطينّية ثّم التطّرق إلى   القضّية الفلسطينّية
  ).اعتماد سلّم زمني( إلى إتّفاقّية أوسلو 1945 المراحل الكبرى من -

 7 إلى 5من 
  ساعات

 )الثّالثي الثّاني(

 1945الحركة الوطنّية التّونسّية من 
  1956إلى 

  :اإلشارة إلى تأثيرات الحرب العالمّية الثّانية في الحركة الوطنّية ثّم التطّرق إلى 
  . تضافر القوى الوطنّية-
  . المقاومة المسلّحة-
  . الّسير نحو االستقالل-

  1987 إلى 1956تونس من 

  :التطّرق إلى 
  . استكمال الّسيادة-
  . تحديث المجتمع-
  . التّجارب التّنموّية-

استقالل بلدان المغرب 
  العربي

الحركة الوطنّية الجزائرّية أو الحركة 
الوطنّية المغربّية أو الحركة الوطنّية 

  1945اللّيبّية بداية من 

  
  .1945التطّرق إلى األطوار الكبرى بداية من 

 7 إلى 5من 
  ساعات

 )الثّالثي الثّالث(

  .جوع إلى مقاصد تدريس الماّدة والقدرات المستهدفة والتّمشّيات البيداغوجّية والمحتويات المعرفّيةيضبط المدّرس األهداف المعرفّية والمهارّية والّسلوكّية للّدروس بالّر) 1(
 .يتّم في بداية كّل محور تحديد اإلطار الّزمني والمكاني باعتماد سلّم زمني وخريطة) 2(

 برنامج الّسنة الّتاسعة
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  مقاصد تدريس الجغرافيا

  
  
  

ارها علما اجتماعّيا يهتّم بدراسة المجال الجغرافي ة الجغرافيا باعتبتساهم ماّد
مين وتكوينهم وإقدارهم على فهم محيطهم والعالم الذي يعيشون فيه في تنشئة المتعلّ

  .والتّفاعل اإليجابي معهما
  : مين منوهي تمكّن المتعلّ

 .ناتهتعّرف المجال الجغرافي ومكّو •
 .فهم تقسيمات العالم بمقاييسه المختلفة •
 .ة والمغرب العربيونسّينمية بالبالد التّصوصيات التّإدراك خ •
 .إثراء ثقافتهم •

  : مين منكما تمكّن المتعلّ
 .عامل مع المجال الجغرافي بطريقة منهجّيةالتّ •
 .ةة المعرفة الجغرافّيإدراك نسبّي •
 .عامل مع مختلف مصادر المعرفةالتّ •
 .صال المعلومات واالتّتاتوظيف تكنولوجّي •
 . واالستنتاجحليلالوصف والتّ •
 .ةة والمهارّيتنمية قدراتهم الذهنّي •

 : وهي ترمي أيضا إلى
 .ةة الوطنّيترسيخ الوعي بالهوّي •
 .االعتزاز باالنتماء إلى تونس ومحيطها الجغرافي بمختلف أبعاده •
 .نشئة على المواطنة الفاعلة وعلى القيم اإلنسانّيةالتّ •
 . مع المجالعاملة في التّالوعي بجهود المجتمعات اإلنسانّي •
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  القدرات المستهدفة

  
  ناتهم المجال الجغرافي ومكّويتعّرف المتعلّ •

  .يحّدد المواقع ويتموقع في المجال -
 .ةة والبشرّيبيعّينات المجال الجغرافي الطّيتعرف مكّو -
 .ة واإلقليمّية والعالمّيةيتبّين المقياس الجغرافي الذي يتعامل معه في أبعاده المحلّي -
 .ك المجتمعات لمجالها الجغرافية تملّت حول كيفّييطرح تساؤال -
  . يتبّين خصائص المجال الجغرافي ويحّدد وظائفه -
 ة عمل ناجعةيختار منهجّي •

  .يقرأ الوثائق -
 .يربط بين المعارف والمهارات -
 . ةف المفاهيم الجغرافّييوظّ -
 .يبني استنتاجات متناسقة -
 ...قييمرتيب والتّصنيف والتّيعتمد مقاييس وجيهة في التّ -
 .ينجز تحريرا سليما ووجيها -
 .ايتواصل شفوّي -
 ....)اسالكتاب المدرسي، الكّر(ة عليمّييحسن استعمال الوسائل التّ -
 .صال المعلومات واالتّتاف تكنولوجّييوظّ -
  
  ا المجال الجغرافييمثّل بيانّي •

  ...).سومالخرائط والّر(مثيل البياني المبّسط يستعمل التّ -
 . زمويحسن اختيار الّر -
  .سميبني مفتاحا منظّما للخريطة أو الّر -

  
 ا مع المجال ويبني مواقف سليمةيتفاعل إيجابّي •

  .يبني موقفا على براهين متينة -
 .يبدي فكرا منفتحا تجاه اآلخرين -
 .نمية في تونس ورهاناتهايعي مشاكل التّ -
  .ةروات الوطنّييحرص على المحافظة على البيئة والثّ -
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  ةالتمشّيات البيداغوجّي

  
ة هي من اختيار المدّرس بالّدرجة األولى يحّددها حسب حاجات القسم التمشّيات البيداغوجّي

  :يات فإنّها تقوم على المبادئ الجوهرّية التّالية ومستوى المتعلّمين ومهما تنّوعت هذه التمشّ
 .ةربوّية التّجعل المتعلّم محور العملّي •
 .سميز البرنامج الّرة إلنجا ثالثّية لكّلس توزيعّيضبط المدّر •
المقاصد، القدرات المستهدفة، (سمي روس انطالقا من البرنامج الّرس أهداف الّدضبط المدّر •

 ).التمشّيات، المحتويات المعرفّية
 .ة والقدرات المستهدفةاعتبار المعلومات موارد في خدمة مقاصد الماّد •
 .ةّيبغة الموسوعة وتجاوز الّصركيز على التعلّمات األساسّيالتّ •
اعتماد اإلدماج لتجاوز تجزئة المعارف والقدرات والمهارات حتى تصبح المكتسبات موظّفة  •

 .توظيفا ناجعا
ة التعلّم لدى التّالميذ وييّسر تملّكهم للمعارف إضفاء معنى على التعلّمات بما يدّعم دافعّي •

 ...والمهارات
 .ناء المعرفة الجغرافّيةعة باعتبارها أساسّية في باستثمار الوثائق في أنشطة متنّو •
طبيقّية في عملّية التعلّم بما يمكّن التّلميذ من اكتساب المهارات التي تقتضيها دعم األنشطة التّ •

 .الماّدة
 .ة تعلّمية تراعي الفوارق بين المتعلّمينتوخّي أنشطة تعليمّي •
زيارات ات والقيام بتحقيقات وـّتشجيع أنشطة التوّسع واإلثراء مثل إنجاز بحوث وملف •

 .ة متنّوعة بما ينّمي قدرات التّلميذ على التعلّم الذاتية، والتّعامل مع مصادر جغرافّيميدانّي
 .صالتوظيف تكنولوجّيات المعلومات واالتّ •
عملّية مالزمة للتّعليم والتّعلّم بما ) شخيصي والتّكويني والجزائيالتّ(قييم بأنواعه اعتبار التّ •

  .   ألخطاء ومعالجتهايمكّن من تحليل النّقائص وا
يات من المدّرس أخذ مبادرات وقرارات بصفة حّرة ومسؤولة لمعالجة تستدعي هذه التمشّ

  .وضع مستجّد وإدخال التّنويعات البيداغوجّية الّضرورّية بحسب اختالف حاجّيات المتعلّمين
  



16/21 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



17/21 

  

  خرائط ومشاهد من العالم
  
  
  

  التّوقيت  تّوضيحاتال  )1(المحتوى  المحور

  كوكب أزرق: األرض

  :التطّرق إلى 
  . توّزع القاّرات والمحيطات مع إتمام خريطة نصف جاهزة-
  . اإلحداثّيات الجغرافّية الّرئيسّية-
  . البروج الّزمنّية-

مراكز اإلعمار الكبرى ومناطق 
  يالخالء الّسكّان

  . وصف خريطة التوّزع الّسكّاني في العالم-
  . شرح مركز من مراكز اإلعمار الكبرى ومنطقة من مناطق الخالء الّسكّاني-

 حركّية سكانّية متباينة في العالم

  :التطّرق إلى 
  الحركّية الّديمغرافّية من خالل أنماط التّزايد الطّبيعي للتّمييز بين مجال الفتّوة الّسكّانّية            -

  .ومجال التّهّرم الّسكّاني
هجرة العّمال وهجـرة    ( الحركّية المجالّية من خالل خريطة األدفاق الهجرّية في العالم           -

  )األدمغة

  عالم متقّدم وعالم نام
  . تحديد مجال العالم المتقّدم ومجال العالم النّامي-
  . تقديم أهّم خصائصهما-

 9 إلى 7من 
  ساعات

  )الثّالثي األّول(

تنّوع النّطاقات المناخّية 
  والنباتّية

  . تعريف المناخ والنّطاق المناخي-
  . وصف خريطة النّطاقات المناخّية والنّباتّية-
  . دراسة مثال يبرز العالقة بين المجتمعات والمناخ-

  خرائط من العالم

  تنّوع أشكال التّضاريس

  . تعريف أشكال التّضاريس الكبرى-
  .برى وصف توّزع الوحدات التّضاريسّية الك-
  . إتمام خريطة نصف جاهزة لتوّزع التّضاريس الكبرى-
  ).تحّركات القشرة األرضّية والتّعرية( اإلشارة إلى عوامل تشكّل التّضاريس -
  . دراسة مثال يبرز العالقة بين اإلنسان والتّضاريس-

 7 إلى 5من 
  ساعات

  )الثّالثي الثّاني(

  

 برنامج الّسنة الّسابعة
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  التّوقيت  التّوضيحات  )1(المحتوى  المحور

   الحضرّيةالمشاهد

  
  . دراسة مشهد من مدينة في العالم المتقّدم ومشهد من مدينة في العالم النّامي- 
  . تحديد المكّونات المجالّية للمشهد والتّفاعالت والتّنظيم- 
  . تحويل المشهد إلى رسم مبّسط- 
مشاهد حضرّية   

  ومشاهد ريفّية

  المشاهد الّريفّية

  
  . على زراعة سقوّية ومشهد ريفي يعتمد على زراعة بعلّية دراسة مشهد ريفي يعتمد - 
 تحديد المكّونات المجالّية للمشهد والتّفاعالت والتّنظيم وتحويل المشهد الّسقوي إلى - 

  . رسم مبّسط
  

 7 إلى 5من 
  ساعات

  )الثّالثي الثّالث(

  

  
  .درات المستهدفة والتمشّيات البيداغوجّية والمحتويات المعرفّيةيضبط المدّرس األهداف المعرفّية والمهارّية والّسلوكّية للّدروس بالّرجوع إلى مقاصد تدريس الماّدة والق) 1(
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  الّتفاوت في الّتقّدم في العالم
  
  
  

  التّوقيت  التّوضيحات  )1(المحتوى  المحور

 خريطة التّفاوت في التقّدم في العالم  درس تمهيدي

  
نّية تصنيف بلدان العالم حسب مستوى التقّدم االقتصادي انطالقا من مؤشّرات سكّا

  )االقتصار على األصناف الكبرى(واجتماعّية واقتصادّية وخريطة جاهزة 
  

  : الواليات المتّحدة األمريكّية 
  قّوة عظمى

  

  :التطّرق إلى 
  . مظاهر القّوة االقتصادّية- 
  . دعائم القّوة االقتصادّية- 
  .فوذ األمريكي في العالم مظاهر النّ- 
  

 9 إلى 7من 
 ساعات

  )الثّالثي األّول(

  نماذج من العالم المتقّدم

  : االتّحاد األوروبي 
  تكتّل اقتصادي قوّي

  

   اإلشارة إلى البناء الوحدوي- 
  : التّطّرق إلى - 

  .مظاهر القّوة االقتصادّية* 
  .دعائم القّوة االقتصادّية* 

  

 7 إلى 5من 
 ساعات

 )الثّالثي الثّاني(

  قّوة صاعدة: الّصين 

  

  :لتّطّرق إلى ا
ـّقل الّديمغرافي والّسياسة الّسكّانّية ونتائجها-    . الث
  .المقّومات والمظاهر والتّحّوالت:  التّنمية االقتصادّية - 
  

  نماذج من العالم النّامي

  الّسنغال
  

  .التطّرق إلى صعوبات التّنمية وحصيلتها
  

 7 إلى 5من 
 ساعات

 )الثّالثي الثّالث(

  

 .ارّية والّسلوكّية للّدروس بالّرجوع إلى مقاصد تدريس الماّدة والقدرات المستهدفة والتمشّيات البيداغوجّية والمحتويات المعرفّيةيضبط المدّرس األهداف المعرفّية والمه) 1(
 

 برنامج الّسنة الثّامنة
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  المغرب العربي والبالد الّتونسّية

  
  
  
  
  

  التّوقيت  التّوضيحات  )1(المحتوى  المحور

 المزايا والّضغوطات: الوسط الطّبيعي 

  :لتّطّرق إلى ا
  . الموقع الجغرافي- 
  . الوسط الطّبيعي- 
  . الموارد الطّبيعّية- 

  .إتمام خريطة نصف جاهزة للموارد الطّاقّية والمائّية

  الّسكّان والتّنمية البشرّية

  :التطّرق إلى 
  . التركّز الّساحلي للّسكّان واالنفجار الحضري- 
  . المواقع من االنتقال الّديمغرافي تباين- 
  . تباين مؤشّرات التّنمية البشرّية- 

  . إتمام خريطة نصف جاهزة للتوّزع الجغرافي للّسكّان

  المغرب العربي

  التّنمية االقتصادّية
  :التطّرق إلى 

  )اعتماد مثالين مختلفين عدا المثال التّونسي( تنّوع التّجارب التّنموّية - 
  . الحصيلة- 

 9 إلى 7من 
  ساعات

  )الثّالثي األّول(

  

 برنامج الّسنة الّتاسعة
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  التّوقيت  التّوضيحات  )1(حتوىالم  المحور

  الّسكّان

  :التطّرق إلى 
  . التوّزع الجغرافي للّسكّان- 
  . الحركّية المجالّية- 
  . التحّضر- 
  . الحركّية الّديمغرافّية- 

  التّنمية الفالحّية

  :التطّرق إلى 
  . اإلصالح والتّعصير- 
  .نتاج الفالحي اإل- 
  . المجال الفالحي- 

  .إتمام خريطة نصف جاهزة تتعلّّق باإلنتاج الفالحي

  التّنمية الّصناعّية

  :التطّرق إلى 
  . مجهود التّصنيع وتنمية الحرف- 
  . اإلنتاج الّصناعي- 
  . المجال الّصناعي- 

  .إتمام خريطة نصف جاهزة تتعلّق باإلنتاج الّصناعي

 7 إلى 5من 
  ساعات

  )الثّّالثي الثّّاني(

  ةالتّنمية الّسياحّي
  :التطّرق إلى 

  . نمّو القطاع الّسياحي- 
  . االنعكاسات المجالّية واالقتصادّية- 

  تنمية التّجارة الخارجّية
  :التطّرق إلى 

  . مجهودات تطوير البنية األساسّية والتّشجيع على التّصدير- 
  .  التّركيبة واألطراف- 

  البالد التّونسّية

  حصيلة التّنمية

  :طّرق إلى التّ
  . الحصيلة البشرّية- 
  . الحصيلة االقتصادّية- 
  . الحصيلة المجالّية- 

 7 إلى 5من 
  ساعات

  )الثّالثي الثّالث(

  

  .يضبط المدّرس األهداف المعرفّية والمهارّية والّسلوكّية للّدروس بالّرجوع إلى مقاصد تدريس الماّدة والقدرات المستهدفة والتمشّيات البيداغوجّية والمحتويات المعرفّية) 1(


