
عدد الساعات 
 المقترحة

 المقاطع التعلمٌة مركبات الكفاءات

   ٌحدد أثار وخصائص زلزال– 01 4

01 

 
تعرٌف القشرة األرضٌة كغالف غٌر مستقر 

 بفعل النشاط الداخلً للكرة األرضٌة
 

  أسبوع11

  ٌتعرف على أسباب الزالزل– 02 6

  ٌشرح النشاط العام للضهرات– 03 4

  ٌشرح ظاهرة الغوص والظواهر المرتبطة بالتكتونٌة العامة– 04 4

  ٌنجز مخطط الحصٌلة العامة  للتكتونٌة والبنٌة الداخلٌة للكرة األرضٌة– 05 2

  ٌشرح ظواهر النشاط الداخلً للكرة األرضٌة فً حوض البحر المتوسط– 06 2

  ٌحدد اإلجراءات الوقائٌة والتنبؤات المتعلقة بالظواهر الجٌولوجٌة– 07 2

 02  ٌحدد المركبات الكبرى لمنظر طبٌعً وخصائصها– 01 2

تحدٌد تأثٌر العوامل الخارجٌة على تطور 
 المناظر الطبٌعٌة

 

  أسابٌع05

. ٌضع عالقة بٌن خصائص منظر طبٌعً وخواص الصخور المتواجدة – 02 2  

  ٌشرح فعل العوامل المناخٌة فً تطور المناظر الطبٌعٌة– 03 2

ٌحدد تأثٌر اإلنسان فً تشكل منظر طبٌعً - 04 2  

  ٌخطط تشكل منظر طبٌعً انطالقا من المعارف المكتسبة– 205 2

 03  ٌتعرف على أهم الثروات الطبٌعٌة فً الجزائر– 01 2

التعرف على أهم الموارد الطبٌعٌة فً 
 الجزائر ووسائل تسٌٌرها العقالنً وحماٌتها

  أسابٌع04

  ٌحدد ممٌزات الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر–02 2

  ٌستخرج طرائق استغالل المناجم بالجزائر– 03 2

  ٌقترح تسٌٌرا عقالنٌا للموارد الطبٌعٌة– 04 2

 04  ٌعرف التربة كوسط حٌوي– 01 2

تعرٌف التربة كمورد طبٌعً هش ٌتطلب 
 تسٌٌرا مسئوال

  أسابٌع04

  ٌحدد أسبا انحسار التربة الزراعٌة– 02 2

  ٌشرح مراحل تشكل التربة– 03 2

  ٌحدد أشكال التدخل اإلٌجابً على التربة وتسٌٌرها كمورد طبٌعً– 04 2

 تدرج التعلمات لمستوى السنة الثالثة

 



عدد الساعات 
 المقترحة

 المقاطع التعلمٌة مركبات الكفاءات

حدد العناصر المكونة للوسط الحًي - 01 4   
 

تعرٌف الوسط الطبٌعً كنظام دٌنامٌكً  - 01

 فً توازن هش

ٌحدد العالقات القائمة بٌن العناصر الحٌة فً الوسط الحً - 02 4  

ٌشرح تأثٌر العوامل الفٌزٌو كمٌائٌة على توزع الكائنات الحٌة ونشاطه  - 03 4  

ٌعرف  النظام البٌئً وتوازنه وٌحدد مكانة اإلنسان فٌه - 04 4  

ٌضع عالقة بٌن وسط حٌاة نبات وبنٌة جهازه اإلعاشً - 01 2 التعرف على الخصوصٌات البنٌوٌة  - 02 

 التً تسمح بتفسٌر توزع الكائنات الحٌة

 
  ٌضع عالقة بٌن وسط حٌاة كائن حً حٌوانً وجهازه التنفس02ً 2

ٌضع عالقة بٌن وسط حٌاة كائن حً حٌوانً ونمط تنقله - 03  2  

ٌعرف مختلف أنماط التكاثر التً تسمح باعمار وغزو األوساط من طرف الحٌوانات  - 01 2 تحدٌد مختلف وسائل إعمار األوساط  - 03 

ٌحدد مختلف أنماط التكاثر التً تسمح بغزو واعمار األوساط من طرف النباتات - 02 2 وغزوها من طرف الكائنات الحٌة  

ٌحدد معنى النوع - 01 2 التحكم فً أدوات تصنٌف الكائنات  - 04 

ٌستعمل معاٌٌر التصنٌف لفهم تنظٌم العالم الحً كما ٌعرفه العلماء - 02 2 الحٌة  

ٌعرف المستحاثة كبقاٌا كائن حً مفقود ترسخ فً صخرة – 01 2   

إظهار أهمٌة دراسة المستحاثات – 05 ٌعرف خصائص الوسط الذي عاشت فٌه هذه الكائنات الحٌة المفقودة - 02 2   

 تدرج التعلمات لمستوى السنة الثانية


