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  متوسطمن التعليم لسنة األوىل ا

 
 :تأليف 

 /مفتش التعليم املتوسط طرايف خلرض
 /أستاذة جامعية مقدم سهام
د  / مفتش الرتبية الوطنية رباحي حممّ

   التعليم املتوسطيف  التفتيشأستاذة مكلفة ب/  راش الزهرةڤ 
 

 حتت إرشاف:
 /مفتش التعليم املتوسط رضطرايف خل

موفم للنرش
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 متهيد:

 

ن نقدم للسادة األساتذة دليل كتاب اجلغرافيا للسنة األوىل من التعليم املتوسط أيرسنا 

لبيداغوجية وفق املقاربة ا (املتعّلماملدريس )كتاب الكتاب  تأليفوالذي تم اعداده تزامنا مع 

م علّ ىل التّ إالتي اعتمدهتا وزارة الرتبية الوطنية والتي تقع يف سياق االنتقال من منطق التعليم 

  مية.علّ التّ الذي جيعل املتعلم حمور العملية التعليمية 

 العاكسة الصورة وهو املناهج، تنفيذ مستلزمات أهم من املدريس، الكتاب يعترب

 من كل ليهاع يطلع التي البيداغوجية، واالسرتاتيجيات ملناهجا الرتبوية وحمتويات لألهداف

 الرقمية الصورة مع املتعّلم فيه يتعامل الذي الوقت يف كل املجتمع، وبالتايل وأرسته املتعّلم

 .واخليال واإلبداع اجلامل من عال مستوى إىل بحواسه وأحاسيسه ترتقي التي واالفرتاضية،

 الشكل يف الرتبوية املنظومة سعت بديال، املتعّلمعنه  يرىض ال الذي التقني الوضع هذا وأمام

 وتوفريه املدريس الكتاب بتجديد امليدان وذلك هذا يف املتعّلم حاجات من تقرتب أن اجلديد،

 .والتكنولوجية والبيداغوجية العلمية العاملية، املقاييس عىل

 التطور وبشدة وتسارع العامل ويشهدهه  شهد الذي الالحمدود املعريف االنفجار مع

 واإلتقان الدقة إىل احلاجة زادت الدقيقة، التخصصات وظهور احلياة، مطالب الشامل وتعقد

 حيققها منفعة أو خدمة أجل من إنام العلم، أجل من العلم طلب يعد لمفوالعمل،  العلم يف

 املواجهة عىل قادرة كمعرفة املعرفة تعد مل التعقيد، هذا وأمام .لآلخرين يقدمها أو لنفسه الفرد

 األسايس املستهدف هي وكفاءات مهارات شكل يف املعرفة هذه بناء طريقة إنام التكيف، أو

  .ميةعلّ والتّ  التعليمية العملية من

يكون هذا الدليل وسيلة تعني السادة األساتذة يف توظيف الكتاب بام يعود  أن أملنا

  .املتعلمنيبالفائدة عىل أبنائنا 

 املؤلفون 
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 :املتوسط مرحلة التعليماملادة يف  غايات -1

 واملتمثلة يفىل حتقيق الغايات التالية إترمي اجلغرافيا يف التعليم املتوسط 

 :منمتكني املتعلمني 

 والتموقع والتعاملـ توظيف املعرفة اجلغرافية لتأكيد اهلوية واالنتامء 

 عام.االجيايب مع املحيط بشكل 

املجال اجلغرايف  والتنوع يففهم التباين متكن من  كتساب ثقافة جغرافيةإ ـ

 الطبيعية. واستغالله للمواردبني اإلنسان والتنمية والبيئة  العالقةربط و

جتاه التدابري الوقائية  واختاذمسؤول ـ اكتساب آليات الترصف بشكل 

  .البيئةالكربى واحلفاظ عىل  املخاطر

  : املادة يف حتقيق امللمح الشامل مسامهة -2

تساهم مادة اجلغرافية يف حتقيق امللمح الشمل من خالل الكفاءات التي 

 بياهنا:سيأيت 

 والعامل،استغالل املوارد الطبيعية يف اجلزائر  املناسبة لعقلنةـ اقرتاح احللول 

  مشاكل السكان والتنمية والبيئة. املادة والكشف عن أدوات خالل توظيفمن 

بعد  اجلغرايف،وأساليب تأقلمه مع جماله ـ ربط العالقة بني اإلنسان  

 العامل.الكشف عن التنوع والتباين اجلغرايف يف 

  القارات بالسكان يف وعالقة ذلكوالتنوع اجلغرايف  براز التباينإـ 

إلبراز امهية املوقع وتنوع املجال  اخلرائط واإلحداثيات اجلغرافية استغاللـ 

 الطبيعية.التنمية واحلفاظ عىل املوارد  تثمني جهودىل إوصوال  الطبيعي للجزائر
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 .املوارد املجندة طبيعة -3

مرحلة التعليم  اجلغرافيا يفتتمثل طبيعة املوارد املجندة يف تعلم مادة 

 ييل:املتوسط فيام 

 واملعرفة السلوكية. )املهارات(األدائية  املعرفة الرصفة واملعرفة

 اجلغرافية الرصفة:أ ـ املعرفة 

كمفاهيم أولية تتمثل يف  املادة، الرصفة بمفاهيمة اجلغرافية ترتبط املعرف

مفردات ومصطلحات جغرافية ومفاهيم تصنيفية تتناول التنوع والتباين 

و بيئته وصوال اىل أبني اإلنسان وحميطه  ارتباطية تفرس العالقة اجلغرايف، ومفاهيم

وحلوله يف  مفاهيم نظرية تتناول جتارب اإلنسان وأساليب تكيفه مع املحيط

تبعا للميادين تم رصد وترتيب املضمون املعريف،  حياتية، وقدمعاجلة وضعيات 

 التالية: املعرفية

 ملجال اجلغرايفاـ 

 ـ السكان والتنمية 

 ـ السكان البيئة

 :)املهارات(ـ املعرفة األدائية  ب

 ط،املتوسو املهارات يف مادة اجلغرافية يف التعليم أترتبط املعرفة األدائية 

 بمهارات توظيف أدوات املادة بشكل منهجي مثل:

 لسندات،ية واجلداول اإلحصائية وباقي داخلرائط واملعطيات العد استقراءـ 

  قصد معاجلة وضعيات مشكلة ذات الصلة باملادة. ونصوص،من صور 

 والكتايب.من خالل التواصل الشفوي  ـ االستعامل السليم للغة املادة 
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ملوقع اجلغرايف واستخالص ما يتصل باوحتديد املكان  وقعتمالـ مهارات  

 الدراسة.حمل وفهم الظاهرة اجلغرافية واملوقع الفلكي، 

 السلوكية: ـ املعرفةج 

املتعلم من التحيل بروح املسؤولية  ىل متكنيإالوظيفية  ترمي اجلغرافية

لسوي ا عىل السلوك التي تساعدهاملعرفة واملهارات  خالل اكتسابواملواطنة من 

احللول  البيئة، ويقرتحجيايب جتاه إف بشكل يترص اجلغرايف، كانحميطه وجماله  يف

للمشاكل املطروحة يف حميطه االجتامعي، ويتخذ إجراءات وقائية من املخاطر 

  اجلغرافية.ويساهم يف احلفاظ عىل املوارد الطبيعية واملواقع  الكربى،

 للكتاب:األهداف األساسية   4

قد فقد قدرا كبريا من أمهيته وتراجعت  الكتاب املدريس أن يعتقد الكثري

التطورات اهلائلة لتكنولوجيات اإلعالم  املعرفة بفعلمكانته ضمن مصادر 

فاإلمكانيات املشار عن املوضوعية املطلقة  بعيد االعتقادغري أن هذا  ،واالتصال

 ة.يومتساالتحكم فيها غري  للجميع ودرجاتإليها مبدئيا ليست متاحة 

 احلديثة أعرسومن جهة أخرى فرشوط االستثامر الفردي للتكنولوجيات 

  ال تسمح  الدراسة تقنياففضاء قاعات  ن رشوط استثامر الكتاب املدريسبكثري م

 القسم،برتكيب أجهزة كمبيوتر بعدد التالميذ يف   البلدان تطوراحتى يف أكثر 

األستاذ وإال أصبح  للتالميذ،رسة فعلية واستثامر األستاذ هلا يف القسم ال يتيح مما

 هلا.مستهلكا  املتعّلمللمعرفة و مروجا

  .مقامهوللكتاب املدريس  مقامه،وجلهاز العرض  مقامه،جلهاز اإلعالم اآليل 

 ييل:انطالقا مما سبق يمكننا حرص مزايا الكتاب املدريس فيام 

 مجيع التالميذ(. اقتنائه من )إمكانية تكلفته متواضعة 
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 عرب بصدق عن املنهاج الرسميم  

  وتطلعاته.املجتمع  والضامن لقيمالوعاء الصادق 

 ولدها(واألستاذ واألرسة )بواسطته يمكن هلا إسناد  تعّلموثيقة مشرتكة بني امل. 

  املتعّلمقدرته عىل التواصل أكثر مع. 

لتحقيق عملية التعلم.  املتعلم ويشكل دعاميعترب الكتاب أداة خاصة لعمل  

يؤدي بشكل صحيح املتعلم بحيث مصمم هبدف تشجيع االستقاللية لدى  وهو

ليكون متجانسا مع  االندماجياملسعى  وتكوين يرتجموظيفة مزدوجة من إعالم 

 املنهاج الدرايس املعد حسب املقاربة بالكفاءات.

 الكتاب:توجيهات عن كيفية توظيف   5

 بع  املفاهيم ىلإقبل عرض كيفية توظيف الكتاب البد من اإلشارة 

 ردة يف مناهج اجليل الثاين:االو

 : التخرج ملمح - 

 ملمح تسمية اجلزائرية الرتبوية املنظومة يف اجلديدة هجااملن اعتمدت

 وسلوكه املتعّلم تعلم يف تظهر أن جيب التي عىل اخلصائص خرج، للداللةتال

 عن عبارة وهي تعليمية، أو مرحلة تعليمي طور من خترجه بعد وشخصيته

 املعارف مدجمة من جمموعة هو التخرج ملمح .املناهج ضمن املحددة األهداف

التطبيقي  والعميل املعريف بعدها يف التعلم نواتج مكونة واملهارات والسلوكيات،

 .والوجداين حركي واحلس

مرتبطة بميدان من امليادين املهيكلة للامدة وتعرب  كفاءةاخلتامية:  الكفاءات- 

استعامهلا وادماجها وحتويلها واكتساب  املوارد. حسن)التحكم يف  بصيغة الترصف

 .امليدانة مليدان من يف هناية دراس املتعّلم نم منتظرو عام ه وقيم( سلوكيات
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جزء مهيكل للامدة قصد التعلم وعدد امليادين يف املادة حيدد عدد  يدان:امل -

 .اخلتاميةالكفاءات 

ي خمطط عام لربنامج درايس ضمن مرشوع تربو السنوي:خمطط التعلم  -

يفيض اىل حتقيق الكفاءة الشاملة ملستوى من املستويات التعليمية انطالقا من 

 املتكاملة.الكفاءات اخلتامية ويبنى عىل جمموعة من املقاطع التعلمية 

يتميز بوجود  واملهامت.هو جمموعة مرتبة من األنشطة  التعلمي:املقطع 

نامء إقصد موارد جديدة  جل إرساءأجزائه املتتابعة من أعالقات تربط بني خمتلف 

 ما.كفاءة ختامية 

 من جمموعة حتقيقها يف يشرتك التي الكفاءات هي : العرضية الكفاءات -

 مادة من أكثر بني تقاطع نقطة وتعترب التعليمية، املواد التعليمية أو املجاالت

 .األفقية الكفاءات من تعد وهلذا دراسية

 املتبنى:املسعى البيداغوجي  – 6

 إكمبد اعتمد الكفاءةقد  اجلديدة،ختيار املنهجي يف إعداد املناهج إن اال 

من  التي جتندالقدرات واملعارف واملهارات...  باعتبارها مجلةمنظم للمنهاج 

املطلوبة وهي التي تتحكم يف حتديد املوارد  تعليامته، إطار بناءطرف املتعلم يف 

 (، ومنهجياتاهيم وقواعدمعرفية أساسية ومبادئ منظمة للامدة )مف كمحتويات

 .املشكالتهو املسعى ملعاجلة وحل  جديد،يتم اختيارها وفق منظور  تناول،
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 1إجراء التعّلم السنوي للميدان 

 اجلغرايف  التموقع -

 الكرة األرضية -

 . حداثيات اجلغرافيةاملعامل واإل 

 املجموعات الكربى لسطح األرض. 

 .بيئات جغرافية متنوعة 

 

 1الكفاءة اخلتامية للميدان 

 

يعتمد معامل وإحداثيات جغرافية   

للتموقع وحتديد املجال اجلغرايف مربزا 

اساليب تأقلم االنسان مع بيئات 

 جغرافية متنوعة.

 

 :الكفاءة الشاملة

وىل من التعليم املتوسط يف هناية السنة األ

ربط العالقة بني  يكون املتعلم قادرا عىل

اإلنسان وأساليب تأقلمه مع جماله 

اجلغرايف، بعد الكشف عن التنوع 

 والتباين اجلغرايف يف العامل.

    

 2إجراء التعّلم السنوي للميدان 

 السكان يف العامل  -

 توزيع السكان. 

 مراكز التجمع السكاين.  

 التنمية. مشاكل 

 

 2الكفاءة اخلتامية للميدان 

 

حيلل العوامل املتحكمة يف توزيع 

 السكان   مقرتحا حلوال ملشاكل التنمية

 

    

 3 إجراء التعّلم السنوي للميدان

 اإلنسان والبيئة -

 نشاط اإلنسان. -

 التدهور البيئي. 

 احللول ملشاكل البيئة. 

 

 3الكفاءة اخلتامية للميدان 

 

لق من نشاط االنسان وهتيئته لإلقليم ينط

 .مقرتحا حلوال حتقق التوازن البيئي
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 احلجم الساعي انامط الوضعيات التعلمية املوارد املعرفية مركبات الكفاءة

 اجلغرافيةاملعامل واإلحداثيات  عىل ـ يتعرف

املواقع وحساب  قصد توظيفها يف حتديد

 الوقت.

 . ـ املعامل واإلحداثيات اجلغرافية

 .ـ احلزم الساعية 

ـ وضعية مشكلة ختص استخدام املعامل 

 اجلغرافية واإلحداثيات يف التحديد 

  واملتوقع وحساب الوقت.

10 ساعة   

ـ يستعمل خرائط التوزيعات لتحديد 

املجموعات الطبيعية الكربى عىل سطح 

طح الكربى، النطاقات األرض )مظاهر الس

 املناخية( وبيئات جغرافية متنوعة.

 املجموعات الكربى لسطح األرض ـ 

 ـ التضاريس 

 ـ النطاقات املناخية 

ـ وضعية مشكلة التساؤل حول تباين 

 وتنوع البيئات اجلغرافية يف العامل 

ـ ينطلق من حتليل بعدي التأثري والتأثر 

قلم مع إلبراز مدى قدرة االنسان عىل التأ

 بيئات جغرافية متنوعة 

 ـ بيئات جغرافية متنوعة.

 

وضعية مشكلة ختص مدى قدرة  ـ

االنسان عىل التأقلم مع بيئات 

 جغرافية متنوعة 

 11

 11
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 الكفاءة اخلتامية )انظر الوثيقة املرافقة(

 املجال اجلغرايف:  امليدان األول

 صور معربة عن امليدان

 العقد التعلمي

 الوضعية املشكلة االنطالقية )األم(

 

للميدان تشمل  تقويموضعية 

 املركبات الثالثة للكفاءة

التموقع 

  اجلغرايف

االحداثيات 

 اجلغرافية 

 اخلريطة 

توزيع اليابس 

 واملاء

 التضاريس

النطاقات 

 املناخية 

 املنطقة احلارة 

 املنطقة الباردة 

 املنطقة املعتدلة 

 2الوضعية املشكلة اجلزئية 

املجموعات الكربى عىل  سطح 

 األرض

 3اجلزئية  الوضعية املشكلة

 بيئات جغرافية متنوعة 

 1ة املشكلة اجلزئية الوضعي

 املعامل واالحداثيات اجلغرافية 
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 1الوضعية املشكلة اجلزئية 

  السكان
 )من بناء األستاذ(

 الكفاءة اخلتامية )انظر الوثيقة املرافقة(

 الثاين: السكان والتنميةامليدان 

 صور معربة عن امليدان

 العقد التعلمي

 الوضعية املشكلة االنطالقية )األم(

  نموذج بالعودة إىل البناء األستاذ من  )

 امليدان األول( يف

ان تشمل للميد تقويموضعية 

 املركبات الثالثة للكفاءة 

 نمو السكان 

 يف العامل

 تركيب السكان

 توزيع السكان

 الكثافة السكانية

النمو السكاين 

 الرسيع والتنمية

املراكز الكربى 

 لتجمع السكان

 السكان  واملوارد

ل مشاكل حلو

 التنمية

 2الوضعية املشكلة اجلزئية 

  مناطق التجمع السكاين
 )من بناء األستاذ(

 

 3اجلزئية  الوضعية املشكلة

  مشاكل التنمية
 )من بناء األستاذ(
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أنواع نفايات 

 أثرهاو املصانع

 حل ملشكل بيئي

 الكفاءة اخلتامية )انظر الوثيقة املرافقة(

 الثالث: السكان والبيئةامليدان 

 صور معربة عن امليدان

 العقد التعلمي

 الوضعية املشكلة االنطالقية )األم(

 (من بناء األستاذ بالعودة إىل النمودج يف امليدان األول  )

للميدان تشمل  تقويموضعية 

 املركبات الثالثة للكفاءة

 املنطقة احلارة 

 املنطقة املعتدلة 

 املنطقة الباردة 

تعريف التدهور 

 البيئي 

أسباب  و أنواع

 التلوث

 نتائج التلوث

 2الوضعية املشكلة اجلزئية 

  التدهور البيئي

 )من بناء األستاذ(

 3اجلزئية  الوضعية املشكلة

  حل ملشكل بيئي

 )من بناء األستاذ(

 1الوضعية املشكلة اجلزئية 

 االنسان يف  بيئته 

 )من بناء األستاذ(
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 وذج للمامرسة البيداغوجية بالنسبة للميدان األول )املجال اجلغرايف(:نم -10

 األم: االنطالقةالوضعية املشكلة  *

شهد العامل تطورا علميا وتكنولوجيا جعل الكرة األرضية  21مع بداية القرن  -

(. لكن رغم هذا االصطناعيةر قرية صغرية وذلك باستعامل جهاز الساتيل )األقام

 وسائل أخرى. استعاملالتطور، مل يستغن اإلنسان عن 

 املركبة ذات الطابع املعريف( :) *الوضعية املشكلة التعلمية اجلزئية األوىل

من  االثننيسا صباحا من يوم 8انطلقت يف رحلة عرب الطائرة عىل الساعة  -  

 .مة الصينية (العاص) اجلزائر العاصمة متجها نحو بيكني

موقع  حددومكتسباتك القبلية ( اخلريطة) عىل األطلس باالعتامد التعليمة : -  

 .كل من اجلزائر وبيكني فلكيا واحسب وقت الوصول

 .إضافة سندات مناسبة من طرف األستاذ مالحظة :  

 خطوات بناء التعلامت : *

 ثالث وضعيات تعلمية، لتحقيق مركبة الكفاءة األوىل )موارد معرفية( أدرجنا     

 وهي :

 .اخلريطة-3    .اإلحداثيات اجلغرافية-2   .التموقع اجلغرايف-1      

  * بناء الوضعية التعلمية :1

: يتعرف ويعدد كواكب املجموعة الشمسية ثم يستنتج 10( ص 1من السند) -    

 ترتيب األرض.

حيد الذي : يستخلص أن األرض هي الكوكب الو10( ص 2من السند) -    

 .تتوفر فيه رشوط احلياة
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(: يستخرج ما يثبت كروية شكل 13 ،12 ،11( ص )6إىل 1) من السند -    

 .األرض

 .جدول من إنجازه يمثل أبعاد األرض: يف 14عىل حمتوى ص  باالعتامد -    

الرئيسية وطرق  االجتاهات: حيدد 15( والصورتني ص 1 ،2من السندين) -    

 (Gps) بواسطة األجهزة –بواسطة الظل  االجتاهحتديد ) ووسائل معرفتها

 (البوصلةو 

: يتعرف عىل احلركة املحورية لألرض وما  16( ص 3،2،1من السندات ) -    

 .ينتج عنها

لألرض وما ينتج  االنتقالية: يتعرف عىل احلركة  17( ص 2،1من السندين ) -    

 .عنها

اج من خالل نوافذ وصور وأشكال، تنتهي هذه املحطة بأنشطة تعلم اإلدم *2 

 . وظيفها يف إثراء نشاطهوت استغالهلايمكن لألستاذ 

 مالحظة هامة:

عىل هذا النحو يتم تناول الوضعيتني املتبقيتني )اإلحداثيات اجلغرافية أ/            

 واخلريطة(.

 من الكتاب املدريس هناك ثالثة أنشطة ؛  18يف الصفحة  ب/       

موارد معرفية )أسامء استحضار األول: معريف منهجي، الغرض منه              

وموارد قيمية  الكواكب( ، وموارد منهجية )إعادة ترتيبها بالشكل الصحيح(،

 .)أمهية موقع األرض(

 أبعاد األرض وترتيبها حسب اجلدول. اسرتجاعالثاين: معريف منهجي،             
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، نويص األستاذ بتوظيف وثائق باالنتامءعتزاز لتنمية روح املواطنة واال ج/      

 )خرائط، جداول، نصوص وإحصائيات(. متنوعة للجزائر

 :زئي للمركبة )ذات طابع معريف(اإلدماج اجل *3

يتعرف عىل املعامل واإلحداثيات اجلغرافية قصد توظيفها يف حتديد املواقع       

 اخلريطة (. +ية اإلحداثيات اجلغراف +الكرة األرضية ) وحساب الوقت

أنت وأبوك كنتام عىل شاطئ البحر تصطادان ، فالحظت أن والدك يغري  -      

اجتاه املظلة من فرتة إىل أخرى تفاديا ألشعة الشمس يف تلك األثناء كنت تنظر عىل 

عرض البحر فالحظت راية بدأت يف الظهور وفجأة تبني لك بأهنا سفينة وما لبث 

من مكة املكرمة عىل الساعة اخلامسة زواال ختربه بأهنا أبوك أن اتصلت به جدتك 

 تتهيأ ألداء صالة الرتاويح.                   

 التعليمة :   -   

 : ملا ييل اتفسرير أوجد   (من اختيار األستاذ)السندات و من خالل مكتسباتك القبلية     

 املظلة.تغيري اجتاه  -          

 .بل السفينةظهور الراية ق -          

 .صالة الرتاويح يف مكة -          

 السندات : -

)غرينيتش( ، وتقع مكة املكرمة عىل خط  °0تقع مدينة مستغانم عىل خط طول    

 .رشقا° 45طول 

 )ذات طابع منهجي( :ية اجلزئية الثانية الوضعية املشكلة التعلم *

سطح األرض أثناء مشاهدتك لرشيط وثائقي حول النطاقات الكربى عىل 

 .تنوعاو الحظت تباينا
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 التعليمة : 

 االختالف من حيث التضاريس واملناخ.و فرس مظاهر هذا التنوع

 خطوات بناء التعلامت : 

 هي : و لتحقيق مركبة الكفاءة الثانية أدرجنا ثالث وضعيات تعلمية

 نطاقات املناخية.ال -3التضاريس       -2املاء     و اليابس -1

 مية : بناء الوضعية التعل -1

 حدد قارات وحميطات العامل. 28من اخلريطة ص  -

 .من الدائرة النسبية والسند استنتج نسبة املاء -

يرتب قارات العامل من حيث املساحة يف  1رقم 28من اخلريطة ص -

 .اجلدول

 .يرتب املحيطات من حيث املساحة يف اجلدول 28ص 1من اخلريطة رقم -

 .استنتج أنواع البحار 29اخلريطة صمن  -

 .اإلدماج متنتهي هذه املحطة بأنشطة تعل -

 مالحظة هامة : 

عىل هذا النحو يتم تناول الوضعيتني املتبقيتني )التضاريس والنطاقات  -

 .املناخية(

 اإلدماج اجلزئي للمركبة الثانية ذات طابع منهجي: -

 ك أبوك يف رحلة إىل اجلنوب أخذ االبتدائيبمناسبة نجاحك يف شهادة التعليم     

. )إن كنت من اجلنوب( اجلزائري أو الشامل اجلزائري)إن كنت من الشامل( 

 .الحظت تنوعا يف التضاريس واملناخ والغطاء النبايت

 التعليمة : -

 .واالختالففرس مظاهر هذا التنوع  .السنداتو انطالقا من مكتسباتك القبلية 
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 ت طابع قيمي(.مية اجلزئية الثالثة : )املركبة ذاالوضعية املشكلة التعل – 3

وصفية ملنطقتني األوىل ساحلية  نظمت وكالة سياحية مسابقة إلعداد بطاقة

 الثانية صحراوية تتضمن الطبيعة اجلغرافية للمنطقتني.و

 التعليمة : 

أثري باالعتامد عىل مكتسباتك القبلية أعقد مقارنة بني املنطقتني مربزا عالقة الت -

 عي. التأثر بني اإلنسان وجماله الطبيو

  (األستاذضافة سندات ذات صلة من إعداد إ)مالحظة. 

  : خطوات بناء التعلامت 

  لتحقيق مركبة الكفاءة الثالثة )موارد قيمية( أدرجنا ثالث وضعيات 

 املنطقة احلارة، املنطقة املعتدلة، املنطقة الباردة. 

 * بناء الوضعية التعلمية : 

 .زا أقاليمها املناخيةاملنطقة احلارة مربحدد  38من اخلريطة ص  -

 احليوانية. و من الصور يربز مميزاهتا النباتية -

 مالحظة هامة : *

 ( املنطقة الباردةو املعتدلة املنطقة) عىل هذا النحو يتم تناول الوضعيتني املتبقيتني

 اإلدماج الكيل )للمركبات الثالثة(

إىل اجلنوب )إن  بمناسبة نجاحك يف ش التعليم االبتدائي ،أخذك ابوك يف رحلة

، فالحظت مجلة  (إن كنت من اجلنوب)أو إىل الشامل اجلزائري  كنت من الشامل(

من الظواهر املتناقضة ، ظاهرة التصحر الزاحفة نحو الشامل بسبب الرعي غري 

املنظم ومن جهة أخرى السد األخرض الذي اعطى مظهرا حيويا للمنطقة ،وأنت 
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التلوث التي أثرت عىل احلياة البحرية وعىل متجه نحو الشامل استوقفتك ظاهرة 

 . مجال السواحل ذات الطابع السياحي

 التعليمة : -

دّون مالحظاتك وفرسها ثم اعط . السنداتو انطالقا من مكتسباتك القبلية 

 حلوال مناسبة لكل ظاهرة.

 *مالحظة : 

لتأكد  الغرض منها ا ةتشمل كل املركبات الثالثتقويم ينتهي كل ميدان بوضعية و

  ( وضعية ادماجية مركبة) من مدى حتقيق الكفاءة اخلتامية للميدان

أما ما يتعلق بنامذج املامرسة البيداغوجية داخل القسم تم تزويد األستاذ  د/      

بخطوات التنفيذ داخل الصف عرب نامذج مفصلة من وضعية مشكلة إنطالقية أم 

دماج اجلزئي ، فوضعية إدماج إىل وضعيات مشكلة جزئية إىل وضعيات تعلم اإل

كيل للمركبات كلها تغطي امليدان األول ليستأنس هبا األستاذ ويبني باقي 

 .الثالث عىل غرارهاو الوضعيات يف امليدانني الثاين

 طريقة استخدام الكتاب -11

الكتاب املدريس ملادة اجلغرافيا ترمجة لروح املنهاج الذي اقرته وزارة الرتبية 

 املتعّلمجيب عىل  :من نظام اجلامعة الرتبوية (34املادة ) للمتعلم.ه الوطنية موج

حيازة الكتب واألدوات واللوازم املدرسية والبذلة الرياضية الرضورية ملزاولة 

 منها.نشطتهم املدرسية بام حيقق الغرض أ

ففي الوقت الذي فاضت فيه املعارف وتشعبت قنواهتا ومصادرها من 

سمعية خمتلفة قد جيد املتعلم نفسه تائها يف الوصول اىل  ئلنرتنت ووساأوفضائيات 

وسيلة  وأفضل أحسناملعرفة الصحيحة يف هذا الوضع يصبح الكتاب املدريس 

  للعملية الرتبوية. عىل التخطيط ومساعدة األستاذللحصول عىل املعرفة املدرسية 
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 :خصائص الكتاب املدريس -ا 

  :يعترب الكتاب املدريس

إىل  ،من سياق التصور والتخطيط ،الفعيل للمنهاج الدرايس الرتمجان -

 .اإلنجازالتنفيذ وسياق 

 .طرف املتعلمسهل التعاطي معه من  ،مصدرا للمعرفة قريب املنال -

 .عىل تنظيم املادة وترتيبها وتوجيهها املتعلممساعدا للمدرس و -

نصوص/ مساعدا عىل اختيار معينات تربوية أخرى خمتلفة ومتنوعة )ال -

 ...(./ اجلداول / البياناتالصور/ الرسوم / اخلرائط / 

كوين وت ،واكتساب وتنمية القدرات واملهارات ،أداة فعالة لغرس القيم -

 ...التعليامت، وتثبيت وتصحيح املواقف ،االجتاهات

 .املتعلمنيواجتاهات  ،يم املجتمعوسيطا بني ق -

 الدرايس. لقسمقف التعليمية داخل اأداة تواصلية فعالة يف املوا -

 .املؤسسة..خارج .لإلعداد واملراجعةأداة مساعدة  -

 .من تكافؤ الفرص بني املتعلمني األدنىأرضية موحدة تضمن احلد   -

سند يتضمن النصوص املساعدة والوثائق التي تعد منطلقا للنشاط  -

 .املدريس

 .علمتالتي يشتغل عليها امل للتامرين امرجع -

 .املتعلمعليها  ال يتوفرفضاء للصور والرسوم التوضيحية التي  -

 .الذايت ة التقويمعىل إجراء عملي امساعدر  -

 متعلم :للوظائف الكتاب املدريس بالنسبة  -ب 

ويساعده عىل التعلم الذايت خارج  للدرس،عىل اإلعداد القبيل  هيعين -

 .عنه(بديال  الدرايس )مدرس معنوي عند غياب االستاذ وليس القسم

 ...عىل تعلم مهارات القراءة والرشح والتحليل يعني املتعلم -

 من خالل الصور والرسومات واجلداول.يقرب له املعرفة  - 
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 والدعائم:الوسائل  - 12

 إنه إعاقة مبدأن ذلك من شالكتاب عىل منتج معريف جاهز أل ال حيتوي

وزود الكتاب بصور ووثائق واشكال وخرائط حتفز املتعلم  ته(يبني تعليام )املتعلم

 العمل.عىل 

إن الفرد يدرك األشياء التي يراها إدراكا متميزا مما لو سمع  :ةالصور -أ

ن أغلب خربات الفرد حيصل عليها من خالل حاسة البرص إ .عنها أو قرأ عنها

 .%90%إىل 80بنسبة 

، أثبت أن التعلم من خالل (Duchastal 1981)لدوش استليف دراسة 

الصور يساعد عىل االحتفاظ باملعلومات ملدة أطول منه من خالل التعلم اللفظي 

  الذي ال يبقي عىل املعلومات إال ملدة أقرص.

دق تعبريا عىل صدق واألاأل ألهنااهتامما بالغا بالصورة  وليناألذلك 

ن استنطاق الصورة أكام  علومة.املبرازها وملا هلا من إمكانية ترسيخ إالظاهرة املراد 

والتواصل ينمي الثروة اللغوية للمتعلم وبالتايل تنمو عنده القدرة عىل التعبري 

  يف:الصورة كواسطة تعلم تكمن  ةفضليأان ف لذلك

وبالتايل التخلص من الرتدد الشخيص اإلنتاج التعبريي إىل  علمتامل تدفع -

 واخلجل.

 لتعبري عن أفكاره.تنمي فيه اجلرأة والشجاعة وا -

  أوسع.فاق آتنمي ملكاته اخليالية وتسبح به يف  - 

 .وجدانهيف  التأثريقدر عىل األ - 

ينبغي للمعلم أن جيعل طريقته يف التعامل معها مشوقة حتى تستطيع لفت 

انتباه املتعلمني، ومن خالل ذلك يستطيع إبالغ املادة الدراسية والوصول إىل 

 دةت املراءاحتقيق الكفا
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بحيث تعرب عن حميط املتعلم  مأخوذة ةرصو 310لذلك حيتوي الكتاب 

  منه.قريبة  وأ

يمكن تصور دراسة  اخلريطة أداة ووسيلة اجلغرايف حيث ال :اخلرائط-ب 

خريطة منها املوضوعاتية التي  52وتعلم اجلغرافيا دون اخلريطة حيتوي الكتاب 

عليها ىل املعرفة وخرائط صامء للتوقيع ومتثيل الظواهر إيوظفها املتعلم للوصول 

 مهارية.و منهجيةقصد حتقيق كفاءة 

أدوات جغرافية تعرب عن ظواهر طبيعية  البيانية:والتمثيالت  شكالاأل-ج 

تنمي رسعة  .و اقتصادية حيللها املتعلم بمعية األستاذ لتحقيق الكفاءةأو برشية أ

ل شكال ومتثيال بيانيا يستغ 50الكتاب  املتعلم. حيتويالبدهية وقوة املالحظة لدى 

 األنشطة.جاز نإالبعض منها يف 

جدوال بعضها وظف كسند  20الكتاب عىل  حيتوي :اجلداول -د

 أنشطة. إلنجازخر الستخراج املعلومة لإلجابة عن التعليمة والبعض اآل

نصوص وظفت كسندات  نوعان:يف الكتاب  : النصوصالنص -ـه

ونصوص  تعليمة.الجابة عن واإل إلنتاج تعلامتهيقرؤها املتعلم وتكون مصدرا 

رسائه كام إيضاحية تتضمن معارف ومعلومات إضافية ذات صلة باملورد املراد إ

  وثقافته.يعزز هبا املتعلم معارفه  تعترب دعائامر 

 التعلمية:التدرج يف تنفيذ ميدان من امليادين  خطوات -13

تقديم الوضعية املشكلة  )األم(: يتم االنطالقةتقديم الوضعية املشكلة  -1

جراء مناقشة إستاذ ووضعية األم( للمتعلمني من طرف األ)ال االنطالقةلتعلمية ا

الحقة من تناول الوضعيات املشكلة  اىل مرحلةترك حلها معلقا  حوهلا مععامة 

 املطلوبة. والنشاطات التعلميةاجلزئية 
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طريق وضعيات مشكلة  ينجز عنتعلم منهجي  املوارد: وهوتعلم  ـ 2 

وفق  سلوكية(ـ  ـ منهجية )معرفية الكفاءة، تناول مركباتهلا من خال جزئية يتم

ن املركبة الواحدة قد أمع العلم  التعلمية( حمددة )النشاطات اءاتدأوتعليامت 

تتطلب أكثر من وضعية مشكلة جزئية قصد إرسائها كمورد بعد احلل يف إطار 

 عمل مجاعي(. ـ فوجي،عمل فردي ـ ثنائي املتعلمني )نشاط 

دماج اجلزئي ويكون عن طريق وضعية مشكلة تستهدف إ دماجاإل -3

املركبة الواحدة التي تم تناوهلا يف اخلطوة السابقة يف أكثر من وضعية  مكونات

 الكفاءة اخلتاميةالشأن بالنسبة لبقية مركبات  واحدة. وكذامشكلة جزئية 

 املستهدفة.

هبدف  املوارد،ء رساإمن  االنتهاء ذلك بعديتم  املركبات:دماج إ تعلم -4

  املجزأة. إدماج التعلامتالتأكد من مدى قدرة املتعلم عىل 

الغرض منها هو التأكد من مدى جتاوز  :االنطالقةالوضعية املشكلة  ـ حل5

ثناء عرض الوضعية أالعقبات والتصورات التي متت مالحظتها لدى املتعلمني 

 النشاط.يف بداية  االنطالقةاملشكلة 

عن طريق وضعية مشكلة شاملة للميدان )الكفاءة  ونـ التقويم ويك6

 املوارد وقدرتهالقصد منه التأكد من درجة حتكم املتعلم يف  املستهدفة(اخلتامية 

 اخلتامية لديه  تنصيب الكفاءةعن مدى  وحتويلها، تعبرياعىل جتنيدها 

نها مالقصد  ملرحلة التقويموتأيت كنتيجة  املحتملة:ـ املعاجلة البيداغوجية 7

 حينها. املتعلم يفمواطن الضعف املالحظة لدى  تدارك



 

 

 

 شبكة تقويم ـعملية التقويم املتبناة  14

التمكن  التمكن األدنى التمكن الكيل

 اجلزئي

 عدم

 التمكن
 املؤرشات

 والعالمة املعيار

 وجود 20/ عىل 

 كافة املؤرشات

وجود 

 اثنني مؤرشين

 وجود

 مؤرش واحد

 مل يرد

 أي مؤرش

  ...... نقطة.املالءمة مع الوضعية  بالتعليمة ـ التقيد 00   

   

00 

ـ توظيف الوثائق 

 والسندات

ـ استعامل مفاهيم 

  ومصطلحات املادة

 ألدوات السليم االستعامل

 ...... نقطة .املادة

   

00 

 ـ التبويب والرتتيب  

  تسلسل األفكارـ  

 ـ الدقة يف عرض البيانات

 والتناسق االنسجام

 .... نقطة...

   
00 

 ـ الوضوح

 ـ االبداع

  والتاميز اإلتقان

 ....... نقطة
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 :حسب املنهاجتعلمية ال باقي الوضعيةسريورة  - 15

  1الكفاءة اخلتامية: 

اجلغرايف لبيئات  وحتديد املجال للمتوقعوإحداثيات جغرافية  ـ يعتمد معامل 1 

 وسطه الطبيعي.تأقلم االنسان مع  العامل مربزا اساليبمتنوعة يف 

 اجلغرايف  امليدان: املجال 

 انامط الوضعيات التعلمية املوارد املعرفية مركبات الكفاءة

املعامل  يتعرف عىلـ 

 اجلغرافيةواإلحداثيات 

 يف حتديدقصد توظيفها 

 الوقت.املواقع وحساب 

 

املعامل  ـ

واإلحداثيات 

 .اجلغرافية

ـ تعامل االنسان مع جماله 

استخدام اجلغرايف يتطلب 

 معامل واحداثيات جغرايف

 

ـ يستعمل خرائط 

التوزيعات لتحديد 

املجموعات الطبيعية 

األرض الكربى عىل سطح 

 الكربى،السطح  )مظاهر

وبيئات  املناخية(النطاقات 

 متنوعة. جغرافية

املجموعات  ـ

الكربى عىل سطح 

 األرض.

 

ـ وضعية مشكلة ختص 

املجال اجلغرايف والتباين 

أقلم اإلنسان مع وعالقته بت

 وسطه

 

 حتليل بعديمن  ـ ينطلق

 إلبراز مدىالتأثري والتأثر 

قدرة االنسان عىل التأقلم 

 متنوعة.مع بيئات جغرافية 

ـ بيئات جغرافية 

 متنوعة.

 

وضعية مشكلة ختص ـ 

عالقة التأثري والتأثر بني 

 وبيئته.اإلنسان 
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 1 الكفاءة اخلتامية نشاطاتال السندات إرساء املوارد

 خطوط الطولـ 

 ـ دوائر العرض

ـ شبكة اإلحداثيات 

 اجلغرافية

ـ االستعامل 

والتوظيف خلطوط 

الطول )احلزم 

الساعية( وشبكة 

اإلحداثيات 

 اجلغرافية.

 

 

 ـ الكرة األرضية 

ـ خمطط خطوط 

الطول ودوائر 

 العرض

ـ رسومات 

 توضيحية

 

 عمل األفواج  

الكرة  ـ ينطلق من خطوط الطول ودوائر العرض عىل

األرضية لرشح كيفية استخدام شبكة اإلحداثيات 

 اجلغرافية يف املتوقع:

يالحظ النقاط واملساحات الناجتة عن تقاطع املحاور ـ 

الطولية والعرضية )املكان او املساحة املعلومة( ثم يقيس 

 عىل ذلك 

 ـ كيفية حساب الوقت 

ـ معاينة املجاالت اجلغرافية للحزم الساعية واجراء 

 ليات حساب الوقت بالنسبة ملنطقة معينةعم

يعتمد معامل وإحداثيات ـ 

جغرافية للتموقع وحتديد 

املجال اجلغرايف مربزا تأقلم 

اإلنسان مع بيئات جغرافية 

 متنوعة.

 

 

 عمل مجاعي:

 ـ عرض عمل األفواج )الرشوح(

 ـ مناقشة واثراء وتصحيح

 ـ األ ثر الكتايب



 

 

 

اجلغرافيادليل األستاذ لكتاب   

 ـ تعلم املوارد1

 1الكفاءة اخلتامية نشاطاتال السندات إرساء املوارد

خطوط الطول ـ 

ودوائر العرض 

 البيئة اجلغرافيةـ 

 ـ النطاقات

 املناخية الكربى

ـ خطوط  

الطول ودوائر 

العرض 

ـ الكرة 

رضية األ

املجسمة 

 املصورة وأ

بني يعتمد عىل جمسم ملقطع تضارييس للتمييز ـ 

 سطح الكربى.ال مظاهر

 اجلغرافية والكرةاإلحداثيات  يعتمد شبكةـ 

رسم والتمييز بني النطاقات  إلنجازاألرضية 

 األرض.عىل سطح  املناخية الكربى

ـ يربط العالقة بني املوقع الفلكي والتضاريس يف 

 حتديد نوع املناخ السائد.

معامل وإحداثيات  يعتمدـ 

وحتديد  للمتوقعجغرافية 

رايف مربزا تأقلم املجال اجلغ

اإلنسان مع بيئات جغرافية 

 متنوعة.

التوضيحي( )الرسمـ عرض العمل املنجز   

 ـ مناقشة واثراء 

 ـ األ ثر الكتايب
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 املوارد ـ تعلم1

 1الكفاءة اخلتامية  نشاطاتال السندات إرساء املوارد

ـ التنوع البيئي 

ـ انامط معيشة االنسان 

بني  والتأثر التأثريعاميل 

 االنسان وبيئته اجلغرافية

والقدرة عىل  ساليب التأقلمأـ 

 .خمتلفةالعيش يف بيئات 

 خرائط العاملـ  

الطبيعية 

 ـ صور خمتلفة

 االيل.االعالم 

ـ يفرس عنارص التنوع والتباين البيئي  

انطالقا من خرائط التوزيعات  

للمجموعات الطبيعية الكربى عىل سطح 

ملناخية( وصور األرض )التضاريسية وا

  معطاة.

إلبراز  خمتارة(بيئة  )من يدرس عينةـ  

التنوع البيئي ونمط معيشة  العالقة بني

اإلنسان 

معامل وإحداثيات جغرافية  ـ يعتمد

للتموقع وحتديد املجال اجلغرايف 

مربزا تأقلم اإلنسان مع بيئات 

 جغرافية متنوعة.

 ـ عرض العمل املنجز 

 ـ مناقشة وتصحيح 

األ ثر الكتايب ـ  
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 ائمة البيبليوغرافية:الق – 16

 برواية ورش عن نافع.  ،القرآن الكريم

 واملراجع:املصادر قائمة  /1

األوىل، الطبعة  واالقتصادية،اجلغرافية البرشية  السعيد، أسسإبراهيم  محدأ -1

 .1988 ،اآلدابحلب كلية  جامعة

الوطني  املجلساألوىل،الطبعة  التلوث مشكلة العرص، إسالم،مدحت  أمحد -2

 م.1990الكويت، للثقافة والفنون واآلداب 

الطبعة  وحلول، والبيئة مشكالتاإلنسان  األحدب،بن سلامن  إبراهيم -3

 هـ.1435 الرياض،دار  األوىل،

الطبعة  البحرية،اجلغرافية  األعور،حممد عيل  مصطفى،لقمة اهلادي  أبو -4

  م.1999 ،والتوزيعالدار اجلامهريية للطبع  الثانية،

مكتبة املجتمع العريب  بيئية الطبعة األوىل،مشكالت  حممد،فتحية  سناحل -5

  م.1996 والتوزيع،للنرش 

دار  الثالثة، العادة، الطبعةترمجة سموحي فوق  السكان،جغرافية  جورج، بيار -6

 .م1985 بريوت،منشورات عويدات 

الدول  التنمية االقتصادية يف عن ختلفاملسؤولية الدولية  هند،عامرة  بن -7

 .م 2006 ،اجلزائر النامية.

قواعد اجلغرافية لعامة الطبيعية  عيانة، وفتحي أبوحسني جودة  جودة -8

 م.1986،والنرشدار العربية للطباعة  األوىل،الطبعة  والبرشية،
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الطبعة  ،الطبيعيةأبو سمور. د.عيل غانم املدخل إىل علم اجلغرافية  حسن -9

 م. 1998 عامن،دار الصفاء  األوىل،

املستدامة يف دول العامل  معوقات التنمية غانم،خريي مريس  سمري -10

 م.1998 مرص، األوىل،الطبعة  اإلسالمي،

دار الفكر  األوىل،الطبعة  اجلغرافيا االقتصادية،أمحد هارون، أسس  عيل -11

 م. 2010 العريب،

الطبعة  البرشية،واملدخل إىل اجلغرافيا الطبيعية  الطليعي،اهلل بن النارص  عبد -12

  م. 2002 ،دار العرب الثالثة،

الطبعة  واحليوان(،جغرافية الغالف اجلوي )النبات  الغرير،العباس  عبد -13

 م. 1998 والتوزيع،دار الصفاء للنرش  األوىل،

 م.1982 العريب،دار الفكر  األوىل،الطبعة  القارات،جغرافية  موسى، عيل -15

دار  األوىل،الطبعة  والغذاء،لبيئي اهلواء واملاء ا خنفر، التلوثرايض  عبد -16

 م.2000 والتوزيع،اليازوري العلمية للنرش 

 د،ب  األوىل،الطبعة  والنبات،تلوث البيئة األرض  الباري،النور عبد  عبد -17

 م.2000

دار الصفاء للنرش  األوىل،الطبعة  النباتية،القادر صالح مهدي اجلغرافية  عبد -18

 م.1999 والتوزيع،

دار وائل للنرش  الثالثة،الطبعة  البيئة،أساسيات علم  القادر،عبد  عابد -19

 م 2008 والتوزيع،

الطبعة الرابعة  وتطبيقات،جغرافية السكان أسس  ،عيانةحممد أبو  فتحي -20

  م.1993 اجلامعية،دار املعرفة  منقحة،
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علم اجلغرافيا عيانة، ب س، أسس  وفتحي أبوعبد العزيز أبو رايض  فتحي -21

 م. 1994 اجلامعية،دار املعرفة  والبرشية،الطبيعية 

دار جفرا  األوىل،الطبعة  ومكافحته،التلوث أسبابه أخطاره  صالح، فؤاد -22

 م.  1997 والتوزيع،للنرش 

 م  2011 األوىل،الطبعة  البيئات،جغرافية  الفتاح،عبد  كامل -23

املكتب  األوىل،الطبعة  العوملة،من فخ  مريس. اخلروجالدين عبد الغني  كامل -24

 .ـه1422 اجلامعي،

مركز اإلسكندرية  املتوسط،جغرافية البحر  دراسات يف حسن،إبراهيم  حممد -25

 م.2008 للكتاب،

 م.2000 اجلامعية،دار املعرفة  ط،ب  الزراعية،اجلغرافية  زوكة،مخيس  حممد -26

 م. 2000 اجلامعية،دار املعرفة  ط،ب  ة،االقتصاديحممد مخيس الزوكة جلغرافية  ا -27

الطبعة  الزراعية،مدخل إىل اجلغرافية  سامل،حممد  عواد،حمارب  حمسن -28

 م. 2002 الثقافة،دار شموع  األوىل،

جغرافية اإلنتاج و اجلغرافية االقتصادية ،كوثر عبد الرسولو حممد رياض - 29

 م. 2012 ،فةهنداوي للتعليم والثقا ،احليوي.، الطبعة األوىل

مركز  ،سبل مواجهته الطبعة األوىلو التلوث البيئي ،نبهان سويلم حممد -30 

  م. 2012 ،دراسات املنتدى العاملي للوسطية

 دار اخليال للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل ،كتاب البيئة ،دندننزار  -31 

 م. 2005 ،التوزيعو

دار النهضة  ،الطبعة األوىل ،باتجغرافية املناخ والن ،يوسف عبد املجيد فايد- 32

 م. 2010 ،العربية
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  األجنبية:/املراجع باللغة 2

33- Bernard Corne vin. Le développement divergent du tiers monde. 1980. 

34- Perpillou, A., Human Geography, London, 1972. 

35- Saleh M.NSOULIET AUTRE. "LA mondialisation et l'Afrique". Paris. 
2001. 
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 :واملوسوعات والصحف واملواقع اإللكرتونيةاملنظامت /املقاالت العلمية 3

وسبب تسميتها هبذا  يةضالنفشامل عن الغابات  تقرير ،أسامء سعد الدين - 36

 البيئة. جملة  االسم

موقع  ،احلديثة للدولةاإلدارة و القطاع الثالث مقال ،أمحد السيد الدقن - 37

 .م 2013 ،علم اإلدارة العامة بوابة للتقدم -العامة واملحلية اإلدارة

 م. 2014 ،بوابة اجلزائر ،متهيجةسهل  قمرو، أنّقذواإبراهيم  -38

 ،جملة الكلمة ،مشكالت التنمية البرشية يف الدول النامية ،الغنمكاتم عيل  - 39

 .54العدد 

االقتصاديات  انطالقات ،عبد الرمحن بن سانيةو عبد اللطيف مصطفى- 40

 م. 2014،"رؤية حديثة  "النامية :

اهليئة  بيئتنا،جملة  اإلنسان،ثورة عىل صحة  إبراهيم: النفايات الصناعية فرح -41

 .99عددال للبيئة،العامة 

إثبات كروية األرض يف كتاب الفصل يف واألهواء  حممد،الدين  سيف -42 

 العلمي.اإلعجاز موسوعة  لبنان،بريوت  الظاهري،والنحل ألبن حزم 

43-JOEL.E COHEN  22العدد  العلوم،جملة  للمؤلف،سكان العامل يزدادون عددا. 

 املتحدة.هيئة األمم 1987 بورتالند جلنة تقرير -44

 .FAO والزراعة العامليةاألغذية  منظمة- 45

 289من أنباء اليونسكو عدد -اجلغرافيا القديم كتاب- 46
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