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لشعوب والحافظ لعبرها الجماعٌة لذاكرة سجل ماضً األمة و ال التارٌخٌعتبر     

نتاج عوامل وتطورات تارٌخٌة أدت إلى ما هو  وهو وكفاحها عبر األزمنة والعصور وتجاربها

توازن تخلقه تلك الذاكرة والى  من أوضاع ومشكالت. واإلنسان فً حاجة إلىالحال علٌه 

ه العرٌقة وتوظٌف سجل ذلك الماضً الستنباط جذور تأكٌد  التعبٌر عن أصالته من خالل  

راهنة دة من خبرة العصور السابقة فً معالجة الكثٌر من القضاٌا الالستفاوا الدروس والعبر 

 .المعٌشة 

 المادة في هذه المرحلة  غايات -2

المتعلم معارف موسوعٌة أو  إكسابالى  فً التعلٌم االبتدائً تارٌخ الال ٌرمً تدرٌس          
ٌساعد ٌسً ، مفاهٌم وأفكار تتطلب تحرٌر ودراسة معقدة بقدر ما هً نشاط تربوي تحس

تدرٌبه على التعلم ٌتم وتنظٌمها وتدقٌقها،  لدٌه وتنمٌة روح المالحظة على إثارةبالدرجة األولى 
 به  ٌراه وٌسمع  بالممارسة وبذل الجهد لٌتفتح مجال االستكشاف لدٌه والتساؤل باهتمام عما 

 والدرس واستخالص العبرة والتعبٌر عنها،  ضمن سٌاقها  فهمهافً  ، رغبةأحداث من
 : تحقٌق الغاٌات التالٌة فً هذه المرحلة الى  التارٌخ تدرٌس  رمًوٌ 
 ـ إٌقاظ مدارك التلمٌذ الحسٌة والفكرٌة وتنمٌتها اتجاه المحٌط االجتماعً الذي ٌعٌش فٌه  
ـ تحسٌسه بالعناصر األساسٌة التً تشكل محٌطه والعالقات التً تربط بعضها ببعض  وما  

 عالت .ٌنتج عنها من تفا
معالم تارٌخٌة وفهم التغٌر تارٌخٌة لدٌه من خالل تنمٌة قدرته على ضبط ـ بناء الحاسة ال 

بما  االتجاهات والقٌم الوطنً وتكوٌنوالتحول المصاحب للزمن وإشباع فضوله نحو التارٌخ 
  لسنه.اتخاذ المواقف المناسبة من  ٌمكنه

  

 ل الملمح الشاممساهمة المادة في تحقيق      -3

 يكتسب  المتعلم في مرحلة  التعليم االبتدائي الكفاءات التالية :         

 التاريخ و التاريخية لدراسةـ يستعمل مفردات ومفاهيم المادة ويستغل مصادر المعلومة     
    شرح جوانب من تاريخ   واليته أو منطقته 

 على أهمتمكنه من التعرف من خالل اكتساب مفاهيم قاعدية  شعبه،الصلة بماضي  ـ يربط  
   .أحداث وأبطال تاريخ الجزائر

في إطارها الزمني ويبرز دور  الدراسة يضعهايرتب على ساللم زمنية األحداث محل  -  
.  عليها.ويعلق  الشخصيات المرتبطة بها  
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الزمن  مالحظات

 المقدر

الكفاءة  المضامين المعرفية النشاطات

 المستهدفة

 45X8  سىذات اوطاللا مه

مكتىبة يتعرف عهى 

وانسمه ويحذد انحذث 

تىاريخ معهمية عهى سهم 

 زمىي

 . مفاهيم لاعذية

 نذراسة انتاريخ

 الحدث والزمن -
 ) التقوٌم التارٌخً(

 

يكىن انمتعهم 

لادرا عهى 

انمفاهيم تىظيف 

وتىليع  انتاريخية

األحذاث عهى 

   سهم زمىي 

45X8 

اوطاللا مه سىذات 

مكتىبة يتعرف عهى 

وانسمه ويحذد حذث ان

تىاريخ معهمية عهى سهم 

 زمىي

) انعصىر ـ 

 انتاريخية(

  

 

54X01 

 

اوطاللا مه انىثائك 

انشخصية )شهادة ميالد ، 

انذفتر انعائهي 

.....ومختهف انىثائك 

انمكتىبة...  وانرواية 

واآلثار (  يستخهص 

أهمية انىثيمة كأحذ 

 انشىاهذ انتاريخية .

  مصادر

انمعهىمة 

 يةانتاريخ

مصادر انمعهىمة 

 انتاريخية 

 ()انمصادر انمكتىبة

المصادر غٌر 
 المكتوبة

يكىن انمتعهم 

لادرا عـــــهى 

استغالل 

انمعهىمة 

وإلامة  ةانتاريخي

عاللات بيه 

األحذاث في 

 سياق تاريخي  .

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 -IIالجغزافيا في التعليم االبتدائي  تقديم مادة 
 

لى إتستجٌب بٌن معطٌات معرفٌة وعلمٌة من مختلف المواد، والجغرافٌا مادة علمٌة تجمع 
الكثٌر من الحاجٌات األساسٌة لإلنسان، وهً مكون أساسً للتربٌة تساعد على حل مشكالت 
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مجالهم الجغرافً و السكانواكتشاف العالقات القائمة بٌن  ًحٌاتٌة من خالل تنمٌة البعد المكان
والحفاظ  م من موارد محٌطه مواستفادته مواستغالله موتمكن من البحث وفهم قواعد تنظٌمه

 .معلى بٌئته
 

 غاياث المادة في هذه المزحلت. -1
 

المتعلم معارف موسوعٌة أو  إكسابلى إ مادة الجغرافٌا فً التعلٌم االبتدائًال ترمً 
ٌساعد مفاهٌم وأفكار تتطلب تحرٌر ودراسة معقدة بقدر ما هً نشاط تربوي تحسٌسً، 

 على:ألولى بالدرجة ا
 .وتنظٌمها وتدقٌقها لدٌه وتنمٌة روح المالحظة إثارة -
تدرٌبه على التعلم بالممارسة وبذل الجهد لٌتفتح مجال االستكشاف لدٌه والتساؤل باهتمام  -

 للظواهر الجغرافٌة تفسٌرات منه فً التموقع فً المكان وإٌجاد رغبة به عما ٌحٌط
  .واالستفادة منها فً حٌاته فً وجودهاومعرفة العناصر الفاعلة والمتحكمة 

      

 مساهمت المادة في تحقيق الملمح الشامل  -2
 

 التعلٌم االبتدائً الكفاءات التالٌة :  ٌكتسب المتعلم فً مرحلة
بعد استكشاف مجاله الجغرافً  ٌتصرف بشكل مسؤول فً بٌئته ومحٌطه القرٌبٌن -

واستخدام أدوات  الم جغرافٌة مناسبةمع وقع والتنقل فً محٌطه القرٌب وفقوالتم
   .المادة

 نشاط اإلنسانربط العالقة بٌن انطالقا من ثروات بالده وٌحافظ على الموارد الطبٌعٌة  -
إجراءات وقائٌة وٌحافظ على ٌتخذ واالستفادة من مجاله الجغرافً والبٌئً المتنوعٌن و

 .البٌئة
بعد  ٌقترح حلوال لمشاكل السكان والبٌئة فً محٌطه انطالقا من استقراء سندات مختارة - 

السكانٌة  أهمٌة موقع الجزائر وتنوع مجالها الجغرافً من الناحٌةالكشف عن 
 .واالقتصادٌة والبٌئٌة

 

 

 
 
 

 طبيعت الموارد المجندة. -3
 

تناول بعدي المكان والزمان فً  ٌكون المتعلم فً الطور األول من التعلٌم االبتدائً، قد
مختلف األنشطة كمصطلحات ومفاهٌم بسٌطة، مارسها فً حٌاته العملٌة، بحٌث ساعدته على 
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لى معالم موضوعٌة إلدراك مواقع األشٌاء فً محٌطه، ومواقع اآلخرٌن إتحوٌل معالمه الذاتٌة 
 الجغرافٌا الحقا.التارٌخ و تمهٌدٌة لدراسة المتواجدٌن معه كمرحلة

 

تدعٌم  ٌعتبر الطور الثانً من التعلٌم االبتدائً مرحلة التعلمات المعمقة، ٌتم فٌها 
اكتساب كفاءات  المكتسبات القبلٌة باعتماد وضعٌات تعلمٌة مناسبة لسن المتعلم، تمكنه من

 وأدواتها بما ٌمكنه من التعامل السلٌم مع لغة المادةو تسمح له بالتدرج نحو التجرٌد شٌئا فشٌئا.
 تهدف مادة الجغرافٌا فًو مثال( ،وسط الطبٌعًال)اإلنسان  اكتشاف وربط العالقة بٌن مفهومٌن

 : هذا الطور إلى
 

 من توظٌف أدوات ومفاهٌم مادة الجغرافٌا توظٌفا سلٌما. المتعلمٌن تمكٌن -
لى إعلى ربط العالقة بٌن نشاط اإلنسان ووسطه الطبٌعً وصوال  المتعلمٌن تدرٌب -

 على سالمة البٌئة. الحفاظ 
 

 وٌكتسب عبر سنتٌن دراسٌتٌن الكفاءات التالٌة :
على بٌئات متنوعة فً و ٌقرأ مفتاح الخرٌطة وٌوظفه للتعرف على المظاهر الجغرافٌة -

 محٌطه.
 ٌكتشف الممٌزات األساسٌة لنشاط اقتصادي )صناعة، زراعة، تجارة(. -
 .وإجراءات وقائٌة من المخاطر الكبرى ٌقترح حلوال مناسبة لمشاكل بٌئٌة من محٌطه -

 

تعتبر المرحلة األخٌرة )الطور الثالث من التعلٌم االبتدائً ـ السنة الخامسة( حلقة استكمال 
بناء الكفاءات المحدد بالنسبة لكل المرحلة انطالقا من استثمار المكتسبات القبلٌة وصوال تحقٌق 

 األهداف التالٌة:
بالنظر إلى المعالم الكبرى أي فً مجاله الجغرافً  قعالتمومن تمكٌن المتعلمٌن  -

  المجموعات الكبرى فً العالم وفً المغرب العربً والعالم العربً .. 
 
استقراء صور ألهم البٌئات فً الجزائر من خالل  فهم التنوع البٌئًتمكٌن المتعلم من  -

ه وضرورة الحفاظ علٌها من موارد وثروات بالدته استفادوأهمٌة  .ووصف نشاط السكان فٌها
  . واستغاللها عقالنٌا

 

ٌتمرس التلمٌذ خالل السنة على معرفة الجزائر وتحدٌد موقعها فً المغرب العربً 
وتوظٌف مفاهٌم ومنطقة البحر األبٌض المتوسط والعالم باستخدام أدوات المادة )الخرٌطة( 

 .لمادة بشكل منهجًأدوات او
 األخزىي المواد مساهمت المادة في التحكم ف- 4 

   

تساهم المادة فً التحكم فً المواد األخرى بالنسبة للتعلٌم االبتدائً، من خالل تقدٌم مفاهٌم 
والمعالم المكانٌة أو ، بأبعاد المكانتساعد على االنسجام األفقً المطلوب وهً مفاهٌم تتعلق 
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خ(، وتعاقب اللٌل والنهار رٌف ـ منطقة ال -مدٌنة  -الجغرافٌة.. والمسمٌات الجغرافٌة )بالد 
 والمناخ والطقس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

الزمن  مالحظات

 المقدر

 الكفاءة المستهدفة المضامين المعرفية النشاطات
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ٌوزع المٌدان 
حصة  21على 

د 54بمعدل 
 للحصة

45X8  انطالقا من سندات
 مناسبة،ٌقوم المتعلم :

 

بتوظٌف الخرٌطة  -
فً التنقل، وتحدٌد 

انطالقا من  المسافـة
 مقٌاس معطى.

 : أدوات الجغرافٌا 
 

، وعنوان مقٌاس، مفتاح،
 الجهات، الخرٌطة
 خط، والفرعٌة األساسٌة
.غرٌنتش وخط االستواء  

 يكىن انمتعهم  -
 انتمىلع هىـلادرا ع

 وانتىمم باستعمال
 انخريطة

ٌوزع المٌدان 
حصة  21على 

د 54بمعدل 
 للحصة

 

 

45X8 

انطالقا من سندات 
ٌكتشف مالئمة 

 المتعلم:
التباٌن والتنوع فً  -

مظاهر السطح 
والمناخ وٌتعرف على 
طبٌعة النشاط والمواد 

 المستعملة

  اإلنسان فً وسطه
 الطبٌعً

 

 التضارٌس مفهوم -
 وأنواعها

 المناخ بٌن التمٌٌز -
   والطقس

ٌكون المتعلم قادرا 
 على:
 

ربط العالقة بٌن  -
اإلنسان ووسطه 

 الطبٌعً

ن ٌوزع المٌدا
حصة  21على 

د 54بمعدل 
 للحصة

 

 

45x10 

انطالقا من سندات 
 مناسبة،ٌقوم المتعلم :

بتوظٌف الخرٌطة  -
فً التنقل، وتحدٌد 
المسافة انطالقا من 

 مقٌاس معطى

  ًالنشاط الزراع
 والصناعً

 التجارة والنقل -

 

يىزع انميذان 

حصة  21عهى 

د 54بمعذل 

 نهحصة

 

 

 

45x10 

انطالقا من وضعٌات 
)من محٌطه اللة ذات د

 القرٌب(: 

ٌكتشف المؤسسات  -
اإلنتاجٌة وٌبرز أهمٌة 
النشاط الزراعً فً 
المحافظة على األمن 

 الغذائً.

 اإلنسان فً بٌئته 
 المواد األولٌة فً الجزائر

 

 المؤسسات اإلنتاجٌة -
   األسمدة الكٌماوٌــة

 ومجاالت االستعمال.

ٌكون المتعلم قادرا 
 على:
 

 إبراز العالقة بٌن 
نشاطه والبٌئه التً 
ٌعٌش فٌها وٌبٌن 

أهمٌة المواد األولٌة 
فً النشاط 
 االقتصادي

   

 


