
جغرافیا10مذكرة رقم 

01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
قارة آسیا    الوحدة :

آسیا مھد الحضارات القديمة :الوضعیة
صور  +خریطة آسیا بشریا + ك م+ جداول احصائیةالوسائل:
أساسي + بحث خاص8ك م+ كتاب الجغرافیا :المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
التعرف على أثر الحضارات والدیانات في تشیكل المجتمعات)1

ابراز خصائص سطح قارة أسیا وعالقتھا بالحضارة)2

على ادراك الممیزات الطبیعیة القدرة :الكفاءة القاعدیة
االسطحیة والتاریخیة لقارة آسیا مع تحدید األقالیم الكبرى بھ
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الوضعیة
االشكالیة 

لھا إنك صغیرة مقارنة بقارة آسیا التي تعد أكبر قارة في العالم ، فقالت لك بأنني لدیك أختك إسمھا آسیا ، فقلت
ذكیة كقارة آسیا حیث بھا عباقرة الیابان وعمالق الصین وباعتبار آسیا مھبط األنبیاء ومھد الحضارات ، 

فشكرتھا فعال فقررت أن تبحث عن ھذه القارة وتتطلع علیھا أكثر 

صور  +خریطة آسیا بشریا + ك م+ جداول احصائیةالسندات

أسطر تبین فیھا موقع ومساحة وامتداد القارة وأھم تضاریسھا وأجزائھا 8أكتب فقرة من التعلیمة

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة االوضعیات احلالمر
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الحظ خریطة العالم این تقع 
قارة آسیا ؟ 

ماذا یحدھا من جمیع 
الجھات ؟ حدد موقعھا 

الفلكي 

خطي طول 
دائرتي 
عرض 

:الموقع الجغرافي والفلكي)1
تقع آسیا في الشمال الشرقي من العالم یحدھا شماال -

المحیط القطبي وجنوبا المحیط الھندي وشرقا المحیط 
الھادي وغربا جبال األورال والبحر المتوسط 

غربا وبین 1750شرقا و 250خطي طول كما تقع بین-
شماال )73و 100دائرتي ( 

التقویم التكویني
القدرة على تحدید موقع 
قارة آسیا على خریطة 

العالم  

كم تبلغ مساحة قارة سیا ؟ 
كم یبلغ أقصى امتداد لقارة 

أسیا من الشمال الى الجنوب 

:االمتداد والمساحة)2االمتداد 
أكبر قارة في العالم 2م كلم 44تبلغ مساحة قارة آسیا -
ألف كلم 14یبلغ أقصى امتداد لھا من الغرب الى الشرق -

عرضیة ) 840أالف كلم ( 9ومن الشمال الى الجنوب 

القدرة على االدراك 
لواقعي لمساخة القارة 

وامتدادھا الطولي  

ما ھي أنواع التضاریس-
كیف ھي سھول آسیا ؟

أعط أمثلة عنھا 
تحدث عن الجبال في آسیا 

ما ھي أعلى قمة في آسیا -
كیف ھي الھضاب واألنھار 

  ؟

سھول 
األنھار 
ھضبة 
التبت 

:التضاریس)3
یوجد أعظم سھل في العالم " سھل سیبیریا " -:) السھول أ

اضافة الى سھول األنھار كدجلة والفرات 
الخالي ومنغولیا ...كما توجد بھا عدة صحاري كالربع -

: حدیثة التكوین مثل الھمالیا التي توجد بھا أعلى ب) الجبال
م8848قمة في العالم " افریست 

: منھا القدیمة مثل الدكن بالھند والحدیثة كالتبت ج) الھضاب
بالصین وھي أعلى وأوسع ھضبة عالمیا 

غ في العالم أھمھا ین20أنھار من مجموع 10بھا :د) األنھار 
كلم وبھا أعمق مكان في العالم " غور مریانة " 5500تسي 

قدرة التلمیذ تحدید 
التضاریس بنجاح تام 

مع ذكر أسمائھا 
وصفاتھا  

من خالل الخریطة ما -
األجزاء الكبرى ھي

للقارة ؟ 
لماذا سمیت آسیا -

الموسمیة ؟
ما ھي خصائص كل -

منطقة 
ما ھي خصائص 

آسیا الشرقیة والجنوبیة 

الجزر التي 
تتیعھا 

صحراء 
غوبي 

ھضبة نجد 

:) األجزاء الكبرى للقارة4
في الجنوب الشرقي یسودھا المناخ أ) آسیا الموسمیة: 

االستوائي الغزیر األمطار صیفا
جافة بھا صحراء غوبيب) آسیا الوسطى : 
وتدعى الشرق األوسط تمتاز بتنوع ج) أسیا الغربیة : 

سطحھامن جبال زاغروس الى صحاري الى ھضاب كھضبة نجد 
لى سھول اضافة الى اطاللھا على البحر ا

متجمدة طول السنة كسھل سیبیریا بروسیا د) آسیا الشمالیة : 
وتتمثل في الشرق األقصى كالصینھـ) آسیا الشرقیة : 

: وھي تتمثل في شبھ جزیرة الھندو)آسیا الجنوبیة 

القدرة على استنتاج 
الممیزات الطبیعیة لكل

جزء من آسیا

ما ھي الحضارات القدیمة 
التي ظھرت في آسیا

فیما ساھمت تلك الحضارات -

:الحضارات القدیمة في آسیا)5التمدن 
الصینیة والھندیة والفارسیة والرافدیة والعربیة والفنیقیة . -
لت بھا الكتب السماویة األربعة وبھا الھندوسیة والبوذیةكما نز-

القدرة على استرجاع -
الحضارات التي درسھا 
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:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

: قارة آسیا تتمیز بالتوع التضاریسي واألقالیمي مما االستنتاج
ضاریةساھم في استقرار االنسان وتشكیلھ لمجتمعات ح

إلستنتاجاالقدرة على 

15ص ارسم خریطة تضاریس آسیا )1
) تفسیر الحضارات والدیانات جوانب من حیاة االنسان ماھي2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 
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01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
قارة آسیا    الوحدة :

السكان في آسیا:الوضعیة
صور  +خریطة آسیا بشریا + ك م+ جداول احصائیة  الوسائل:
أساسي + بحث خاص8ك م+ كتاب الجغرافیا :المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
أن یحدد التلمیذ على الخریطة أماكن تركز كل جنس)1
تحسیس التلمیذ بالنمو السكاني الكبیر والزیادة السریعة بالقارة)2

القدرة على تحسس الظاھرة الدیمغرافیة الخطیرة :الكفاءة القاعدیة
في قارة آسیا وادراك أسبابھا الحقیقیة والحلول المقترحة
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غزا الصینیون ورشات العمل خاصة في میدان البناء وأصبحوا ینافسون شبابنا على العمل ، مما جعل أخوك 
یرجع إلى البیت غاضبا فسألتھ أمك فقال لھا أن ھذا العنصر األصفر لم یترك لنا عمل ، فسألتھ لماذا یأتون إلینا 

یا أكبر قارة في العالم فقال لك إن نصفھا غیر مسكون خاصة في سیبیریا فأجابك لكثرة عددھم ، فقلت لھ لكن آس
وصحراء غوبي والھمالیا 

صور  +خریطة آسیا بشریا + ك م+ جداول احصائیة  السندات

أسطر تبین فیھا عناصر السكان التي تسكن آسیا وعددھم ونموھم وتوزعھم على المناطق 8أكتب فقرة من التعلیمة
المتحكمة في ذلك والعوامل

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل
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المعروفة ؟
ما ھي األجناس -

والسالالت الموجودة بقارة 
نس آسیا ؟أین یتركز الج

المغولي وكم عددھم ؟
أین یتركز الجنس -

  ؟ الزنجيالقوقازي و

القوقازیة 
المغولیة 
الزنجیة 

الھند 
الصینیة 

:)عناصر السكان1
تحتوي القارة على جمیع األجناس البشریة وھي :-

:أ)الجنس المغولي " األصفر"
من سكانھا ) یتركزون في 3/5األكثر انتشارا في القارة (-

وسط وشرق القارة شمال و
:ب)الجنس القوقازي " األبیض "

ینتشرون في المناطق الجنوبیة والجنوبیة الغربیة -
:ج) الجنس الزنجي " األسود " 

یتركزون في الجزر الجنوبیة والھند الصینیة -

التقویم الكویني 
القدرة على تذكر -

واسترجاع المعلومات 
التي درسھا العام 

الماضي حول السالالت 

القدرة على تحدید -
أماكن تركز كل جنس 

بشري 
كم یقدر عدد سكان -

آسیا ؟
ما ھي نسبة الزیادة في -

قارة آسیا ؟
كم تبلغ نسبة الموالید -

ونسبة الوفیات ؟

سیاسة 
الكبح 

)عددھم ونموھم :2
%من سكان العالم  وھم 60مةملیار نس3.7م ب یقدر عددھ-

في زیادة مستمرة 
مقارنة یتزاید سكان القارة بشكل سریع  رغم انخفاظھا -

بالفترات الماضیة بسبب سیاسات الحكومات لكبح الزیادة

القدرة على االدراك 
وتحسس للعدد الھائل 
للسكان في قارة آسیا 

كیف یتوزع سكان -
آسیا ؟

كثافة كم تقدر ال-
السكانیة بقارة آسیا ؟

أسن یتركز أكبر عدد -
من السكان ؟

حدد على الخریطة -
مناطق تركز أغلب 

السكان ؟
ما ھي المناطق -

الضعیفة العدد ؟

الكثافة 
السكانیة 

:)توزعھم 3
ویتوزعون 2ن كلم 79.5تبلغ الكثافة السكانیة بالقارة -

توزعا غیر عادال بالشكل التالي :
:ات كثافة عالیة) مناطق ذأ
مثل المناطق الشرقیة والجنوبیة الشرقیة " آسیا الموسمیة -

2ن كلم2000" حیث تصل بھا الكثافة 

:ب)مناطق متوسطة الكثافة
2ن كلم 50مثل وسط وغرب القارة حیث تصل الكثافة -

:ج)مناطق قلیلة السكان
مثل الصحاري " الربع الخالي وغوبي" وأقصى الشمال -
2ن كلم 1المرتفعات العلیا " الھمالیا "حیث التتعدى فیھا الكثافة و

قدرة التلمیذ تحدید -
أماكن اكتظاظ 

وانخفاض عدد 
السكان 

القدرة على ایجاد -
الكثافة السكانیة 

حسابیا   

ما ھي العوامل -
المتحكمة في توزع 

سكان آسیا توزعا غیر 
عادال ؟

:ي توزع السكان)العوامل المتحكمة ف4فك العزلة 
المناخ المالئم كما في آسیا الموسمیة -
خصوبة التربة وما یتبعھا من زراعة-
توفر المرافق االقتصادیة " المصانع " واالجتماعیة -
جھود الدول لفك العزلة-

القدرة على استنتاج -
للعوامل المتحكمة في 

توزع السكان في آسیا  
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:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

: قارة آسیا أكثر القارات سكانا واكتظاظا لذا فھي االستنتاج
تعاني مشاكل عدیدة 

إلستنتاجاالقدرة على 

ارسم خریطة توزع السكان في آسیا )1
لماذا آسیا الموسمیة مزدحمة بالسكان ؟)2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 
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01:عدد الحصصمتوسطیةالثانالمستوى:
قارة آسیا    الوحدة :

المناخ والزراعة في آسیا:الوضعیة
صور  +خریطة آسیا اقتصادیا  وطبیعیا + جداول احصائیةالوسائل:

أساسي + بحث خاص8ك م+ كتاب الجغرافیا :المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
مناخات القارةالقدرة على التعرف على )1
الربط بین المناخات ونوعیة المزروعاتالقدرة على )2

القدرة على التعرف على التنوع المناخي في القارة :الكفاءة القاعدیة
ویكتشف طبیعة مناخات آسیا وأثرھا على الزراعة
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االشكالیة 
ة فالحظ والدك تنوع المحاصیل الزراعیة والثمار فقال شاھدت رفقة والدك شریط وثائقي حول الصین والسعودی

لك لماذا یابني ال تحوي الجزائر على الموز واألننا ناس كما ال توجد بھا ھذه األشجار العالیة ، فقلت لھ سأبحث 
لك عن ھذا األمر فیما بعد في األطلس ، لكنھ سكت برھة ثم قال لك لكن نحمد هللا أن بالدنا ال تشھد فیضانات 

كثیرة وكبیرة كالتي تشھدھا آسیا ، لكنھ طلب منك إعداد موضوع عن مناخ وزراعة آسیا 

صور  +خریطة آسیا اقتصادیا  وطبیعیا + جداول احصائیةالسندات

اب تعددھا وأھم المنتجات الزراعیة أسطر تبین فیھ لوالدك أھم األقالیم المناخیة وأسب8أكتب موضوعا من التعلیمة

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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قارة آسیا ؟
أین یتركز المناخ -

االستوائي وما خصائصھ؟
كز المناخ أین یتر-

الصحراوي وما خصائصھ؟
أین یتركز المناخ االبارد -

وما خصائصھ؟
أین یتركز مناخ البحر -

المتوسط  وما خصائصھ؟
أین یتركز المناخ المداري  -

وما خصائصھ؟
-

المناخ 
الموسمي 

آسیا 
الصغرى 

القاري 

:)أھم األقالیم المناخیة1
یسود آسیا جمیع األقالیم المناخیة وھي : -
یتمیز بشتاء بارد جاف الجنوب الشرقيیسود ) المناخ االستوائي :أ

ب)المناخ ، وصیف حار ممطر بسبب ھبوب الریاح من المحیط 
: یسود الصحراء العربیة واالیرانیة وصحراء ثار في الصحراوي

الھند وغرب الصین ، حار قلیل األمطار 
یسود المناطق  الشمالیة ، بارد جاف معظم السنة ج)المناخ البارد :

یسود أطراف بالد آسیا الصغرى وبالد مناخ البحر المتوسط :د)
الشام 

: یسود المناطق الداخلیة من االقلیم الموسمي ھـ)االقلیم المداري
ة أمطاره قلیلةكداخل ھضبة الدكن والھند الصینی

:ویسود وسط القارة إلى الشمال من الصحراويو)االقلیم القاري 
: یسود جبال الھمالیا بارد قلیل النباتي)اقلیم الجبال المرتفعة

التقویم التكویني 
القدرة على تذكر 

واسترجاع المعلومات التي 
درسھا العام الماضي حول 

المناخات  

القدرة على تحدید أماكن 
مناخ وخصائصھ  تركز كل

ما ھي العوامل التي -
جعلت مناخ قارة آسیا 

یتنوع ؟

ما ھي التیارات البحریة -
التي تضرب القارة ؟

البحار 
الداخلیة 
التیارات 
البحریة 

:أسباب التنوع المناخي2
امتداد القارة امتدادا كبیرا  من االستواء إلى الدائرة القطبیة -
االتساع الكبیرالقارة ساعد في تنوعھا -
امتداد الجبال امن الغرب إلى الشرق وقف في وجھ الریاح -
خلو القارة من البحار الداخلیة حرم وسطھا من تأثیر البحر-
القارة من ناحیة الغرب إال على مسطحات مائیة قلیلة ال تطل -
تأثر السواحل الشرقیة  بالتیارات البحریة الدافئة والباردة-

القدرة على االدراك 
وتحسس التلمیذ بعوامل 

المناخ  تنوع

ما ھو االنتاج الزراعي -
الذي تنتجھ القارة 

اآلسیویة ؟
ما العوامل التي جعلتھ -

تنوع ؟ی
ما ھو أكبر محصول -

تنتجھ القارة ؟

كم تقدر كمیة انتاج -
الشاي والجوت والتبغ 

والقطن والتوابل ؟

المساحة 
المزروعة 

الذرى 
الجوت 
التوابل 

:)االنتاج الزراعي في آسیا وتنوعھ4
% مروي 70.4% منھا 17.54المساحة المزروعة ب تقدر-

%56.9اضافة إلى تنوع المناخ ووفرة الید العاملة " 
%) من االنتاج العالمي وتتركز زراعتھ في 95األرز (  تنتج-

"2001آسیا الموسمیة " سنة 
%65.1لحبوب" الذرة ، القمح ، الشعیر " حیث تشغل ل إضافة-

"2001ملیون طن " سنة 973.4من األراضي بانتاج یقدر ب 
%83.7اضافة الى زراعة الشاي في جنوب و شرق القارة ب -

"  العالم و زراعة الجوت والتبغ والقطن 2001نة من انتاج" س
…والتوابل 

كما تنتج القارة بعض الفواكھ كالموز واألناناس والكاكاو -
والحمضیات والكروم والزیتون 

القدرة على استنتاج -
وع المحاصیل التي ن

تنتجھا القارة 

القدرة على تحدید أماكن 
تركز كل مزروع 

القدرة على ربط العالقة 
بین المناخ والمزروعات   
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:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

: قارة آسیا  قارة غنیة االنتاج الزراعي ومتنوع رغم االستنتاج
كثرة عدد السكان 

إلستنتاجاالقدرة على 

تحصیليتقویمارسم خریطة االنتاج الزراعي في آسیا؟)1
القدرة على التطبیق 



جغرافیا04مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةتوى:المس

قارة آسیا   الوحدة :
" الفیضانات في آسیا"نشاط إدماجي :الوضعیة
+ مشھد من فیضان تسونامي ك م + صور+ نصوصالوسائل:
ك م+ كتاب آسیا الموسمیة وخطورتھا + بحث خاص::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
1(ԩϠϋ�ΓέΪϘϟϲϋΎϤΠϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϤϫ�ϙέΪϳ�άϴϤϠΘϟ�ϞόΠ

القدرة على الوصول إلى ایجاد حلول مناسبة للظاھرة)2
القدرة على تحسیس التلمیذ للظاھرة الخطیرة :الكفاءة القاعدیة

التي تضرب قارة آسیا موسمیا وتخلف أضرارا كثیرة  

ق
ال
ط
الن

ة ا
حل

مر
  

ي
ص

خی
ش

 ت
یم

قو
الوضعیةت

االشكالیة 
مي التي ظربت جنوب آسیا وتسببت في وفاة اآلالف ، مما جعلك شاھدت في نشرة األخبار فیضانات تسانا

تستفسر عن أسباب الفیضانات ، ولماذا ال توجد عندنا وما ھي النتائج السلبیة الوخیمة التي تسببھا وكیفیة 
التقلیل منھا 

ي+ مشھد من فیضان تسونامك م + صور+ نصوصالسندات
أسطر تبن فیھا معنى الفیضانات وما أسبابھا وما ھو نطاقھا وما النتائج التي تنجم عنھ وما 8أكتب فقرة من التعلیمة

الحلول التي تقترحھا 

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ـــ
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ــل
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ما المقصود بالفیضانات -
وكیف تحدث 

منسوب 
المیاه 

:) تعریفھا1
ھي ارتفاع منسوب المیاه على سطح األرض مما یؤدي الى غمر 
المحاصیل وجرف الترب وتدمیر األكواخ ویعود ذلك ألسباب عدة 

التقویم التكویني 
لى الوصول إلى القدرة ع

التعریف الصحیح
ما ھي أسباب الفیضانات -

  ؟
من أین تأتي الریاح -

الموسمیة ؟
ما دور األنھار في -

الفیضانات ؟

الریاح 
الموسمیة 

:)أسبابھا2
الریاح الموسمیة الحاملة لألمطار صیفا بغزارة قادمة من المحیط  -

ثم تتوجھ نحو الشمال فتصطدم بجبال الھمالیا فتزداد غزارة مسببة 
أشھر 6فیضانات عارمة وتدوم 

لتي تمتاز بغزارة میاھھا األنھار التي تصب في المحیط الھندي وا-
وكثرة فیضانھا وانتھائھا بدلتات كبیرة كنھر الھندوس والغانج 

…وینغ تسي وھوانغ ھو

القدرة على ادراك 
األسباب الحقیقیة 

الفیضانات  

ما ھو نطاق حدوث -
الفیضانات ؟

الھند 
الصینیة 

:)نطاقھا3
جزیرة الھندیة والمناطق الجنوبیة الشرقیة " الھند الصینیة شبھ ال

…"، الیابان ، الھند الصینیة ،البنغالداش ، كمبودیا ، تیالندا 

القدرة على تحدید -
وتعین نطاقھا 

ما ھي النتائج السلبیة -
عن حدوث الفیضانات 

ما ھي النتائج االجابیة -
عن حدوث الناتجة

الفیضانات ؟

قنوات -
الصرف 

غسل التربة -
المحاصیل -

غیر المحبذة 
  للماء

العوالق  -

:)نتائجھا السلبیة واالجابیة4
المنازل وانسداد  قنوات و* التخریب الذي تسببھ لألكواخ 

الصرف 
*تعریة التربة وغسلھا من مكوناتھا خاصة في المناطق 

المنحدرة والمنخفضة كسفوح الھمالیا والتبت 
قمح وبعض المحاصیلاقتالع النباتات المزروعة كالذرى وال*

* تعفن بعض المحاصیل غیر المحبذة للماء مما یسبب 
خسائر مالیة كبیرة للفالحین  

* تعیق سیر الحیاة العادیة من خالل منع حركة المرور   
كما ال ننسى بعض ایجابیاتھا حیث تساعد في امتالء -

األنھار وبالتالي المالحة والشرب 
نبي األنھار أثناء فیضانھا توفر التربة الخصبة على جا-
تزود األسماك بغذائھا من عوالق وبالتالي الصید البحري-

تزود نبات األرز بالماء الذي یحتاجھ -

القدرة على استنتاج -
النتائج المترتبة عن 

الفیضانات 

التمییز بین النتائج -
االجابیة والسلبیة

القدرة على تحلیل -
نتائج الفیضانات    

كیف نستطیع التقلیل من -
أضرار الفیضانات ؟

ما ھي الحلول التي -
تقترحھا ؟

) أسالیب التعامل معھا:5المدرجات 
انشاء السدود لجمع المیاه والتقلیل من سرعتھا -
انشاء المدرجات على المنحدرات –
التصرف الجید للمیاه -
غرس األشجار والنباتات المائیة كاألرز –
نبؤ بالفیضانات ألخذ االحتیاطات توقع وت-

القدرة على ایجاد -
الحلول المناسبة للتقلیل 

من آثار الظاھرة 
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:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

: تعتبر قارة آسیا والمنطقة الجنوبیة الشرقیة االستنتاج
والغربیة أكثر المناطق فیضانات في العالم  

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

24ارسم مخطط التساقط في آسیا الموسمیة ص )1
ولون علیھا منطقة الفیضانات22)ارسم خریطة آسیا ص 2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا05مذكرة رقم

01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
الیابان     الوحدة :
المعیقات الطبیعیة في الیابان :الوضعیة
صور  +خریطة الیابان طبیعیا + جداول احصائیة  الوسائل:
أساسي + ك الثالثة ثانوي9ك م+كتاب الجغرافیا :المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
د تضاریس الیابان والسمة الغالبة على سطحھ  یحدالقدرة على ت)1
تفسیر العوامل الحقیقیة وراء تطور الیابانالقدرة على )2

القدرة على تحدید موقع الیابان وأغلب تضاریسھ :الكفاءة القاعدیة
یعیة وتحدي االنسان   وخصائص سطحھ مع ربطھا بالمعیقات الطب

مر
ق

ال
ط
الن

ة ا
حل

  
ي

ص
خی

ش
 ت
یم

قو
الوضعیةت

االشكالیة 
ریدة یومیة فوجدت بھا ترتیب الدول المتقدمة وقد جذب انتباھك مرتبة الیابان في الدول المتقدمة وھي حملت ج

الثانیة بعد و م أ مما جعلك تستغرب وتتعجب ألنك دائما تسمع عن الزالزل الموجودة في الیابان وكثرة جبالھا 
وجزرھا والقنبلة التي رمتھا علیھا و م أ 

صور  +خریطة الیابان طبیعیا + جداول احصائیة  السندات

أسطر تبین فیھا موقع الیابان ومساحتھ وخصائص سطحھ وأھم المعیقات الطبیعیة التي تعرقل 8أكتب فقرة من التعلیمة
تقدمھ 

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة اوضعیات الالمراحل 

ــن
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ـــ
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ـــ
ـــ

كیف ھي رقعة الیابان وكم عدد 
جزره؟

كم تقدر مساحنھ ؟
أین یقع وما ھي أكبر جزره؟

ماذا یحده من جمیع الجھات ؟

:) الموقع والمساحة1أرخبیل 
جزیرة 4000الیابان أرخبیل جزري یتكون من -
وعاصمتھ طوكیو 2ألف كلم378تقدر مساحنھ ب -
یقع شرق آسیا من أكبر جزره ھوكایدو ھونشو شیكوكو -

كیوشو
یطل على المحیط الھادي شرقا وجنوبا وبحر الیابان شماال -

شرقا وبین 1480و 1300ینحصر بین خطي طول -وغربا 
  شماال 450و 320دائرتي عرض 

التقویم التكویني
القدرة على الوصول -

إلى تحدید موقع الیابان 
ومساحتھ 

یس ؟ما ھي أنواع التضار
ما ھي التضاریس الغالبة 

علیھ ؟
كیف ھي سھول الیابان 

ما ھو أكبر سھل بھ؟
ما ھي أھم ھضاب الیابان 

  ؟

فوجي یاما 
الخیزران 

:) التضاریس2
% وھي نوعان قدیمة 72معظم أراضي الیابان جبال -

التكوین وحدیثة ، تمتد من الشمال إلى الجنوب وأعلى قمة 
م 3776بھ ھي فوجي یاما 

لیلة وضیقة تنحصر على السواحل أوسعھا سھل سھولھ ق-
% من المساحة الكلیة 15كانتو وھي تشغل 

ھضابھ عدیدة أھمھا ھضبة ھوكایدو -
كم 369توجد بالیابان تسعة أنھار أطولھا نھر شیناسو -
ملیون ھكتار منھا الخیزران والكافور 15تشغل الغابات -

القدرة على تحدید 
تضاریس الیابان 

وخصائص سطحھ على 
الخریطة  

ما ھي المعیقات التي -
تعترض الیابان ؟

د سكان الیابان ؟كم عد-
ما ھي نسبة الجبال ؟-
كیف ھي سھولھ ؟-

لماذا تحدث البراكین في 
الیابان ؟

لماذا تحدث الزالزل في 
الیابان ؟

الحظ الخریطة في ك م ما 
اسم العاصفة التي تضرب 

الیابان ؟

بلد جزري 
  تسنامي 
التیفون 

:) المعیقات الطبیعیة3
ائر " وھو بلد جزري  من الجز1/6ضیق مساحتھ " -

والبحر أوسع مجال جغرافي لھ 
م ن 130یسكن الیابان عدد ھائل من السكان -
من سطح الیابان 4/5تغطي الجبال -
سھول الیابان ساحلة وضیقة ومكتظة السكان -
بركان 54بركان منھا 200یحتوي الیابان على أكثر من -

في حالة نشیطة 
ھزة أرضیة سنویا 50من یتعرض الیابان إلال أزید-
كما یتعرض الیابان إلى عواصف ومد بحري یتبع الزالزل -

تدعى تسونامي 
یضرب الیابان إعصار موسمي مدمر یدعى التیفون -
فقر الیابان من الموارد الطبیعیة خاصة مصادر الطاقة-

القدرة على استنتاج -
المعیقات الطبیعیة  

القدرة على الربط بین 
المعیقات الطبیعیة 

وتحدي االنسان 
الیاباني 
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:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

: تعتبر الیابان ثاني قوة اقتصادیة عالمیا رغم االستنتاج
یقات الطبیعیة   المع

إلستنتاجاالقدرة على 

32ارسم خریطة تضاریس الیابان ص )1
لماذا لجأ الیابانیون إلى البحر إلقامة منشآتھم ؟)2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا07مذكرة رقم

01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
الیابان     الوحدة :

الیابان عمالق اقتصادي:الوضعیة
صور  +خریطة الیابان اقتصادیا+ جداول احصائیة  الوسائل:
أساسي + ك الثالثة ثانوي9ك م+كتاب الجغرافیا :المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
د المناطق الصناعیة الیابانیة وأماكن تركزھا یحد)القدرة على ت1
تفسیر العوامل الحقیقیة وراء تطور الیابانالقدرة على )2

القدرة على تحدید موقع الیابان وأغلب تضاریسھ :الكفاءة القاعدیة
یعیة وتحدي االنسان   وخصائص سطحھ مع ربطھا بالمعیقات الطب

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
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ا
م 

وی
تق

الوضعیة
االشكالیة 

سیارة من نوع طیوطا تحبھا كثیرا مما جعلك تستفسر عن الجھة التي تصنعھا واندھشت بأنھا من لدى والدك  
الیابان فقلت لوالدك  فعال الیابان صغیرا في مساحتھ عمالقا في اقتصاده

صور  +خریطة الیابان اقتصادیا+ جداول احصائیة  السندات

أسطر تبین فیھا وضعیة الصناعة الیابانیة والسر في غزوھا األسواق العالمیة وما وزن تجارتھ 8أكتب فقرة من التعلیمة
مبرزا عوامل المعجزة الیابانیة 

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ــن
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ـــ
ما ھي وضعیة الصناعة ب

الیابانیة ؟
ما نوع الصناعة التي یعتمد 

علیھا الیابان ؟
ما ھي ممیزات الصناعة 

الیبانیة ؟
ما ھي أھم صناعات الیابان 

العالمیة ؟ومرتبتھ

الصناعة 
الثقیلة 

الضمان 
الرجل اآللي 

تكریر 
البترول 

:) وضعیة الصناعة الیابانیة1
الیابان ثاني بلد صناعي في العالم بعد و م أ حیث یساھم -

% من االنتاج الصناعي العالمي 15ب 
استمد الیابان مكانتھ العالمیة باالعتماد على الصناعة -

ئمة على تحویل المواد األولیة المستوردة الثقیلة القا
تمتاز الصناعة الیابانیة بالتنوع والوفرة والجودة وقلة -

التكالیف وطول الضمان 
فھو أول منتج للحدید والصلب في العالم وأول منج -

% من االنتاج العالمي للسفن " 40للسیارات ویساھم ب 
واألول في األولى عالمیا" واألول في الدراجات الناریة

صناعة الرجل اآللي وثالث قوة في تكریر البترول واالسمنت

التقویم التكویني-
على الوصول إلى القدرة

استنتاج أنواع 
الصناعات الیبانیة 

ومرتبة الیابان فیھا  

ما ھو حال التجارة 
الیابانیة ؟

ما ھو المیزان التجاري ؟
كیف ھو في الیابان ؟

المیزان 
التجاري 

المواد 
المصنعة 

قیود 
جمركیة 

:) التجارة الیابانیة 2
الیابان ثالث قوة تجاریة في العالم بعد و م أ وألمانیا -
ا سنویا وذلك بتصدیر یسجل المیزان التجاري الیاباني ربح-

المواد المصنعة ووضع قیود جمركیة على المواد المصنعة 
األجنبیة 

% من التجارة العالمیة 7بذلك یساھم ب -

القدرة على تحدید 
خصائص التجارة 

الیابانیة ومعرفة المیزان 
التجاري   

ما ھي عوامل تفوق الیابان 
وتحقیقھ للمعجزة ؟

ما المقصود بطبیعة الفرد 
الیاباني ؟

شھار في كیف یساھم اال
تطور الیابان ؟

ما ھي االستثمارات وكیف 
تدفع عجلة التقدم في 

الیابان ؟

التخطیط
االشھار 

االستثمارات 
االستقرار 
السیاسي 
النفقات 

العسكریة 
الھیاكل 

القاعدیة  

:) عوامل المعجزة الیابانیة3
: حیث یقدس العلم والعمل طبیعة الفرد الیاباني-
: تخطط الدولة بمعیة المؤسسات االقتصادیة التخطیط-

لصناعیة الكبرى كل سیاسة في خدمة القوة ا
: تقدم الدولة توجیھات ومساعدات التوجیھ والمساعدات-

لالستثمار داخل وخارج البالد 
: انتاج النوعیة الجدیدة والجیدة وترویجھا االشھار-

للسیطرة على األسواق 
: اقامة مصانع في كل أرجاء قوة االستثمارات في الخارج-

العالم وتجنب الحواجز الجمركیة
ر السیاسي وقلة النفقات العسكریة االستقرا-
توفر الھیاكل القاعدیة كالمواصالت واألسواق  -

ستنتاج القدرة على ا-
عوامل تفوق ونجاح 

الیابان 

القدرة على الربط بین 
المعیقات الطبیعیة 

وتحدي االنسان 
الیاباني 

ر 
ما
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س

ا
ت
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س
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ا

:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
استطاع الیابان البلد الصغیر الفقیر من المواد األولیة أن 

یتحول إلى عمالق اقتصادي 

القدرة على 
إلستنتاجا

37ارسم الخریطة ص )1
ما ھي المشاكل التي تعاني منھا الصناعة الیابانیة )2

ليتقویم تحصی
القدرة على التطبیق 



جغرافیا08مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطلثانیةاالمستوى:
الیابان   الوحدة :
نشاط إدماجي " مجمعات مدن الیابان"  :الوضعیة

صور  +خریطة الیابان اقتصادیا وبشریا+ جداول احصائیة  الوسائل:

ك م+ كتاب آسیا الموسمیة وخطورتھا + بحث خاص::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
یحدد أھم المدن الكبرى وخصائصھا االقتصادیة   -1

تفسیر العوامل الحقیقیة لتكیف الیابانیین مع صغر المساحة  )2

القدرة على تحدید موقع بعض مدن الیابان العمالقة :الكفاءة القاعدیة
وخصائصھا من حیث التنظیم    

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
م 

وی
تق

الوضعیة
االشكالیة 

مما جعلك تتوقف 35لخاص بك جذبت انتباھك خریطة تركز السكان في الیابان ص وأنت تتصفح كتاب الجغرافیا ا
عندھا وتستنتج أن الیابان عبارة عن مجمعات من المدن الكبرى والتي نتجت من التوسع العمراني الكبیر والذي 

نجم عنھ مشاكل في التسییر وعلى البیئة 

صور  +خریطة الیابان اقتصادیا وبشریا+ جداول احصائیة  السندات

أسطر تبین فیھا أھم المدن الیابانیة 8أكتب فقرة من التعلیمة

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 

م 
ــل

ـــ
ـــ

عــ
ـــ

ـــ
ــت

ـــ
الـ

ء 
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ــن
ـــ

ـــ
ب

ما ھي أھم المدن الیابانیة -
  ؟

الظاھرة التي تجذب ما ھي-
االنتباه في الیابان ؟

اذكر أھم وأكبر المدن -
الیابانیة ؟

ما ذا تشكل ھذه المدن ؟-
تحدث عن طوكیو عاصمة -

الیابان ؟
كیف ھي من حیث ھیاكل -

الخدمات والمؤسسات 
الصناعیة والمالیة ؟

المدن 
الحضاریة

مجمع مدن  

:) أھم المدن الیابانیة1
نجد ظاھرة تجمع بعض المدن الكبرى مثل طوكیو ، -

وكوزاكي حیث تبدأ من یوكوھاما ، ناغویا ، اوزاكا ، كیوتو
ل المحیط طوكیو حتى ناكزاكي متتابعة على طول سواح

كلم أو ما یعرف بالمدن 1000الھادي على مسافة 
مدن یزید عدد 8الحضاریة ( میقالو بولیس )ومن بینھا 

مالیین نسمة10سكانھا عن 
* طوكیو:

وھي عاصمة الیابان وھي مجمع مدن مالیة منذ سنة -
1980

%50م ن منھم 26.5بھا أكبر أكبر عدد سكاني في العالم -
امعیین ومن الطلبة الج

من المؤسسات الصناعیة واالعالمیة في البالد½بھا -
من مقرات االجتماعیة للمؤسسات الكبرى 1/3وبھا -

بھااألجنبیة المالیة لذا یعتبر أول دولة مالیة في العالم حیث 
في العالم 10بنوك كبرى من 6

تقویم تكویني
القدرة على الوصول إلى 

الظاھرة المتمثلة الستناج 
في تجمع المدن 

القدرة على تحدید مدینة 
طوكیو والمدن الكبرى في 

الیابان   

كیف یتوسع سكان الیابان -
  ؟

كم تبلغ نسبة سكان المدن -
  ؟

كیف تعامل الیابانیون مع -
قلة األراضي وكثرة 

السكان ؟

تضخم 
  سكاني 

مصاطب 
خشبیة 

البورصات 

:) التوسع العمراني2
بدأت مدن الیابان تعرف تضخما سكانیا 1950بدایة من -

كبیرا بسبب الھجرة الریفیة وبلغت نسبة سكان المدن في 
%78الیابان 

وقد توسع الیابانیون حتى على حساب المحیط الھادي -
أو اسمنیة ویتم البناء علیھا .باقامة مصاطب خشبیة 

قامت مدینة أوزاكا بردم جزء من خلیجھا من أجل اقامة -
مصانع علیھ 

على استنتاج كیفیة القدرة 
تركز وتوسع الیابنیون 

على البحر    

ماذا نتج عن توسع -
الیابانیون ؟

كیف ھي أغلب سكنات -
الیابان ؟

یابان ما ھي جھود ال-
للتقلیل من االزدحام ؟

ماذا نتج عن ذلك ؟-

ناطحات 
السحاب 

:) االكتظاظ ومشاكل التسییر3
لقد تم تھیئة السھول في الیابان بھدف المحافظة واالقتصاد -

في األراضي وتسھیل عملیة التنقل 
كما تم بناء ناطحات السحاب في وسط المدن وشق الطرق -

المزدوجة في شكل طبقات 
ى تجسید اجراءات حمایة البیئة تتوجھ الجھود حالیا ال-
تشجیع اقامة بعض الصناعات في المناطق الداخلیة -
لكن ھناك مشاكل كاالزدحام في المدن والطرق واقامة -

…المصانع في المدن والنزوح  الریفي والتلوث 

القدرة على استنتاج -
ئج اكتظاظ المدن نتا

من سوء التسییر 
والتلوث 

ر 
ما

تث
س

ا
ت

با
س
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لم

ا

:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
استطاع الیابان البلد الصغیر الفقیر من المواد األولیة أن 

یتحول إلى عمالق اقتصادي 

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

الى ماذا یعود سبب كون طوكیو اكبر مدینة مالیة )1
2(

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا09مذكرة رقم

02:عدد الحصصسطمتوالثانیةالمستوى:
الصین    الوحدة :

سكان الصیـــــــــن:الوضعیة
ات + نصوص+  صور احصائیخریطة الصین طبیعیا وبشریا+الوسائل:

+ ك الثالثة ثانويبلد تحت المجھر184ك م+كتاب :المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
تحدید موقع الصین طبیعیا على خریطة آسیا القدرة على )1
القدرة على اكتشاف أسباب النمو السكاني الرھیب في الصین)2

الربط بین ظاھرة النمو السكاني مشكل القدرة على :الكفاءة القاعدیة
الغذاء في الصین   

ق
ال
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ة ا
حل

مر
  

ي
ص

خی
ش

 ت
یم

قو
الوضعیةت

االشكالیة 
ة فقال لك ال ولكن الساللة المغولیة متشابھة شاھدت صینیان یمشیان مع بعضھما فقلت لوالدك أنظر إنھما إخو

فلو رأیت ملیار وثالث مئة شخص لقلت أنھم كلھم إخوة ، فزاد تعجبك من ھذا العدد الكبیر فقلت لھ وھل تكفیھم 
الصین ، فأجابك أن الصین كبیرة حیث تحتل المرتبة الثالثة عالمیا 

ات + نصوص+  صور احصائیخریطة الصین طبیعیا وبشریا+السندات

أسطر تبین فیھا موقع الصین ومساحتھا ومبرزا تطور سكان الصین ومناطق تركزھم وما 8أكتب فقرة من التعلیمة
الجلول التي تقترحھا للحد من ھذه الزیادة السریعة 

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 

لم
ـــ

ـــ
ـــ

عـ
ـــ

ـــ
ــت

ـــ
الـ

ء 
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ــن
ـــ

ـــ
أین یقع الصین حدده -ب

على خریطة آسیا ؟ 
كم تقدر مساحتھ؟ -
حدد الموقع الفلكي للصین ؟-
-

الھمالیا ، 
التبت ، 

منشوریا ، 

:) التعریف بالصین1
شرقا 1740–1340تقع الصین شرق آسیا بین خطي طول -

 شماال  530-180وبین دائرتي عرض 
لة عالمیا)( ثالث دو2ملیون كلم 9.6وتبلغ المساحة -
2/3أغلب مساحة الصین جبال وھضاب -

التقویم التكویني -
القدرة على تحدید -

الصین  على 
خریطة آسیا طبیعیا   

-
كم ھو عدد سكان -

الصین ؟
كم كان عدد سكان -

الصین ؟
أین یتركز أغلب سكانھ -
ما واجب الصین اآلن -

نسبة النمو 
، حاجات 

السكان 
المتزایدة 

:) تطور سكان الصین2
ملیون 15سنة بزیادة 40تضاعف عدد سكان الصین خالل -

/ن سنویا وھذا أمر مقلق 
من  1/5"  2002ملیار ن سنة 1.3یقدر عد سكانھا الیوم -

%0.9سكان العالم "بنسبة نمو 
زداد المدن یعیش أغلب السكان في األریاف في حین ت-

اتساعا 

القدرة على تحویل -
ھذا االحصائیات 

اصة بعدد الخ
السكان إلى رسم 
بیاني توضیحي 

-

أین یتوزع السكان ؟-
ما ھي المناطق الكثیرة -

السكان ؟ 
ماھي المناطق الخالیة -

السكان ؟
لماذ ا یقل السكان في -

الغرب ؟

الطبیعة 
لقاسیة ا

:) توزع السكان3
واجھ كثافة سكانیة كبیرة رغم كبر مساحة الصین إال أنھا ت-

2ن / كلم 200تبلغ 

یتركز معظم سكان الصین في السھول وعلى ضفاف األنھار -
% من السكان یتركزون في شرق الصین) 90(

من سكان الصین ) 1/3(1999بلغ عدد سكان المدن سنة -
%34أي 

"2ن كلم400أكبر المدن كثافة ھي مدن شرق الصین " -
الصینیة : شانقھاي ، بكین ، ھاربین ، كانتون ، وأھم المدن-

كومینغ شانقدو 
%66رغم ذلك یعیش أغلب سكان الصین في الریف -

من سكان الصین )2/3(1999حسب إحصائیات 
ملیون 150بلغ عدد  النزوح الریفي في الوقت الحاضر -

نازح بسب عدم توفر الظروف في الریف ومغریات المدینة 

القدرة على ربط السطح -
والمناخ بتوزع السكان 

على الخریطة    

ما ھي الحلول التي -
تقترحھا ؟

ھل ھي كافیة ؟-
ما ھي الحلول المطبقة -

في الجزائر ؟

تحدید النسل 
موانع 
الحمل 
المنح 

العائلیة 

:) الحلول للحد من النمو السكاني4
" طفل واحد لكل أسرة "1980تحدید النسل سنة -
توفیر موانع الحمل -
معاقبة العائالت التي تنجب أكثر من طفل -
التوعیة خاصة للنساء -
العمل بجد لزیادة االنتاج–

تحسیس التلمیذ 
بخطورة العدد الكبیر 

على من السكان
الصین وضرورة 

تطبیق الحلول 
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س
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ت
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س

كت
لم

:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

من سكان المعمورة فھو ¼یتمیز الصین باحتوائھ ل :االستنتاج
حقا العمالق النائم    

إلستنتاجاالقدرة على 

" توزیع سكان الصین"    50ارسم الخریطة ص )1
51حل التمرین ص )2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا10مذكرة رقم-
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
الصین    الوحدة :

التحول االقتصادي في الصین:الوضعیة
ات + نصوص+  صوراحصائیخریطة الصین طبیعیا وبشریا+الوسائل:

+ ك الثالثة ثانويكتاب جغرافیة العالم المعاصرك م+:المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
1949تحدید حالة االقتصاد الصیني قبل ثورة -1
القدرة على اكتشاف ممیزات االقتصاد الصیني أثناء الثورة-2

التعرف على ممیزات كل مرحلة من القدرة على :الكفاءة القاعدیة
مراحل تطور الصین لیوازن بینھا ویسخلص حصیلة التطور 
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قو
الوضعیةت

االشكالیة 
بسبب ركود االقتصاد واستالء 2000بأن الصین ستشھد مجاعة كبیرة في نھایة سنة 1945نة تنبأ الخبراء س

كان الصین من بین الدول األكثر 2000مجموعة من االقطاعیین على األراضي وسیادة الفقر ، لكن بحلول سنة 
نغ  تقدما وازدھارا وھذا بفضل إصالحات الزعیم ماوو تسي تونغ ثم بعده إصالحات زھاو زیا

ات + نصوص+  صوراحصائیخریطة الصین طبیعیا وبشریا+السندات

أسطر تبین فیھا حالة االقتصاد الصیني قبل 8إنطالقا من النص و اعتمادا على الكتاب المدرسي أكتب فقرة من التعلیمة
ي تونغ " ثم إصالحات زھاو زیانغ وبعد الثورة " إصالحات ما ووتس1949الثورة 

التقویم الوضعیات واألنشطة (سیرورة التعلم )المفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
كیف كانت حالة -

الصین قبل ثورتھ ؟
لماذا قام ماووتسي -

تونغ بھذه الثورة ؟
في ید من كانت -

أغلب األراضي ؟
لماذ اتبعت الصین -

قبل الثورة العزلة 

ثورة 
1949 ،

ماووتسي 
تونغ ، 

االقطاع ، 
سیاسة 
العزلة 

:1949) حالة االقتصاد الصیني قبل ثورة 1
أكتوبر 1أي قبل إعالن قیام جمھوریة الصین الشعبیة في -

م بقیادة ماووتسي تونغ وتمیزت ب:1949
% من سكان الصین " على معظم 10سیطرة االقطاع" -

% من مجموعھا "واستغالل 90األراضي الزراعیة "
الفالحین أبشع استغالل 

اتبع الصین قبل ثورتھ سیاسة العزلة-
ئل التقلیدیة في الزراعة والصناعة استخدام الوسا-
انتشر الفقر والمجاعة -

التقویم التكویني-
القدرة على تحدید -

الحالة الحقیقیة 
للصین واقتصاده 
وریفھ قبل ثورة 

1949

-

كیف أصبح وضع الصین 
الثورة ؟أثناء

ما ھو النھج الذي اتبعتھ 
الصین ؟

ما نوع االصالحات التي 
اتبعتھا ؟

كیف واجھت االقطاع ؟
ما المقصود بالتخطیط 

المركزي ؟
ما المقصود بالتأمیم ؟

كیف حاولت تحسین دخل 
األسر ؟

ھل نجحت الصین ؟

التخطیط 
المركزي ، 

النھج 
االشتراكي ، 

التأمیم ، 
التعاونیات 
الفالحیة ، 

:1980-1949) حالتھ أثناء الثورة 2
تبنت الصین النھج االشتراكي وقامت ب :-
إلغاء النظام االقطاعي وتنفیذ االصالح الزراعي قصد -
طویر الریف والنھوض بالزراعة ت
التخطیط المركزي -
ملیون أسرة 70تأمیم األراضي وتوزیعھا على -
1953تطبیق نظام التعاونیات الفالحیة بدایة من -
استخدام المكننة وااللة الحدیثة-
اقامة المصانع في المناطق الداخلیة-
الحد من توسع المدن والنزوح الریفي-
ور الحضانة لتحریر النساء من العمل المنزلي انشاء د-

والمساھمة في بناء الصین وتحسین دخل األسرة 
* لكن كل ذلك لم ینجح حیث ضربت الصین مجاعة سنة 

ملیون صیني 25أدت إلى وفاة 1959

القدرة على )1
ستوعاب العدید ا

من المصطالحات 
الالقتصادیة 

الجدیدة على ذھنھ 
القدرة على تحویل )2

االحصائیات إلى 
استنتاج وخالصة 

لواقع الصین خالل 
الثورة  

كیف أصبحت حالة الصین 
بعد الثورة ؟ 

متى توفي ماووتسي تونغ 
 ؟

كیف تحول اقتصاد الصین 
 ؟

لماذا فتحت األبواب 
لالستثمارات األجنبیة 

الخارجیة 
ھل نجحت الصین ؟

زھاوزیانغ 
، االنفتاح 

على الخارج 
 ،

االستثمارات 
االجنبیة ، 

تحریر 
السوق ، 
العمالق 

النائم 

:) حالتھ بعد الثورة3
بعد وفاة ماووتسي تونغ  خلفھ زھاوزیانغ وقام بعدة -

إعادة األراضي إلى الفالحین -إصالحات منھا :
االنفتاح على الخارج ، مظھر من مظاھر العصرنة والتقدم، -

بتحریر السوق الخارجیة  
  ناعيسرعة وتیرة النمو االقتصادي والتوسع الص-
فتح المجال لإلستثمارات الخارجیة  -
لقد ارتفع انتاج الصین في كل المجاالت فمثال الفحم كان -

"1983ملیون طن " لیصبح سنة 32"1949سنة 
عالمیا)  والصین تشھد نموا متسارعا في 3ملیون طن (675

كل المجاالت فھي بحقا العمالق النائم 

القدرة على ربط التغیر -
الجذري في سیاسة 

واقتصاد الصین بالتطور 
نمو السریع الحاصل وال

بھ
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ت

با
س
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:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

احل تمكن من خاللھا إرجاع لقد مر الصین بمر:االستنتاج
سكة التقدم والعمل إلى األمام       

إلستنتاجاالقدرة على 

) ما الفائدة من االنفتاح على الخارج وفتح االستثمارات    1
) اكتب فقرة تتحدث عن ثورة ماوو تسي تونغ  2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا11مذكرة رقم

01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
الصین    الوحدة :

التباين االقلیمي في الصین:الوضعیة
ات + نصوص+  صور احصائیخریطة الصین إقتصادیا+الوسائل:
+ ك الثالثة ثانويكتاب جغرافیة العالم المعاصرك م+:المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
القدرة على اكتشاف ممیزات كل إقلیم إقتصادي  -1
ابراز أھم التحوالت االقتصادیة في أقالیم الصین         -2

التمییز بین األقالیم االقتصادیة في القدرة على :الكفاءة القاعدیة
الصین وشرح أھم ممیزاتھا .          
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الوضعیةت

االشكالیة 
والجزائر لوجدنا تشابھا في كبیر المساحة وتنوع األقالیم ، فالجزائر بھا قلت لزمیلك لو أجرینا مقارنة بین الصین

إقلیم بحري وصحراوي وداخلي قاري بھ جبال وھضاب ولكل إقلیم خصائصھ االقتصادیة والبشریة حیث یتركز 
طلب منك أغلب السكان في االقلیم البحري ویقلون كلما اتجھنا نحو الداخل ، وبعد أن أنھیت كالمك عن الجزائر 

تبیان أقلیم الصین 

ات + نصوص+  صور احصائیخریطة الصین إقتصادیا+السندات

أسطر تبین فیھا أھم أقالیم الصین وخصائص كل اقلیم الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة 8أكتب فقرة من التعلیمة

التقویم واألنشطة (سیرورة التعلم )الوضعیات المفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 

اء
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كم تقدر مساحة الصین 
البحریة؟ 

كم یسكنھا من السكان 
ما ھي نسبة الكثافة 

السكانیة ؟
أعط أمثلة عن مدن ھذه 

المنطقة ؟ 
ما ھي أھم ممیزاتھا 

 ؟ االقتصادیة
ما المقصود -

باالستثمارات ؟

االستثمارات 
، مناطق 
اقتصادیة 

  خاصة 

الصین بھا عدة أقالیم متباینة ھي :
:) إقلیم الصین البحریة1
احة الصین % من مس14مساحتھا صغیرة ال تتعدى -
% من نسبة سكان الصین 41یسكنھا -
2ن / كلم353ذات كثافة مرتفعة وعالیة -

تتركز فیھا أھم المدن الصینیة مثل شنغھاي ، وھونغ -
مصنع لوحدھا " 180كونغ " بھا 

نشأت فیھا مناطق اقتصادیة خاصة "حرة" حدیثة -
وھي سریعة التطور .

لموقع الجغرافي المھم یعود تطور ھذا االقلیم إلى ا-
واحتوائھا على عدة موانئ وھو مركز استقطاب مھم 

لإلستثمارات 

التقویم التكویني-
القدرة على تحدید -

ھذه المنطقة على 
خریطة المجال 

الصیني وتمییزھا 
عن بقیة المناطق 

ھذه المنطقة أین تمتد
على الخریطة ؟ 

كم تقدر مساحتھا ؟ 
كم تقدر كثافتھا ؟ 

وكم یصل عدد سكانھا ؟ 
ما ھي الممیزات 
االقتصادیة لھا ؟

الموارد 
األولیة 

والطاقویة، 
مركبات 
صناعیة 

:) إقلیم الصین الداخلیة2
% من مساحة الصین 29مساحتھا -
% من سكان 36أقل سكانا من الصین البحریة ب-

الصین 
2ن / كلم143بھا كثافة سكانیة متوسطة ب -

ھي منطقة ریفیة وزراعیة " القمح واألرز " -
غنیة بمواردھا األولیة والطاقویة مثل تشونغ كنغ ، سیان -
1949شھدت قیام مركبات صناعیة ھامة بعد ثورة -

القدرة على تحویل -
االحصائیات إلى 

استنتاج وخالصة 
لخصائص كل 

اقلیم من الصین   

ما ھي خصائص اقلیم 
الصین الغربي؟

كم یقدر عدد سكانھ؟ 
كم تقدر الكثافة السكانیة 

بھ؟
ما ھي الممیزات 

االقتصادیة لھذا االقلیم ؟ 
لماذا ھو متخلف 

اقتصادیا ؟

سھوب ، 
عزلة 

طبیعیة 

:) إقلیم الصین الغربیة3
% من مساحة الصین أي ھي 57تقدر مساحتھا ب -

االقلیم األكبر مساحة 
% فقط من مجموع سكان 23ھي قلیلة السكان ب -

الصین 
2ن / كلم48كثافتھا ضعیفة وبھا مناطق نادرة السكان " -

وھي عبارة عن منطقة من الھضاب والمرتفعات -
تعتبر إقلیم مھم رعویا " سھوب رعویة " -
اصالت " عزلة طبیعیة " تعاني من نقص شبكة المو-
وھي متأخرة اقتصادیا مثل منطقة التبت المحتلة من -

1950الصین منذ 

القدرة على ربط -
خصائص سطح الصین 

وممیزاتھ الطبیعیة 
واالقتصادیة وواقع 

االقلیم الغربي للصین 
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ما

تث
س

ا
ت

با
س

كت
لم

:وضعیة اإلدماج ا
(مؤشر التقویم)

یمتاز الصین بتنوع أقالیمھ اقتصادیا :االستنتاج
وطبیعیا وھذا راجع لشساعة مساحتھ        

إلستنتاجاالقدرة على 

56) ارسم الخریطة ص 1
  غ   ) فیم تتضح أھمیة مدینة ھونغ كون2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا12مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
الصین    الوحدة :
المــدينـــة الصـــینیـة "  «مــلـــف :الوضعیة
ك م+ احصائیات  +الصین بشریا صور+خریطة الوسائل:
+ ك التالثة ثانوي2004أطلس البلدان +ك م::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
للنزوح الریفي وانعكاساتھ  تفسیر العوامل الحقیقیة -1
ابراز األخطار التي تھدد المدن الصینیة نتیجة االكتظاظ    -2

ربط ظاھرة اكتظاظ المدن الصینیة القدرة على :الكفاءة القاعدیة
بالنزوح الریفي وا ستخلص انعكاسات ذلك   
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الوضعیة
االشكالیة 

مع والدك في الصباح بالسیارة فتأخرتم بسبب الزحمة وكثرة السیارات فقلت لھ إن ھذا األمكر ذھبت إلى المدرسة
مزعج وكأننا في الصین فقال لك إن ثلثي سكان الصین في الریف ونحن أفضل منھ لكن الصین بدأت في اآلونة 

لتي تنجم عنھ وأھم الحلول اآلخیرة أیضا تعاني النزوح الریفي فتساءلت عن أسباب النزوح الریفي والمشاكل ا
للتقلیل منھ 

ك م+ احصائیات +الصین بشریا صور+خریطة السندات

أسطر تبین فیھا توزع سكان الصین بین الریف والمدینة وأسباب النزوح الریفي وآثاره والحلول 8أكتب فقرة من التعلیمة
المقترحة 

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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عرف المدینة ؟ -
كیف ھو عدد سكان -

المدن الصینیة ؟
أین تتركز الكثافة الكبیرة -

في الصین ؟
أعط أمثلة للمدن الشرقیة -

في الصین ؟ 
ما حكمكم على عدد -

سكان المدن الصینیة 
مقارنة بالریف ؟

الریف 
المدینة 

:) نسبة سكان المدن1
جة جلب لقد توسعت المدن الصینیة بشكل كبیر جدا نتی-

سكان الریف 
من سكان الصین ) 1/3(1999بلغ عدد سكان المدن سنة -

%34أي 
"2ن كلم400أكبر المدن كثافة ھي مدن شرق الصین " -

وأھم المدن الصینیة : شانقھاي ، بكین ، ھاربین ، كانتون ، 
كومینغ شانقدو 

%66رغم ذلك یعیش أغلب سكان الصین في الریف -
من سكان الصین ) 2/3(1999حسب إحصائیات 

التقویم التكویني 
القدرة على تحدید -

منطقة مشكل المدن 
الصینیة مع تحدید بعض 

ھذه المدن على الخریطة    

ما ھو الریف ؟ -
ما ھو النزوح الریفي ؟ -
كم بلغ عدد النازحین ؟ -
ما ھي أسیاب النزوح -

الریفي في الصین ؟ 
ما المقصود بالخدمات -

االجتماعیة ؟
ھي الصناعات ما -

الغذائیة والخفیفة ؟
ما ھي السیاسة -

المطلوبة من الدولة ؟

الریف 
النزوح 

قطاع 
الخدمات 
الصناعة 
الغذائیة 

والخفیفة 

:) النزوح الریفي الریفي وأسبابھ2
النزوح الریفي ھو الھجرة من الریف إلى المدینة سواء -

كانت دائمة أو مؤقتة 
وزاد بشكل 1980نازح سنة ملیون30یلغ عددھم -

ملیون نازح 150رھیب في الوقت الحاضر حیث بلغ 
وھذا راجع إلى : 

-تنوع الخدمات فیھا خاصة قطاع التجارة-
-----توفر فرص العمل في الصناعة  الغذائیة والخفیفة -

توفر المرافق العامة والصحة ... 
االعتقاد ان المدینة ھي مكان التحضر واتلتقدم-
ود سیاسة واضحة من الدولة لتثبیت السكان في عدم وج-

الریف والحد من النزوح  

تحدید نوع القدرة على -
أسباب النزوح الریفي 

وماھیتھ .

القدرة على استنتاج -
العوامل المؤدیة إلى 

النزوح ؟  

ما ھي نتائج النزوح -
الریفي ؟ 

كیف یعتبر خطرا على -
الفردوالمجتمع ؟ 

كیف یساھم في انتشار -
اآلفات ؟

كیف یؤدي إلى البطالة -
في الصین ؟ 

ما ھي الحلول التي -
تقترحھا ؟

رفاھیة 
عجز 

المؤسسات 

:) نتائجھ3
رغم أن من حق إنسان الریف الصیني العیش في -

ن وتحضر إال أن نزوحھ یشكل خطرا على رفاھیة وتمد
االقتصاد والمجتمع وبالتالي الدولة حیث یساھم "

في انتشار اآلفات في المدن والبیوت القصدیریة -
اھمال األراضي  وعجز المؤسسات االقتصادیة -

واالجتماعیة والثقافیة في استقبال العدد الكبیر من 
ض وعدم انتشار البطالة نتیجة اھمال األر-السكان

وجود مناصب في الصناعة 
انتشار الفقر والتشرد وتشویھ منظر المدینة -

استنتاج القدرة على 
نتائج النزوح الریفي 

على الفرد والدولة 
واالقتصاد 

القدرة على تخمین 
الحلول المقترحة للحد 

من ھذه الظاھرة ؟
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:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

إن الصین تشھد نزوح ریفي كبیر یجب التحكم :االستنتاج
فیھ بسیاسة راشدة  

درة على التوصل الق
لإلستنتاج

تحدث عن تاریخ ظھور الصین وأصل التسمیة ومراحل )1
تطورھا .

ترحھا للتقلیل من النزوح ما ھي الحلول التي تق)2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا13مذكرة رقم 
01:د الحصصعدمتوسطالثانیةالمستوى:
قارة أمریكا العالم الجدید   الوحدة :

قارة أمريكا " العالم الجديد ":الوضعیة
+ نصوص+  + جداول احصائیة خریطة أمریكا طبیعیا الوسائل:

صور 
أساسي + ك الثالثة ثانوي8ك م+كتاب الجغرافیا ::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
تعمیر القارة ومصیر السكان األصلیینتفسیر -1
ابراز المظاھر التضاریسیة في القارة -2

مواقع المصانع الكبرى في القدرة على تحدید :الكفاءة القاعدیة
الیابان ومرتبتھا العالمیة
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الوضعیة
االشكالیة 

القدیم فتساءلت ھل ھناك عالم جدید فأجابك والدك نعم إنھا كنت تطالع في كتاب التاریخ فوجدت مصطلح العالم
م ، فقررت البحث عن 15قارة أمریكا ، فقلت لھ ولماذا سمیت بذلك فقال لك ألنھا أكتشفت حدیثا في نھایة القرن 

ھذه القارة من حیث اكتشافھا والموقع والخصائص الطبیعیة والمناخ 

+ نصوص+  صور + جداول احصائیة خریطة أمریكا طبیعیا السندات

أسطر تبین فیھا اكتشاف أمریكا وموقعھا وخصائصھا ومناخھا 8أكتب فقرة من التعلیمة

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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تحدث عن موقع القارة -
األمریكیة 

لماذا تسمى بالعالم الجدید -
 ؟

ماذا یحدھا من جمیع -
الجھات ؟

ما ھي المضایق المھمة -
التي تشرق علیھا ؟

العالم القدیم 
أمریكو 

فوسبوتشي 
مضیق 
ماجالن 

قناة بنما 
مضیق 
  برنق 

:)الموقع الجغرافي و االمتداد الفلكي1
تقع أمریكا في غرب العالم القدیم ( أوروبا،آسیا،افریقیا)-
طرف وھي تعرف بالعالم الجدید الكتشافھا حدیثا من -

م15أمریكو فوسبوتشي أواخر القرن 
55تمتد طولیا من الشمال الى الجنوب من دائرتي عرض -

  غربا  160و40شمال وبین خطي طول 71جنوبا الى 
یحدھا شماال المحیط المتجمد الشمالي وجنوبا القارة -

القطبیة ج وشرقا المحیط األطلسي وغربا المحیط الھادي
كمضیق ما جالن وقناة بنما تشرف على مضایق ھامة-

ومضیق برنق   

ینيالتقویم التكو
القدرة على الوصول -

تحدید موقع القارة 
الجغرافي والفلكي 

القدرة على تحدید -
المضایق الھامة التي 

تشرف علیھا  

مساحة قارة كم تقدر -
أمریكا ؟

ما ترتیبھا العالمي ؟-
ما ھي القارات التي -

تكونھا ؟

الجنوبیة 
الوسطى 
الشمالیة 

:) المساحة2
2% من الیابس " 31أي 2ملیون كلم 42تقدر مساحتھا -

عالمیا "
وھي تنقسم الى ثالث قارات " الجنوبیة والوسطى -

والشمالیة"

القدرة على استنتاج 
رتبتھا العالمیة ضمن 

القارات 

ما ھي أھم األقالیم -
المناخیة السائدة في 

القارة ؟
حدد أماكن تركز كل -

اخ ؟من

القاري 
المداري 

المحیطي 

:) المناخ3
تسودھا جمیع األقالیم المناخیة :-

كالمناخ القطبي شماال وجنوبا والقاري في الداخل -
كا الوسطى والمحیطي على الساحل والمداري في أمری

واالستوائي على المناطق التي یمر بھا خط االستواء ومناخ 
البحر المتوسط في السواحل الشرقیة ومناخ الجبال 

المرتفعة والمناخ الصحراوي غربا 

القدرة على استنتاج أھم 
األقالیم المناخیة السائدة 

في القارة وأماكن 
تركزھا 

اف القارة ؟مت تم اكتش-
من اكتشفھا أول مرة ؟ -
كیف سماھا ؟-
لماذا قام بالرحلة غربا -

 ؟
من اكتشفھا بعده ؟-
متى بدأ االنسان یظھر -

في القارة ؟

كریستوف 
  كولومبس 

الھنود 
الحمر 

:) اكتشاف القارة وتعمیرھا4
عند االكتشاف بأن األرض كرویة الشكل قام كریستوف -

كولومبس برحلة الى الغرب آمال الوصول الى الھند 
-فوصل الى أمریكا ولكنھ لم یعرف أنھ اكتشف قارة جدیدة -

االیطالي أمریكو فوسبوتشي فأعلن أن البالد وبعده قام 
المكتشفة قارة جدیدة فعرفت باسمھ

تم تعمیر قارة أمریكا عبر ھجرات قدیمة للسكان األصلیین -
" الھنود الحمر " من آسیا ثم احتالل األوروبین لھا في 

العصر الحدیث وماتبعھا من ھجرات    

القدرة على استنتاج 
أصل السكان ومتى بدأ 

تعمیر القارة  
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ما
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س

ا
ت
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س
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ا

:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
تعد قارة أمریكا القارة الوحیدة المتفردة بأنھا أطول قارة 

وبھا ثالث قارات 

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

66ارسم قارة أمریكا ص )1
ما ھي العوامل التي جعلت مناخ أمریكا یتنوع )2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا14مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
قارة أمریكا العالم الجدید   الوحدة :

توزع السكان في قارة أمريكا:الوضعیة
+ نصوص+  صور + جداول احصائیة خریطة أمریكا بشریا الوسائل:

أساسي + ك الثالثة ثانوي8ك م+كتاب الجغرافیا ::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
تعمیر القارة ومصیر السكان األصلیینتفسیر -1
ابراز المظاھر التضاریسیة في القارة -2

شرح تنوع وتباین توزع السكان مع القدرة على :الكفاءة القاعدیة
تحدید مراحل تعمیر القارة  

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
م 

وی
تق

الوضعیة
االشكالیة 

فجذب انتباھك أن الثالثة األوائل أمریكیین ، ولكنھم زنوج م100كنت تشاھد ألعاب القوى ، وبالضبط سباق 
فتساءلت ھل ھم سكان أمریكا األصلیون أم البیض ھم األصلیون وأیھم أكثر من اآلخر وأین یتركز كل واحد

+ نصوص+  صور + جداول احصائیة خریطة أمریكا بشریا داتالسن

أسطر تبین فیھا من ھم السكان األصلیون ومن ھم المھاجرون وأماكن توزع السكان وأھم المدن 8أكتب فقرة من التعلیمة
الكبرى والعوامل المتحكمة في ذلك 

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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كیف یسمى سكان قارة -
أمریكا ؟

من أین قدموا ، وكیف -
وصلوا ؟

ما ھي الحضارات التي -
أسسوھا ؟

كیف ھو عددھم اآلن؟-

الھنود الحمر 
مضیق برنق 

االنكا ، 
زتیكاأل

المایا ، قبائل 
الشیین 

والكومانش 
والسیو 

:)الھجرات القدیمة" السكان األصلیون "1
ھم السكان القدامى ألمریكا " الھنود الحمر حسب تسمیة -

كریستوف كولومبوس " 
ألف سنة 40قدموا من آسیا عن طریق مضیق برنق منذ -
ھا شاھدة الى اآلن كحضارة االنكا أسسوا حضارات ما زالت آثار-

والمایا واألزتیك ا في وسط وجنوب القارة ، أما في شمالھا بقیوا 
على شكل قبائل تعیش على الصید والرعي كقبائل الشیین 

والكومانش والسیو .
ھم الیوم أقلیة بسبب االبادة من الجنس األبیض األوروبي  -

القدرة على الوصول 
دید الطریق الذي قدم تح

منھ السكان األصلیون مع 
تحدید أھم حضاراتھم 

متى بدأت الھجرات -
الحدیثة ؟

من ھم المھاجرون -
وروبیون ؟األ

من أین قدموا ولماذا ؟-
لماذا جيء بالزنوج ؟-

االتین 
األنقلوسا 

كسون 
الزنوج 

:) الھجرات الحدیثة " األوروبیة"2
تتمثل في الجنس األبیض حیث قدم الى القارة ابتداء من القرن -

م حیث تم احتالل أمریكا الجنوبیة من طرف االسبان 16
والبرتغالیین( جنوب أوروبا أو اآلتین )  بحثا عن المعادن الثمینة  

تم احتالل أمریكا الشمالیة من طرف الوافدین من أوروبا  كما -
الشمالیة الغربیة " األنقلوسا كسونسیة " 

أما الزنوج تم نقلھم من افریقیا كعبید لیعملوا في الزراعة -
والمناجم واألعمال الشاقة .

القدرة على استنتاج 
لألسباب الحقیقیة وراء 

يء األوروبیون الى مج
القارة واحضارھم للعبید  

كم یقدر عدد سكان أمریكا -
 ؟

كم تقدر الزیادة السكانیة -
بالقارة ؟

الزیادة 
السكانیة 

:) عدد ونمو السكان3
2001م ن سنة 837.4یقدر عدد سكانھا ب -
% وھي منخفضة في أمریكا 17.50تبلغ الزیادة السكانیة بھا -

والجنوبیة  ش ومرتفعة في أمریكا الوسطى

القدرة على ربط عدد 
السكان بمساحتھا 

واختالفھا حسب القارة  

كم تقدر الكثافة السكانیة -
بالقارة ؟

كیف تتوزع ھذه الكثافة ؟-
ما ھي المناطق المكتظة ؟-
ما ھي المنطق المتوسطة -

السكان ؟ والضعیفة 
السكان ؟

الكثافة 
السكانیة 

2ن كلم19.93تقدر الكثافة السكایة بالقارة :) توزع السكان4

ویتوزعون توزعا غیر عادال بالشكل التالي
على الشریط الساحلي الشرقي ل و م أ) مناطق مطتظة السكان :

ن2000أ والبرازیل ودول أمریكا الوسطى تتعدى 
ن  20: داخل القارة (ال تتعدى ب) مناطق متوسطة الكثافة
: كما في أدغال األمزون وصحراء ج) مناطق ضعیفة الكثافة 

ن ) 1أتكاما وأالسكا ( أقل من 

القدرة على استنتاج 
اماكن اكتظاظ وانخفاض 

توزع السكان مع تفسیرھا 

ما ھي المن األكثر اكتظاظ -
في قارة أمریكا ؟

المدن 
الملیونیة 

: وتسمى بالمدن الملیونیة كنیویورك ، شیكاقو ) المدن الكبرى5
نیرو، ساو باولو في البرازیل ،  في و م أ ،  ریو دي جا

كمیكسیكو بالمكسیك 

المن القدرة على تحدید 
الملیونیة ودولھا  

بة ما ھي العوامل الجاذ-
للسكان ؟ 

كیف تجذب السھول -
السكان ؟ 

ما ھي العوامل الطاردة -
للسكان ؟

-

السھول 
الداخلیة 

والساحلیة 
االنشطة 

االقتصادیة  

السھول الداخلیة والساحلیة الواسعة -:) عوامل جذب السكان6
ریة المتوسطیة المناطق المعتدلة والمدا-
االنشطة االقتصادیة والثروات الطبیعیة -
التركیز القدیم لألجداد -

:* كالمناخ البارد والفیضانات والحار جدا * عوامل طرد السكان
* الجبال والغابات الموحشة 

* االستعمار واألمراض 

القدرة على التوصل الى 
األسباب الجاذبة للسكان 

والطاردة لھم 
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:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
تعد قارة أمریكا قارة قدیمة التعمیر حدیثة االكتشاف متباینة 

التوزیع السكاني  

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

70ارسم خریطة توزع السكان في أمریكا  ص )1
لماذا یعتبر سكان أمریكا مزیجا من شعوب العالم ؟ )2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا15مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
قارة أمریكا العالم الجدید   الوحدة :

أمريكا الشمالیة والجنوبیة:الوضعیة
خریطة أمریكا طبیعیا وسیاسیا  + نصوص+  صور + ك م الوسائل:
لثة ثانويأساسي + ك الثا8ك م+كتاب الجغرافیا ::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
ان یحدد على الخریطة دولتي المكسیك وكندا  -1
ابراز أھم الخصائص االقتصادیة والبشریة في كل قارة -2

شرح تنوع وتباین بین األقالیم الثالثة القدرة على :الكفاءة القاعدیة
مستوىالموجودة في القارة لیستخلص الفوارق من حیث التطور وال

ق
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ة ا
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ي
ص
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 ت
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قو
الوضعیةت

االشكالیة 
كلنا یخلط بین أمریكا و الوالیات المتحدة األمریكیة وھذا ما حدث مع تلمیذ زمیلكم في القسم اآلخر حیث أخلط 

بینھم ، حیث یضن أن قارة أمریكا كلھا متقدمة ، لكن عندما اتضح لھ األمر أن أمریكا القارة لیست و م أ تساءل 
أقسام القارة وأجزائھا ما ھي دول أمریكا وھل كلھا متقدمة وما ھي 

خریطة أمریكا طبیعیا وسیاسیا  + نصوص+  صور + ك م السندات

اسطر تبین فیھا االختالف بین شمال وجنوب القارة مع إعطاء مثال عن دولة من الشمال ودولة 8أكتب فقرة من التعلیمة
تج عن ھذا التقسیم من الوسط والجنوب وماذا ن

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ال حظ الخریطة جیدا ، ما -
ھي الدول المكونة 
ألمریكا الشمالیة ؟ 

كیف ھي من حیث التقدم -
االقتصادي ؟

ما ھي بعض دول امریكا -
الجنوبیة ؟ 

ید الحد
والصلب 

السائرة في 
طریق النمو 

:) االختالف بین الشمال والجنوب1
ال من دولتین متقدمتین ، ھما كندا و ال و م أ یتكون الشم-
تحتل و م أ المرتبة األولى عالمیا اقتصادیا وفي العدید من -

الصناعات كالحدید والصلب و الطائرات ...الخ  
في حین یتكون الجنوب من مجموعتین من الدول المتخلفة -

والسائرة في طریق النمو ، أكبرھا البرازیل والمكسیك 

التقویم التكویني-
القدرة على الوصول 

تحدید قارة أمریكا 
الشمالیة ودولھا وقارة 

أمریكا الجتوبیة  

ما ھي خصائص كندا -
طبیعیا ؟ 

ما ھي خصائصھا -
االقتصادیة ؟

ما ھي بعض الصناعات -
فوقة فیھا عالمیا ؟المت

كندا 
الممونین 

المحروقات 
الصناعة 
الكمیاویة 

المیزان 
التجاري 

:) خصائص أمریكا ش " كندا مثال "2
تعتبر دولة كندا من الدول المتطورة والكبیرة المساحة    -
وھي من الممونین العالمیین األوائل بالنسبة للقمح -

والخشب والبترول والغاز ....الخ 
صناعات كالمحروقات و وھي أیضا متقدمة في عدة-

لبخشب والمعدنیة وصناعة السیارات والصناعة الكمیاویة 
یسجل میزانھا التجاري ربحا سنویا معتبرا .-

القدرة على  استنتاج 
ندا في بعض خصائص ك

الناحیة االقتصادیة 
وربطھا بالمساحة 
والمناخ والثروات

ما ھي الخصائص -
االقتصادیة لدولة 

المكسیك ؟ 
ما ھي بعض المشاكل -

التي تعاني منھا ؟ 
ما ھي الثروات -

المنجمیة والمعدنیة 
التي تملكھا دولة 

المكسیك ؟

السائرة في 
طریق النمو 

تضخم 
المدن 

الزیادة 
لسكانیة ا

النزوح 
الریفي 

:) خصائص أمریكا الوسطى والجنوبیة " المكسیك مثال"3
یعتبر المكسیك من الدول السائرة في طریق النمو -
یعد البترول الثروة األساسیة فیھ وھو من كبار منتجیھ -
الى جانب امتالكھ ثروة منجمیة كالفضة والنحاس والحدید -
اضافة الى الحوامض وقصب السكر والبن والقطن والذرة -
من  2/  3یعرف المكسیك مشاكل كثیرة كتضخم المدن " -

السكان في المدن " بسبب الزیادة السكانیة والنزوح الریفي 

القدرة على استنتاج 
خصائص دولة المكسیك 
وأسباب تخلفھا وبعض 

جھودھا من أجل النمو   

ما ھي النتائج المترتبة -
على تقسیم أمریكا الى 

دولتین  متقدمتین 
وأغلبیة متخلفة ؟

كیف استغلت الدول -
دول المتخلفة المتقدمة ال

 ؟
ما ھي الحلول التي -

تقترحھا ؟ 

الشركات 
االحتكاریة 

الھوة 
سوق 

لتصریف 
المنتجات 

الغزو 
االعالمي 

:) نتائج ھذا التقسیم 4
تین الشمالیتین لثروات البلدان المتخلفة استغالل الدول-

جنوبا عن طریق الشركات االحتكاریة وبأبخس األثمان 
زیادة الدول المتخلفة جنوبا في التخلف والدولتین -

الشمالیتین في التقدم " ازدیاد الھوة بینھما "
جعل الدوتین الشمالیتین لدول أمریكا ج سوقا لتصرف -

منتوجاتھا وتطبیق تجاربھا
غزو بلدان الجنوب اعالمیا وثقافیا ومحاولة امالء -

شروطھا علیھا على غرار و م أ وكوبا 

تحدید القدرة على 
النتائج المترتبة عن 

ھذا التقسم    
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س
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ت

با
س
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ا

:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
تعد قارة أمریكا قارة المفارقات حیث تضم عالمین مختلفین 

في التقدم  

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

77ص 7و 6حل الوثیقة رقم )1
دول من األمریكتین على الخیار 10اذكر عواصم )2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا16مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةلمستوى:ا

قارة أمریكا   الوحدة :
نشاط إدماجي "مشكل الحدود بین و م أ والمكسیك":الوضعیة

ك م +والمكسیكالحدود بین و م أصور+خریطة الوسائل:
المعرفة المجلد الثالث+ ك التالثة ثانوي+ ك ك م::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
المدن بین و م أ والمكسیك على الخریطة د أھم یحدالقدرة على ت)1
القدرة على الوصول إلى ایجاد حلول مناسبة للظاھرة)2

مواقع المصانع المقامة على القدرة على تحدید :الكفاءة القاعدیة
الحدود بین وم أ والمكسیك .  

ق
ال
ط
الن

ة ا
حل

مر
  

ي
ص

خی
ش

 ت
یم

قو
ت

الوضعیة
االشكالیة 

لك لقد سئمت العیش في الجزائر ، ولو أجد فرصة للحرقة للخارج فلن أفوتھا ، فقلت لھ لماذا تذھب قال لك زمی
ھناك ، فقال لك من أجل العمل فقلت لھ أنك تضن أن فرنسا أ و م أ تتوفر على فرص العمل ، بل العكس فشبابھا 

االجتماعیة المنتشرة في الدول أیضا یعاني من البطالة ، وأخطر شيء والذي ال یدركھ الحراقة ھو اآلفات
المتقدمة ك و م أ إضافة إلى تلوث الطبیعة فكم من شاب ذھب صحیح البدن وعاد سقیم علیل 

ك م +والمكسیكالحدود بین و م أصور+خریطة السندات

للعمل في و م أ من أقرب الدول إلیھا وھي المكسیك مبرزا اآلفات أسطر تبین فیھا مشكل الھجرة8أكتب فقرة من التعلیمة
االجتماعیة المنتشرة بھا وظاھرة التلوث البیئي

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 

ـــ
ـــ

بـ
اء

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

نــ
ـ

لم
ـــ

ـــ
ـــ

عـ
ـــ

ـــ
ــت

ـــ
الـ

ما ھو المشكل الذي -
تعاني منھ دولة   

المكسیك؟ 
ھل تتوفر المكسیك على -

مناصب الشغل ؟
بماذا سیقوم العمال -

المكسیكیون ؟ 
بماذا قامت الشركات -

األمریكیة لمواجھة مشكل 
الھجرة الى و م أ  

البطالة ، ید 
عاملة 

رخیصة 
ومتجددة ، 
ماكیالدور

س 

:) مشكل الھجرة للعمل في و م أ 1
نتیجة البطالة المتفشیة في المكسیك وعجز الدولة عن -

توفیر فرص العمل ظل المكسیسكون زمنا طویال یعبرون 
الحدود شماال للعمل في و م أ  

ن ھذه الھجرة السریة وعجز و نتیجة المشاكل التي تنجم ع-
م أ والمكسیك التحكم فیھا تم اقامة مصانع أمریكیة على طول 

الحدود لتشغیل ھؤالء المھاجرین كید عاملة رخیصة 
ومتجددة وصل عددھم الى نصف ملیون عامل 

تسمى تلك المصانع ب ( ماكیالدورس) ثم توسعت اثر ذلك -
اقو ، ألباسو ، لتصبح مدن كبیرة على طول الحدود كسانتی

تیجوانا ...

تقویم تكویني-
المدن القدرة على تحدید 

ت الصناعیة التي ظھر
على الحدود 

القدرة على رسم طریق 
الھجرة من المكسیك الى 

و م أ  

ما ھو أبر مشكل ینجم -
عن الصناعة ؟ 

ھل بناء المصانع على -
الحدود یعود بالفائدة 

على المؤسسات 
األمریكیة 

ما ھي أنواع التلوث -
رة ؟ المنش

ما ھي مسببات كل نوع -
من أنواعھ ؟

-

السبق 
الصناعي 
منظمات 

البیئة
مجرى 

النفایات 

:) مشكل التلوث2
مصنعا على طول الحدود بین 2000لقد تم انشاء أكثر من -

  كلم  3000طول و م أ والمكسیك على
ومثلما تساھم في تخفیض البطالة في المكسیك فانھا تعود -

على المؤسسات األمریكیة بالسبق الصناعي ، كما أصبحت 
ھذه المؤسسات أألمریكیة بعیدة عن قوانین البیئة  و 

مراقبة منظمات حمایة الطبیعة والبیئة 
أصبحت بذلك المنطقة الحدودیة تعاني من مشكل كبیر ھو-

التلوث وبأنواعھ الثالثة .
و یعتبر نھر ریو غراندي  أكبر مجرى للنفایات في الھواء -

الطلق 

تحدید نھر القدرة على 
ریو غراندو الذي یعاني 

التلوث 

القدرة على استنتاج 
أنواع الثلوث الثالثة 
ومسبباتھا المعروفة 

ماذا ینتج عن البناء -
الفوضوي ؟

ما ھي اآلفات -
االجتماعیة التي 
انتشرت ھناك ؟ 

ما ھي األمراض -
المنتشرة من التلوث ؟ 

التي ما ھي المنظمات -
لھا شأن بھذا الموضوع 

  ؟

اآلفة 
االجتماعیة 
اجرام منظم 

األمراض 
الصدریة 

والحنجرة 

:) اآلفات االجتماعیة3
نتیجة الھجرة المتزایدة من المكسیك إلى و م أ ظھرت -

على الحدود بعیدة عن مجتمعات ومدن كبیرة غیر حضاریة 
شروط الرفاھیة واألمن 

فانتشرت البیوت ( القیتو ) واآلفات االجتماعیة من اجرام 
منظم ومخدرات وسرقة و أمیة وأمراض خطیرة ( األمراض 

أصبحت -الصدریة والحنجرة والجلد وسوء التغذیة ...)    
ھذه المنطقة من أخطر األماكن

المنظمات العالمیة للبیئة حاولت الدولتین وبالتعاون مع-
وحقوق االنسان والعمل اصالحھا لكن ذلك دون جدوى   

استنتاج القدرة على 
نتائج انشاء المدن 

الصناعیة على الحدود 

القدرة على ذكر أنواع 
عدیدة لآلفات 
االجتماعیة  
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ما

تث
س
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ت
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كت
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ا

:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

نتیجة التباین االقتصادي واالجتماعي بین :االستنتاج
الشمال والجنوب ازدادت رغبة الجنوبین للھجرة الى 

الشمال بما ینجم عنھ من مشاكل 

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

78ارسم الخریطة ص )1
ما ھي الحلول التي تقترحھا لھذا المشكل ؟)2

تقویم تحصیلي
قدرة على التطبیق ال



جغرافیا17مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
البرازیل   الوحدة :

نشاط السكان في البرازيل :الوضعیة
خریطة البرازیل بشریا  + نصوص+  صور + ك م الوسائل:
أساسي + ك الثالثة ثانوي8ك م+كتاب الجغرافیا ::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
یحدد دولة البرازیل على خریطة أمریكا طبیعیا -1
أصل السكان األصلیین و سبب نمو السكانتفسیر-2

شرح تنوع وتباین توزع السكان مع القدرة على :الكفاءة القاعدیة
تحدید العالقة بین نمو وتوزع السكان والمظاھر الطبیعیة ونشاط 

لسكان   ا

ق
ال
ط
الن

ة ا
حل

مر
  

ي
ص

خی
ش

 ت
یم
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ت

الوضعیة
االشكالیة 

باریات كأس العالم وقد أدى المنتخب البرازیلي مقابالت جمیلة جدا جعل أحد األصدقاء یقول شاھدنا مع بعض م
أن البرازیلیین خلقوا لكرة القدم فأقدامھم مھیئة لضرب الكرة ، فضحك علیھ زمیلھ فقال لھ ال ولكن الجو والمناخ 

لھم ال ھذا وال ذاك ولكن كثرة السكان والتضاریس البرازیلیة ھي التي جعلتھم یتقنون اللعبة ، فتدخلت أنت وقلت
یجعل التنافس بینھم ومھمة االختیار أسھل 

خریطة البرازیل بشریا  + نصوص+  صور + ك م السندات

السكان وعددھم حاول أن تقنع زمالئك وذلك من خالل تبیان موقع البرازیل وخصائصھا الطبیعیة وأصل التعلیمة
أسطر 8وتوزعاتھم والعوامل المتحكمة في ذلك ، في فقرة من 

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ــن
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أین تقع دولة الرازیل ؟ -
تھا ؟كم تبلغ مساح-
ما ھي عاصمتھا ؟-
ما ھي الدول التي تحدھا -

من جمیع الجھات ؟
ما ھو أوسع سل في -

البرازیل ؟
ما ھو أكبر نھر وغابة -

بالبرازیل ؟

برازیلیا 
سھل 

األمزون 
نھر األمزون 

غابة 
األمزون 

:) التعریف بھا 1
2ملیون م كلم8.5تقع البرازیل شرق أمریكا الجنوبیة بمساحة -

  كلم 7400من مساحة أمریكا ج ) و ساحلھا طویل 1/2(
عاصمتھا برازیلیا یحدھا من الشرق المحیط األطلسي ومن -

الشمال غوینا ، وفنزویال وكولومبیا ومن الغرب بیرو وبولیفیا 
وب األرغواي واألرجنتین وباراغواي ومن الجن

بھا سھول واسعة ھي سھول األمازون ونھر كبیر ھو نھر -
من المیاه العذبة في العالم ) وغابات كثیفة 1/5م ( 6518األمزون 

% من مساحتھا67ھي غابات األمزون 

التقویم التكویني
القدرة على تحدید 

البرازیل على الخریطة 
والدول المحاذیة لھا بنجاح 

تام  

كم یقدر عدد سكان -
البرازیل ؟

كم تقدر الزیادة -
كانیة بالبرازیل ؟الس

ما ھي األجناس -
البشریة المكونة 
لسكان البرازیل 

لماذا قدم األوروبیون -
الیھا ومعھم العبید ؟

خلیط 
قصب السكر 

:) أصل السكان2
م ن)  بنسبة زیادة 171(2001یقدر عدد سكان البرازیل سنة -

%120تقد ب 
یعتبر المجتمع البرازیلي خلیط من األجناس البشریة -
السكان األصلیین ( الھنود الحمر ) -
وبیون (الآلتین ) بالتوافد الى البرازیل خالل لقد قام األور-

مراحل التعمیر األولى (خاصة البرتغالیون ) والذین جلبوا 
األفارقة السود إلستغاللھم في مزارع قصب السكر 

حالیا یتوافد على البرازیل من كل أنحاء العالم -

تحدید القدرة على الوصول 
الطریق الذي قدم منھ 

السكان األصلیون
ى استنتاج القدرة عل

لألسباب الحقیقیة وراء 
مجيء األوروبیون  
واحضارھم للعبید  

كم تقدر الكثافة -
السكانیة بالبرازیل ؟

أین یتركز أغلب سكان -
البرازیل ؟ 

ما ھي أسباب ھذا -
التوزع السكاني ؟

-

العھود 
التاریخیة 

واالقتصادیة
المطاط  

ن / 20.11ارة تقدر الكثافة السكانیة العامة بالق-:) توزعھم3
% من سكان البرازیل في الشریط الساحلي 85یتركز -2كلم 

%46% منھم في الصناعة و24في الشرق والجنوب الشرقي 
% في الزراعة 30في الخدمات و 

یعود سبب ذلك الى اعتدال مناخھا و العھود التاریخیة (تمركز -
رات ساد المستوطنین البرتغالیین )  واالقتصادیة باعتبارھا فت

فیھا نشاط اقتصادي معین ( قصب السكر ، المطاط ، البن ، 
الذھب )  

القدرة على ربط عدد 
السكان بمساحتھا 
واختالف توزعھم 

القدرة على استنتاج 
أسباب اختالف توزع 

السكان   

ما ھي النتائج المترتبة -
ا التوزیع ؟عن ھذ

این ظھرت المدن -
الكبرى ؟

كیف ھو السكان في -
المناطق الداخلیة ؟

ما ھو الحل الذي -
عمدت الیة البرازیل 

للتوزیع العادل ؟

المشاریع 
االقتصادیة 

واالجتماعیة 
ریو جانیرو 

:) نتائج توزع السكان4
ترتب عن ھذا التركز السكاني الكبیر مایلي :-

* ظھور وتوسع المدن الساحلیة الكبرى واكتظاظھا 
* تركز النشاط االقتصادي في المنطقة الساحلیة 

* قلة السكان في المناطق الداخلیة
قتصادیة واالجتماعیة مما ینتج عنھ * سوء توزیع المشاریع اال

انتشار الفقر والبطالة واألمیة 
لتشجیع تعمیر واستغالل المناطق المتبقیة تم نقل العاصمة من 

1975ریو جانیرو الى المنطقة الشاسعة الداخلیة ( برازیلیا سنة 

التوصل الى القدرة على 
أسباب ھذا التوزع 

لنتائج المترتبة عنھ وا
والحلول المتبعة لذلك  
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:وضعیة اإلدماج 
التقویم)(مؤشر

:االستنتاج
تعد البرازیل من أكبر دول أمریكا ج  بثرواتھا ومساحتھا 

وسكانھا   

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

86ارسم خریطة الكثافة السمكانیة  في البرازیل   ص 
ماذا یترتب عن وجود الذھب في مناطق معینة من 

البرازیل؟ 

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا18مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
البرازیل   الوحدة :

الملكیة الزراعیة في البرازيل:الوضعیة
+ نصوص+  صور ات+ احصائیخریطة البرازیل اقتصادیاالوسائل:
+ ك الثالثة ثانويالثانیة متوسطك م+كتاب الجغرافیا ::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
إدراك التلمیذ أن المشكل في البرازیل لیس في قلة األراضي   -1
القدرة على ذكر بعض المزروعات التي تنتج في البرازیل-2

التعرف على الملكیات الزراعیة في القدرة على :الكفاءة القاعدیة
البرازیل باعتبارھا عائق للتنمیة      
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قو
الوضعیةت

االشكالیة 
إلى الدكان من أجل شراء البن ، لكنك تفاجأت بارتفاع سعره جدا ، فسألت صاحب المحل عن سبب ذلك اتجھت 

فقال لك ألنھ یستورد من البرازیل األولى عالمیا ، فسألتھ أیضا ما ھي المنتجات األخرى التي تنتجھا البرازیل 
وكیف توزع البرازیل أراضیھا على الفالحین.

+ نصوص+  صور ات+ احصائیخریطة البرازیل اقتصادیاالسندات

أسطر تبین فیھا أھم المنتوجاتن الزراعیة البرازیلیة وكیفیة توزع األراضي بین المالك مبرزا 8أكتب فقرة من التعلیمة
الخالفات الناتجة عن الملكیة 

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ما ھي االمكانیات -
الزراعیة الطبیعیة 

للبرازیل ؟
ما ھي محاصیلھا -

الزراعیة ؟
-
ما ھي مراتبھا العالمیة ؟-
أین تم استصالح -

األراضي ؟
انیة ما ھي الثروة الحیو-

التي تربى عند البرازیل
كم ھو عدد كل نوع وما -

ترتیب البرازیل عالمیا ؟

قصب 
السكر 

الصوجا 
المحاصیل 

التجاریة

:) االمكانیات الطبیعیة( تنوع االنتاج الزراعي )1
البرازیل عمالق زراعي ، یتمیز بضخامة وتنوع انتاجھ -

%25الزراعي فھو یحتل المرتبة األولى في إنتاج البن ( 
ملیون ھـ 4.3من االنتاج العالمي ) و قصب السكر ( بمساحة 

من االنتاج العالمي ) والحوامض 1/5) وزراعة الصوجا ( 
من االنتاج العالمي ) 1/4والكاكاو (

ما أنھ اعتمد على استصالح أراضي األمزون لزیادة ك -
المساحات الزراعیة في شكل مزارع حدیثة متخصصة في 

المحاصیل التجاریة 
كما ال ننس الثروة الحیوانیة الھائلة بالبرازیل خاصة بتوفر -

% من حصة 40ملیون ھـ من المراعي قد ساھم ب 320
ألف 195000قارالفالحة في الدخل  الوطني البرازیلي ( األب

ألف 30997ألف رأس ، الخنازیر 18300رأس ، الماشیة 
2001رأس ) سنة 

التقویم التكویني-
القدرة على تحدید -

مناطق زراعة كل 
منتوج  على 

خریطة البرازیل 
اقتصادیا  

القدرة على استنتاج -
أنواع المحاصیل 
السائدة من خالل 

نوع المناخ    

كیف تتوزع ملكیة -
األراضي في 

البرازیل ؟
من یملك المزارع -

الكبرى ؟
ما ھي المحاصیل -

التي تنتج بھا ؟
من یملك المزارع الصغرى ؟

التیفوندیا 
االقطاعیون 
مینیفوندیا 

) توزیع ملكیة األراضي:2
توزعا غیر عادال یتوزع التنظیم الزراعي في البرازیل-

على نمطین متباینین :
ھـ 1000* مزارع كبرى ( التیفوندیا) : تزید مساحتھا عن 

یسیطر علیھا المالك الكبار ( االقطاعیون والشركات 
األجنبیة ) تستغل في الزراعة التجاریة 

ھـ 10* مزارع صغیرة ( مینیفوندیا ): تقل مساحتھا عن 
في الزراعة المعاشیة تستغل من طرف الفالحین الصغار 

القدرة على تحویل ھذا -
التوزیع إلى دائرة نسبیة 

توضحھ جید 

-
ا ھي الخالفات السائدة 

ول ملكیة االراضي ؟بین ح
الفئات المتنازعة حول 
ملكیة األراضي وسبب 
النزاع ؟أین تتركز ھذه 

األراضي المتنازع عنھا ؟
-

ا ھي نتائج ھذه النزاعات 
بین مالكي األراضي ؟

القریلیرو 
الزراعة 

المعاشیة 

:) الخالفات حول ملكیة األراضي3
یعاني البرازیل صراعا كبیرا حول ملكیة األراضي -

الزراعیة بین فئة القریلیرو  والشركات الزراعیة العالمیة 
من جھة أخرى وفئة الفالحین الصغار الذین ال یملكون 

عیة التي یستغلونھا في عقود الملكیة لألراضي الزرا
الزراعات المعیشیة من جھة أخرى 

تتركز ھذه األراضي في الشمال الشرقي والوسط الجنوبي -
أین تكثر مزارع التیفوندیا 

ویؤدي ھذا الصراع بین الفئتین إلى نزاعات خطیرة على -
ملكیة ھذه األراضي 

القدرة على ربط عدد -
السكان والنشاط 

االقتصادي بمساحة 
األراضي والخالفات 

حولھا وجھود السائدة 
الدولة إلیجاد حل یرضي 

الجمیع   
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:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
تبقى التنمیة الفالحیة في البرازیل رغم ما حققتھ من 

تبطة بحل مشاكل سوء توزیع األراضي  نجاحات مر

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

علق علیھا وماذا تستنتج؟  91ال حظ الخریطة ص 
ماذا یترتب عن التوزیع غیر العادل للملكیة الزراعیة  

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا19مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
البرازیل   الوحدة :
التباين االقلیمي في البرازيل:الوضعیة
+ نصوص+  صور ات+ احصائیخریطة البرازیل اقتصادیاالوسائل:
+ ك الثالثة ثانويالثانیة متوسطك م+كتاب الجغرافیا ::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
تحدید األقالیم وتقسمھا جغرافیا على خریطة البرازیل-1
القدرة على اكتشاف ممیزات كل إقلیم من أقالیم البرازیل-2

الكشف عن الممیزات الطبیعیة القدرة على :الكفاءة القاعدیة
االقلیمیة للبرازیل الستخالص دورھا في التنمیة    
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ق

ال
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ا
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وی
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الوضعیة
االشكالیة 

ما تشاھد البرازیلیین تكون محتارا في إختالفھم وتنوعھم من أبیض إلى أصفر إلى أسود كما یجذب عند
إنتباھك إختالف مستواھم المعیشي وحتى إختالف األقالیم وتباینھا 

+ نصوص+  صور ات+ احصائیخریطة البرازیل اقتصادیاتالسندا
أسطر تبین أھم األقلیم الطبیعیة واالقتصادیة في البرازیل 8أكتب فقرة من التعلیمة

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ما ھو تعریف االقلیم ؟ -
ما ھو تعریف االقلیم -

الطبیعي ؟ 
ما ھو تعریف االقلیم -

االقاصادي ؟ 
ما ھو عدد األقالیم -

الموجودة في البرازیل 
حسب الخریطة ؟ 

ما ھي ممیزات إقلیم -
المنطقة الجنوبیة 

والجنوبیة الشرقیة ؟ 

  متجانسة 
االقلیم 

ھو منطقة متجانسة ومتشابھة من :* االقلیم الطبیعي
حیث الخصائص الطبیعیة التي تتمیز بھا دون بقیة 

المناطق 
: منطقة تجمع بین أنواع معینة من * االقلیم االقتصادي
النشاط االقتصادي 

واقتصادیة ھي : یتمیز البرازیل بثالث أقالیم طبیعیة-
:) المنطقة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة1
المساحة 1/5یعتبر ھذا االقلیم قلب البرازیل یشكل -

% من السكان 60االجمالیة للبالد ، 
% من االنتاج الصناعي 80یساھم ب -
% من االنتاج الفالحي 40ویساھم ب -
نیرو ، فیھ عدة مدن ھامة منھا ساوباولو ، ریو دي جا-

بیلوأوریزونتي ...

القدرة على تحدید -
األقالیم الطبیعیة 

واالقتصادیة على 
خریطة البرازیل 

اقتصادیا  
على القدرة -

استنتاج أنواع 
االنتاج المقدم في 

كل اقلیم  

ال حظ الخریطة -
جیدا ما ھو االقلیم 

الثاني 
أین یتركز ھذا -

االقلیم 
ما ھي خصائصھ ؟ -
ما ھي الممیزات -

االقتصادیة 
بیعیة التي والط

الحد األدنى 
نصیب 

الفرد من 
الحریرات 

:) المنطقة الشمالیة الشرقیة2
وھو اقلیم متخلف یعتبر أول منطقة استقر فیھا -

م إلى الجنوب 18المعمرون الذین نزحوا في القرن 
"كمدینة سالفادور "الغني بمعادنھ 

% من سكان ھذا االقلیم یتقاضون الحد 27-
األدنى من األجور شھریا 

%42ارتفاع نسبة األمیة ب -

القدرة على تحویل -
ھذا التوزیع إلى 

دائرة نسبیة 
توضحھ جید 

خصائص ھذا 
االقلیم 

ما ھي المنطقة -
واالقلیم األخیر ؟

ما ھي خصائص -
المنطقة الوسطى 

الغربیة ؟

المخاطر 
البیئیة 

:) المنطقة الوسطى الغربیة3
% من المساحة 60یتمثل في غابات األمزون ب -

% من السكان 14الكلیة للبالد یعمرھا 
وھي منطقة غنیة بثرواتھا المعدنیة والنباتیة مما -

ال ستصالحھا وجلب دفع إلى شق الطریق فیھا 
السكان الیھا ، رغم المخاطر البیئیة الناجمة على 

ذلك 

القدرة على ربط -
خصائص وموقع ھذا 

االقلیم بممیزاتھ 
الطبیعیة فقط   
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:ج وضعیة اإلدما
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
یتمیز البرازیل بالتنوع والتباین االقلیمي   

القدرة على 
التوصل لإلستنتاج

( أقالیم البرازیل )   92ارسم الخریطة ص 
ما ھو أھم اقلیم طبیعي واقتصادي في البرازیل ؟ ولماذا   

  ؟

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 



جغرافیا20مذكرة رقم 
01:عدد الحصصمتوسطالثانیةالمستوى:
البرازیل   الوحدة :

"غــــــابات األمــــازون  «نشاط إدماجي " مــلـــف :الوضعیة

ك م+ احصائیات  +البرازیل صور+خریطة الوسائل:
األنترنات + ك التالثة ثانوي موقع من+  ك م::المراجع

:الكفاءات المستھدفة 
لشق الطرق في الغاباتتفسیر العوامل الحقیقیة القدرة على )1
ابراز األخطار التي تھدد البیئة من القضاء على ھذه الغابات   القدرة على )2

تحدید موقع الغابات وأھمیتھا القدرة على :الكفاءة القاعدیة
ھددة لھا   االقتصادیة واألخطار الم

ق
ال
ط
الن
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ي
ص

خی
ش

 ت
یم

قو
الوضعیةت

االشكالیة 
في مسابقة رمضان التي اعتادت أمك المشاركة فیھا وجدتم سؤال ما ھي رئة العالم ، وعندما بحثتم في الكتب 

وجدتم االجابة ھي غابات األمازون ، ولسوء الحظ أنھا تعاني من أخطار تھددھا وتعمل على تناقصھا ، فقررت 
أن تنجز بحث ولو قصیر عن غابات األمازون 

ك م+ احصائیات  +البرازیل صور+خریطة السندات

أسطر تعرف فیھا بغابات األمازون وبتنوع الحیاة بھا وكیف استطاعت الدولة 8بعد البحث عنھا أنجز فقرة من التعلیمة
البرازیلیة إنشاء طرق بھا وأھم األخطار التي تھدد ھذه الغابات 

ویم التقسیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 
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ما ھي منطقة األمزون ؟-
أین تقع ؟ -
كم تقدر مساحتھا ؟ -
لماذا ھي خالیة السكان ؟-
-

العزلة ، 
برنامج 

استصالحي 

-:) منطقة األمزون1
وھي نادرة السكان بسبب عزلتھا 2ملیون كلم5تقدر مساحتھا ب -

" باستثناء السكان األصلیین "لمدة طویلة 
اھتماما تمثل في وضع برنامج استصالحي  1960عرفت منذ  -

حتى تلعب المنطقة دورا في اقتصاد البالد 

التقویم التكویني
منطقة القدرة على تحدید 

األمزون على خریطة 
البرازیل الطبیعیة   

كیف ھي الحیاة في -
األمزون ؟ 

كم تتلقى األمزون من -
األمطار؟ 

اذكر بعض أشجارھا ؟-
ت كیف ھي حیاة الكائنا-

الحیة في األمزون ؟
أعط أمثلة عن حیواناتھا -

  ؟

األشجار 
االستوائیة ، 

رطبة، نباتات 
طفیلیة ، 

أشجار 
المطاط 
التنوع 

البیولوجي  

:)الحیاة في غابات األمزون2
ملم في السنة وھذا یكفي لألشجار 130تتلقى الغابات األمزونیة -

االستوائیة الضخمة 
ذه األشجار تكون مظلمة رطبة في أسفلھا كأشجار المطاط وھ-

والكاكاو واألنناس وجوز الھند 
م تجد النور والھواء الكافي لنموھا 50أما األشجار العالیة على -

أكثر والنباتات الصغیرة كلھا نباتات طفیلیة 
وتحوي غابات األمزون على أكثر من نصف الكائنات الحیة -

نا فھي جنة التنوع البیولوجي منھا القردة الموجودة على كوكب
والتماسیح والطیور والذئاب والنمور واألفاعي  

تحدید نوع القدرة على 
األشجار التي تنموا 

باألمزون ونوع الحیوانات 
التي تعیش بھا 

القدرة على استنتاج  
أھمیة األمزون 

كیف ھي طرق وموانئ -
األمزون ؟

متى تم البدأ في  شق أول -
طریق عابرة لألمزون ؟

لماذا عارضھا السكان -
األصلیون ؟

متى تم انجاز الطریق -
الثاني ؟ 

ما ھي بعض الموانىء -
التي أنشأت بھا ؟

لماذا ؟ -

السكان 
ن ، األصلیو

المیناء ، 
األحجار 
الكریمة 

:) موانئ وطرق األمزون3
ق أول طریق عابر لألمزون لش 1968لقد تم اتخاذ قرار سنة -

  كلم 5000على طول 1970وبدأت األشغال سنة 
یبدأ من مدینة رسیف على الساحل األطلسي إلى الحدود -

البیرونیة 
رغم مخاطر الغابات ومعارضة 1973وتحقق االنجاز سنة -

السكان األصلیین 
تم شق طریق آخر یعبر األمزون من الجنوب إلى الشمال یربط -

وغروسو بفنزویال في جو یغمره الحدیث عن ابادة ھنود بین مات
المنطقة 

كما أنشأت عدة موانيء على طول الساحل األمزوني كمیناء -
میناؤس كما تم استغالل ثروات المنطقة من ثرة غابیة " أشجار 

المطاط أو حیوانیة " صید التماسیح " أو معدنیة " األحجار 
الكریمة والذھب " 

استنتاج القدرة على 
أسباب شق الطرق في 

منطقة األمزون واألضرار 
الناتجة عنھا 

القدرة على أھم الثروات 
الطبیعیة والحیوانیة 
والمعدنیة التي توجد 

باألمزون   

ما ھي المشاكل التي -
نتجت عن شق األمزون 

وقطع أشجاره ؟ 
كم توجد في البرازیل من -

شركة أجنبیة ؟

منشر 
لألشجار ، 
القطع غیر 

الشرعي 

:) مشكل الحفاظ على التوازن البیئي4
كلم من األشجارأي ما یقارب مساحة فرنسا 553.086لقد أزیل -

بسب القطع أو الحراق 
منشر لألشجار " 2500شركة عالمیة و 26ویوجد بالبرازیل -

% من عملیات القطع غیر شرعیة " 80
تي تعتبر رئة العالم وصار واضحا ضرورة االھتمام بالغابات ال-

الممدة باألكسجین 

القدرة على ایجاد الحلول 
الكفیلة لتحقیق توازن

بیئي في األمزون 
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س
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ا

:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

ان ضرورة التالزم بین التخطیط والتمیة عنصر مھم :االستنتاج
ار البشریة " التنمیة المستدامة " الستمر

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

91ارسم الخریطة ص )1
ما ھي الحلول التي تقترحھا لھذا للحفاظ على غابات )2

األمزون وحیواناتھا؟

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 
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:الكفاءات المستھدفة 
القدرة على تحدید بعض أھم المدن البرازیلیة على الخریطة  )1
الفوارق االجتماعیة في المدن وظھور األحیاء القصدیریةتفسیرالقدرة على )2

استخالص نتائج  تركز السكان في القدرة على :الكفاءة القاعدیة
ازیل    المدن الساحلیة في البر

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
م 

وی
تق

الوضعیة
االشكالیة 
السندات
التعلیمة

التقویم سیرورة التعلم )(الوضعیات واألنشطةالمفاھیم الشكالیة االوضعیات المراحل 

كیف كان المجتمع -
البرازیلي بعد استقاللھ 

عن البرتغال؟
ما ھو نشاطھم الغالب ؟ -
كیف أصبح اآلن ؟-
كیف یتوزع سكان -

البرازیل اآلن ؟
ما ھي أضخم مدینة -

سكانا الیوم ؟
-
ما ھي األسباب المتحكمة -

في توزع وتركز السكان 
في الریف ؟ 

المجتمع 
الریفي 

ریوجانیرو 
ساوباولو 

النشاط 
االقتصادي 
المستوطنو

ن 

:) تضخم المدن " النمو السریع "1
عرف المجتمع  البرازیلي بالمجتمع الریفي في أغلب  ُ-

% فالحین65في الریف حیث 2/3كان -سكانھ 
حدث العكس حیث أصبح الیوم مجتمع حضري متمدن -

  " 2000% " سنة  80.2بنسبة 
ذلك إلى توسع عمراني وارتفاع عدد السكان في المدن أدى -

2ن /كلم200خاصة الساحلیة منھا حیث تصل إلى 

یتوزع سكانھا بشكل واضح على السواحل الشرقیة في -
مقاطعتین تقع األولى بین مدینتي رسیف وسلفادور وتمتد 

% من سكانھا" إلى 28الثانیة من ریودي جانیرو " لوحدھا 
ساوباولو 

عود سبب ذلك إلى المناخ المحیطي المالئم وتركز النشاط ی-
االقتصادي والظروف التاریخیة " تركز المستوطنین 

البرتغالیین "  

التقویم التكویني 
القدرة على تحدید -

المدن الكبرى على 
خریطة البرازیل 

بشریا 
ة على استنتاج القدر-

أسباب تركز السكان 
على الشریط 

الساحلي   

ما ھي الفوارق السائدة -
في المجتمع البرازیلي 
وفي المدینة الواحدة ؟

لماذا تسود ناطحات -
سحاب وفي نفس الوقت 

بیوت قصدیریة " 
القیطو " ؟

مما تعاني أحیاء القیطو-

الفوارق 
االجتماعیة 

ناطحات 
السحاب 
القیطو 

:ور البیوت القصدیریة ) الفوارق االجتماعیة وظھ2
یتمیز المجتمع البرازیلي بالفوارق الكبرى االجتماعیة -

والطبقیة 
تظھر أكثر فأكثر في المدن في المدن الساحلیة التي تجمع -

بین مستویین معیشیین متناقضین : أحیاء فاخرة من 
عمارات و ناطحات السحاب یقابلھا أحیاء قصدیریة ( القیطو 

(
األحیاء من اآلفات والمخاطر . تعاني ھذه -

إلى القدرة على الوصول 
تحدید الفوارق الطبقیة 

استنتاج اسباب انتشار 
البیوت القصدیریة 

ونتائجھ  

م ما ھي نتائج تضخ-
المدن الساحلیة ؟

كیف تعاملت الدولة -
البرازیلیة مع النمو 
السكاني في المدن 

الساحلیة 
أین یتركز أغلب النشاط -

االقتصادي ؟

التضخم 
التوازن 
الجھوي 
كراكاس 

:) التوسع إلى الداخل3
قام السكان نتیجة التضخم في المدن الساحلیة  بالتوسع -

داخلیا 
قامت الدولة البرازیلیة من اجل التوازن الجھوي  بإقامة -

برازیلیاصناعات في الداخل ونقل العاصمة إلیھا وھي
مازالت الصناعة الداخلیة في طور النشأة رغم وجود أكبر -

المناجم للحدید و والمنغنیز في كراكاس بالداخل  
أغلب النشاط الدلخلي زراعة كالبن والموز والمطاط -

وانتشرت تربیة الماشیة والرعي في المناطق الغربیة 

القدرة على ربط عدد -
نشاط السكان وال

االقتصادي بمساحة 
المدن  واختالف 

توزعھم
وجھود الدولة للتوازن 

الجھوي  
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:وضعیة اإلدماج 
(مؤشر التقویم)

:االستنتاج
تعد البرازیل من أكبر دول أمریكا ج  بثرواتھا ومساحتھا 

میة وسكانھا رغم جھودھا إال أنھا من الدول النا

القدرة على التوصل 
لإلستنتاج

94ارسم الخریطة ص )1
ماذا یترتب عن التوسع العمراني للمدن البرازیلیة ؟ )2

تقویم تحصیلي
القدرة على التطبیق 
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