
01مذكرة رقم: : جغرافیا                                                          المادة   

المعالم الجغرافیة:الوحدة   
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف :المرحلیةالكفـاءة     

مصطلحات مناسبة قصد التحدید والتموقع

_الكرة األرضیة _ الشكل واألبعاد:الموضوع   

_: التعرف على األرض _ شكال وأبعاداالكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

أین نعیش؟              
أین توجد 

األرض؟

ما ھو شكل 
األرض؟

كم تبلغ مساحة 
األرض؟

:األرض في الفضاء-1
توجد األرض ضمن مجموعة من الكواكب 

تدعى المجموعة الشمسیة (سمیت بھذا 
االسم ألنھا تدور حول الشمس

إن شكل األرض :شكل األرض-2
كروي أو بیضوي

:أبعاد األرض-3

ملیون 510تبلغ مساحة األرض -
²كلم

یقدر قطر األرض -
كلم40077عرضیا:

قطر األرض طولیا یقدر -
كلم12756

الفضاء

المجموعة
الشمسیة

بیضوي

القطر

مجسم الكرة 
األرضیة

صورة  ص 
9

مجسم 
صفحة1رقم

11

مجسم رقم 
صفحة  2

11

یتعرف التلمیذ 
على األرض

یتعرف التلمیذ 
على شكل األرض

یتعرف التلمیذ -
على أبعاد األرض

رسم مجسم الكرة األرضیةتقویم



02مذكرة رقم:: جغرافیا                                                        المادة   

المعالم الجغرافیةالوحدة:    
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف مصطلحات :المرحلیةالكفـاءة     

مناسبة قصد التحدید والتموقع

خطوط الطول و دوائر العرض:الموضوع  

تحدید الموقع الفلكي والوقت بداللة خطوط الطول ودوائر العرض:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة
كیف نتمكن -

من تحدید أي 
مكان على سطح 

األرض؟

كم یبلغ عدد -
خطوط الطول؟

مااسم خط 
الطول األساسي 

  ؟       

كم یبلغ عدد 
دوائر العرض؟

اذكر أسماء 
الدوائر 

األساسیة
فیما تفیدنا 

خطوط الطول 
ودوائر العرض؟   

ماذا نعني 
بالموقع الفلكي؟

ماذا نعني 
بالموقع 

الجغرافي؟

لتحدید أي مكان على سطح األرض قسم مقدمة:
خطوط العلماء األرض إلى خطوط وھمیة تدعى

الطول ودوائر العرض.

ھي خطوط تقسم األرض طولیا:خطوط الطول: 1
خطا واشھرھا خط غرینتش.360عددھا

ھي دوائر تقسم األرض :دوائر العرض:2
خطا.180عرضیا وعددھا 

ومن اشھرھا:
درجة.0خط االستواء -
  شماالدرجة 23مدار السرطان -
جنوبادرجة 23مدار الجدي -

مالحظة:
خطوط الطول على حساب الوقت.تساعد
 تساعد دوائر العرض على تحدید

المناخات.
 تساعد خطوط الطول ودوائر العرض

على تحدید أي مكان على سطح األرض.

ھو تحدید مكان بداللة: الموقع الفلكي: 3
خطوط الطول و دوائر العرض.

ھو تحدید مكان الموقع الجغرافي : :4
.بداللة القارات

وھمیة-

غرینتش -

االستواء-

مجسم الكرة 
األرضیة 

رسم لخطوط 
الطول

رسم لدوائر 
العرض

خریطة 
العالم

یتعرف التلمیذ 
على خطوط الطول

یتعرف التلمیذ 
على دوائر 

العرض

یتعرف على 
الموقع الفلكي      

والجغرافي

من یتمكن التلمیذ 
تحدید الموقع 

الفلكي والجغرافي 
ألي منطقة 

رسم خطوط الطول ودوائر العرضتقویم



03:مذكرة رقم  : جغرافیا                                                       المادة   

المعالم الجغرافیةالوحدة:    
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف :المرحلیةالكفـاءة     

مصطلحات مناسبة قصد التحدید والتموقع

-القارات–الیابسة :الموضوع   
فھم ظاھرتي الزلزال و البراكین–التعرف على قارات العالم :الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

مما یتشكل 
سطح األرض ؟

فیما یتمثل 
الیابس ؟

كیف كانت 
الیابسة سابقا ؟

اذكر قارات 
العالم 

اذكر بعض 
الظواھر التي 
تحدث لألرض

عرف البراكین

عرف الزالزل 

یتشكل سطح األرض من:مقدمة:
)قارات (یابسة -
  ماء-
لقد مر تشكل القارات تشكل الیابسة:-1

بالمراحل التالیة:
ملیون سنة كانت الیابسة كتلة200* قبل 
واحدة
ملیون سنة بدایة انفصال 180*قبل 

الیابسة
ملیون سنة تشكل القارات الجالیة65*منذ 

ھي مساحات من الیابسة و القارات: -2
تتمثل في القارات التالیة:

* أسیا
* إفریقیا
* أوروبا
* أمریكا 

* اوقیانوسیا
* انتركتیكا

ھي فتحات في القشرة البراكین: -3
األرضیة تسمح بخروج المواد الباطنیة 

مشكلتا جبال أو جزرا

ھي ھزات سریعة و قصیرة الزالزل:-4
تنتاب سطح األرض

  كتلة

انتركتیكا

جزر 

صورة 
  32صفحة 

خریطة 
  33صفحة 

خریطة 
العالم

صورة رقم 
37

صورة رقم 
39

یتعرف التلمیذ 
على المراحل 
الجیولوجیة 

للیابسة

یتعرف التلمیذ 
على قارات العالم

یتعرف التلمیذ 
على ظاھرتي 

الزالزل والبراكین

من الكتاب المدرسي   41تمرین صفحة تقویم



04:مذكرة رقم  جغرافیا:المادة   

المعالم الجغرافیةالوحدة:    
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف :المرحلیةالكفـاءة     

مصطلحات مناسبة قصد التحدید والتموقع
)المسطحات المائیة ( البحار و المحیطات:الموضوع   

التعرف على المسطحات المائیة وأنواع البحار والمحیطات:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

مما یتشكل سطح 
األرض ؟

فیما تتمثل 
المسطحات 

المائیة ؟

ماذا نعني 
بالمحیطات ؟

اذكرھا 

عرف البحار

ماھي أنواع 
البحار ؟

% من 71تشكل :المسطحات المائیة-1
مساحة سطح األرض وتتمثل في البحار 

والمحیطات

ھي مساحات مائیة واسعة :ا/: المحیطات
وعمیقة وتتمثل في:

المحیط الھادي
المحیط األطلسي
 الھنديالمحیط
القطبي الشماليالمحیط


ھي مساحات مائیة اقل عمقا:ب/: البحار

أنواع:3وھي المحیطاتو إتساعا من
مثل بحر الشمال:*بحار خارجیة
مثل البحر األبیض :*بحار داخلیة

المتوسط
: مثل بحر قزوین*بحار مغلقة

:البحر المتوسط

عمیقة 

األطلسي

القطب 
الشمالي 

مجسم الكرة 
األرضیة

خریطة 
العالم

یتعرف التلمیذ 
على المسطحات 

المائیة

یتعرف التلمیذ 
على محیطات 

العالم 

یتعرف التلمیذ 
على البحار و 

أنواعھا

رسم خریطة محیطات العالمتقویم



05مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة

المعالم الجغرافیة:الوحدة
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف الكفاءة المرحلیة:

مصطلحات مناسبة قصد التحدید والتموقع

قارة إفریقیا:الموضوع
التعرف على قارة إفریقیا موقعا وممیزات وعلى الجزائر والمغرب العربي:الكفاءة القاعدیة

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

أذكر أسماء 
قارات العالم ؟

إلى أي قارة 
  ننتمي ؟

أین تقع الجزائر ؟ 

قارة إفریقیا من :/: قارة إفریقیا1
القارات القدیمة وھي تتوسط العالم 

ملیون كیلو متر  30: بـوتقدر مساحتھا 
مربع 

*تمتلك قارة إفریقیا ثروات طبیعیة 
ھائلة

*إفریقیا تنتمي معظم دولھا إلى بلدان 
العالم الثالث التي تعرضت كلھا 

لالستعمار

یقع :/: الجزائر والمغرب العربي2
المغرب العربي شمال قارة إفریقیا 

ویشمل الدول التالیة:
الجزائر*
لیبیا*
تونس*
المغرب*
موریتانیا*
تتوسط الجزائر بلدان المغرب العربي -

وھي من بلدان العالم الثالث ویساھم 
النفط بقسط كبیر من دخلھا

إفریقیا

العالم القدیم

العالم الجدید

العالم الثالث 

خریطة العالم

خریطة 
إفریقیا

خریطة 
المغرب 
العربي

خریطة 
الجزائر

یتعرف التلمیذ على 
قارة إفریقیا

یتعرف التلمیذ على 
الجزائر والمغرب 

العربي

رسم خریطة الغرب العربي تقویم



06مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المعالم الجغرافیةالوحدة:    
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف :المرحلیةالكفـاءة     

مصطلحات مناسبة قصد التحدید والتموقع

الخــریطـــة:الموضوع

.التعرف على أساسیات الخریطة وكیفیة قراءتھا ورسمھا::الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

تحدید موقع 
منطقة معینة

كیف یمكن 
تمثیل األرض ؟

ماذا نعني 
بالخریطة ؟

ما ھي 
أساسیات 
الخریطة ؟

ماذا نعني 
بمقیاس الرسم 

  ؟

فیما توظف 
الخریطة ؟

یتم تمثیل األرض /: تمثیل األرض: 1
بالصورة أو بالرسم الیدوي

   ﴾الخریطة ﴿

ھي تمثیل لسطح /: تعریف الخریطة:2
األرض أو جزء منھ على سطح مستو

مجموعة : ھي /: أساسیات الخریطة3
من الشروط یجب أن تتوفر في الخریطة 

كي تسھل قراءتھا وھي:

اإلطار
العنوان
المفتاح
  المقیاس

: ھو نقل البعد      /: مقیاس الخریطة4
:الحقیقي على الخریطة مثل

كلم100←سم  1

:/: قراءة الخریطة5
أحدد الشمال-
أستعمل المقیاس بدقة-
المفتاح بدقة أوظف -

: للخریطة بأنواعھا /: أھمیة الخریطة6
أھمیة كبیرة )الطبیعیة، البشریة..........(

تتمثل في:
*إبراز الظواھر المختلفة

*استخالص المعلومات من حیز محدود
*استغاللھا في شتى المیادین

الجھات 
األربعة

اإلطار

العنوان

المفتاح

المقیاس 
الكسرى

المقیاس 
الكتابي

تصمیم 
لمدینة

الكرة 
األرضیة

خریطة 

یحدد الجھات أربع

یتعرف على 
الخریطة

یتعرف على 
شروط الخریطة

یدرك أھمیة 
مقیاس الرسم

یتمكن من قراءة 
مقیاس الرسم

یتعرف على أنواع 
الخرائط ویدرك 
أھمیة الخریطة

استخدم المفتاح في شرح و توزیع المحاصیل الزراعیة28لدیك الخریطة صفحة تقویم



06مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المعالم الجغرافیةالوحدة:    
اكتساب المعالم الجغرافیة األساسیة باستخدام إحداثیات جغرافیة وتوظیف :المرحلیةالكفـاءة     

مصطلحات مناسبة قصد التحدید والتموقع

ملف تطبیقي :الموضوع   

: التحكم في تقنیة حساب الوقت.الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

اإلشكالیة: 
تحدید الوقت

:1تطبیق رقم 

إذا كانت الساعة الثانیة عشر ظھرا في 
غرینتش

فكم تكون الساعة في مدینة تقع على خط طول 
شرقا30

وكم تكون الساعة في مدینة أخرى تقع على 
غربا30خط طول 

:2تطبیق 

إلیك خارطة إفریقیا
/ حدد الموقع الفلكي لقارة إفریقیا.1
50/ من خالل النص صفحة 2
بین أسباب المجاعة في إفریقیا-
  جاعةأذكر البلدان التي تعرضت للم-

:3تطبیق رقم 

)54إلیك خریطة المغرب العربي (صفحة 
حدد موقع بلدان المغرب العربي.-
كم تبلغ مساحة كل دولة؟-
رتب بلدان المغرب من حیث المساحة.-
أذكر عاصمة كل بلد.-

غرینتش

حزمة 
ساعیة

المجاعة

مجسم الكرة 
األرضیة

خریطة 
العالم

خریطة 
المغرب 
العربي

التحكم في تقنیة 
حساب الوقت

التعرف على بلدان 
المغرب العربي



08مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المجموعات الكبرى على سطح األرضالوحدة:    
تحدید المجموعات الكبرى على سطح األرض و ربط العالقة بین :المرحلیةالكفـاءة     

عناصرھا الستخالص التنوع والتباین

)الھضاب–المجموعات التضاریسیة الكبرى ( السالسل الجبلیة :الموضوع

التعرف على المجموعات التضاریسیة الكبرى قصد فھم الوسط الطبیعي:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

ھل سطح 
األرض متساو 

من حیث 
االرتفاع ؟

ماذا نسمي 
ھذا؟

ماذا نعني 
بالمجموعات 
التضاریسیة؟

عرف الجبال.

أین توجد أعلى 
  قمة؟

ماذا نسمي 
جبال المغرب 

العربي؟

ماذا نعني 
بالھضاب؟

/ تعریف المجموعات الكبرى على 1
تتمثل في المجموعات :سطح األرض

التضاریسیة والنطاقات المناخیة والتجمعات 

.السكانیة
/ المجموعات التضاریسیة الكبرى: 2

تتمثل في مجموعات التضاریس الموجودة 
م و تتمثل في:على مستوى العال

الجبال
الھضاب
السھول
 األنھار

ھي إرتفاعات شاھقة و : الجبال:أوال
مسننة

: تشكلت نتیجة اإللتواءاتأ / تشكل الجبال
البراكینو 

ومن اشھر السالسل الجبلیة في العالم:
*سلسلة الھیماالیا بآسیا
*سلسلة األندیز بأمریكا

*السالسل األطلسیة بالمغرب العربي

ب/: السالسل األطلسیة بالمغرب 
:العربي

تكونت في الزمن الجیولوجي الثالث بفعل 
اإللتواءات وھي تتشكل من سلسلة األطلس 

و سلسلة األطلس الصحراويالتلي 

ھي إرتفاعات عظیمة : الھضاب:ثانیا
االمتداد 

ومن أشھر الھضاب بالمغرب العربي:
*الھضاب العلیا بالجزائر

التضاریس

مناخ

التواء

أطلس

صور 
للجبال

خریطة 
العالم 

تضاریس

خریطة 
المغرب 
العربي 

تضاریس

یتعرف على 
المجموعات 
التضاریسیة 

الكبرى

یتعرف على 
السالسل الجبلیة 

الكبر

التعرف على جبال 
المغرب

التعرف على 
الھضاب بالمغرب 

العربي

65رسم سلسلة األطلس التلي صفحة تقویم



09مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المجموعات الكبرى على سطح األرضالوحدة:    
تحدید المجموعات الكبرى على سطح األرض و ربط العالقة بین :المرحلیةالكفـاءة     

عناصرھا الستخالص التنوع والتباین

)األنھار–السھول -المجموعات التضاریسیة الكبرى ( :الموضوع   

التعرف على المجموعات التضاریسیة قصد فھم الوسط الطبیعي:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة
الكفاءة

بین أنواع 
التضاریس ؟

ماذا نسمي 
المساحات 
المستویة ؟

أذكر أھم 
سھول 
الجرائر

عرف النھر 

أذكر أھم 
أنھار العالم 

الحظ الخریطة 
ثم بین أطول 

نھر في
الجزائر ؟

ھي مساحات مستویة :/:السھول1
  خصبة

:/: أھم السھول في الجزائرأ
�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΟϳΗϣ�ϝϬѧѧѧѧѧѧѧѧγیقع 

�Ύѧѧѧϣϭ�ΔϣѧѧѧλΎόϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣΑ
جاورھا، أرضھ خصبة.

��ΔѧѧѧѧѧΑΎϧϋ�ϝϬѧѧѧѧѧγ�ϊ ѧѧѧѧѧϘϳ
�ϪѧѧѧѧΗΑέΗ�ˬΩϼΑѧѧѧѧϟ�ϕέѧѧѧѧηΑ
�ΔΑϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Χϟ�ΓΩϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη
�Ωϭ�Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓ�ϱέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϳϭ

السیبوس.

2έΎϬ˰ѧѧѧѧ˰ϧϷ����ϯ έѧѧѧѧΟϣ�ϭѧѧѧѧϫ�έѧѧѧѧϬϧϟ��
مائي دائم الجریان 
ومن أشھر األنھار:

نھر النیل
نھر اآلمازون
 نھر دجلة
.نھر الكونغو

ήѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧϓ�έΎѧѧϬϧϷ��:�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧΟϭϳ
:الجزائر
�ϑϠѧѧѧѧѧηϟ�έѧѧѧѧѧϬϧ�ϝϭѧѧѧѧѧρ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ϭϫ

�ΔѧѧѧϳΩϭϷ�έѧѧѧίΟϟ�ϲѧѧѧϓ700�ϡѧѧѧϠϛ
�ϲѧϓ�Ώѧλ ϳϭ�ΩϼΑѧϟ�ΏέѧϐΑ�ΩΟϭϳϭ

البحر مستغانم.

  خصبة

واد 
سیبوس

األمازون 

خریطة العالم طبیعیا

خریطة الجزائر طبیعیا

خریطة نھر الشلف 
  51صفحة 

یعرف السھول

یبین أھم 
السھول في 

الجزائر

یدرك مفھوم 
النھر

یعرف أھم 
األنھار في 

العالم

تقویم
غربرسم واد الشلف و روافده



10مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المجموعات الكبرى على سطح األرضالوحدة:    
تحدید المجموعات الكبرى على سطح األرض و ربط العالقة بین :المرحلیةالكفـاءة     

عناصرھا الستخالص التنوع والتباین

النطاقات المناخیة الكبرى:الموضوع   

التعرف على النطاقات المناخیة الكبرى قصد فھم الوسط الطبیعي:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

ھل تتشابھ 
حالة الجو بكل 

الكرة األرضیة؟   

بین المناطق 
الحراریة على 

األرض؟ سطح 

بما ذا یتمیز 
مناخ الصحراء 

في الجزائر؟

استنتج ممیزات 
مناخ البحر 

األبیض 
المتوسط

1:/ΔѧѧѧϳΧΎϧϣϟ�ΕΎѧѧѧϗΎρϧϟ:�Γέѧѧѧϛϟ�ϲѧѧѧϓ�ΩѧѧѧΟϭϳ
نطاقات حراریة وھي:3األرضیة 

الحارةالمنطقة*

المنطقة المعتدلة*

المنطقة الباردة*

:النطاقات المناخیة في األرض/:2

تتمیز بارتفاع الحرارة:المنطقة الحارةأ/:

المناخ االستوائي*و مناخاتھا ھي:    
*المناخ المداري

*المناخ الصحراوي

یسود:المناخ الصحراوي في الجزائر

ویتمیز بـ:جنوب الجزائر
الحرارة و الجفاف طول السنة*

نباتاتھ شوكیة و نادرة*
*حیواناتھ مثل: الجمال, الغزال

���ΏΔѧѧѧѧѧϟΩΗόϣϟ�ΔѧѧѧѧѧϘρϧϣϟ�ϝΩѧѧѧѧѧΗϋΎΑ�ίѧѧѧѧѧϳϣΗΗ��
الحرارة و األمطار ومن مناخاتھا:

المناخ المحیطي
مناخ البحر األبیض المتوسط
 المناخ القاري

:مناخ البحر األبیض المتوسط في الجزائر
یسود شمال الجزائر و یتمیز بـ:

*صیف حار وجاف
*شتاء ممطر و دافئ

���ϱΫѧϟ�ϲѧΑρϘϟ�ϭϫ�ΎϬΧΎϧϣالمنطقة الباردةج/: 
یتمیز ب:   *بارد طول السنة

*نباتاتھ قلیلة مثل الطحالب
*حیواناتھ مثل البطریق

النطاقات

االستوائي

المداري

المحیطي

الطحالب

خریطة 
العالم مناخ

خریطة 
الجزائر 

مناخ

صور 
للصحراء

صور للقطب 
الشمالي و 
حیواناتھ 

یعرف النطاقات 
المناخیة على 
سطح األرض

یعرف مناحات 
الجزائر

یتعرف على المناخ 
القطبي و حیواناتھ

تقویم
على سطح األرضتمثیل بالرسم للمناطق الحراریة 



11مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المجموعات الكبرى على سطح األرضالوحدة:    
تحدید المجموعات الكبرى على سطح األرض و ربط العالقة بین :المرحلیةالكفـاءة     

عناصرھا الستخالص التنوع والتباین

مناطق التجمع السكاني في العالم:الموضوع   

التعرف على التجمعات السكانیة في العالم قصد فھم العوامل المتحكمة في :الكفـاءة القـاعدية   

توزیعھا وإدراك عوامل الزیادة الطبیعیة 

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

االكتظاظ

ھل یوجد البشر 
على سطح 

األرض بنسب 
متساویة؟

بین لماذا 
یختلف توزیع 

السكان؟

یختلف /: توزیع السكان في العالم: 1
�ΔѧѧυΗϛϣ�ϕρΎѧѧϧϣ�ϙΎѧϧϬϓ�ϡϟΎѧѧόϟ�ϥΎϛѧѧγ�ϊ ѧϳί ϭΗ

وأخرى متوسطة وأخرى شبھ خالیة

 المناطق المكتظة مثل جنوب شرق
أسیا

�ΓέΎѧѧѧѧϗ�ϝѧѧѧѧΛϣ�ΔρѧѧѧѧγϭΗϣϟ�ϕρΎѧѧѧѧϧϣϟ
إفریقیا

ΔѧѧѧѧѧѧϳϟΎΧ�ϪΑѧѧѧѧѧѧηϟ�ϕρΎѧѧѧѧѧϧϣϟ�ϝѧѧѧѧѧѧΛϣ
الصحراء و القطب الشمالي

2�ϊ ѧϳί ϭΗ�ϲѧϓ�ΔϣϛΣΗϣϟ�ϝϣϭόϟ���
ϥΎϛѧѧγϟ:�ϥΎϛѧѧγϟ�ϝѧѧόΟΗ�ΏΎΑѧѧγ�ϙΎѧѧϧϫ

�ϯ έѧѧѧΧϷ�ϥϭΩ�ϕρΎѧѧѧϧϣ�ϲѧѧѧϓ��ϥϭί ѧѧѧϛέΗϳ
وھي:

��ΔѧѧѧѧϳόϳΑρ�ϝѧѧѧѧϣϭϋϝѧѧѧѧΛϣΗΗϭ

المناخ*في:

التربة*

التضاریس*
ΔϳΩΎѧѧλ ϧϗ·�ϝѧѧϣϭϋ:�ϝѧѧΛϣΗΗϭ

في:

*���ΔϳΩΎѧѧѧλ ΗϗϹΔρηϧϷ�Δѧѧѧϋέί

)تجارة –صناعة  –

جنوب شرق
أسیا

القطب الشمالي

خریطة 
العالم بشریا

جدول 
 57صفحة 

من الكتاب 
المدرسي

التعرف على 
توزیع السكان 

بالعالم

إدراك العوامل 
المتحكمة في 

توزیع سكان العالم

تقویم
رسم خریطة توزیع سكان العالم



12مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المجموعات الكبرى على سطح األرض:الوحدة   
تحدید المجموعات الكبرى على سطح األرض و ربط العالقة بین :المرحلیةالكفـاءة     

عناصرھا الستخالص التنوع والتباین

نمو السكان في العالم:الموضوع   
: التعرف على التجمعات السكانیة و إبراز عوامل الزیادة السكانیة مع فھم :الكفـاءة القـاعدية   

الكثافة والزیادة السكانیة

مؤشر الوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة
الكفاءة

:اإلشكالیة
االكتظاظ -

في القسم

قراءة 
الجدول ثم 

تفسیره

ماھي 
أسباب النمو 

السكاني؟

ماذا نعني 
بالكثافة 

السكانیة؟

:/: تطور عدد السكان في العالم1

النمو 
الدیموغرافي

الخدمات 
الصحیة

تنظیم النسل

الزواج 
المبكر

نصوص 
+ جداول 

من 
الكتاب 

المدرسي
+صور

یتعرف 
على تطور 

عدد 
السكان في 

العالم

یدرك 
أسباب 
النمو 

السكاني 
في العالم

یعرف 
الكثافة 

السكانیة

یستنتج 
الزیادة 
الطبیعیة

16561756185019502003السنوات
عدد السكان 

بالملیون
475696108631506000

نالحظ أن عدد السكان في العالم یزداد بسرعة كبیرة مما 
باالنفجار السكانيجعل البعض یصف ھذا 

:أسباب النمو السكاني في العالم/:2

كثرة الوالدات وقلة الوفیات
تحسن المستوى المعیشي
تطور الخدمات الصحیة
عدم تنظیم النسل
الزواج المبكر

السكان في الكیلو متر : ھي عدد /:الكثافة السكانیة3
المساحة/عدد السكان :المربع الواحد وتحسب بـ

: ھي الفرق بین نسبة الوالدات الزیادة الطبیعیة/:4
ونسبة الوفیات وتحسب ب: طرح نسبة الوفیات من نسبة 

الوالدات

105تطبیق صتقویــم



13مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

المجموعات الكبرى على سطح األرضالوحدة:    
تحدید المجموعات الكبرى على سطح األرض و ربط العالقة بین :المرحلیةالكفـاءة     

عناصرھا الستخالص التنوع والتباین

)إجراء مقارنة بین خرائط المناخ وتوزیع السكان والسطح (حصة تطبیقیة:الموضوع   

�ϥѧϣ�ϥϛϣΗѧϟ�ϊ:الكفـاءة القـاعدية    ѧϣ�ΎѧϬϋϭϧ�ϥϳѧΑ�ί ѧϳϳϣΗϟϭ�ρέѧΧϟ�Γ˯έϗ�ϰϠϋ�ΓέΩϘϟ�ΏΎγΗϛ

توظیف رموز الخریطة

الكفاءةالوسائلالمفاھیمحتوىالماإلشكالیة

إشكالیة 
التفریق 

بین 
مجموعة 

من 
الخرائط

السطح

مناخال

التباین

التضاریس

الكتاب 
المدرسي

خریطة 
الجزائر 

طبیعیا

خریطة 
الجزائر 

مناخ

خریطة 
الجزائر 

سكان

التمییز 
بین 

خریطة 
السطح 

وخریطة 
مناخ ال

وخریطة 
السكان

توزیع السكانخریطة خریطة المناخ
طبیعیة*
تبین الظواھر *

المناخیة
تبین وجود *
مناخات في 3

الجزائر 

بشریة*
تبین مراكز تواجد *

السكان
مناطق لتوزیع 3تبین *

السكان 

االستنتاج:

نستنتج بأن المناخ یتحكم في توزیع السكان 
حیث یتركز السكان بالمناخ الجید والعكس 

صحیح.

خریطة توزیع السكانخریطة السطح
طبیعیة*
تبین التضاریس*
أنواع 4تبین وجود *

من التضاریس

بشریة*
تبین توزیع السكان*
مراكز 3تبین وجود *

لتوزیع السكان
:االستنتاج

یتحكم في نستنتج أن السطح (التضاریس) 
توزیع السكان بكثرة حیث یتركز السكان في 

السھول عكس الجبال والصحراء.



14مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

اإلنسان والبیئةالوحدة:    

التمكن من مبادىء أولیة حول التحلیل الجغرافي، بدراسة نماذج من نشاط المرحلیة:الكفـاءة     

اإلنسان في بیئات مختلفة

نشاط اإلنسان في السھول:الموضوع   

التعرف على نشاط اإلنسان في السھول وإدراك أنواع الزراعة :الكفـاءة القـاعدية   

وخصائصھا. 

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

ماھي األنشطة 
األكثر مالئمة 

  ؟بالسھول

حدد مفھوم 
الزراعة

ماھي أنواع 
الزراعة ؟

بین ممیزات 
الزراعة 
الواسعة

بین ممیزات 
الزراعة الكثیفة

�ϝϭϬѧγϟ�Ϫϟ�Ϡλمقدمة: Η�ρΎηϧ�έΛϛ�ϥ·
�ΎϬϳѧѧѧѧοέ�ΔΑϭѧѧѧѧλ Χϟ�Ϋѧѧѧѧϫϭ�Δѧѧѧѧϋέί ϟ�ϭѧѧѧѧϫ

واستوائھا

�ϪѧΑ�ϡϭϘϳ�ρΎηϧ�ϲϫ/:تعریف الزراعة: 1
�ΔѧѧϳΗΎΑϧ�ΕϼѧѧϏ�ΝΎѧѧΗϧϹ�ν έϷ�ϰѧѧϠϋ�ϥΎѧѧγϧϹ

وحیوانیة

:ھي نوعان/: أنواع الزراعة: 2

��Δόѧѧѧѧѧγϭϟ�Δѧѧѧѧѧϋέί ϟ���ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧѧѧϫϭ
�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϡΗѧѧѧѧѧΗϭ�ΔѧѧѧѧѧΛϳΩΣϟ�ϝΎѧѧѧѧѧγϭϟ�ϝϣόΗѧѧѧѧѧγΗ

األراضي الواسعة

  :ممیزاتھا
تمارس في األراضي الواسعة-
تستخدم الوسائل المتطورة-
-�ѧѧϣϘϟ�ϕΎѧѧρϧ��ι ѧѧλ ΧΗϟ�ϰѧѧϠϋ�ΩѧѧϣΗόΗ–

نطاق الذرة )
-ΓέϭѧѧѧѧρΗϣϟ�ΔѧѧѧѧϳϣϠόϟ�ΏϳϟΎѧѧѧѧγϷ�ϡΩΧΗѧѧѧѧγΗ

التھجین-مثل:األسمدة 

��ΔѧѧѧϔϳΛϛϟ�Δѧѧѧϋέί ϟ���Ώ�Δѧѧѧϋέί�ϲѧѧѧϫ
�ϲѧѧѧѧϓ�ϡΗѧѧѧѧΗϭ�ΔѧѧѧѧΛϳΩΣ�ϝΎѧѧѧѧγϭ�ϡΩΧΗѧѧѧѧγΗ

أراضي ضیقة 
:ممیزاتھا

تمارس في أراضي ضیقة-
تستخدم وسائل جد متطورة-
-�ϲѧѧϓ�ϝϳѧѧλΎΣϣ�ΓΩѧѧϋ�Δѧѧϋέί�ϱ�ΔѧѧϠΧΩΗϣ

قطعة واحدة
-�ϲѧѧѧѧϓ�έѧѧѧѧΛϛ�ϭ�ϥϳΗέѧѧѧѧϣ�ν έϷ�ϝϼϐΗѧѧѧѧγ

السنة

الخصوبة

التخصص

األسمدة

التھجین 

صور 
116ص

صور ص 
117

تحدید مفھوم 
الزراعة

التعرف على أنواع 
راعةلزا

التعرف على 
ممیزات الزراعة 
الواسعة والكثیفة

118تطبیق ص تقویم



15مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

اإلنسان والبیئةالوحدة:    
التمكن من مبادىء أولیة حول التحلیل الجغرافي، بدراسة نماذج من المرحلیة:الكفـاءة     

نشاط اإلنسان في بیئات مختلفة

نشاط اإلنسان في السواحل:الموضوع   

التعرف على نشاط اإلنسان في السواحل، مع التعرف على النقل :الكفـاءة القـاعدية   

والسیاحة في الجزائر

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

ھاھي أھم 
األنشطة التي 

یمارسھا اإلنسان 
في السواحل

عرف النقل

اذكر أنواع النقل

عرف السیاحة

بین أھمیة 
السیاحة ؟

��ΔѧѧѧϣΩϘϣ�ΎϬѧѧѧγέΎϣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔρѧѧѧηϧϷ�ϡѧѧѧϫ�ϥ·
اإلنسان في السواحل ھي النقل والسیاحة

1��ϝѧѧѧѧϘϧϟ����ϊ ΎѧѧѧѧοΑϟ�ϝѧѧѧѧϣΣ�ΔѧѧѧѧϳϠϣϋ�ϭѧѧѧѧϫ
واألشخاص من مكان إلى أخر

أنواع3ھوا/: أنواع النقل: 
 نقل بري
نقل بحري
نقل جوي

ب/: خصائص النقل البحري:
ھو ارخص أنواع النقل كلفة
ھو أكثر أمنا
یستخدم في نقل البضائع الكبیرة

�έѧѧѧίΟϟ�ϲѧѧѧϓ�ϱέѧѧѧΣΑϟ�ϝѧѧѧϘϧϟ���Ν�ϙѧѧѧϠΗϣΗ
1200�ϲϧϭѧϣϭ�ϡϠϛالجزائر سواحل طویلة 

�ϡΗѧѧϬΗ�Ϋѧѧϟ�ˬΓέѧѧϳΛϛ�Ύϧϔѧѧγ�ϙѧѧϠΗϣΗ�Ύѧѧϣϛ�ΓέѧѧϳΛϛ
الجزائر بالنقل البحري

�ϲϫ�ϥΎѧϛϣ�ϥѧϣ�ΩέϓϷ�ϝΎϘΗϧ/: السیاحة: 2
الخر قصد التنزه

ا/: أھمیة السیاحة:
�ϥϛΎѧѧѧѧϣϷ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧѧόΗϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ϥѧѧѧѧϛϣΗ

المختلفة
توفر مناصب شغل
تساھم في تطویر االقتصاد
توسع األفق المعرفي

ب/:العوامل المشجعة على السیاحة:
توفر األمن واالستقرار
جمال المنطقة وكثرة آثارھا
لفنادقوجود أسباب المتعة مثل: ا

�έѧѧѧίΟϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔΣΎϳѧѧѧγϟ���Ν�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧίΟϟ
البلدان السیاحیة لما تتوفر علیھ من:

آثار مثل تیمقاد
وجود ھیاكل سیاحیة مثل: الفنادق

الساحل

البضائع

موانئ

األمن

لثار

صورة ص 
119

صورة ص 
121

122نص ص

صور ص 
123

التعرف على األنشطة 
التي یمارسھا اإلنسان 

في السواحل

إدراك مفھوم النقل 
وأنواعھ وخصائصھ

التعرف على السیاحة 
وأھمیتھا

التعرف على السیاحة 
في الجزائر



اذكر بعض المركبات السیاحیة ببالدناتقویم



16مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

اإلنسان والبیئة:الوحدة   

التمكن من مبادىء أولیة حول التحلیل الجغرافي، بدراسة نماذج من نشاط المرحلیة:الكفـاءة     

اإلنسان في بیئات مختلفة

نشاط اإلنسان في الجبال:الموضوع   

التعرف على نشاط االنسان في الجبال، مع التعرف على الزراعة المعاشیة :الكفـاءة القـاعدية   

والصناعة التقلیدیة وخصائصھما.

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

اھي أھم م
األنشطة التي 

یمارسھا 
اإلنسان في 

الجبال

ماذا نعني 
بالزراعة 
المعاشیة

اھي ممیزاتھا م
  ؟

عرف الصناعة 
التقلیدیة ؟

أذكر بعضھا 

اھي فوائدھا ؟م

أذكر بعض 
الصناعات 

التقلیدیة 
بالجزائر

ΔѧѧϣΩϘϣ:�ΎϬѧѧγέΎϣϳ�ϲѧѧΗϟ�ΔρѧѧηϧϷ�ϡѧѧϫ�ϥѧѧϣ
اإلنسان في الجبال:

الزراعة المعاشیة
الصناعة التقلیدیة

1ΔϳѧѧѧηΎόϣϟ�Δѧѧѧϋέί ϟ���:�Δѧѧѧϋέί�ϲѧѧѧϫ
تستخدم أدوات بسیطة

ا/: خصائصھا:
تستخدم وسائل بسیطة
إنتاجھا قلیل
محاصیلھا موجھة لالستھالك العائلي
تمارس معھا تربیة الحیوان
ال تستثمر فیھا أمواال ضخمة
2�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΩϳϠϘΗϟ�ΔϋΎϧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟ����ΔϋΎϧѧѧѧѧѧѧѧλ �ϲϫ

ات بسیطة ویكون إنتاجھا قلیلتستخدم أدو
:تشمل عدة أنواع منھاا/: أنواعھا: 

صناعة الزرابي
صناعة األواني الفخاریة
صناعة النحاس

تستخدم أدوات بسیطة-ب/: خصائصھا:
إنتاجھا قلیل-
تطلب رأسمال كبیرتال   -              

نشط الصناعة ت -ج/: فوائدھا:
حافظ على التراثت -              
تشغل ید عاملة كثیرةت -                

�έѧѧίΟϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳΩϳϠϘΗϟ�ΔϋΎϧѧѧλ ϟ���Ω�ϲѧѧϫ
منتشرة بكثرة وتتمیز بتخصص كل منطقة 

صناعة الزربیة بغردایة -بنوع منھا مثل: 
–�ΔѧѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳέΎΧϔϟ�ϲѧѧѧϧϭϷ�ΔϋΎϧѧѧѧλ

القبائل

معاشیة

االستھالك

راس مال

التراث 

صورة 
124ص

صور 
125ص

صور 
126ص

نص 
126ص

التعرف على نشاط 
اإلنسان في الجبال

التعرف على 
الزراعة المعاشیة

والصناعة 
التقلیدیة 

وخصائصھما

التعرف على 
الصناعة التقلیدیة 

في الجزائر

تقویم
129و128تطبیق ص



17مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

اإلنسان والبیئةالوحدة:    
التمكن من مبادىء أولیة حول التحلیل الجغرافي، بدراسة نماذج من المرحلیة:الكفـاءة     

نشاط اإلنسان في بیئات مختلفة

نشاط اإلنسان في الصحراء والمناطق الباردة:الموضوع   

التعرف على نشاط اإلنسان في الصحراء والمناطق الباردة:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

أذكر أھم األنشطة 
التي یمارسھا 

اإلنسان في 
الصحراء

عرف الواحة 

بین ممیزات 
الواحات

ھاھي فوائد 
البترول

ھاھي األنشطة 
التي یمارسھا 

اإلنسان في 
المناطق الباردة ؟

:نشاط ااالنسان في الصحراء/:1
��ΕΎѧѧΣϭϟ���ρѧѧγϭ�ν έϷ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧόϘΑ�ϲѧѧϫ

الصحراء تربتھا خصبة وبھا میاه
 :ممیزات الواحات
تتوفر فیھا المیاه
 خصبةأرضھا  
ھي مركز تجمع سكاني
تمارس بھا الزراعة
��έѧѧίΟϟ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧΣϭϟ�ϲѧѧϓ�ΩѧѧΟϭϳ

:الجزائر عدة واحات منھا
واحة وادي سوف
واحة غردایة

��ϝϭέѧѧѧѧѧΗΑϟ���Ώ�˯έΣѧѧѧѧѧλ ϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΩѧѧѧѧѧΟϭϳ
الشرقیة بالجزائر وقد تم اكتشافھ بالجزائر 

1956سنة 

 :فوائد البترول
یستخدم في تولید الطاقة الكھربائیة
تسییر المصانع ووسائل النقل
یعد المصدر األساسي للدخل الوطني
:/: نشاط اإلنسان في المناطق الباردة2

�ϭϣϳϛѧѧѧγϻ�Ώόѧѧѧη�ΓΩέΎѧѧѧΑϟ�ϕρΎѧѧѧϧϣϟ�ϥϛѧѧѧγϳ
وھو یمارس الصید

  خصبة 

واد سوف 

الصحراء الشرقیة

الطاقة الكھربائیة

االسكیمو

صورة ص 
130

130نص ص

131صور ص

صور ص 
132

صور ص 
135و134

یتعرف على نشاط 
اإلنسان في الصحراء

إدراك أھمیة الواحات 

استنتاج أھمیة 
البترول

التعرف على نشاط 
اإلنسان في المناطق 

الباردة

136تطبیق ص تقویم



18مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

اإلنسان والبیئةالوحدة:    
التمكن من مبادىء أولیة حول التحلیل الجغرافي، بدراسة نماذج من نشاط المرحلیة:الكفـاءة     

اإلنسان في بیئات مختلفة

نشاط اإلنسان في المدن:الموضوع   

التعرف على نشاط اإلنسان في المدن، مع التعرف على التجارة في الجزائر:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

بین األنشطة التي 
یمارسھا اإلنسان 

في المدن

عرف الصناعة ؟

ھاھي أنواعھا ؟

عرف التجارة 

بین أنواع التجارة

عرف الخدمات

إن أھم األنشطة في المدن ھي:مقدمة: 
الصناعة
التجارة
الخدمات

1��ΔϋΎϧѧѧѧλ ϟ����Ωϭѧѧѧϣϟ�ϝѧѧѧϳϭΣΗ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧѧϫ
األولیة إلى مواد قابلة لالستعمال

ھي نوعان:ا/: أنواع الصناعة:
��ΔѧѧѧϳΩϳϠϘΗ�ΔϋΎϧѧѧѧλ�ϡΩΧΗѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧϫϭ

الوسائل البسیطة
�ϡΩΧΗѧѧѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧѧѧϫϭ��ΔѧѧѧѧѧΛϳΩΣ�ΔϋΎϧѧѧѧѧѧλ

الوسائل المتطورة ومن أنواعھا:  
الصناعة االستخراجیة
صناعة النسیج...إلخ

2��ΓέΎѧΟΗϟ����ϊϠѧѧγϟ�˯έѧηϭ�ϊ ѧϳΑ�ΔѧѧϳϠϣϋ�ϲѧϫ
التي یمارسھا التجار

ھي نوعانا/: أنواع التجارة: 

��ΔѧѧѧѧϳϠΧΩ�ΓέΎѧѧѧѧΟΗ�ΏέѧѧѧѧΗϟ�ϝѧѧѧѧΧΩ�ϡΗѧѧѧѧΗϭ
الوطني

تتم مع البلدان األجنبیة:تجارة خارجیة

ب/: عوامل قیام التجارة:
 اختالف البیئات الجغرافیة
اختالف درجة التقدم بین الشعوب

�έѧѧίΟϟ�ϲѧѧϓ�ΓέΎѧѧΟΗϟ���Ν�ΓέΎѧѧΟΗϟ�α έΎѧѧϣΗ
في الجزائر بنوعیھا الداخلیین والخارجي وفي 
�ϕϭѧѧѧγϷ�ϡϳѧѧѧυϧΗΑ�έѧѧѧίΟϟ�ΕѧѧѧϣΎϗ�ϙѧѧѧϟΫ�ϝϳΑѧѧѧγ

المبادالت مع الخارجوتسھیل الداخلیة،

�ΕΎϣΩѧΧ�ΎѧϬϳϓ�ϡΩѧϘϳ�Δρηϧ�ϲϫ/: الخدمات:3
للمواطن مثل:

 اإلدارة –التعلیم –الصحة
وھي قطاعات غیر منتجة

المدینة

المواد األولیة

صناعة 
إستخراجیة

األسواق 

139صور ص

141صور ص

صور ص 
142

صور ص 
145و144

یدرك أھم أنشطة 
اإلنسان في المدن

یتعرف على الصناعة 
وأنواعھا

یدرك أنواع التجارة 
وأنواعھا مع استنتاج 

عوامل قیامھا

یتعرف على أنواع 
الخدمات



147تحلیل نص صتقویم



19مذكرة رقم:: جغرافیا                                                       المادة   

اإلنسان والبیئةالوحدة:    
التمكن من مبادىء أولیة حول التحلیل الجغرافي، بدراسة نماذج من نشاط المرحلیة:الكفـاءة     

اإلنسان في بیئات مختلفة

والتلوث)البیئة(ملف تطبیقي:الموضوع   

.إدراك خطورة التلوث على البیئة مع استنتاج حلول للظاھرة:الكفـاءة القـاعدية   

مؤشر الكفاءةالوسائلالمفاھیمالمحتوى والمضامیناإلشكالیة

التلوث

عرف التلوث

بین أخطار 
التلوث

استنتج حلوال 
للتلوث

1تمرین رقم 
150عرض نص صفحة 

اقترح عنوانا للنص-
-�ΎϛέΗѧηϣ�έѧρΧ�Ι ϭϠΗϟ�έΑΗόϳ�ΫΎϣϟ

بین الناس؟
حدد مفھوم التلوث-

:2تمرین رقم 
151إلیك نص صفحة 

ضع عنوانا مناسبا للنص-
-�ΔϳѧѧѧѧγΎγϷ�έΎѧѧѧѧϛϓϷ�ΝέΧΗѧѧѧѧγ

للنص
153من خالل الصور صفحة 

-�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧγϧϹ�ΏΑѧѧγΗ�ϑѧѧϳϛ�ϥϳѧѧΑ
فساد البیئة

3تمرین رقم 
155من خالل النص صفحة 

-�ϥѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϣΟΎϧϟ�έέѧѧѧѧοϷ�ϥϳѧѧѧѧΑ
التلوث

-�ϰѧѧѧϠϋ�˯ΎѧѧѧοϘϠϟ�ϻϭѧѧѧϠΣ�ΡέѧѧѧΗϗ
التلوث

الوسط 
الطبیعي

الیونسكو

المواد 
الخام

الكتاب 
المدرسي

صور 
ونصوص 
من الكتاب 
المدرسي

یعرف التلوث

یدرك أخطار 
التلوث

حلوال یستنتج 
للتلوث
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