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ة التّاريخ في تكوين المتعلّمين من خالل دراسة ماضي المجتمعات البشرية لفهم ادم مهاست

  .المستقبل وتنشئتهم على القيم اإلنسانية وعلى المواطنة الفاعلةالحاضر واستشراف 
  

        ك كفايات الفهم والنّقد وبناء من تملّاالجتماعية وهي تمكّن المتعلّم مع بقية المواد
ية الواردة ببرنامج البرامج والقيم المرجعية التي تنبني مع الكفايات األفق عالقتهاالمواقف في 

  .الشخصية الوطنية واالنتماء الحضاريعليها 
  

  :ومن هذا المنطلق ترمي مادة التّاريخ إلى تحقيق المقاصد التّربوية التّالية        
  .هيكلة الزمن التّاريخي -
  .إعادة بناء الماضي باعتماد منهجية علمية -
  .التّرقية الذّهنية للناشئة -
  .التدرب على التّنسيب -
  .ى الذاكرة الجماعية وتغذيتهاالمحافظة عل -
ترسيخ الوعي بالهوية الوطنية وتنمية الشّعور باالنتماء الحضاري في أبعاده الوطنية  -

  .والمغاربية والعربية واإلسالمية واإلفريقية والمتوسطية
  . التّعرف إلى اآلخر والتّواصل معه -
  .البشرية للمجتمعاتإدراك أن الحضارة اإلنسانية هي نتاج مشترك  -
  

إطار  يات بيداغوجية مبنية على اإلدماج فيويتطلّب تحقيق هذه المقاصد اعتماد تمشّ       
  .تدرج تعلّمات متنوعة حسب مراقي متدرجةالمقاربة بالكفايات تراعي 

  
  
  

 منزلة مادة التاریخ
 ودورها يف حتقیق الكفایات األفقیة
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هي من اختيار المدرس بالدرجة األولى يحددها حسب حاجات  بيداغوجيةاليات مشّتّال
  .القسم ومستوى المتعلّمين واجتهاداته الخاصة

ال يغيب عن ذهن المدرس أن المتعلّم يبقى دائما محور العملية  ، ومهما تنوعت هذه التمشّيات
  .التّربوية
  ة إمارسات بيداغوجية ال تمثّل قطيعة مع م المقاربة بالكفاياتوانطالقا من أنيجابي

فإن اإلضافة األساسية لهذه المقاربة تتمثّل في بلورة  ،سائدة في صلب عملية التّدريس والتّعلّم
  :هذه الممارسات وإعادة ترتيب األولويات في تمشّيات قائمة على المبادئ الجوهرية التالية 

     ،  خدمة مقاصد المادة وكفاياتهااعتبار المعلومات موارد ال تدرس لذاتها بل تكون في * 
  .في اتّجاه التّركيز على التّعلّمات األساسية وتجاوز الصبغة التّلقينية للدروس

رف والقدرات والمهارات حتى تصبح المكتسبات ااإلدماج الذي يتجاوز تجزئة المع اعتماد* 
  .موظّفة توظيفا ناجحا لحّل المسائل والمشكالت

  .دعم دافعية التّعلّم لدى التّالميذاالنطالق من وضعيات تعطي معنى للتّعلّمات وتُ* 
 *يارات الميدانيعة لخدمة مقاصد  في بناء ةاعتماد الزالتّعلّمات واستثمارها في إنتاجات متنو

  .المادة وكفاياتها
 *عة باعتبارها أساسيمعرفة اة في بناء الاستثمار الوثائق في أنشطة متنوة وفي تنشيط لتّاريخي

اتيالذّ لّمر استنتاج المعلومات وتمكّن التّالميذ من التّعالفصل كما تيس.  
 *عة وتوظيف الوسائل التّكنولوجية متنوة الحديثةالتّعامل مع مصادر تاريخي.  
  ...تشجيع أنشطة التّوسع واإلثراء مثل إنجاز بحوث وملفّات والقيام بتحقيقات* 
في بداية كّل تعلّم  التشخيصي، وهو يشتمل على التّقييم  اعتبار التّقييم عملية مالزمة للتّعلّم* 

م بهدف إدخال ، وعلى التّقييم التّكويني أثناء التّعلّ جديد للوقوف على مكتسبات التّالميذ
  .التّعديالت المستوجبة من خالل تحليل النّقائص واألخطاء ومعالجتها

  

ات متنوعة ودالّة ة في وضعيتستدعي هذه التّمشّيات توخّي أنشطة إدماجي ،وفي النّهاية
   . تعطي معنى للتّعلّم

 

 یات البیداغوجیةالتمّش
  



/9 5 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

تّــعــلّمال الـــمج  

 كفایة المجال واّتخاذ مواقف مّتصلة بالقیم المرجعّیة التي تنبني علیھا الّشخصّیة الوطنّیة واالنتماء الحضاري  اتجاھاتتبّني 

یتبّنى مواقف واّتجاھات تنسجم مع ھوّیتھ 
  .الوطنّیة وانتمائھ الحضاري

 

یتمّثل ھوّیتھ الوطنیـّة وانتمـاءه 
 .الحضاري  من خالل الّتاریخ

یشرح المتعّلم تمّثلھ لألحداث والّظواھر 
 كفایات المادة .الّتاریخّیة معتمدا منھجّیة علمّیة

 مكّونات الكفایة

یثّمن الموروث الحضاري للبالد   -
  .الّتونسّیة

  . یعّبر عن اعتزازه باالنتماء إلى تونس  -
والّظواھر یدعم مواقفھ من األحداث   -

 . الّتاریخّیة اعتمادا على سندات تاریخّیة

  .یعّبر عن معاني االنتماء  
یتمّثل الّزمن الّتاریخي من أجل الّتموقع    -

  . فیھ
یطرح تساؤالت انطالقا من حاضره  -

 .لھا عالقة بالماضي

یجیب عن تساؤالت ذات صلة   باألحداث 
  .والّظواھر الّتاریخّیة

بین األحداث والّظواھر یتبّین الّتفاعل  -
الّتاریخّیة والحضارات ویربط عالقات بین 

  .الحاضر والماضي
یبنى استنتاجاتھ باالعتماد على الوثائق  -

  . الّتاریخّیة
 یمّیز بین الّتاریخ والخرافة  -
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  الّتوضیحات  المحتویات  األھداف الممّیزة  *الّزیارات المیدانّیة 

  تمھید

  
  .یدرك المتعّلم الّزمن الّتاریخي من أجل الّتموقع فیھ -
  .یتعّرف أصناف الوثائق الّتاریخّیة -

  :الّزمن الّتاریخي و الوثائق الّتاریخّیة
  .التحقیب وقیس الّزمن الّتاریخي -
  .أصناف الوثائق الّتاریخّیة -

الّزمن الّتاریخي انطالقا من بناء مفھوم  -
  .الّزمن الّذاتي للمتعّلم

تدریب المتعّلمین على قراءة سّلم زمني  -
  .ومواصلة استثماره في التعّلمات الّالحقة

  البالد الّتونسّیة من عصور ما قبل الّتاریخ إلى العھد الّروماني: المسالك الّتاریخّیة للوحدة األولى 

زیارة موقع أو معلم 
أو متحف في أثري 

عالقة بالحضارة 
  القبصّیة،

  أو
زیارة موقع أو معلم 
أثري أو متحف في 

  عالقة بقرطاج البونّیة،
  أو

زیارة موقع أو معلم 
أثري أو متحف في 
عالقة بأفریكا في العھد 

  .الّروماني

  
  .یتعّرف ممّیزات الحضارة القبصّیة -
  . یحّدد مجال الحضارة القبصّیة على خریطة -
  .بالعمق الّتاریخي للبالد التونسّیةیعتّز  -

: البالد الّتونسّیة في عصور ما قبل الّتاریخ
  : الحضارة القبصّیة

  .المجال  -
  .الخصائص  -

  
  .اعتماد خریطة وسّلم زمني  -
إعداد ملفات من قبل المتعّلمین في عالقة   -

  .بالّزیارة المیدانّیة المبرمجة للوحدة األولى
  .تأسیس قرطاج ومظاھر قّوتھایتعّرف ظروف  -
  .یقرأ خریطة اإلمبراطورّیة الّتجارّیة القرطاجّیة -
یعتّز بإسھامات قرطاج البونّیة في الحضارة  -

  .اإلنسانّیة

  :قرطاج البونّیة في المتوسط 
  .تأسیس قرطاج -
  .اإلمبراطورّیة التجارّیة القرطاجّیة -
  .حّنبعل -

  
الّتاریخّیة لقرطاج اعتماد سّلم زمني لألطوار  -

  .البونّیة

یحّدد مظاھر االزدھار الحضاري لوالیة أفریكا في  -
  .العھد الّروماني 

  .یقرأ مخّططا مبّسطا لمدینة رومانّیة -
  یثّمن الموروث الحضاري ألفریكا في العھد الّروماني -

االزدھار الحضاري لوالیة أفریكا في العھد 
  :الّروماني 

  .االقتصادي والثّقافياالزدھار  -
  .ازدھار المدن -

اعتماد خریطة المدن بأفریكا في العھد  -
  .الّروماني

استثمار الّزیارة إلنتاج معّلقات أو مطوّیات  -
...                                          أو تنظیم معرض توثیقي

  للحضارة العربّیة اإلسالمّیةالقیروان مركز إشعاع : المسالك الّتاریخّیة للوحدة الّثانیة 
  
 

زیارة موقع أو معلم 
أثري أو    متحف في 

  .عالقة بالعھد األغلبي

  .یتعّرف ظروف نشأة اإلسالم -
  .یثّمن خصال الّرسول -
یتعّرف مراحل انتشار اإلسالم في المشرق وبالد  -

  .المغرب واألندلس
یتبّین أھمّیة دور القیروان في نشر اإلسالم في بالد  -

  .المغرب واألندلس

  :ظھور اإلسالم وانتشاره 
  .ظھور اإلسالم في الجزیرة العربّیة -
انتشار اإلسالم في المشرق وبالد المغرب  -

  .واألندلس
  
  

التطّرق إلى حیاة الّرسول واستغالل حدث    -
  .الھجرة لتوضیح الّتقویم الھجري

  .اعتماد خریطة انتشار اإلسالم -
المتعّلمین في عالقة إعداد ملفات من قبل  -

  .بالّزیارة المیدانّیة المبرمجة للوحدة الثانیة
  

  .یتعّرف مظاھر إشعاع القیروان في العھد األغلبي -
  .یرسم مخّططا مبّسطا لجامع عقبة بن نافع بالقیروان -
یثّمن دور القیروان في إشعاع الحضارة العربّیة  -

  .اإلسالمّیة في العھد األغلبي

مركز إشعاع حضاري في عھد القیروان 
  :األغالبة 

  ...).جامع عقبة(االزدھار العمراني  -
  .االزدھار الثّقافي -

استثمار الّزیارة إلنجاز مخّطط لمدینة  -
القیروان أو مجّسم لمعلم یعود إلى العھد 

  ...األغلبي

 برنامج التّاريخ للسنة الخامسة أساسي
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 .2007 -1- 75تنّظم الّزیارات المیدانّیة وفق المنشور الّصادر عن وزارة التربیة والتكوین عدد *  

 

 

 

 

 
  

  الّتوضیحات  المحتویات  األھداف الممّیزة  *الّزیارات المیدانّیة 
  المھدّیة وتونس مركَزا إشعاع للحضارة العربّیة اإلسالمّیة: الّتاریخّیة للوحدة الّثالثة المسالك 

  
  

زیارة موقع أو معلم أثري 
أو متحف في عالقة بالعھد 

  الفاطمي،
  

  أو
                                               

زیارة موقع أو معلم أثري 
أو متحف في عالقة بالعھد 

  .الحفصي

  
  
یتعّرف ظروف تأسیس المھدّیة وأھّم معالمھا في  -

  .العھد  الفاطمي
  .یثّمن دور المھدّیة في توحید المغرب العربي -

  :المھدّیة عاصمة الفاطمیّین بإفریقّیة 
  .ظروف التأسیس -
  .أھّم معالم المدینة -

  
اعتماد مخّطط مبّسط ألھّم معالم مدینة  -

  .المھدّیة في العھد الفاطمي
مین في عالقة ّلت من قبل المتعّفامل إعداد -

  .لثةلّثابالّزیارة المیدانّیة المبرمجة للوحدة ا
  

  
یتعّرف مظاھر إشعاع مدینة تونس في العھد  -

  .الحفصي
یثّمن إسھامات مدینة تونس في الحضارة العربّیة  -

  .اإلسالمّیة في العھد الحفصي
  

مدینة تونس مركز إشعاع حضاري في العھد 
  :الحفصي 

  .االزدھار العمراني والثقافي -
  .عبد الّرحمان بن خلدون -

  
استثمار الّزیارة إلنتاج أقراص مضغوطة  -

أوأشرطة مصّورة أو لتنظیم معارض 
  ...فوتوغرافّیة
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  الّتوضیحات  المحتویات   األھداف الممّیزة   *ةیارات المیدانّیّزال
  18إلى القرن  16والمتوّسط من القرن  تونس: ة للوحدة األولى المسالك الّتاریخّی

  
زیارة أحد الحصون 
التي شّیدھا اإلسبان 

  بالبالد الّتونسّیة
  أو

  
       زیارة معلم أو مدینة 

  أو قریة أندلسّیة
  أو

  
زیارة معلم یعود  إلى 
عھد حّمودة باشا 

  .الحسیني

یتعّرف المتعلم أسباب الصّراع بین العثمانّیین  -
  .واإلسبان  في المتوّسط

یتبّین دور الّظروف الّداخلیة في انتصاب  -
  .العثمانّیین بالبالد التونسّیة

العثماني اإلسباني في المتوّسط  الّصراع
  :وانتصاب العثمانیین بتونس 

  .بین العثمانیین واإلسبان الّصراعأسباب  -
  .انتصاب العثمانیین بتونس -

اعتماد خریطة البحر المتوّسط لتحدید القوى  -
  .المتصارعة وإبراز أھمّیة موقع البالد التونسّیة

یارة قة بالّزمین في عالات من قبل المتعّلإعداد ملّف  -
  .ة المبرمجة للوحدة األولىالمیدانّی

  .یتعّرف الھجرة األندلسّیة ونتائجھا -
یتّم خریطة نصف جاھزة للمدن التي أّسسھا  -

  .األندلسیون أو استقّروا بھا
یثّمن إسھامات األندلسّیین في إثراء المخزون  -

  .الحضاري بالبالد التونسّیة

التونسّیة  الھجرة األندلسّیة إلى البالد
  :ونتائجھا 

ظروف الھجرة واستقرار األندلسّیین بالبالد  -
  .التونسّیة

  .نتائج الھجرة األندلسّیة -

 
استغالل ما یوّفره المحیط من شواھد حّیة لھا عالقة   -

  ...) .حرف-فنون -معمار( بإسھامات األندلسّیین 
  

 
   .یتعّرف ممّیزات عھد حّمودة باشا الحسیني -
ق من إنجازات حّمودة باشا ّقما تحیثّمن  -

  .الحسیني

البالد التونسیة في عھد حّمودة باشا 
  :الحسیني 

  .اإلنجازات االقتصادّیة واالجتماعّیة -
  .إشعاع البالد التونسّیة -

اعتماد سّلم زمني إلبراز أھّم األطوار التّاریخّیة  -
  .ولة الحسینّیة حّتى عھد حّمودة باشاللّد
توثیقّیة              ملّفاتاستثمار الّزیارة المیدانّیة إلنتاج  -

  ...أو مطوّیات أو تنظیم معرض لتوثیق الّزیارة

  محاوالت اإلصالح والّتحدیث:  19أزمة البالد التونسّیة في القرن : المسالك الّتاریخّیة للوحدة الّثانیة 
  
  

زیارة متحف أو معلم     
في عالقة بالبالد 
التونسّیة في القرن 

  .الّتاسع عشر

  
  .یتعّرف أھّم أسباب األزمة ومظاھرھا -
 .یتبّین مساوئ الحكم المطلق وسوء التصّرف -
  

  : 19أزمة البالد التونسّیة في القرن 
  .أسباب األزمة -
  . مظاھر األزمة -

 
  .كیز على خطورة األزمة المالّیةالّتر  -
  .عّرض إلى ثورة علي بن غذاھمالّت  -

  .19یتعّرف أھّم اإلصالحات في القرن  -
 یبني لوحة زمنّیة ألھّم اإلصالحات في  -

  .19القرن 
  یثّمن أسبقّیة تونس في اإلصالح والتحدیث -

  : 19محاوالت اإلصالح في القرن 
  .إصالحات أحمد باي -
  .1861عھد األمان ودستور  -
  .إصالحات خیر الّدین باشا -

المیدانّیة المبرمجة للوحدة الّثانیة  الّتمھید للّزیارة  -
  .بإعداد ملّفات

    اعتماد مقتطفات من وثیقة عھد األمان ومن  -
  .1861دستور 

  ...ات توثیقّیةّفاستثمار الّزیارة المیدانّیة إلعداد مل -
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  الّتوضیحات  المحتویات   األھداف الممّیزة   *یارات المیدانّیةّزلا
  المقاومة الّتونسّیة لالحتالل الفرنسي وبناء الّدولة الوطنّیة الحدیثة:  الثةالّثالمسالك الّتاریخّیة للوحدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

زیارة متحف أو شواھد 
مقبرة       - نصب تذكاري(

في عالقة ...) شھداء
                    أو    بالحركة الوطنّیة 

الوطنّیة    الّدولة  بإنجازات
  .الحدیثة

  

  
یتعّرف أھّم مالمح نظام الحمایة الفرنسّیة  -

  .بتونس
یستقرئ خریطة مراحل االحتالل الفرنسي  -

  .للبالد الّتونسّیة ومقاومة التونسّیین لھ
  .یثّمن ردود الفعل األولى ضّد االحتالل  -

انتصاب الحمایة الفرنسّیة بتونس وردود الفعل 
  :  األولى

  .احتالل تونس وانتصاب الحمایة الفرنسّیة  -
  .ردود الفعل األولى ضّد االحتالل  -
  

  
ظام الحمایة إلى استعمار مباشر إبراز تحّول ن -

  .من خالل معاھدة باردو واّتفاقّیة المرسى
من قبل المتعّلمین في عالقة  ملّفاتإعداد  -

  .بالّزیارة المیدانّیة المبرمجة للوحدة الّثالثة
  

یتعّرف خصائص الّنضال الوطني التونسي  -
  .1938حتى أحداث أفریل 

یبني سّلما زمنّیا ألھّم أطوار الحركة الوطنّیة  -
  .لھذه المرحلة

  .یثّمن الّنضال الوطني في مقاومة االستعمار -

 أفریل  9الحركة الوطنیة التونسّیة إلى أحداث 
1938 :  

  .حركة الّشباب التونسي  -
    ّدستوري التونسي في فترة الحزب الحّر ال -

  ).القدیم والجدید ( ما بین الحربین 

  
إبراز دور بعض الّزعماء في الحركة  -

        ، علي باش حامبة(الوطنّیة الّتونسّیة 
  ...).عبد العزیز الّثعالبي، الحبیب بورقیبة

  
  

یتعّرف مظاھر تكّتل القوى الوطنّیة ودورھا        -
  .االستقاللفي تحقیق 

یستقرئ لوحة زمنّیة ألھّم أطوار الحركة  -
  .الوطنّیة لھذه المرحلة

یثّمن تضحیات التونسّیین من أجل تحقیق  -
  .االستقالل

  .یعّبر عن اعتزازه باالستقالل  -

سّیة والمسیرة نحو الحركة الوطنّیة التون
  : 1956إلى  1939من االستقالل  

  .تكّتل القوى الوطنّیة  -
  .اندالع الثورة والمسیرة نحو االستقالل  -
  

  
  
إبراز دور بعض الّزعماء في الحركة  -

الحبیب بورقیبة، فرحات (الوطنّیة الّتونسّیة 
  ...).حّشاد، صالح بن یوسف

  

        یتعّرف أھّم إنجازات تونس المستقّلة  -
  .1987حّتى 

یثّمن مآثر دولة االستقالل في مجالي التعلیم  -
  .المرأةوتحریر 

بناء الّدولة الوطنّیة وتحدیث المجتمع من 
  : 1987إلى    1956

  .بناء الّدولة الوطنّیة واستكمال الّسیادة  -
  .تحدیث المجتمع  -

تحریر المرأة،  :المكاسبالتركیز على أھّم  -
  ...التعلیم، الّصحة

استثمار الّزیارة لتنظیم معرض توثیقي  -
الّدولة الوطنّیة للحركة الوطنّیة أو إلنجازات 

  ...الحدیثة
 2007- 1-75تنظم الزيارات الميدانية وفق المنشور الصادر عن وزارة التربية والتكوين عدد * 
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 جمال التقییم
 

األداء 
  المنتظر

يكون المتعلّم قادرا على فهم وتحليل وإنجاز وضعيات متّصلة بأحداث : ية الدرجة في نها
 .تاريخية جدت بمختلف الحقبات التّي عاشتها البالد التّونسية

  

يكون المتعلّم قادرا على فهم وتحليل وإنجاز وضعيات متّصلة  :في نهاية السنة الخامسة  
عاقبت على البالد التّونسية في العصر القديم بالحضارات التي ت

 .والعصر الوسيط
 

 معایري التقییم ومؤّشراهتا
 

  بعض مؤشّراته  نص المعيار  المعيار

 فهم الوضعية 1

 الّةانتقاء المعطيات الد  
 تحديد مدلول المعطيات 
 نترتيب المعطيات انطالقا من مؤشّر معي 
 خيلةكشف المعطيات الد 
 ةاختيار الوسائل المناسبة لحّل الوضعي 
 ...  

 تحليل الوضعية 2

 تصنيف معلومات  
 مقارنة معلومات 
  سم أو الجدول أو الخطاطةتحويل المكتوب إلى الر

 والعكس
 ربط معطيات بعضها ببعض 
 ةه لحّل الوضعيات توجصياغة فرضي 
 ...  

 إنجاز الوضعية 3

 تأويل بيانات  
 تحرير إجابة 
 تأليف خالصة 
 ة في اإلجابةتوخّي الموضوعي 
 د بالتّعليمة في اإلجابةالتّقي 
 ...  

 اإلضافة الذّاتية 4
 أيالتّعبير عن الر  
 اتّخاذ موقف  
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 الفهرست
  

  
  

  

 منزلة ماّدة الجغرافیا ودورھا في تحقیق الكفایات األفقّیة .1
 

 الّتمّشیات البیداغوجّیة .2
 

 مجال الّتعّلم .3
 

 ییممجال الّتق .4
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 منزلة مادة اجلغرافیا
  ودورها يف حتقیق الكفایات األفقیة

  
  

تهتم مادة الجغرافيا بدراسة المجال الجغرافي، فتساهم بذلك في تنشئة المتعلّمين   
وتكوينهم وإقدارهم على فهم محيطهم والعالم الذي يعيشون فيه وعلى التّفاعل اإليجابي 

  .معهما
لمواد االجتماعية، تمكّن المتعلّم من تملّك كفايات الفهم والنّقـد  والجغرافيا كبقية ا  

  .وبناء المواقف
  : وترمي مادة الجغرافيا إلى تحقيق المقاصد التّربوية التّالية 

  
 .ترسيخ االنتماء -
 .فهم العالم المعاصر -
 .تعرف إشكاليات توطّن الظّواهر الجغرافية وتصور حلول لها -
 .ت الجغرافية وِفق مقاييس مختلفةفهم تنظيم المجاال -
 التّعامل العلمي مع مختلف مصادر المعرفة -
 التّرقية الذّهنية للنّاشئة -
 التّدرب على التّنسيب -
 .التّنشئة على المواطنة الفاعلة وعلى القيم اإلنسانية -
 

ومن التّمشّيات البيداغوجية التي يمكن اعتمادها لتحقيق هذه المقاصد اإلدماج في 
طار المقاربة بالكفايات التي تضمن تحقيق تعلّمات مندمجة ومتينة ومستديمة تفضي إلى إ

  .التّعلّم الذّاتي
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 الّتمّشیات البیداغوجیة 
  

التّمشّيات البيداغوجية هي من اختيار المعلّم بالدرجة األولى يحـددها حسـب   
  .حاجات القسم ومستوى المتعلّمين واجتهاداته الخاصة

المتعلّم يبقى دائمـا محـور   ومهما تنو عت هذه التّمشّيات ال يغيب عن ذهن المعلّم أن
  .العملية التّربوية

ـّل قطيعة مع ممارسات بيداغوجيـة     وانطالقا من أن المقاربة بالكفايات ال تمث
إيجابية سائدة في صلب عملية التّدريس والتّعلّم فإن اإلضافة األساسية لهـذه المقاربـة   

ـّ ل في بلورة هذه الممارسات وإعادة ترتيب األولويات في تمشّيات قائمـة علـى   تتمث
  :المبادئ الجوهرية التّالية 

     س لذاتها بل تكون فـي خدمـة الكفايـاتاعتبار المعلومات موارد ال تدر
ومقاصد المادة، في اتّجاه التّركيز على التّعلّمات األساسية وتجاوز الصـبغة  

 .وسالتّلقينية للدر
    اعتماد اإلدماج الذي يتجاوز تجزئة المعارف والقدرات والمهـارات حتّـى

 .تصبح المكتسبات موظّفة توظيفا ناجحا لجّل المسائل والمشكالت
     ـة الـتّعلّم لـدىم دافعيات تعطي معنى للتّعلّمات وتُدعاالنطالق من وضعي

 .التّالميذ
 عة باعتبارها أساسة فـي بنـاء المعرفـة    استثمار الوثائق في أنشطة متنوي

الجغرافية وفي تنشيط الفصل كما تيسر استنتاج المعلومات وتمكّن التّالميـذ  
  .من التّعلّم الذّاتي

   ع واإلثراء مثل إنجاز بحوث وملفّات والقيام بتحقيقـاتتشجيع أنشطة التّوس
وزيارات ميدانية، والتّعامل مع مصادر جغرافية متنوعة وتوظيف الوسـائل  

 .كنولوجية الحديثةالتّ
   ة مالزمة للتّعلّم، وهو يشتمل على التّقييم التّشخيصي فـياعتبار التّقييم عملي

بداية كّل تعلّم جديد للوقوف على مكتسبات التّالميذ، وعلى التّقييم التّكـويني  
أثناء التّعلّم بهدف إدخال التّعديالت المستوجبة من خالل تحليـل النّقـائص   

  .هاواألخطاء ومعالجت
  

وفي النّهاية تستدعي هذه التّمشّيات توخّي أنشطة إدماجية في وضعيات متنوعة 
  .ودالّة تعطي معنى للتّعلّم
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 جمال الّتعّلم
 .صلة بالقيم المرجعية التي تنبني عليها الشّخصية الوطنية واالنتماء الحضاريتبنّي اتّجاهات واتّخاذ مواقف متّ كفاية المجال - 1

    

 كفايات المادة - 2
ـّل المتعلّم المجال الجغرافي القريب منه والبعيد:  1ك   يتمث
  يشرح المتعلّم تنظيم المجال الجغرافي باعتماد منهجية المادة: :  2ك
 يتبنّى مواقف واتّجاهات إيجابية متّصلة بالمجال الجغرافي:  3ك

  
  

 مكونات الكفاية الكفاية

ـّل المتعلّم المجال الجغرافي القريب منه  يتمث
 والبعيد

  
  غرافي وفق مقاييس مختلفةيتعرف مكونات المجال الج -
  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
ـّل تنظيم المجال الجغرافي برسوم بيانية مبسطة  -   يمث
 

يشرح المتعلّم تنظيم المجال الجغرافي باعتماد 
 منهجية المادة

  
  يحلّل تنظيم المجال الجغرافي   -
  يصنّف األسباب والنّتائج   -
  الجغرافي يبين التّفاعالت بين عناصر المجال  -
  يعتمد منهجية عمل مالئمة مؤدية إلى بناء االستنتاجات -
 

يتبنّى مواقف واتّجاهات إيجابية متّصلة بالمجال 
 الجغرافي

  
  يعبر عن مواقف متصلة بالمجال الجغرافي  -
  يبرر مواقفه حيال المجال الجغرافي -
    يساهم في بناء مشروع متّصل بتهيئة المجال الجغرافي -
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 .صلة بالقيم المرجعية التي تنبني عليها الشّخصية الوطنية واالنتماء الحضاريتبنّي اتّجاهات واتّخاذ مواقف متّ كفاية المجال - 1
    

 كفايات المادة - 2
  يتمثل المتعلّم المجال الجغرافي القريب منه والبعيد:  1ك
  يشرح المتعلّم تنظيم المجال الجغرافي باعتماد منهجية المادة ::  2ك
 يتبنّى مواقف واتّجاهات إيجابية متّصلة بالمجال الجغرافي:  3ك
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 × 

  
يتم تحديد الموقـع  

  آخر بالنّسبة لموقع
  
  
  
 

  المواقع واالتّجاهات الجغرافية 
  المدينة -القرية  –الحي  –موقع المدرسة  -
  االتّجاهات الجغرافية المختلفة  -
  : خريطة العالم الطّبيعية  -
 ةموقع البالد التّونسي  
  ات والمحيطاتمواقع القار 
  ة الكبرىمواقع الوحدات التّضاريسي 

  
   يحدد المواقع في المجال -
يمثّل موقع مدرسـته فـي    -

  المجال 
يتعرف مواقـع القـارات    -

  والمحيطات ويسميها

  
يتبنّى مكونات المجال  - 

الجغرافي وفق مقاييس 
  مختلفة

  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
يمثّل تنظيم المجال الجغرافي  -

 برسوم بيانية مبسطة

يتمثّل المتعلّم المجال الجغرافي 
ب منه والبع

القري
يد

 

  

×  
  
  
  
  
×  
  
  
  
  
× 

  
إذا كان التّلميذ على 
سبيل المثـال مـن   
شـــمال الـــبالد 
ــون   ــية يك التّونس
ــهد   ــار المش اختي
الثّاني من جنـوب  
البالد التّونسـية أو  

  من وسطها

  المشاهد الريفية
  :المشهد الريفي المحلّي  -
  ــره ــي ( عناصــ ــال الزراعــ               –المجــ

  )الريفي  السكن –التّجهيزات 
  المناخ، التّضاريس: المشهد الطّبيعي المتبقّي.  
من شمال البالد التّونسية أو من  دراسة مشهد ريفي -

  جنوبها أو من وسطها
  ــره ــي ( عناصــ ــال الزراعــ               –المجــ

  )السكن الريفي  –التّجهيزات 
  المناخ، التّضاريس: المشهد الطّبيعي المتبقّي  
من أوروبا الغربية أو ( بلد متقدم مشهد ريفي من  -

  )من أمريكا الشّمالية 
  ــره ــي ( عناصــ ــال الزراعــ               –المجــ

  )السكن الريفي  –التّجهيزات 
  المناخ، التّضاريس: المشهد الطّبيعي المتبقّي  

يتعـرف أنـواع المشــاهد    -
  الريفية 

يتعرف عناصـر المشـهد    -
  الريفي 

طبيعي وما يميز بين ما هو  -
  هو بشري 

يحدد تفـاعالت عناصـر    -
  المشهد الريفي

  يقارن بين مشاهد ريفية  
يحول صورة مشهد ريفـي   -

  إلى رسم بياني مبسط  

  يحلّل تنظيم المجال الجغرافي -
  يصنّف األسباب والنّتائج -
يبين التفاعالت بين عناصـر   -

  المجال الجغرافي
يعتمد منهجية عمـل مالئمـة    -

ية إلى بناء االستنتاجاتمؤد  
  
  
  
  

شرح المتعلّم تنظيم المجال 
ي

الجغرافي باعتماد منهجية المادة
  

يعبر عـن مواقـف متّصـلة     -
  بالمجال الجغرافي

يبرر مواقفه حيـال المجـال    -
  الجغرافي

يساهم في بناء مشروع متّصل  -
  بتهيئة المجال الجغرافي

يتبنّى موا
ت 

ف واتّجاها
ق

صلة بالمجال 
إيجابية متّ

ي
الجغراف
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×  
  
  
  
  
  
  
  
×  
  
  
  
  
  
  
× 

في الـبالد التّونسـية   
تعتبر كل منطقة بلدية 

  مدينة
تقريب مفهوم الكثافـة  
السكنية لذهن التّلميـذ  

ة بـين  باعتماد المقارن
الكثافة السـكنية فـي   

 الريف والمدينة 

  المشاهد الحضرية
  :المشهد الحضري المحلّي  -
 موضع المدينة وموقعها  
 ةكنيارتفاع الكثافة الس 
 تصميم المدينة 
 مركز المدينة واألحياء 
 أنشطة المدينة  
  
  :مشهد مدينة تونس العاصمة  -
 موضع المدينة وموقعها  
 كنيةارتفاع الكثافة الس 
  تصميم المدينة 
  المركز واألحياء 
 األنشطة والوظائف  
مشهد مدينة كبرى تنتمي للعالم المتقـدم   -

  ...) مثال باريس أو لندن أو روما(
 موضع المدينة وموقعها  
 ةكنيارتفاع الكثافة الس 
  تصميم المدينة 
  المركز واألحياء 
 األنشطة والوظائف 

ــهد    - ــر المش ــرف عناص يتع
  الحضري  

  نّف األنشطة الحضرية يص - 
يحدد التّفاعالت القائمـة بـين    -

  عناصر المشهد الحضري 
يمثّل المشهد الحضري برسـم   -

  بياني مبسط 
يعبر عن مواقفـه مـن تهيئـة     -

المدينة انطالقـا مـن الرسـم    
 المبسط

  
يتبنّى مكونات المجال  - 

الجغرافي وفق مقاييس 
  مختلفة

  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
يمثّل تنظيم المجال الجغرافي  -

  برسوم بيانية مبسطة
 

يتمثّل المتعلّم المجال 
ب منه 

الجغرافي القري
والبعيد

 

  
  يحلّل تنظيم المجال الجغرافي -
  يصنف األسباب والنّتائج -
يبين التّفاعالت بين عناصـر   -

  المجال الجغرافي
يعتمد منهجية عمـل مالئمـة    -

  تنتاجاتمؤدية إلى بناء االس
  

شرح المتعلّم تنظيم 
ي

ي باعتماد 
المجال الجغراف

منهجية المادة
 

  
يعبر عـن مواقـف متّصـلة     -

  بالمجال الجغرافي
يبرر مواقفه حيـال المجـال    -

  الجغرافي
يساهم في بناء مشروع متّصل  -

  بتهيئة المجال الجغرافي

ت إيجابية 
ف واتّجاها

يتبنّى مواق
صلة بالمجال الجغر

متّ
ي
اف
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×  
  
  
  
  
  
  
  
التّركيز علـى البعـد    ×

التّكاملي بين الريـف  
 والمدينة

  عالقة المجال الريفي بالمجال الحضري
  :المدينة في حاجة إلى الريف  -
ــاء             *  ــذاء والم ــوفّر الغ ــاف ت األري

  لتّرفيه للمدنوا
  األرياف تنشّط اقتصاد المدينة * 
ــة ( اســتهالك األســمدة واآلالت الفالحي

  ...)واألدوية
األرياف توفّر المواد األوليـة للحـرف   * 

  والصناعة بالمدينة
  الريف في حاجة إلى المدينة -
ــف  *  ــدمات للري ــوفّر الخ ــة ت : المدين

 -التّعليم الثّـانوي والعـالي   –التّجهيزات 
  ...خدمات اإلدارية والصحيةال
مسـاهمة  : إشعاع المدينة على الريـف  * 

  المدينة في تطوير الريف المحلّي  
 

  
  
  
  يحدد حاجة المدينة إلى الريف -
  يحدد حاجة الريف إلى المدينة -
يثمن وظائف كّل من الريف  -

  والمدينة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
يتبنّى مكونات المجال  - 

يس الجغرافي وفق مقاي
  مختلفة

  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
يمثّل تنظيم المجال الجغرافي  -

 برسوم بيانية مبسطة

يتمثّل المتعلّم المجال 
ب منه 

الجغرافي القري
والبعيد

 

  
  يحلّل تنظيم المجال الجغرافي -
  يصنّف األسباب والنّتائج -
يبين التّفاعالت بين عناصـر   -

  المجال الجغرافي
منهجية عمـل مالئمـة   يعتمد  -

  مؤدية إلى بناء االستنتاجات
 

شرح المتعلّم تنظيم 
ي

المجال الجغرافي باعتماد 
منهجية المادة

 

  
يعبر عـن مواقـف متّصـلة     -

  بالمجال الجغرافي
يبرر مواقفه حيـال المجـال    -

  الجغرافي
يساهم في بناء مشروع متّصل  -

 بتهيئة المجال الجغرافي

ف 
يتبنّى مواق

ت 
واتّجاها

صلة بالمجال 
إيجابية متّ

ي
الجغراف
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× 

    
  
  

اإلشارة إلـى اتّحـاد   
ــي        ــرب العرب المغ

  )دول 5(

  المغرب العربي
  
  :مجال المغرب العربي  -

 لموقع والمساحةا  
 ياسيالتّقسيم الس 
   ـة  الخصـائصالتّضــاريس(الطّبيعي-            

  ) النّبات الطّبيعي –المناخ 

يحدد الموقع الجغرافي للمغرب  -
  العربي 

  يتعرف خصائصه الطّبيعية  -
يتبين التّفـاعالت بـين هـذه     -

  الخصائص

  
يتبنّى مكونات المجال  - 

الجغرافي وفق مقاييس 
  مختلفة

  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
يم المجال الجغرافي يمثّل تنظ -

  برسوم بيانية مبسطة
 

يتمثّل المتعلّم المجال 
ب منه 

الجغرافي القري
والبعيد

 

× 

    
اعتماد خريطة نصف 
جاهزة تتضمن أسماء 
أهــم المــدن وخــطّ 

ــار     ــاوي األمط تس
  مم 400

  :خريطة توزع السكّان بالمغرب العربي -
 مناطق الكثافات العالية  
  كّانيمناطق الخالء الس 
  ألـف   400أكثر مـن  (المدن الكبرى

 )ساكن
     ـكّاني بـالمغربع السعوامل التّـوز

  العربي

يتم إنجاز خريطة توزع السكّان  -
  بالمغرب العربي

يتبين العالقة القائمة بين التّوزع  -
ــل  ــض العوام ــكّاني وبع الس

ــة،  ( ــة، التّاريخيـ الطّبيعيـ
  )االقتصادية

  
  يحلّل تنظيم المجال الجغرافي -
  يصنف األسباب والنّتائج -
يبين التّفاعالت بين عناصـر   -

  المجال الجغرافي
يعتمد منهجية عمـل مالئمـة    -

  مؤدية إلى بناء االستنتاجات
  

ح المتعلّم تنظيم المجال 
شر

ي
الجغرافي باعتماد منهجية 

المادة
 

× 

    
اعتمــاد خريطــة  
ــالمغرب   ــة ب الفالح

  العربي
التّركيز على استغالل 

ــائ ــور: ق الوث  –ص
ــائية   ــداول إحص ج

  رسوم بيانية –مبسطة

  المجال الفالحي بالمغرب العربي -
 خصائصه  
 راعات الكبرىمناطق الز 
 ةقويالمناطق الس 
 مناطق تربية الماشية 
 اإلنتاج الفالحي واألمن الغذائي  

يتعــرف خصــائص المجــال  -
  الفالحي بالمغرب العربي

يستقرئ وثائق متنوعة تتعلّـق   -
ــن باإلن ــي واألم ــاج الفالح ت

  الغذائي

  
  
يعبر عـن مواقـف متّصـلة     -

  بالمجال الجغرافي
يبرر مواقفه حيـال المجـال    -

  الجغرافي
يساهم في بناء مشروع متّصل  -

  بتهيئة المجال الجغرافي

ت 
ف واتّجاها

يتبنّى مواق
صلة بالمجال 

إيجابية متّ
ي
الجغراف
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× 

   
اعتماد خريطة الطّاقة 

  والمناجم
 

  خريطة الموارد المنجمية والطّاقية -
 ةالموارد المنجمي  
 ةالموارد الطّاقي 

يتعرف مناطق إنتاج المـوارد   -
  المنجمية والطّاقة

يحدد مكانة هذه المـوارد فـي    -
  اقتصاد بلدان المغرب العربي

- ر عن موقف من اسـتهالك  يعب
 الطّاقة والموارد المنجمية 

يتبنّى مكونات المجال  - 
الجغرافي وفق مقاييس 

  مختلفة
  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
يمثل تنظيم المجال الجغرافي  -

  برسوم بيانية مبسطة
 

يتمثّل المتعلّم المجال 
ب منه 

الجغرافي القري
والبعيد

 

× 

اعتمــاد خريطــة    
بــالمغرب الصــناعة 

ــداول   ــي وج العرب
  إحصائية

  المجال الصناعي بالمغربي العربي
 خصائصه  
 ةناعيالمدن الص أهم 
 ر إنتاجهاناعات وتطوالص أهم  

  
-  ناعي وأهمف المجال الصيتعر

  الصناعات بالمغرب العربي 
يتبين مجاالت التّكامل الصناعي  -

  بين هذه البلدان

  افييحلّل تنظيم المجال الجغر -
  يصنّف األسباب والنّتائج -
يبين التّفاعالت بين عناصـر   -

  المجال الجغرافي
يعتمد منهجية عمـل مالئمـة    -

  مؤدية إلى بناء االستنتاجات

شرح المتعلّم تنظيم 
ي

المجال الجغرافي 
باعتماد منهجية 

المادة
 

× 

شبكات النقل والمواصالت والمبادالت     
  عربي التّجارية ببلدان المغرب ال

 شبكات النّقل والمواصالت  
  بين بلدان المغرب ( المبادالت التّجارية

  )العربي ومع الخارج 

  
  
يتعرف خصائص شبكات النّقل  -

ــادالت   ــالت والمب والمواص
  الخارجية بالمغرب العربي

يفسر المبادالت التّجارية لبلدان  -
  المغرب العربي

يثمن أهمية التّكامل التّجـاري   -
  ن المغرب العربي بين بلدا

يعبر عـن مواقـف متّصـلة     -
  بالمجال الجغرافي

يبرر مواقفه حيـال المجـال    -
  الجغرافي

يساهم في بناء مشروع متّصل  -
  بتهيئة المجال الجغرافي

ت إيجابية 
ف واتّجاها

يتبنّى مواق
ي
صلة بالمجال الجغراف

متّ
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اعتماد خريطة الكثافة السـكانية   -

  والمدن
 اعتماد جداول إحصائية -

  البالد التونسية
  السكّان -

 كّان والمدنع الجغرافي للسالتّوز  
 ةة والخارجياخليالهجرة الد 
 ةة واالجتماعييمغرافيالمؤشّرات الد  

  
  
يتعرف تـوزع السـكّان واألدفـاق     -

  الهجرية في تونس
  يتبين عوامل التّوزع السكّاني -
  يربط بين المؤشّرات ودالالتها  -

  
يتبنّى مكونات المجال  - 

الجغرافي وفق مقاييس 
  مختلفة

  يصف تنظيم المجال الجغرافي -
ــال   - ــيم المج ـّل تنظ ــ يمث

ــة  الجغرافــي برســوم بياني
  مبسطة

 

يتمثّل المتعلّم المجال 
ب م

الجغرافي القري
نه 

والبعيد
 

× 

  
اعتماد خريطة الفالحة والصـيد   -

  البحري وجداول إحصائية 

  الفالحة والصيد ا لبحري -
  ـة      ( ظروف النّشاط الفالحيالطّبيعي

  )والبشرية 
 مناطق اإلنتاج الفالحي 
 ةالمنتوجات الفالحي ر أهمتطو 
  يد البحريالص  

  
يتعرف خصائص الفالحـة والصـيد    -

  لبالد التّونسية البحري في ا
يفسر تطور إنتاج الفالحـة والصـيد    -

  البحري 
يعبر عن موقف تجاه اإلفـراط فـي    -

  االستهالك

  
  
  يحلّل تنظيم المجال الجغرافي -
  يصنّف األسباب والنّتائج -
يبين التّفاعالت بين عناصـر   -

  المجال الجغرافي
يعتمد منهجية عمـل مالئمـة    -

  ء االستنتاجاتمؤدية إلى بنا
  

شرح المتعلّم تنظيم المجال 
ي

ي باعتماد منهجية 
الجغراف

المادة
 

× 

    
التّأكيد على أهمية رأس المـال   -

البشري وجودته فـي ظـروف   
  النّشاط الصناعي 

اعتماد خريطة الصناعة التّونسية  -
  وجداول إحصائية

  الصناعة بالبالد التّونسية  -
  ناعيالمـوارد  (ظروف النّشاط الص

  )والظّروف البشرية
  ةناعة التّونسيع الجغرافي للصالتّوز 
  ةناعيالمنتوجات الص ر أهمتطو  

  
  يتعرف خصائص الصناعة التّونسية -
يثمن المجهودات المبذولة من أجـل   -

  التّصنيع في تونس
يعبر عن مواقف تشـجع اسـتهالك    -

     المصنوعات التّونسية
عـن مواقـف متّصـلة     يعبر -

  بالمجال الجغرافي
يبرر مواقفه حيـال المجـال    -

  الجغرافي
يساهم في بناء مشروع متّصل  -

  بتهيئة المجال الجغرافي

صلة 
ت إيجابية متّ

ف واتّجاها
يتبنّى مواق

بالمجال الجغرافي
 

× 

    
  اعتماد جداول إحصائية -

  السياحة بالبالد التّونسية  -
 ياحيظروف النّشاط الس  
  ةــياحي ــاطق الس ــاحلية : المن الس

 والصحراوية 
 ياحير القطاع الستطو 
  ــياحة علــى المجــالانعكــاس الس

  واالقتصاد التّونسي 

  يتعرف خصائص السياحة التّونّسية -
يحدد انعكاس السياحة على المجـال   -

  في تونس دواالقتصا

× 
  التّجارة الخارجية التّونسية -    

  ادراتوالـواردات والميـزان   الص
  التّجاري

 أطراف التّبادل التّجاري  

  
يتعرف خصائص التّجارة الخارجيـة   -

  والبلدان التي تتبادل معها تونس 
ــة   - ــارة الخارجي ــين التّج ــربط ب ي

  والقطاعات االقتصادية األخرى 
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 جمال التقییم
 

األداء 
  المنتظر

از وضعيات متّصلة بالمجال يكون المتعلّم قادرا على فهم وتحليل وإنج :في نهاية الدرجة 
 .الجغرافي بالمغرب العربي والبالد التّونسية مع اإلضافة الذّاتية

  

يكون المتعلّم قادرا على فهم وتحليل وإنجاز وضعيات متّصلة بالمجال  :في نهاية السنة الخامسة  
 .الجغرافي في الوسطين الريفي والحضري

 

یم ومؤّشراهتامعایري التقی  
 

  بعض مؤشّراته  نص المعيار  المعيار

 فهم الوضعية 1

 الّةانتقاء المعطيات الد  
 تحديد مدلول المعطيات 
 نترتيب المعطيات انطالقا من مؤشّر معي 
 خيلةكشف المعطيات الد 
 ةاختيار الوسائل المناسبة لحّل الوضعي 
 ...  

 تحليل الوضعية 2

 تصنيف معلومات  
 مقارنة معلومات 
  سم أو الجدول أو تحويل المكتوبإلى الر

 الخطاطة والعكس
 ربط معطيات بعضها ببعض 
 ةه لحّل الوضعيات توجصياغة فرضي 
 ...  

 إنجاز الوضعية 3

 تأويل بيانات  
 تحرير إجابة 
 تأليف خالصة 
 ة في اإلجابةتوخّي الموضوعي 
 د بالتّعليمة في اإلجابةالتّقي 
 ...  

 اإلضافة الذّاتية 4

 أيالتّعبير عن الر  
 ّخاذ موقفات  
 رات لتحسين وضعتقديم تصو 

 ...  
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