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2017-الشرقاوي  

 مــقــدمــة

ينددددددد ا عددددددإا الامددددددل فددددددي إتددددددا  الندددددددوة الدوليددددددة الملدددددد  تنظمهددددددا و ا ة التربيددددددة الوتنيددددددة والتكددددددوين امل دددددد  
والتالددديم الادددابي والبلددد  الالةددد   مشدددكو ة لتددددا س ال ودددايا الديداكتيكيدددة والبيداغو يدددة فدددي أفددد  
تجويددددددد الامليددددددة الاليميددددددة التالميددددددة وفددددددي إتددددددا  الددددددت ق  بدددددد   م تلدددددد  البدددددداح    فددددددي علددددددوم التربيددددددة 

بالشدكر الجزيدل لنجندة املنظمدة لهدإ  النددوة والملد   حي  نغتنم عدإ  الررةدة بالتو د . والديداكتيك
أتاحدددن لنددددا فرةدددة انسددددهام فدددي مناقشددددة موضددددوع الت دددويم التربددددوي بمايدددة عددددإ  ال لدددة مددددن البدددداح    
والملدد  سددت را دو  شددك باقتراحددات عمليددة ة ددم املنظومددة التربويددة املغر يددة ب يددة وتنظيمددا وأ ددرأة فددي 

 .  أف  ان ابة عن انشكاالت املطروحة وتوحيد الرؤى

 :منطل    من انشكالية اآلتية. وقد ا تأينا انسهام في عإ  الندوة من  اوية الت ويم

إلىىأ  ح  ىىد  ووىىد بوا ىى  بىىفي مىىا وىىال رىىي اومبيىىار التربويىىة ومىىا بةتر ىى  التوو  ىىار ال  ىىمية رىىي 
بةىىىىىىويم التعلمىىىىىىار و ىىىىىى  املةارأىىىىىىة بالكملا ىىىىىىار وإلىىىىىىأ  ح  ىىىىىىد  حتىىىىىىر  املدر ىىىىىىوي وال  ىىىىىىن ا   ويىىىىىىة 
والوطنيىىىىىىىىة مىىىىىىىىا بىىىىىىىىد و إليىىىىىىىى  اومبيىىىىىىىىار التربويىىىىىىىىة والتوو  ىىىىىىىىار ال  ىىىىىىىىمية  نىىىىىىىىد بنىىىىىىىىال الوضىىىىىىىىعيار 

 الىىىىة )االختباريىىىىةي وييىىىىط  مكىىىىن باىىىىوي  سىىىىفع املمار ىىىىة لىىىىتعك  بالملعىىىى  املةارأىىىىة بالكملا ىىىىاري 
 (.مامتي التاريخ وا  غ ا يا
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 :إذ يمكن ةياغة الرروض ال  ثة اآلتية

ال  ووىىىىد ام ىىىى ا  بىىىىفي اومبيىىىىار التربويىىىىة و مىىىىا بىىىىنت  ليىىىى  التوو  ىىىىار ال  ىىىىمية رىىىىي بةىىىىويم  - 1
 .التعلمار ري مامتي التاريخ وا  غ ا يا و   املةارأة بالكملا ار

 ووىىىىىد باىىىىىاب  بىىىىىفي مىىىىىا بىىىىىنت  ليىىىىى  التوو  ىىىىىار ال  ىىىىىمية ومواضىىىىىي  االمتحا ىىىىىار ا   ويىىىىىة  -2
 .والوطنية ري مامتي التاريخ وا  غ ا يا

مىىىن  ىىىمي ا تمىىىام خاىىىة من  يىىىة رىىىي بنىىىال الوضىىىعيار التةويميىىىة و ىىى  املةارأىىىة بالكملا ىىىار  – 3
 . بحسفي بةويم التعلمار وبجويد التدري 

 :ووسيتم تمليص عإ  الرروض من خ ل امللاو  ال  ثة اآلتية

التو   ددددددات التربويددددددة والبددددددرام  ال اةددددددة )م ا نددددددة مددددددا  دددددداس فددددددي التو   ددددددات الرسددددددمية : امللددددددو  ا ول 
بتدددد ما مدددادار التدددا يف والجغرافيدددا  ادددلك التالددديم ال دددانوي التدددأعيتي  ا تدددر املر ايدددة المتلاندددات 

بمددا تدددعو إليدد  ا دبيددات التربويددة ( البكالو يددا  هويددا ووتنيددا  مددإكرات املراقبددة املاددتمرة بالتددأعيتي
 .وف  امل ا  ة بالكرايات من  اوية الت ويم

تلليدددل نمددداذا مدددن الوضدددايات االختبا يدددة وتنيدددا و هويدددا اسدددتنادا إبددد  مدددا تددددعو إليددد  : امللدددو  ال دددانر
 ا دبيات التربوية والتو   ات الرسمية

 .خطوات بناس الوضايات الت ويمية وف  امل ا  ة بالكرايات: امللو  ال ال  ال طة التطويرية
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 مال ظة

نظرا لوي  الوقن امل صص للارض فإنن  سأكترر  ارض امللو  
 ال ال  عت  أساس أ  امل ال ماتوف للملاو  ال  ثة
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خطوات  بناء الوضعيات التقوميية وفق املقاربة  : احملور الثالث

 بالكفايات
بالنسبة لك  مامة ري ك  )بحد د الكملا ار والةدرار املسا ة ري التوو  ار ال  مية 1.

 (مستوى 
 و املفي ار ا خاصة بامل اقبة  اإل  امحبحلي  اإلطار امل وعي ا خاص باالمتحاي 2.

 املستم ة
 بحلي  الدروس  و الو دار بالكتب املدر ية وما   جز ماخ  الملصول الدرا ية3.
 صياغة يملا ة بؤط  الوضعيار التةويمية4.
 بحد د مروة اوسمية ري ودول التخصيت5.
 يتابة  ة ار الوضعيار االختبارية6.
 بدقي  او ئلة وم اوعت ا7.
 بج يب  الوضعيار التةويمية8.
 صياغة ملي  االختبار9.

 ,بياي ييملية التصحيح وبدوين النتائج10.
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 الوضعية املشكلة 

 :  املشكلة
 الااب ة ال برات الحله كرىت الع بة 

 الررد يشار  ةاملألوف اتوالالوك
 يدفا  مما والتردد بالح رة اا اسع

  لتجاو عا حل عن للبل 

 :لوضعيةا

مجموعة من الظروف والشروط           
المل  يو د ف  ا املتالم  في  إتا  

ظرف  ع قات تراعلية  في وسط وفي
 .ينلدد منى م

وأداة واستراتيجية في اآل  نرا  اشجع عت  وت ويمية وضاية االمية 
التزام الت ميإ واام  بالبل  والت ص   لتجاو  الاائ  ببناس املاا ف 

   .في إتا  مهمة ملددة ومركبة

 حتديد مفهوم الوضعية املشكلة
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 أنواع الوضعيات

 وضعية 
 االنطالق

 الوضعيات 
التعليمية/التعلمية   

(كتيكيةا ديد)  
 الوضعيات 
 التقويمية

التعلمية/ التعليمية  األنشطة الدعم والتقوية األنشطة الخارجية التمهيد والتقديم  
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الوضعية امل يكلةي الوضعية الد دايتيكية مسملة الضبط والتيسفر -الوضعية اال تكشا يةي  



2017-الشرقاوي   

 التةويم املعتمدة ري ممار ابنا اليومية   و ع

  التعلمارقب  

بةويم -1 
تشخيص ي 
 بموضعي

يسمح بتحد د وضعية اال االق -
ملع  ة ماذا  جب إ جازع وأتةد   

املسا ة الملاصلة بفي التلميف 
. وال دف امل ام بلوغ   

من  و  بنال خاة التكوين -
 الملارقي

بةويم إومالي-3  بةويم بكويني-2 

التعلمار ثنال   

 مكن التالميف من مع  ة مستواسم 
ومةار ة   ملس م بزمالئ م وأح م 

 املج وم الواوب بفل ؛ 
يسمح للمدرس بتحد د مستوى 

الملص  وايتشاف التعثرار 
.ومعا  ت ا ري  ين ا  

التعلماربعد   

يسمح بتةويم مكتسبار 
التالميف ويملا ات م، 
وابخاذ الة ارار ري 

  ة م وبحملفزسم
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2017-الشرقاوي  

 أشكال التقويم املعتمدة يف االجتماعيات بالتعليم الثانوي اإلعدادي

 االمتحان املوحد  املراقبة املستمرة

 اجلهوي احمللي
 باقي األساليب الفروض املكتوبة

فروض يف الدورة  3

األوىل والثانية بالستنني  

 األسئلة الشفاهية

  %25حتتسب بنسبة 

مشاركة املتعلمني داخل 
ومجاعية غرديةالفصل   

األنشطة املنجزة  فردية 
 ومجاعية خارج  الفصل

جيررررررررررر  علرررررررررر   ررررررررررعيد  
املؤسسررررررررةا عنرررررررررد نهايرررررررررة   

االولا وخيضررررر     االسرررررد  
للتنظيم من حيث طبيعته 
وتوقيررررررره وجرا ررررررره ومررررررردة  
اجنررررررااال والرررررراالت الرررررر     
يغطيهرررررررررررا و الو رررررررررررعيات 
االختباريررة وتوايرر  الررنق   
بينها لضواب  وموا رفات  
 .حمددة يف اإلطار املرجعي

جيرررر  علررر  مسرررتو   

اجلهرررررةا عنرررررد نهايرررررة 

النصررررث الثرررراني مررررن 

السررررررررررنة الدراسررررررررررية  

مقررررررررررررر  الثرررررررررررانيايف

الررررررردورة الثانيرررررررةا يف  

 و عيتني اختباريتني

  %40 تحتسب بنسبة   %30 تحتسب بنسبة 

  %75حتتسب بنسبة 

 يف االنتقال من األوىل وىل الثانية ومن الثانية وىل الثالثة %100تشكالن 

 3فر ان يف الدورة بالسنة  2

   %75حتتسب بنسبة    %25حتتسب بنسبة 

  %30 تحتسب بنسبة 
تشكل النقطة النها ية جبم  املعدل السنوي حسب 

النسبية احملددة سلفاا يعترب ناجحا من حصل 
 عل  األقل  20من  10عل  
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2017-الشرقاوي  

 أشكال التقويم املعتمدة يف التاريخ واجلغرافيا بالتعليم الثانوي التأهيلي

 املراقبة املستمرة
امتحانات  
 الباكالوريا 

 الوطين اجلهوي
 باقي األساليب الفروض املكتوبة

 يف الدورة  (2)فر ان  

 باجلذوع  واألوىل باكالوريا

 األسئلة الشفاهية

   %25حتتسب بنسبة 

مشاركة املتعلمني داخل  
ومجاعية غرديةالفصل   

األنشطة املنجزة  فردية 
 ومجاعية خارج  الفصل

جيررر  علرر   ررعيد اجلهررة   
يف املرررررررررواد التكميليرررررررررةا يف 
مقررررررر السرررررنة األوىل مرررررن   
سررررررررررررل  البكالوريررررررررررررا يف  
و عيتني اختبراريتني وفر    
مررا جرراا يف األطررر املرجعيررة 

. 

جير  وطنيا يف املرواد  

األساسرررية  املقرررررة يف  

السرررررنة الثانيرررررة مرررررن  

سرررل  البكالوريررررا يف  

 و عيتني اختباريتني

  %50تحتسب بنسبة    %25 تحتسب بنسبة 

   %75حتتسب بنسبة 
يف االنتقال من اجلذوع املشرتكة ومن السنة أ   ب وىل  %100تشكالن 

 الثانية

 2فر ان يف الدورة بالسنة  2

  %75حتتسب بنسبة   %25حتتسب بنسبة 

   %25 تحتسب بنسبة 

تشكل النقطة النها ية جبم  املعدل السنوي حسب النسبية 
عل   20من  10احملددة سلفاا يعترب ناجحا من حصل عل  

 األقل 
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حتديد الكفايات والقدرات املسطرة يف التوجيهات  -1

 .بالنسبة لكل مادة  لرمسيةا

2017-الشرقاوي  

 والتوو  ار التربوية ا خاصة ب ا االطالع  لأ من اج ك  مامة
 .  ال تخ اج الكملا ار والةدرار ا خاصة بك  مستوى 

 اال االق من الدالئ  والتوو  ار التربوية  يما  خت التةويم
 ..  التربوح 

 بحلي  املفي ار ا خاصة بالتةويم التربوح املسا  ة للمن اج
 بالتعليم الثا وح اإل دامح والتمسيليا  د د 
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2017-الشرقاوي  

 اإلشهاديالمتحان بااخلاصة  ةحتليل األطر املرجعي -2

 اوسداف

 بو يد ال ؤية بفي ا   ار املعىنية

 بو يد امل وعيار لك  املتدخلفي

 إ جام  ند لتةويم االمتحاي

 بو فر موو ار لبنال   وض امل اقبة املستم ة

 (تغاية  مولية)ال    من صال ية االمتحاي 
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  و ري الدورة  الدرا ية املة رة املحتويار  ضبط 
 (، التمسيليةإل دام ةاالبتدائية، ا) الن ائية لسنةا

املسا ة  املعنية  الكملا ار والةدرار  تع يط 
بحد د مروة اوسمية    تع يملا إو ائيا م  للمستوى 

 لك  مستوى م ارح ري ك  مامة

 اإل جاز   وط ضبط 



بوظيط 
اإلطار 
 امل وعي

  اغطية كل املجاالت الوا دة  التغاية
 في انتا  املر عي ال اص بكل مادة 

 التمثيلية
 اعتماد د  ة ا عمية لكل مجال مومونر
 وماتوى مها ي لكل مادة في بناس االمتلا 

 املاابةة
 التل   من مطاب ة الوضايات الت ويمية

 الكرايات ) ات الوا دة في انتا  املر عيدللملد 
 (وال د ات  امللتويات  شروط اننجا 
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 والوحدات الدروس  ( تشريح)  حتليل  -3

بسط ومي  الدروس والو دار املبرمجة قصد بحليل ا 1.
ا   وح، املحلي، اإلقليمي، الدورح، )ببعا لابيعة التةويم (تش يح ا)

 (.الوطني

ا خاصة بك  املجاالر ال ئيسية )امل وعي لالمتحاي  طار ا تحضار اإل 2.

 (مامة

 .عتمد ري التةويمي ما ا تةال 3.
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2017-الشرقاوي  

 صياغة كفاية تؤطر الوضعيات التقوميية -4

 تكو  م سجمة مع الكرايات ال اةة باملاتوى املان. 

 وحدات   ملاو   - د وس)اشمل ما تم انت اؤ  في املرحلة الااب ة-
 (.مجزوسات

ذات ةياغة واضحة ودقي ة  ماتوفية لجميع مكونات الكراية. 
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 يف جدول ختصيصي حتديد درجة األهمية   -5

 مدخ   مومح خاص
ةدراركملا ة والبال   

.واوسداف   

 مدخ    ةي ي م

 (املجاالر) .املوضو ار 

 .صياغة اومشاة املالوب من التلميف إ جازسا  •

 .بحد د النسب املائوية  ا خاصة بك  مشاط  •

 .بحد د املدة الزمنية  لك  من ا •
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 أو جدول التخصيص مثال للجدول التحليلي 

 م نامية السكاي  مشاة السكاي

 1الوضعية 

الكملا ة 
 املؤط ة

 بضعة بنوم 

 بضعة بنوم

املحا ظة  لأ 
 التراث

 بدبفر املجال

 2الوضعية 
 بضعة بنوم

 بضعة بنوم
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 الفكرية اليت تقيسها توزيع بنود الوضعيات تبعا للعمليات

 اوولأ الثا ية الثالثة ال ابعة املجموع %
 الوضعيار

   واع او ئلة

 او ئلة الوصملية 6 15 6 5 32 71.1

 او ئلة التملسفر ة 1 1 5 4 11 24.5

 عميميةاو ئلة الت 0 0 1 1 2 4.4

 املجموع 7 16 12 10 45 100
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 :الدرا ية الو دار / الدروس 

.................... 

: الدرا ية الو دار / الدروس 
................... 

: الدرا ية الو دار / الدروس 
.................... 

 : الدرا ية الو دار / الدروس 

.................... 

 بنوم..... اوولأ 

ة 
ملا 

لك
ت ا

 
 ة

ؤط
امل

 

 بنوم..... الثا ية 

 بنوم..... الثالثة 

 بنوم..... ال ابعة 

ا
ية

يم
ةو

لت
ر ا

يا
ضع

لو
 

 

ختصيصيتنظيم خمطط منوذج    
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المجموعات  :الوحدة الدراسية الثانية

 البنيوية الكبرى وأشكال التضاريس

قراءة خريطة  :الوحدة الدراسية الثالثة

 إنجاز مقطع طبوغرافي/ طبوغرافية 

النطاقات  :الوحدة الدراسية الرابعة

 المناخية والغطاء النباتي في العالم

 :6و5الوحدتان الدراسيتان 

التدرب على رسم / السكان، الدينامية 

 مبيانات السكان، التوزع
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صيصيتنظيم خمطط خت: مثال   
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 كتابة فقرات الوضعيات التقوميية -6

 قوا د 

 صياغة

 او ئلة 

 ويتابت ا

 ا تعمال لغة واضحة ومقيةة، 
.ال  ختلط بلميفاي ري   م ا  

م  النشاط بااب  النشاط املالوب  
املعبر  ن  ري الصياغة   

 يتابة ك   ؤال  لأ بااقة خاصة لتس ي 
  ملية امل اوعة ا حفف  و التربيب، 

 .بعد ب ومة املخاط التحليلي إلأ   ئلة

2017-الشرقاوي  22 



الوظائط املنتظ ة بحد د و لوثائ  املعتمدة ري الوضعيار اا تةال   
 امن 

 الوظائط

 الثالثةري الوضعية  ال ابعةري الوضعية 

 .......الوثيةة  .......... وع الوظيملة

  واع 
 الوثائ 

  ......الوثيةة  .  ....... وع الوظيملة
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الوظائط املنتظ ة بحد د و لوثائ  املعتمدة ري الوضعيار اا تةال   
 امن 

 الوظائط

 وولأاري الوضعية  ثا يةالري الوضعية 

 واملبيا ارقدمت سفع ا خ ياة 
من  و  اختبار مدى قدرة 

التلميف  لأ التوطفي وق الة 
املناخية لتملسفر  املبيا ار

 التوزي  ا  غ اري للنبار 

خلملية خ ياة 
إل  يةيا م  ةة 

 مبيا اربمرب  
  واع   م اصد مناخية

 الوثائ 
قياس مدى قدرة التلميف 

 لأ ق الة ا  داول 
اإل صائية والةيا  

 .  بالتصنيط واال تنتاج

 :ودول إ صائي

مسبة التكاث  

  .الابيعي
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 تدقيق األسئلة ومراجعتها   -7

 تم  لأ ضول مال ظات م إلغال بعض او ئلة   
 . و  تعد ل ا  و إ امة النظ     ا

  ض او ئلة  لأ  خصائيفي وخبرال ومدر في   
 لدرا ت ا وبدقية ا

2017-الشرقاوي  25 



 جتريب الوضعيات التقوميية -8

بج ب او ئلة االختبارية  لأ  ينة ممثلة للمجتم  اوصلي قدر •
اإلمكاي ري ظ وف مشاب ة بماما للظ وف التي   يد   ض ا  لأ 

 .بةية التالميف الف ن   دم ا االختبار من  ول م

بصحح اوووأة بعد التج يب  سب  لم التنةيط و ناص   •
 .اإلوابة 

قصد ا تخ اج مؤ  ار   تعا ج النتائج معا  ة إ صائية •
 .الصعوأة والس ولة  وقدرت ا  لأ التميفز

وبعد التعد    و التبني  تم اإلخ اج الن ائي لنصوص الوضعيار •
 .التةويمية
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  صياغة دليل االختبار  -9

يتومن م تل  التاليمات الورو ية املو هة للتلميإ بكل دقة •
   .ووضوح  بما ف  ا املاموح واملمنوع
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  بيان طريقة تصحيح األسئلة وتسجيل النتائج  -10

 

 : عت  البيا  عإا يلتوي 

  . الت ويمية الوضايات ومؤشرات مااي ر  -•

   . النتائ  تدوين كيرية -  •
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 الوضعية التقوميية الثانية
اتبادددددن أحدددددد   راندددددك إبددددد  م دددددر إدا ة امللافظدددددة الا ا يدددددة واملسددددد  الطبدددددوغرافي ليطلدددددع عتددددد   سدددددم *   

ع ددا ي خدداص بدد   وعنددد ولو كمددا  ندداح املاددتندات أثددا ت انتباعكمددا لوحددة ال ريطددة الطبوغرافيددة 
 .وأثناس  واحكما سألك ةاحبك عن ال ريطة الطبوغرافية وفائدة ا في الحياة اليومية. للرشيدية

اسددددتجل لطلددددل ةدددداحبك ماددددت مرا مكتاددددباتك فددددي وحدددددة قددددراسة ال ريطددددة الطبوغرافيددددة وإنجددددا       
 :م طع تبوغرافي بان ابة عن ا سئلة التالية

الطبوغرافيددة بالصددرلة املواليددة  الحددق عددإا امل تطددع  يدددا   الرشدديديةإليددك م تطاددا مددن خريطددة 
 :  أنجز املطلوبثم 

 : دم : - وال -
الطبوغرافية اعتمدادا عتد  الت اديم اندا ي والجددول ان مدابي الدوا دين  الرشيديةموقع خريطة  1

 .باملرتاح
 .الطبوغرافية اعتمادا عت  خطوط الطول ودوائر الارضالرشيدية موقع م تطع خريطة   2
 . احال املااحة الح ي ية المل  يم لها عإا امل تطع اعتمادا عت  انحداثيات الكا تغرافية 3

 : وب  ما  متيبمعن ري مةياس مةتا  ا خ ياة بفي  د ك، ثم : ثا يا
 .حول  امل ياس ال طر لن ريطة إب  م ياس عددي  1
 .احال املاافة الح ي ية الراةلة ب   الن طت   أ   و ب باستامال امل ياس  2
إب  ملت ى الطري   528من ن طة اال تراع  34قا املاافة الح ي ية للطري  الرئياية  قم   3

 .1الرئياية  قم 
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 :لتنجز ما  متيال ظ منحنيار التسوية و ةط االربملاع  ري ا خ ياة واململتاح : ثالثا
 .است را من املرتاح املاافة الراةلة ب   منلنيات التاوية في عإ  ال ريطة 1
 .قدم ااريرا ملنلنى التاوية 2
 .   حدد ا تراع الن طت   س  و ص   ثم است ت  اتجا  االنلدا  3
 الحق ت ا ب منلنيات التاوية شمال توالل  عم يابر عإا الت ا ب؟  4

 :   رابعا
ماتام  . أنجز عت  و قة ملمترية م طاا تبوغرافيا ينطل  من الن طة أ وي ته  عند الن طة ب 1

 . cm=50m 1 أي  1/5000: م ياس اال تراعات 
 .است لص ا شكال التوا ماية المل  ياكاها امل طع 2

 :ا تماما  لأ ا خ ياة واملةا  الابوغ اري :خامسا
 .است لص الشكل التوا مس   الغالل عت  ال ريطة 1
 .اذكر أعم املاالم البشرية المل  يتومن ا امل تطع ال ريطر 2
 .فار نمط االستغ ل الر حي الاائد عت  امتداد امل طع الطبغرافي الإي أنجزت  3
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 معا فر ومؤ  ار الوضعية
 مؤ  اب  معا فر التةويم او ئلة

ال ظ مةتا  خ ياة مكناس :  وال
 :الابوغ ا ية ومملتا  ا ثم  دم ما  لي

موق  خ ياة مكناس الابوغ ا ية ا تماما  1
 لأ التةسيم اإلمارح وا  دول اإلومالي 

 .الوارم ن باململتاح

بحد د موق  ا خ ياة  -
بالنسبة للكيا ار املجاورة 

 ومةيا  ا

بنتمي خ ياة مكناس الابوغ ا ية ري قسم ا الشمالي  -
واوو ط إلأ  مالة مكناس وري وزئ ا ا  نوبي  إلأ إقليم 

ا حاوب ونوأا، بحدسا خ ياة  ب   يوي   قا وأني 
  وآ تقا م  ماال  وو يدح مار من الشمال الش قي 

 .  من الشمال الغ بي و وق وام ب ت غ أا الةنص ة

موق  مةتا  خ ياة مكناس الابوغ ا ية   2
 .ا تماما  لأ خاوط الاول وموائ  الع ض

بحد د موق  مةتا  ا خ ياة  -
ا تمدا  لأ خاوط الاول 

 وموائ  الع ض

وأفي  ي ينويتشغ ب    45 °5’و  35°5’بفي خاي طول 
 . مال خط اال توال  55°33’و  51°33’مائ تي الع ض 

ا سب املسا ة ا حةيةية التي  مثل ا سفا  3
 .  الكارطغ ا يةاملةتا  ا تماما  لأ اإل داثيار 

 ساب املسا ة التي يغا  ا  -
مةتا  خ ياة مكناس 

الابوغ ا ية بض ب الاول ري 
 .الع ض

:  الكارطغ ا يةبةاس املسا ة با تمام اإل داثيار  -
 km 7.5ري الع ض البالغ  km 12.5 ض ب الاول البالغ 

 .بة يبا  km² 93.75 يساوح مجموع املسا ة 

بمعن ري مةياس مةتا  ا خ ياة بفي : ثا يا
 : د ك، ثم   جز ما  لي

 ول  املةياس ا خاي ل خ ياة إلأ مةياس   1
 . دمح

بحوي  مةياس خاي إلأ  -
 .مةياس  دمح

 توص  بعد ا تمام ط يةة بحوي  املةياس ا خاي إلأ  -
مةياس  دمح إلأ  ي املةياس العدمح ل فع ا خ ياة سو 

1/50000 
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ا سب املسا ة ا حةيةية الملاصلة بفي   2
 النةاتفي     و ب با تعمال املةياس

قياس املسا ة با تمام  -
 . املةياس ا خاي

 km 10.3 ح  (cm/2 20.6)املسا ة هي    -

ق  املسا ة ا حةيةية للا ي  ال ئيسية رقم   3
إلأ ملتةى الا ي   528من  ةاة االربملاع  34

 .1ال ئيسية رقم 

بتب  امع اج الا ي   ند  - -
قياس املسا ة الملاصلة بفي 

 .النتةاتفي
 6.5km: املسا ة بة يبا هي -

ال ظ منحنيار التسوية و ةط االربملاع  ري : ثالثا
ا تخ ج من  1: ا خ ياة واململتاح ثم قم بما  لي

اململتاح املسا ة الملاصلة بفي منحنيار التسوية 
 .ري سفع ا خ ياة

ق الة ال موز وماللت ا ري  -
ومن ا الملارق بفي : اململتاح

 .منحنيار التسوية

 m 10الملارق سو 
  

 .قد  تع يملا ملنحنى التسوية 2
بةد م تع يط م يز ملنحنيار   -

 .التسوية
خاوط وسمية منحنية مغلةة ب أط بفي  -

  النةط التي ل ا االربملاع  ملس 

  دم اربملاع النةاتفي س  و ص  3
 .   ثم ا تنتج ابجاع اال حدار 

 .التوص  إلأ ابجاع اال حدار -
ا تخ اج اربملاع النةاتفي وا تخالص  -

،  m 476س    558mص  : ابجاع اال حدار
  .ابجاع اال حدار من ا  نوب  حو الشمال

ال ظ بةارب منحنيار التسوية  مال  4
 بوالل،  م يعبر سفا التةاربي 

مال ظة بةارب وببا د  -
منحنيار التسوية ثم 
 .ا تخالص ماللة ذلك

التةارب  دل  لأ ا حدار الساح و دة 
  التةارب تعني  دة اال حدار
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 :   ا اا
م طاا تبوغرافيا ينطل   ملمتريةأنجز عت  و قة  1

ماتام  . من الن طة أ وي ته  عند الن طة ب
 . cm = 50 m 1 أي  1/5000: م ياس اال تراعات 

إنجا  م طع تبوغرافي عت  
 .و ق ملمتري 

يشترط في  الدقة واحترام  
امل ياس واملواةرات الدنيا 

 .  للم طع الطبغرافي

 :يلدد. اعتمادا عت  اال تراع وامل ياس ال طر* 
 1/5000م ياس اال تراع   --
   1/50000: م ياس  املاافة  --

 سم امل طع الطبوغرافي عت  و ق مليمتري اعتمادا عت  ن ط *  
اال تراع ومنلنيات التاوية المل  يمر عبرعا ال ط املات يم 

 ".ب"و " أ"الرابط ب   الن طت   
ترق  ) توت   املاالم الرئياية  المل  يمر عبرعا ال ط املإكو  * 

 ...(مجا  مائية  ماتغ ت   اعية  سكن
 (.الرسم التوضيحي أسرل ) 

است لص ا شكال التوا ماية المل  ياكاها  2
 .امل طع

قراسة امل طع من الناحية  -
 .  التوا ماية

سط  عوب  منباط ي ترق  واد متام  : ا شكال التوا ماية
 .في الجنوب الغربر

 :عت  ال ريطة وامل طع الطبوغرافي اعتمادا:خاماا 
الغالل عت   التوا مس  است لص الشكل  1

 .ال ريطة

ال راسة الترصيلية 
لن ريطة عامة 

وامل طع الطبوغرافي 
 .خاةة

إبرا  الوحدات  - 
التوا ماية 

 .الرئياية
ت ديم املاالم البشرية  - 

 .    ا ساسية
إبرا  الا قات التراعلية  -

 .ب   انناا  وا  ض

 .عوبة وأودية متام ة: )است راا ا شكال التوا ماية* 

اذكر أعم املاالم البشرية المل  يتومن ا امل تطع  2
 .انشا ة إب  كثرة الايو  واملض ات الهوائية*  .ال ريطر

التنصيص عت  االستغ ليات الز اعية الاصرية فوق الاط  * 
 .املنباط واالستغ ليات الت ليدية عت  تول ا ودية

 (. ئياية وثانوية)عامة  تري يةو ود شبكة * 

فار نمط االستغ ل الر حي الاائد عت  امتداد  3
 .امل طع الطبغرافي الإي أنجزت 

ترا ر سيادة االستغ ليات الز اعية الاصرية بوفرة املوا د * 
وامتداد ( عيو  مض ات عوائية اودية)املائية وتنوعها 

 ...املنباط  الهوب الاط  
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ااطددددددى لكددددددل  ددددددواب صددددددحي  ن طددددددة واحدددددددة  وةددددددرر عنددددددد حدددددددو  الاكددددددا  وإذا كانددددددن أ و ددددددة 
الادددؤال متادددددة ومتررعدددة ااطدددى ن طدددة كاملدددة إذا بلغدددن نادددبة ان ابدددة ال دددحيلة ث ثدددة أ  ددداع فمدددا 

إال امل طدع الطبدوغرافي ااطدى لد  . فوق  وإذا قلن عدن ذلدك ياتبدر الجدواب خاتئدا أي ياطدى لد  ةدرر
ن طدددة عدددن تددددقي  امل ددداييا ون طدددة عدددن صدددحة خدددط امل طدددع ون طدددة عدددن ضدددبط تدددوت   : ث ثدددة ن دددط
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(ساعتان: مدة اإلنجاز)  2015يناير  20امتحان األسدوس األول : الوضعية الثانية  
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  ت الوضعية 
كنن بماية  مدرة مدن املد سد   فدي نددوة تر ويدة فدي موضدوع ت طديط الدد س وتددب ر  أث در ن دا  

الجدددددددإاذة )بددددددد   أسدددددددتاذين عدددددددن التلوددددددد ر ال طدددددددر الت ليددددددددي للدددددددد س والتلوددددددد ر باعتمددددددداد الشدددددددبكة 
ولددم يددتمكن أي من مددا إقندداع اآلخددر فطلددل منددك مرددتخ املددادة بصددرتك مت ر ددا  ديدددا مددن ( ا ف يددة

 .املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين التدخل لنحام في املوضوع
 :أنجز ذلك بان ابة عن ا سئلة اآلتية مات مرا الوثي ت   املرف ت  

 :اآل ئلة
  مةىىارةببىىرز    ىىا مزا ىىا التخاىىيط با تمىىام  ىىبكة ا  ىىفاذة او ةيىىة (   ىىا  10ال بتعىىدى )قىىد   ةىى ة قصىىفرة   : وال

 (ي 7)                                                                                                    .2و 1بالتحضفر ا خاي التةليدح مستثم ا الوثيةتفي 
 : ثا يا

 (ي 1)                                                                            مكو ار ا  فاذة  موم ا و  ةيا(  2الوثيةة ) م من ا  فاذة 1.

 (ي 1)                                     وسداف التعلم املؤط ة والصنا ارا تنتج البيداغوويا املعتمدة ري سفع ا  فاذة 2.

 (ي 2)         .مفز بفي اوسداف الوارمة ري التةد م واوسداف املدروة ري خا ة اوسداف ضمن مكو ار ا  فاذة3.

( الثغىى ار)و ةىىط الضىىعط ( اإل جابيىىار)ا ىىتخ ج مىىن ا  ىىفاذة بالصىىملحتفي اوولىىأ والثا يىىة  ةىىط  ةىىط الةىىوة 4.
 (ي 3)                                                                                                                         .م  اقتراح التعد   الفح ب اع منا با

« وا ىتغال التالميىف  .....ح بةىويم او ىتاذ إل جىازع ر ومىن الضى و » 1 اقش الملة ة الثا يىة الىوارمة رىي الوثيةىة  :ثالثا
 (ي 6)                                                                                                                                      .مبرزا الغا ة من ا بالنسبة للمدرس



 1الوثيةة رقم 

عتددد  ال ودددايا واملوضدددوعات املادددطرة فدددي بدددرام  كدددل مادددتوى  …يركدددز تدددد ما التدددا يف والجغرافيدددا » 
إندددد  يشددددكل م طاددددا . عمومددددا فكددددل سددددؤال تددددتم ان ابددددة عندددد  فددددي عدددددة سدددداعات مددددن التددددد ما. د اسدددد  

إذ يجدل إد اا الكدل فدي مشدروع . فكل ساعة أو حصة تجيل عن  زس ما   من الادؤال. تد مايا
قبددل الشددروع فددي الجددواب عددن الاددؤال أو  -مددن أ ددل ذلددك يتلددتم عتدد  املددد س. بيددداغوجي متماسددك

إعدداد مجمدوع املشدروع البيدداغوجي بمددا فيد  الت دويم وتلديدد الاد   الزمند  املتددر م   - دزس مند 
 ... ادد الحصص أو الااعات الورو ية

عدل مدر  شدكل  يدد أم متاثدر؟ عدل تدم بلدو  : ومن الورو ي ت ويم ا ستاذ ننجدا   خد ل الحصدة 
ا عددداف املاددطرة أم ال؟ ومددن ثددم البلدد  عددن ترادد ر م سمددة االختيددا ات والا قددات مددع الت ميددإ 

 ...وملاولة فهم ملاذا مرت حصة أفول من أخرى من حي  ا عداف والوثائ  واشتغال الت ميإ

فادددددال لكونددددد  يادددددوض  شدددددكل   دددددا ر انعدددددداد ال طدددددر ( الجدددددإاذات) التلاضددددد رإ  اسدددددتامال شدددددبكة 
الت ليددددي للدددد س حيددد  أثبتددددن التجر دددة بدددأ  االشددددتغال  شدددبكة مكوندددة مددددن ةدددرلة خددد ل حصددددة 

 «. اااعد عت  الإعاب إب  ا ساس   واام  بالجواب  ارعة عن انشكالية
  Source :  Inspection pédagogique régionale d'histoire géographie, 2010, Enseigner l’histoire 

géographie et l’éducation civique, septembre 2010,  
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