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 ن( 6: ) التمرين األول

إلى  رحلة (1211مارس  8نظمت متوسطة مولود فرعون في يوم عيد المرأة )

مناظر طبيعية خالبة لمدينة عنابة من  شاهد التالميذحيث  المعلم التاريخي هيبون

 ، بةخال شواطىء فتطل علىسط المدينة أما وجبال سرايدي قابلك تفأعالي هيبون 

 . الحجاركاالنسان  مباني مصانع و  اكتسحت أغلبهاأراضي فالحية شاسعة فجنوبا  و

 أجب على التعليمات و تحديد مكوناته لعنابة الطبيعي تصنيف المنظر من أجل

    

 ن (3اقترح تعريفا للمنظر الطبيعي محدد مكوناته ؟ ) (2

 :للجزائر ثالثة أصناف من المناظر الطبيعية ( 1

 ن(2) عنابةمدينة ظر مناف يصنفي أي صنف يمكنك تأ( 

 ن(1؟ )لمناظر عنابة المعايير التي استندت عليها في تصنيفكب( حدد 
 

  ن( 6: ) التمرين الثاني

 ألجل دراسة مخاطر الزالزل و إجراءات التنبؤ و الوقاية منها عثرت خالل بحثك على الوثائق التالية :أساتذة العلوم ببحث  مطالبك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ن(4) أكمل الجدول التالي بعد إعادة تدوينه على ورقة اجابتك  (2

  منية التعليمات األ                    الفائدة من هذه التعليمات

  للتقليل  من الخسائر الناتجة من تضرر المباني   

 (تحت الطاوالت)زوايا البيت و ساسية في المنزلماكن األاالحتماء باأل 

 .القفز من الشرفاتو  الهروب ، الهلعك السلبيةتجنب التصرفات  

  مساعدة الضحايا و أعوان الحماية المدنية

 ن( 1) الزالزل أخطر من البراكينقدم فرضية للقول أن  (1

 ن(  8 : ) الوضعية االدماجية

 ذلك لقربوالكثير من الشباب يبحث عن الهجرة السرية ) الحرقة( في القوارب عبر البحر االبيض المتوسط من الجزائر نحو جزر إيطاليا 

 ات التالية :ونية حوض البحرالمتوسط اليك السندمن أجل دراسة تكتو  . يحة األوروآسياويةإفريقيا من الصف

 أجب عن التعليمات باستغالل مكتسباتك القبلية و السندات

 ن( 1,2)و كيف تتوقع أن يكون البحر المتوسط بعد ماليين السنين نتيجة هذه الزحزحة  باتجاه أوروبا تقارب إفريقيا سبب حدد  (2

 بالمقارنة بين منطقة غرب أمريكا الجنوبية  و منطقة حوض البحر المتوسط  (1

   ن( 1.2)استنتج العالقة بين الديناميكية الداخلية في المنطقتين محددا الظواهر الناتجة في المنطقتين  

 ن( 1.2)  ؟ ه المناطق  ضد البراكين االنفجارية ذه بلدان لسكان (  من اإلجراءات الوقائية1اقترح إثنان ) (3

 ن ( على تنظيم و نظافة اإلجابة 2.2مالحظة :  )

 ن  االبركبثوران  إجراءات التنبؤ :(1الوثيقة ) الوقاية من الزالزل   (2الوثيقة )

   (  3الوثيقة )   (  1الوثيقة ) (2الوثيقة )

 (2الوثيقة )
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 العالمة )المهمة( ستهدفةالكفاءات الم القدرات  المقطع التعلمي 

 

الدددديددندددامدديددكدديدددة 

الخددارجيددة للكرة 

 األرضية

 

 1التمرين  

 

 معرفية

 

 

 :أن يتمكن التلميذ من 

 اقتراح تعريفا للمنظر الطبيعي        (2

 تحديد أصناف المناظر الطبيعية في الجزائر  (1

 و معايير تصنيف مناظر عنابة خاصة        

6 

 

الدددديددندددامدديددكدديدددة 

للكرة  الدددداخليدددة

 األرضية

 

 1التمرين 

 

 معرفية 

 منهجية

 أن يتمكن التلميذ من :

ربط العالقة بين تعليمات وقائية ضد الزالزل بالفائدة منها من   (2

 خالل وثائق

 أن الزالزل أخطر من البراكيناقتراح فرضية    (1

6 

 

الدددديددندددامدديددكدديدددة 

للكرة  الدددداخليدددة

 األرضية

 

الوضعية 

 االدماجية

 

 معرفية

 منهجية

 قيمية 

 أن يتمكن التلميذ من توظيف و دمج موارده :

  صفيحتين ة تقارب  بينتحديد حرك .2

لظواهر جيولوجية في منطقتين )قارتين(  ةعلميمقارنة  .1

  باستنتاج عالقة بينهما مختلفتين

  ين للوقاية من ظاهرة جيولوجيةاقتراح حل  .3

8 

                                                                                                                                             

  ن( 6 :)تصحيح التمرين األول

 

 د مكوناته  يحدع تح تعريف للمنظر الطبيعي مااقتر (2

هو كل ما يظهر في مساحة من سطح األرض بشكل دائم إما ثابت كاألشجار أو متحرك كالحيوان و إما طبيعيا كالصخور أو 

 ن (3) ....... اصطناعيا كالسدود .

 
 ( للجزائر ثالثة أصناف من المناظر الطبيعية :1

  عنابة مدينة أ( في أي صنف يمكنك تصنيف مناظر 

 ن ( 2) المناظر الطبيعية الساحليةتصنف مناظر عنابة ضمن 
 

 ب( حدد المعايير التي استندت عليها في تصنيفك لمناظر عنابة؟ 

 هي :  من المعايير التي نستند عليها في تصنيف مناظر عنابة ضمن المناظر الطبيعية الساحلية

 ن(1)غابات بها غطاء نباتي  كثيف -سهول عنابة(  –سرايدي  التضاريس )جبال–مناخ عنابة معتدل  –قرب عنابة من البحر 

 مالحظة : نكتفي بمعياريين 

 

  ن( 6تصحيح التمرين الثاني : )

 ن(4)كمل الجدول التالي أ   (2

  منية التعليمات األ                    الفائدة من هذه التعليمات

 البناء وفق المعايير دون غش –البناء المقاوم للزالزل االلتزام ب للتقليل  من الخسائر الناتجة من تضرر المباني   

 (تحت الطاوالت)زوايا البيت و ساسية في المنزلماكن األاالحتماء باأل المتساقطة )األشياء الثقيلة(أجزاء السقف  للحماية من

التصرفات السلبية تشكل خطرا على الشخص أكثر من 

 خطر الزلزال ذاته.

 .القفز من الشرفاتو  الهروب ، الهلعك السلبيةتجنب التصرفات 

  التوعية و تعلم اإلسعافات األولية  مساعدة الضحايا و أعوان الحماية المدنية
 

 م فرضية للقول أن الزالزل أخطر من البراكين يقدت (1

فتكون  على نطاق واسعو تأثيرها يكون ها موعد حدوثبالتنبؤ  يمكنال و الزالزل سريعة و فجائية  ألنالزالزل أخطر من البراكين 

 ن( 1) ..لخسائرا التقليل منو  ايق فنستطيع الوقاية منهضنطاق  علىو تأثيرها  ابينما البراكين يمكن التنبؤ بثوارنه الخسائر كبيرة

 المقاطع التعلمية اإلنســـــان و المحيط ان ميد

 الكفاءة الختامية للميدان

 على يقترح حلول مؤسسة علما أمام عواقب الظواهر الطبيعية المدمرة و يحافظ

المناظر الطبيعية كما يسددددددداهم في التسددددددديير العقالني للموارد الطبيعية بتجنيد 

 موارده المتعلقة بديناميكية الكرة األرضية و الثروات الطبيعية 

 الديناميكية الداخلية للكرة األرضية -2

 للكرة األرضية خارجيةالديناميكية ال -1
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 ن( 8 ) :وضعية االدماج  تصحيح 

 

 تنظيم -اإلتقان   :4م انسجام المنتوج  :  3م   اإلستعمال السليم ألدوات المادة:  1م   الوجاهة :2م معايير التقويم 

 المؤشرات المعايير التعليمة
 العالمة

 كاملة مجزأة

2 

  تقبالمسحديد سبب تقارب إفريقيا باتجاه أوروبا مع توقع حالة البحر المتوسط ت  2م

 

2,12 

8 

 2,12 -1-السند و  ( الموارد) القبلية المكتسبات  1م

   3م

يط ظهرة المحبألن إفريقيا  محاطة من الغرب  سددبب تقارب إفريقيا باتجاه أوروبا 

تسددلطان قوى   لتانال،  ومن الجنوب و الشددرق بظهرة المحيط الهندي  األطلسددي

 نتيجة تمدد القشرة المحيطية تدفع إفريقيا نحو الشمال باتجاه أوروبا.دفع 

 بعد ماليين السنينمما سيؤدي إلى اختفاء البحر األبيض المتوسط 

1 

1 

   2م

البحر المتوسط و أمريكا  ةاستنتج العالقة بين الديناميكية الداخلية في منطق

  واهر الجيولوجية في المنطقتين .مع تحديد الظ الجنوبية

2,12 

 2,12  – 3 –و  -2-و السند  ( الموارد) القبليةالمكتسبات   1م

   3م

النشاط الداخلي للكرة األرضية في حوض البحر األبيض المتوسط  في تشابههناك 

حركة تقارب ، ما معناه  وجود  )غرب أمريكا الجنوبية( مع النشاط في األنديز

 ينتج عنها جبال و براكين انفجارية و زالزل. غوص محيطي في المنطقتين و

 

1 

 

3 

ضد البراكين   المنطقتينجراءات الوقائية لسكان بلدان ح إثنان من اإلااقتر  2م

   االنفجارية

 

2,12 

 2,12 (المواردالمكتسبات القبيلة )  1م

 توفير وسائل االتصال و اإلسعافات األولية. -  3م

 إنشاء مخابئ لالحتماء.  -

 تقبل نصائح أخرى من استرجاع معارف المورد

 

1 

 تنظيم و نظافة الورقة -اإلتقان   4م 

 

2.2  
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