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 البشرية
 الوحدة أهداف

: ميداني بحث انجاز خطوات من التمكن والتكنولوجية المنهجية الكفايات قيتعم إلى الوحدة هذه تهدف
 نحدد معرفيـة حقول من انطالقـا وذلك ، تطورها مراحل ورصد الطبيعي الوسط مكونـات ضبط من التمكن -1

. والتربـة النبـاتي والغطاء والمـاء المنـاخ ، الجيومرفلوجيــا:  في مواضيعهـا
 وفق ييدهاتش يتم  والريفي الحضري بالوسطين)  واجتماعية اقتصادية(   موضوعاتية قضايا ضبط من التمكن -2

 .تقرير \ بحث  إنجاز بهدف الميداني البحث تقنيات قواعد
  الوحدة محتوى

  منهجيـة العمل الميداني والمخبري في الجغرافيا الطبيعية -
  ويقتضـي تدريب الطلبـة على البحث الميداني : 

 تحديد مجموعـة من المقاطع القابلـة للتأليف في إطار متواليـة متنوعـة الخصائص بميدان معيـن. .1
  تدريب الطالب على : .2

تحديــد الموقع الجغرافي للمقطع وفقـا لمعــايير، تراعي الطبغرافيـا والمعطيات  2.2
الجيولوجيـة والنباتيـة والمنـاخيـة والجيومرفوترابيـة والمـائيـة ،مع استعمـال الخريطــة 

 والبوصلـة.
 تدريب الطالب على منهجيـة وصف المقطع بحيث ال يغفل العناصر األساسيـة التـاليـة :  2.3

 السمك الظاهر للمواد التي يمثلهـا المقطع  2.3.1
ضبط سمك وعدد مستويات المقطع من خالل اعتماد مجموعة من المعايير المتمثلـة في اللون  2.3.2

 والبنية والنسيج والتراكمات الجيوكيماوية وتشخص المـادة العضويـة.
 عند السطح يتم تحديد نوع الغطاء النباتي وعالقتـه بالمنـاخ السائد. 2.3.3
ة النبـات والتربـة ومستويات المقطع بمختلف عوامل التشكيل  بما فيهـا حركية المياه عالقـ 2.3.4

 السطحية والجوفيـة.
  تدريب الطالب على إنجـاز رسـوم توضيحيـة مقطعيـة بالميدان تهم ربط العالقـة بين

المقاطع في إطار متواليـات، مع طرح افتراضات وتساؤالت حول العالقـة التكوينـيـة 
 تطورية بين مختلف مكونات المتواليـة.  وال
 .تدريب الطالب على كيفيـة أخد العينـات من مستويات المقطع مع ترقيمهـا 
  تدريب الطالب على كيفيـة تصوير المقطع أو المشهد أو التكونات كل حسب الشروط

 التي يتطلبهـا لضبط مقيـاس الصورة. 
لجـة العينـات التي جلبت من الميدان معالجـة مخبريـة البحث المخبري : يهدف البحث المخبري إلى معا )1

يتم خاللهـا تدريب الطلبـة على استعمـال مختلف األدوات واآلليـات والمواد المتوفرة بمختبر 
الجيومرفلوجيـا، مع إطالعهم على كيفيـة تحويل النتائج المخبريـة إلى بيـانـات وجداول تمكن من منـاقشـة 

  وتأويل  النتائج.
وســائل :يقتضي التدريب على البحث الميداني تنظيـم رحلـة دراسيـة لمجموعات مصغرة. أمـا البحث ال )2

  المخبري فيتطلب توفير مجموعـة من اآلليـات واستعمـال عدد من المواد الكيمـاوية .
ويتم تشخيص نتائج العمل الميداني والمخبري عن طريق إنجاز أعمال تطبيقيـة، كرطوغرافيـة 

ئيـة على الحاسـوب. كمــا يعـد البحث الببليوغرافي أسـاسي بالنسبـة للتكويـن النظري والتطبيقي : وإحصا
فعلى المستوى النظري يمكن اإلعتمـاد على كل المراجع المعتمدة في سـائر المجزوءات ذات المضاميــن 

  المتعلقـة بالجغرافيــا الطبيعيــة 
تتضمن هذه المجزوءة جانبين أساسيين بالنسبـة للعمل   خرائط األوسـاط الطبيعيـة المساندة بالحـاسـوب 

  الكرطوغرافي المساند بالحاسوب : 



  األول : يتعلق بالمضمـون وتحدده معطيـات وعنـاصر األوسـاط الطبيعيـة .
  .الثـاني : تقني ويهم اكتساب مهارات رسم الخرائط بواسطة الحاسـوب

  وعليـه فإن هذيـن الجانبيـن يتكامالن على جميع المستويات المتمثلـة في التعلم والغالف الزمني.
 على مستوى التعلم : تهدف المجزوءة إلى :  .1

  تمكيـن الطالب من ضبط كيفيـات استعمـال البرامج المعلوماتيــة المخصصـة لرسم الخرائط.  1.1
الجغرافيـة لمختلف الرمـوز والتعابير   الكرطوغرافيـة المستعملـة  –تمكينـه من ضبط الدالالت العلميـة  2.1

  في الخرائط.
تمكين الطالب من معالجـة عدد من المواضيع المتعلقـة بخصائص ومكونـات األوسـاط    الطبيعيـة  3.1

  ون الوثيقـة    المنجزة.وذلك عن طريق تويج اإلنجـاز الكرطوغرافي بتحليل لمضم
  منهجية البحث الميداني في الجغرافيا البشرية: – 2

  الجغرافيا :أهدافها و موضوعها ووظائفها -1
  خطوات مشروع البحث: تحديد الموضوع, طرح اإلشكالية, وضع األهداف ومنهجية البحث. – 2
وضع تصميم أولي للبحث, وضع و تعيين  الدعامات: ترتيب وتصنيف البيانات, خطوات تهيئ – 3

  الدعامات المعدة للبحث.
خطوات تحليل وتقديم نتائج البحث: تقنية التعليق على الدعامات( تحرير النص الجغرافي ) توظيف  – 4

  الخرائط المساندة بالحاسوب و التحليل االحصاءي ومختلف الدعامات في تشييد  النص الجغرافي 
  لبحث( صفحة الغالف, الشكر, الفهرست, المقدمة, المحتوى, الخالصات, المالحق.تقنية  تقديم نتائج ا
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