
 

 األوىل ثانوي تأهييل

 

  

I   / ؟ بالثانوي التأھیلي التاریخ والجغرافیاماذا سأستفید من دراسة مادة  

  :،وذلك من خالل)ة(تعتبر مادة االجتماعیات أساسیة في التكوین المعرفي للمتعلم   

  : على مستوى التاریخ - 1

 م 20ومطلع القرن  19بالتحوالت التاریخیة في العالم خالل القرن اكتساب المفاھیم المرتبطة  -

توظیف المفاھیم المكتسبة لرصد وفھم التحوالت الكبرى للعالم الرأسمالي واالنعكاسات التي ترتبت عنھا في باقي العالم  -
 .خالل الفترة المدروسة

 .العالم وانعكاساتھ في الماضي والحاضرتوظیف ھذا الرصید المعرفي في تفسیر تعمیق اختالل التوازن في  -

 .م 20ومطلع القرن  19با الغربیة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وفكریا خالل القرن تعرف التحوالت التي شھدتھا أور -

 .مقاربة الظاھرة اإلمبریالیة في شمولیتھا من حیث األسس والوسائل واآللیات واالمتداد الجغرافي -

 .لى مناطق مختلفة وتشخیصھ من خالل نموذج إفریقیاقیاس األثر االستعماري ع -

 .تعرف ردود فعل العالم اإلسالمي لمواجھة االستعمار من خالل المحاوالت اإلصالحیة والمقاومة وتفسیر محدودیتھا -

 .أسباب الحرب العالمیة الثانیةالتناقضات االمبریالیة وتعرف  -

 .االستقاللصراع المغرب من أجل ظروف الحمایة وتعرف   -

 :على مستوى الجغرافیا - 2
 .اكتساب مفاھیم ومصطلحات جغرافیة مرتبطة بموضوعات تخص جغرافیة المغرب والعالم العربي     -
 .تشخیص المجال المغربي على مستوى الموارد الطبیعیة والبشریة وإبراز أسالیب تدبیر ھذه الموارد     -
 .بین خصائصھا تحدید التقسیمات المجالیة الكبرى والتمییز     -
 .تعرف االختیارات الكبرى لسیاسة إعداد التراب الوطني وتقییمھا     -
 .إبراز أزمة المدینة والریف بالمغرب     -
 .فھم التحوالت السوسیومجالیة للعالم العربي وتفسیرھا     -

 

التاريخ والجغرافيا: منهاج   



 II   /كیف سیتم تقییمي؟   

 :عن طریق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )1
  .كتابیین محروسین عن كل مجزوءة) 02(فرضین*
  ....)أسئلة شفھیة،بحوث،عروض(أنشطة مدمجة*

  .امتحان موحد في نھایة كل دورة دراسیة) 2       

  :حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة یتم باعتماد             

 للفروض الكتابیة المحروسة 75%نسبة *           

 .لألنشطة المدمجة %25ونسبة *         



اج            الثانية: املجزوءة  خ: م غرافياالتار او: املستوى وا الور       ب

ساسية املجال واملعارف ن ساسية املضام داف و املنتظرة ارات الساعات امل  عدد

خ : التار I 
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