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I /ماذا سأستفيد من دراسة مادة ا�جتماعيات بالسلك ا�عدادي؟  

  :بالسلك ا�عدادي إلى  والجغرافياالتاريخ يھدف تدريس مادة 

  :على مستوى الجغرافيا من �

 .التمرن على العمليات الفكرية المتمثلة في الوصف والتفسير، باستعمال المفاھيم المھيكلة لمادة الجغرافيا �
 .إدراك وظيفة الجغرافيا وفھم المجال الذي يعيش فيه ا�نسان وأھميته للحياة �
 .بعيدة مقارنة مجا4ت قريبة بأخرى �

 :على مستوى التاريخ من �

 .معالجة وثائق آثار تاريخية �
 .من قراءة نصوص تاريخية للعصور القديمة والعصر الوسيط �
 .قراءة وتفسير خريطة تاريخية �
 .الوعي بأھمية ا�رث الحضاري ا�نساني  �
 .الوعي بإشعاع الحضارة ا�س<مية في العصر الوسيط �
 ...)الحرية، الكرامة، المساواة ( مجالي حقوق ا�نسان والمواطنة اكتساب مفاھيم وقيم أساسية في  �

  :على مستوى التربية على المواطنة من �

  .التدرب على مھارات قراءة وتحليل مقتطفات من نصوص قانونية دولية ووطنية �     

  .يةالتدرب على المبادرة واتخاد قرارات سليمة وتدبير نزاع المساھمة في أعمال نضام �     

  .التتبع بروح قيم المواطنة وحقوق ا�نسان وممارستھا في الحياة اليومية �     

 . تقدير دور المؤسسات المھتمة بحقوق ا�نسان �     

 II /كيف سيتم تقييمي؟ 

اعتمادا على التوجيھات المتعلقة بتنظيم التقويم التربوي بالسلك الثانوي ا�عدادي والجانب 
  :اGولى، يمكن التركيز على مايليالخاص منه بالسنة 

   : المراقبة المستمرة باعتماد �
  .ا*نشطة التقييمية المدمجة �
 .الفروض الكتابية المحروسة �
تطبيقية فروض منزلية ، أشغال ( إضافة إلى اGنشطة التقييمية المدمجة  ةعدد الفروض المحروس �

  ).03(ب انجازھا في كل أسدس، ث<ثة فروض الواج...) عروض –بحوث  –

االجت�عيات: منهاج   



ا�جزوءة    :�الثانية  م��اج      : (Syllabus)  , جتماعيات������������ا�ستوى  :�$ولىإعدادي 

عدد   المھارات المنتظرة وا*ھداف ا*ساسية  المضامين والمعارف ا*ساسية  المجال
  الساعات

  التاريخ

  .نشأة الدولة ا�س<مية -
  .تعرف مرحلة الخلفاء الراشدين -
الفتنة الكبرى والفتوحات تعرف  -

   س<ميةا�
اGمويون ( س<ميةتعرف الخ<فة ا� -

  .)والعباسيون
نتاج ا�( س<ميةالحضارة ا� -

  .)الفكري
تعرف النظام الفيوذالي في العصر  -

  .طالوسي
تعرف الحروب الصليبية  -

وا4حتكاك الحضاري بين المسلمين 
 .والمسيحيين

تضم التنظيمين ا4شتغال على نصوص تاريخية  -
  .السياسي والروحي للدولة ا�س<مية

  .مقابلة التاريخ الھجري والمي<دي -
-Gحداث الفكرية على  الخط الزمنيتوطين ا.  
  .وربا في العصر الوسيطأتعرف خريطة  -
- Gوضاع السياسية وا4جتماعية بالمجتمع تعرف ا

Gوربي في العصر الوسيطا.  
بحم<ت صليبية على تفسير قيام المسيحيين  -

  .س<ميالشرق ا�
 

  
  
  
  
  
  

  ساعة 18
  

  
  
  
  الجغرافيا  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  .تعرف دينامية السكان وتوزيعھم -
التدرب على تمثيل البنية السكانية  -

  .والكثافة السكانية
 - الف<حة( نشطة السكانأتعرف  -

 .)التجارة والخدمات الصناعة

  .وصف وتفسير النمو السكاني  في العالم -
وصف وتفسير توزع ساكنة العالم وظاھرة  -

  .التمدين بالعالم
تعرف البينة السكانية وقراءة الھرم السكاني  -

  .والتدرب على تمثيله بواسطة ھرم
  .تعرف مفھوم الكثافة السكانية -
التدرب على تمثيلھا على خريطة والتدرب على  -

  قراءة الخريطة التي تمثلھا
  .وأنواعھا ومنتوجاتھاتمييز مقومات الف<حة  -
  .تعرف مقومات الصناعة وأنواعھا وفروعھا -
وصف وتفسير التوزيع الجغرافي للتجمعات  -

  .الصناعية في العالم
تعرف مقومات النشاط التجاري والخدمات  -

  .وأنواعھا
وصف وتفسير التوزيع الجغرافي لJنشطة  -

 .التجارية و الخدماتية في العالم

  
  
  
  
  
  
  
  

 ساعة 18

  
  
الرتبية   

عىل 
  املواطنة

  
  

  
  
  :اكتشاف مفاھيم  -
  التسامح -
   الديمقراطية –
   السلم –
  .القانونية القاعدة  -
 .زيارة مؤسسة حقوقية -

  .تعرف أنواع التسامح -
التدرب على منھجية كتابة مقال حول تجربة  -

  .شخصية في التسامح
  .ديانملف حول تعايش اG تھيئ-
  .الديمقراطي والنظام الديكتاتوريمقارنة بين النظام -
  .نواع السلم وخصائصهأتعرف  -
- Gمم المتحدة ودورھا في تحقيق السلم تعرف ھيئة ا

  .العالمي
تعرف بعض المبادئ الحقوقية لدور القانون وبعض  -

  .مجا4ت تطبيقه
  .تسيير ورشة نقاش في موضوع القانون -
 ناكتشاف بعض المؤسسات المھتمة بحقوق ا�نسا -
 ).كتابة تقرير-  مقابلة – استجواب(
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