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ثانوي إعداديالثانية   

 

 

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

  :على مستوى التاريخ 

 .خريطة تاريخيةتحليل  �
 .قراءة تصميم مدينة وقراءة خطاطة �
 .تطبيق أولي لمنھجية دراسة البيوغرافيا التاريخية على شخصية معينة وفھم الدور التاريخي لتلك الشخصية �

 :على مستوى الجغرافيا

 .اكتساب القدرة على تنظيم المعطيات �
 .يطهيفھم مح) ة(إدراك وظيفة الجغرافيا وأھميتھا في جعل المتعلم  �
 .مساعدته على التكيف مع محيطه والمساھمة في تنمية ھذا المحيط �
 .من تبني سلوك إيجابي تجاه البيئة) ة(اكتساب تربية مجاليه تمكن المتعلم  �

 :على مستوى التربية على المواطنة

 .إنجاز ملف مقارنة، تحليل النصوص �
 .التعامل مع المرفق العمومي والمحافظة عليه �
 ).ة(ا=نسان في المحيط الذي يعيش فيه المتعلم  تفعيل مبادئ حقوق �
 .إ.التشبع بقيم ومبادئ ح �
 .في مواقف وسلوكات داخل المحيط المدرسي والخارجي بلورة قيم المواطنة ومبادئ حقوق الطفل �

II /كيف سيتم تقييمي؟ 

اعتمادا على التوجيھات المتعلقة بتنظيم التقويم التربوي بالسلك الثانوي ا=عدادي والجانب 
  :، يمكن التركيز على مايلي الثانيةالخاص منه بالسنة 

   : المراقبة المستمرة باعتماد �

  .ا$نشطة التقييمية المدمجة �

 .الفروض الكتابية المحروسة �

فروض منزلية ، أشغال تطبيقية ( إضافة إلى ا@نشطة التقييمية المدمجة  ةعدد الفروض المحروس �

  ).03(الواجب انجازھا في كل أسدس، ثDثة فروض ...) عروض –بحوث  –

االجت�عيات: منهاج   



   إعدادي&الثانية&: ا�ستوى                  "جتماعيات : (Syllabus) م��اج    الثانية : ا�جزوءة    

المھارات المنتظرة وا$ھداف   ا$ساسيةالمضامين والمعارف   المجال
  ا$ساسية

عدد 
  الساعات

  التاريخ

  
  العصر الحديث :المحور الثاني

تعرف اFمبراطورية العثمانية واتجاھاتھا  -
  ؛)العوامل والنتائج(الكبرى 

الحركة اFنسية وا=صDح : النھضة ا@وربية -
  الديني؛

  اFكتشافات الجغرافية وأھم نتائجھا؛ -
  تعرف الثورتان الفDحية والصناعية في أوربا؛ -
  دراسة نصوص مختارة من فكر اFنوار؛ -
القضاء على ( تعرف نتائج الثورة الفرنسية -

  )النظام القديم وإعDن حقوق ا=نسان
ا=ستقDل (نشأة  الوFيات المتحدة ا@مريكية  -

 ).وبنود الدستور ا@مريكي

  

توطين العثمانيين وامتدادھم  -
  انطDقا من خريطة تاريخية؛

تحديد مظاھر وعوامل النھضة  -
  ا@وربية؛

تحديد أھم اFكتشافات الجغرافية  -
  انطDقا من خريطة تاريخية؛

استخDص نتائجھا وانعكاساتھا  -
  على الصعيد العالمي؛

تعرف مظاھر الثورة الفDحية  -
وكيفية تمھيدھا للثورة الصناعية 

  وانعكاساتھا في أوربا؛
تعرف دور فكر ا@نوار في قيام  -

  الثورة الفرنسية؛
تعرف ظروف استقDل الوFيات  -

المتحدة ا@مريكية وبنود الدستور 
  .اFمريكي

  

  ساعة 18

  
  

  
  الجغرافيا

  سكان المغرب واستغDل المجال :المحور الثاني
  سكان المغرب دراسة ديمغرافية؛ -
تنظيم المجال الفDحي والصيد البحري  -

  بالمغرب؛
 تنظيم المجال الصناعي؛ -

  تعرف مميزات التجارة الداخلية؛ -
  تعرف السياحة بالمغرب ومستلزمات التطور؛ -
تحليل بعض القضايا التي تعيق التنمية  -

  .المستدامة

تعرف التزايد الديمغرافي والبنية  -
  العمرية وظاھرة الھجرة؛

استخDص إرغامات الطبيعة  -
  والتسويق؛ومشاكل التنظيم 

وصف واقع تنظيم المجال  -
  الصناعي وتفسيره؛

تعرف المجھودات المبذولة لتنمية  -
  المجال الصناعي؛

استخDص كيف تؤدي تنمية  -
  الصناعة الى تحديث اFقتصاد؛

وصف خصائص التجارة الخارجية  -
  المغربية وتفسيرھا؛

وصف واقع السياحة في المغرب  -
  المغربي؛وأھميتھا بالنسبة لDقتصاد 

تعرف جھود المغرب من أجل  -
تجاوز بعض القضايا التي تعيق 

  .التنمية المستدامة
 

 

  

  ساعة 18

  



ال�بية	ع$ى	

  ا)واطنة

  

  الحقوق الدستورية :المحور الثاني -
تعرف المعنى العام للحقوق السياسية ومكانتھا  -

  ضمن حقوق اFنسان؛
  تعرف مدلول الحريات العامة؛ -
بنود من قانون الحريات العامة مقارنة بين  -

  القديم والجديد؛
ا@حزاب السياسية ودورھا في تأطير  -

  المواطنين؛
  النقابات والمنظمات المھنية؛  -
تعرف الديمقراطية المحلية ودور المواطنين  -

  في تفعيلھا؛
تعرف مظاھر نشاط الجمعيات الدالة على  -

  .ممارسة المواطنة
 
 

السياسية من استخDص أھم الحقوق  -
العھد الدولي ومن دستور المملكة 

  المغربية؛
اكتشاف مؤسسات حقوق ا=نسان  -

واستجDء مظاھر الحق والمسؤولية في 
  حرية الرأي والتعبير؛

تعرف التعددية الحزبية كمظھر من  -
تأسيس اFحزاب (مظاھر الديمقراطية

  ؛)ودورھا في تأطير المواطنين
عDقتھا استخDص أھمية النقابات و -

  بالحقوق والحريات؛
تعرف مفھوم الصحافة و تحليل  -

  جريدة؛
  متابعة برنامج اعDمي بنظرة نقدية؛ -
مقارنة القوانين الوطنية المتعلقة  -

بممارسة الحقوق اFقتصادية 
واFجتماعية مع مثيDتھا في العھد 

  الدولي؛
/ تھييء حضور جلسة مجلس قروي -

  بلدي؛
بطاقة حولھا دراسة جمعية وإعداد  -

وضبط المراحل وا=جراءات التي 
  .يتطلبھا تكوين جمعية

  
  
  

  ساعة 18
  
  

 

 

  


