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ثانوي إعدادي ثالثةال  

 

 

 

  I  / ؟ ا�جتماعيات بالثالثة إعداديماذا سأستفيد من دراسة  

  :يسعى منھاج ا�جتماعيات بالسنة الثالثة إعدادي في مجزوءته الثانية إلى تمكينك 

  :على مستوى مادة التاريخ من  -1

  .ا,حداث والمراحل والعصور التاريخية ترسيخ الترتيب الكرونولوجي-

  ...الدولة، البيعة، النھضة، فكر ا2نوار: ا�ستئناس بمفاھيم تاريخية  -

  .آثار تاريخية/معالجة وثائق -

  .دراسة شخصية تاريخية -

  :على مستوى مادة الجغرافيا من -2

  .اكتساب أولي لعمليات النھج الجغرافي و2شكال التعبير الجغرافي -

  ...العولمة، التكت>ت الجھوية: رسيخ مفاھيم ومصطلحات جغرافية جديدة ت -

  .اكتساب مھارات تنظيمية -

  .إدراك وظيفة الجغرافيا -

  :على مستوى مادة التربية على المواطنة من  -3

  .ترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات -

الحقوقية والقانونية والعمل على تطبيقھا في  التشبع بالمبادئ(ترسيخ الوعي بالمشاركة المواطنة والتدرب عليھا  -
  ) .الممارسات اليومية

  .تنمية المھارات الفكرية والمنھجية -

  .تخطيط وإنجاز شبكات معالجة وخطط عمل وملفات من أجل دراسة قضايا ومشاكل اجتماعية وتراثية وبيئية-

II /كيف سيتم تقييمي في المادة ؟  

  :لتي تتكون من ا عن طريق المراقبة المستمرة) 1

  االجت�عيات :منهاج 



 .%75ن في كل أسدس بنسبة ين محروسيكتابي) 2(نيفرض -

 .%25ا2نشطة الصفية والمنزلية بنسبة  -

    )m(حساب معدل المراقبة المستمرة ) 2

 

  = m معدل ا)نشطة الصفية + ) X 3  معدل الفروض الكتابية(

4 

  إعدادي�ثالثةال :   ستوى ا����               �جتماعيات�: م��اج                              ةالثاني : ا�جزوءة           

 عدد الساعات المھارات المنتظرة وا2ھداف ا2ساسية المضامين والمعارف ا2ساسية المجال

         
  

   
                       

 
الجغرافيا 

              
        
ا

خ
لتاري

 

 

  
التاريخ :المحور الثاني-

  2المعاصر
 :نظمة الديكتاتوريةظاھرة ا2-

  ؛دراسة حالة النازية
: الحرب العالمية الثانية-

  ؛سباب والنتائجا2
القضية الفلسطينية والصراع -

  ؛العربي ا�سرائيلي
المغرب الكفاح من أجل -

تمام الوحدة ا�ستق>ل وإ
  ؛الترابية

المراحل الكبرى لبناء الدولة -
  .المغربية الحديثة

 

  
نماذج لدول :المحور الثاني

  متباينة النمو
دراسة الو�يات المتحدة كقوة -

  عالمية؛
تعرف اليابان كقوة -

  تكنولوجية؛
تعرف روسيا ورھانات -

  التحول؛
دراسة مصر كنموذج تنموي -

  عربي؛
نيجيريا بين الغنى الطبيعي -

  والضعف التنموي؛
تعرف خطوات النھج -

الجغرافي والتدرب على 
 .توظيفه

  
تطبيق منھجية الدراسة البيوغرافية التاريخية على -

  شخصية ھتلر؛
اكتشاف أسباب الحرب العالمية الثانية -

  واستخ>ص نتائجھا العامة؛
رصد تطورات القضية الفلسطينية والصراع -

  العربي ا,سرائيلي
تعرف مراحل المقاومة المغربية من الحماية إلى -

واستكمال الوحدة حصول المغرب على ا�ستق>ل 
  الترابية؛

استخ>ص مراحل وإجراءات بناء الدولة المغربية -
 .الحديثة

  
  
 

 

 

 

 تعرف مظاھر القوة ا�قتصادية ا2مريكية ؛-

تعرف إرغامات اليابان الطبيعية وأھمية مواردھا -
  البشرية والتكنولوجية؛

رصد أھم تحو�ت اقتصاد روسيا من ا�قتصاد -
  السوق؛ ا,شتراكي إلى اقتصاد

وصف الخصائص الطبيعية والبشرية لمصر، -
الليبرالية في تنمية  ا�صط>حاتواستخ>ص دور 
  قوتھا ا�قتصادية؛

اكتشاف المؤھ>ت الطبيعية لنيجيريا ومميزات -
  اقتصادھا ومظاھر الضعف التنموي بھا وأسبابه؛

التدرب على معالجة ظاھرة اقتصادية باعتماد -
 .النھج الجغرافي
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 عدد الساعات المھارات المنتظرة وا2ھداف ا2ساسية المضامين والمعارف ا2ساسية المجال
                            

       
     

ى المواطنة
التربية عل

  
 

  
  
  :المحور الثاني -

كيفية : المواطنة ممارسة
التعامل مع قضايا التراث 

  والبيئة والتعايش؛
الحفاظ على التراث -

  وتطويره
تنظيم معرض عن تنوع -

روافد التراث الفني 
  .المغربي

تنظيم مسابقة ,عداد دليل -
  حول اMثار المتواجدة بجھتي

نحن والعالم نتقاسم الكرة -
  .ا2رضية

  المغرب وقضايا البيئة-
بيئي محلي دراسة مشكل -

عالمي /ذي بعد وطني
  .واقتراح حلول له

الحفاظ على الموارد -
  الطبيعية

حقوقنا وحقوق ا2جيال -
  المقبلة

التخطيط ,نجاز حملة -
تحسيسية حول ترشيد 

استعمال الماء أو المحافظة 
  .على الغابة

المغرب حوار ا2ديان -
  والسلم العالمي؛

- النھوض بقيم المواطنة-
كتابة -ميةاقتراح برامج إع>

  .مذكرة لعرض ا�قتراحات
 

  
 

 

 

 

  
إقامة معرض حول تنوع روافد التراث الفني -

  المغربي؛
التدرب على إعداد دليل حول اMثار -

  الموجودة في جھتي والمشاركة في مسابقة؛
التدرب على دراسة مشكل بيئي محلي ذي -

  بعد وطني عالمي واقتراح حلول له؛
  ايجابية تجاه البيئة؛ اكتساب سلوكات-
استخ>ص أھداف برنامج العمل الوطني من -

  أجل الموارد الطبيعية والحفاظ عليھا؛
رصد مواقف المغرب ومساھماته من أجل -

التسامح والحوار بين ا2ديان ونشر السلم في 
  العالم؛

إنجاز أنشطة حول دور المغرب في تفعيل -
  العالم؛الحوار بين ا2ديان ونشر السلم في 

اقتراح برامج إع>مية للنھوض بقيم المواطنة -
 .وكتابة مذكرة لعرض ا�قتراحات
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