
 2015/2016: السنة	الدراسية	                                                                                                                                مؤسسة	العرا�ي		لل�بية	والتعليممؤسسة	العرا�ي		لل�بية	والتعليم

أد� الجذع مشرتك  

 

 

I / ؟ آدبيع المشترك ذالجب التاريخ والجغرافياماذا سأستفيد من دراسة مادة  

  :،وذلك من خ�ل)ة(تعتبر مادة ا�جتماعيات أساسية في التكوين المعرفي للمتعلم

 .النقدي) ھا(ا�جتماعي وحسه) ھا(تنمية ذكائه -

 .الحاضر والتطلع الى المستقبلبا-دوات المعرفية والمنھجية ,دراك أھمية الماضي في فھم ) ھا(تزويده -

) الوطني والدولي(كإنسان يفھم مجتمعه ) ھا(من خ�ل تكوينه) ھا(لحل المشاكل التي تواجھه) ھا(تأھيله -
 .ويتموضع فيه

 .الوسائل الضرورية لفھم العالم ، والتنظيم المعقلن للماضي والحاضر) ھا(منحه -

ليكون على بينة من ميكانيزمات المجال الجغرافي ودور ) ة(التكوين الفكري والمدني وا�جتماعي للمتعلم -
 .ا,نسان كفاعل فيه

 .اكتساب رصيد مفاھيمي ومعرفي حول القضايا المجالية المحلية والعالمية -

الجغرافي ) ھا(من ا�ندماج وتبني مواقف وسلوكات إيجابية اتجاه محيطه) ھا(اكتساب تربية مجالية تمكنه -
 .بمختلف أبعاده

 II /يتم تقييمي؟كيف س   

 :عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )1

  .كتابيين محروسين عن كل مجزوءة) 02(فرضين*
  ....)أسئلة شفھية،بحوث،عروض(أنشطة مدمجة*

  :حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة يتم باعتماد) 2       

 للفروض الكتابية المحروسة 75%نسبة *           

  .لAنشطة المدمجة %25ونسبة *         

   

التاريخ والجغرافيا: منهاج   
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سدس               والجغرافيا التاريخ : (Syllabus) م��اج        و�ى
: ا�جزوءة    :
ول    

المھارات المنتظرة وا"ھداف   المضامين والمعارف ا"ساسية  المجال
  ا"ساسية

عدد 
  الساعات

  التاريخ

المتوسطي وبناء التحو�ت العامة في العالم  -
  )م 18إلى ق 15من ق(الحداثة

 15العالم المتوسطي في القرنين : 1المجزوءة -
تباين التحو�ت مع استمرار التوازن بين  :16و

  .أوربا الغربية والعالم ا,س�مي
أوربا الغربية والتطور نحو : المحور ا-ول -

  :الحداثة
لحركة ا(والفنية  التحو�ت الفكرية والعلمية -

  ).ا,نسية
  .ا�ص�ح الديني

التحو�ت السياسية وا�جتماعية في أوربا  -
  ؛16و 15خ�ل القرنين 

  .ا�كتشافات الجغرافية وظاھرة الميركنتيلية -
بين التحول  ا,س�ميالعالم  : المحور الثاني

  والتقليد؛
) امتداد النفوذ العثماني(المد ا,س�مي -

 .وبداية التدخل ا-وربي
  .السياسية وا�جتماعيةالتطورات  -
التطورات ا�قتصادية في العالم  -

  .ا,س�مي

ضبط التحقيب التاريخي والتوطين   -
المجالي والزماني للتحو�ت العامة في 

إلى  15العالم المتوسطي من القرن
   18القرن

  تحديد مفھوم الحركة ا,نسية؛-
-التعريف(توظيف النھج التاريخي -

المعالجة في ) التركيب- التفسير
  :التاريخية

للتحو�ت الفكرية والعلمية والفنية  -
  .لحركات ا�ص�ح الديني

ھم التحو�ت السياسية وا�جتماعية --
  ؛ 16و 15في أوربا خ�ل القرنين 

تعرف ا�كتشافات الجغرافية ل -
  .وظاھرة الميركنتيلية

ستخ�ص وتفسير ا�متداد العثماني � -
  ؛ 16و  15خ�ل القرنين

دراسة التطورات السياسية ل -
في  ا,س�ميوا�جتماعية في العالم 

العثمانية وفي المغرب  ا,مبراطورية
  ؛16 و 15خ�ل القرنين

وصف وتفسير التطورات ل -
مقارنة  ا,س�ميا�قتصادية في العالم 

  .بما وقع في الغرب ا-وربي
ترسيخ منھجية قراءة وتحليل الوثائق  -

لنصوص ا- الخرائط(والدعامات 
  ؛..)الخطوط الزمنية

  .كتابة موضوع تاريخي -
  
  
  

  ساعة 24
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  الجغرافيا

  

  

  

  ا,نسان وا-رض : 1المجزوءة ����

  ا-دوات؛ -الوظيفة -الموضوع -الجغرافيا -

  رض مكونات الوسط الطبيعيا-: 1المحور ����

المجموعات البنيوية الكبرى وأشكال -

  التضاريس؛

  النباتي؛النطاقات المناخية والغطاء -

  ا,نسان واستغ�ل المجال: 2المحور ����

  السكان والتوزع؛ -

  أشكال استغ�ل ا,نسان للمجال في  ا-رياف؛ -

  أشكال استغ�ل ا,نسان في المدن؛ -

تقنيات رسم خرائط تنظيم المجال الريفي  -

  .)تمثيل المعطيات النوعية والكمية(والحضري

  تحديد موضوع الجغرافيا؛ -
  وظيفة الجغرافيا وأدواتھا؛إبراز  -
وصف التوزيع المجالي للمجموعات  -

  البنيوية الكبرى؛
تمييز بعض ا-شكال التضاريسية  -

  المرتبطة بالنية وتفسير تطورھا؛
وصف خصائص توزيع النطاقات  -

المناخية والغطاء النباتي في العالم 
  وتفسيره؛

وصف توزيع المناخات والغطاء  -
ار والمعتدل والبارد النباتي بالنطاق الح

  .وتفسيره
وصف التوزيع المجالي لساكنة العالم  -

  في المدن وا-رياف وتفسيره؛
إبراز الخصائص العامة للبنية  -

حسب الجنس والعمر السكانية في العالم 
  .وا�نتماء المھني ا�جتماعي

استخ�ص تفاوت أنماط استغ�ل  -
ا,نسان للمجال في ا-رياف والمدن بين 

  ان الشمال وبلدان الجنوب؛بلد
تعرف تقنيات رسم خرائط تنظيم  -

المجال الريفي والحضري والتمرن 
  .على رسمھا

اكتساب تربية مجالية ليكون المتعلم  - 
  .مشاركا ومتفاع� مع محيطه

( توظيف النھج الجغرافي -
في دراسة ) الوصف،التفسير،التعميم

الظواھر الطبيعية والبشرية انط�قا من 
  .قوثائ

القدرة على التعامل مع مختلف وسائل  -
التعبير الجغرافي المرتبطة بالمواضيع 

  .المدروسة
  .ترسيخ منھجية كتابة مقال جغرافي

  ساعة 24

 

 


