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مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻷوﱃ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
/ Iماذا سأستفيد من دراسة مادة االجتماعيات بالسلك اإلعدادي؟
يھدف تدريس مادة االجتماعيات بالسلك اإلعدادي إلى:
 تزويد المتعلم)ة( بقدر وافر من المعارف والمھارات لفھم منظم للعالم ومشاكله المعاصرة من خالل الرجوع
الجذور التاريخية بھدف التموضع في سجل مستقبلي واكتساب المقاربة التاريخية لمعالجة القضايا البشرية
المرتبطة بالماضي بأبعاده المختلفة.
 تمكينه)ھا( من اكتساب رصيد مفاھمي ومعرفي حول القضايا المجالية تمكنه)ھا( من االندماج وتبني مواقف
وسلوكات إيجابية تجاه محيطه)ھا( الجغرافي بمختلف أبعاده.
 يتوخى مكون التربية على المواطنة من تكوين المتعلم)ة( اإلنسان/المواطن الواعي والممارس لحقوقه
وواجباته تجاه الجماعة التي ينتمي إليھا.
 التموضع في الزمن من خالل التعرف على العصور التاريخية وتوطين الحضارات القديمة.
 معالجة وثائق/آثار تاريخية.
 التموقع في المجال والتحرك فيه مع قراءة خريطة مبسطة.
 اكتساب أولي للعمليات المكونة للنھج الجغرافي وألشكال التعبير التي تعتمدھا المادة.

 / IIكيف سيتم تقييمي؟
اعتمادا على التوجيھات المتعلقة بتنظيم التقويم التربوي بالسلك الثانوي اإلعدادي والجانب
الخاص منه بالسنة األولى ،يمكن التركيز على مايلي:
 المراقبة المستمرة باعتماد :
 األنشطة التقييمية المدمجة.
 الفروض الكتابية المحروسة.
 عدد الفروض المحروسة إضافة إلى األنشطة التقييمية المدمجة ) فروض منزلية  ،أشغال تطبيقية
– بحوث – عروض (...الواجب انجازھا في كل أسدس ،ثالثة فروض ).(03
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املستوى ٔ :الاو ى إعدادي
المجال
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ٔ :الاو ى املجزوءة

الاجتماعيات) : (Syllabusماج

المضامين والمعارف األساسية

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية

عدد
الساعات

 تعرف شبكة تحليل الحضارات. اكتشاف وفھم مقومات ومظاھركل
نماذج من الحضارات القديمة :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

حضارة

من

الحضارات

المدروسة؛

 حضارة بالد الرافدين؛

 -اكتشاف أنماط العيش لسكان

 حضارة مصر القديمة؛

الحضارات المدروسة.

 الحضارة اإلغريقية؛

 -اكتشاف ووصف التنظيمات

 المغرب القديم :الفنيقيون والقرطاجيون؛

االجتماعية

 المغرب القديم :الممالك األمازيغية

الحضارات.

ومقاومة الرومان؛
 الديانات في الحضارات القديمة بين التعدد
والتوحيد.

لھذه

والسياسية

 18ساعة

 اكتشاف ووصف العالقات بينفئات المجتمع فضال عن معتقدات
السكان الدينية.
 تعرف وسائل التعبير عن أفكاروانشغاالت

الشعوب

القديمة

وإبداعاتھم الفنية والمعمارية.
 األرض :شكلھا ،تمثيلھا. التدرب على رسم اإلحداثيات وتحديد الموقع. -األرض في الكون.

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ

 تعرف مصطلحات ومفاھيم جديدةمرتبطة بالجغرافيا العامة.
 -تعرف معارف أساسية حول

 -األرض كوكب في تحول مستمر.

األرض ومكوناتھا وخصائصھا.

 -اليابس والمائي.

 -اكتساب مھارات منھجية وتعبيرية

 -الغالف الجوي.

مرتبطة بالنھج الجغرافي وأشكال
التعبير المعتمدة في الجغرافيا.
 وصف شكل األرض وتحديدصورتھا األقرب إلى الواقع.
 تعرف عناصر الخريطة والتدربعلى استعمالھا.

 18ساعة
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رسم

اإلحداثيات

الجغرافية

والتدرب على تحديد الموقع.
 تعرف كوكب األرض من حيثموضعه في الكون وفي النظام
الشمسي وأبعاده؛ وحركاته الرئيسية
وعناصر المناخ والطقس وأنواع
المناخات على سطح األرض.
 االستخدام السلمي للبحر. تدرب التالميذ على االستقالليةفي

القرارات

اتخاذ

والوعي

بتصرفاتھم.
 اكتشاف وفھم حقوق تصونتعرف المفاھيم األساسية لحقوق اإلنسان :ومنھا :

اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ

 الكرامة.
 الحرية.
 المساواة.
 العدل.
 التضامن.

كرامة التالميذ وحريتھم تضمنھا
التشريعات

اإلسالمية

والوطنية

والعالمية.
 تعرف واجبات تجعلھم يحترموناآلخرين والنظام العام ،وتقدير
مسؤولياتھم في التضامن مع الذين
يحتاجون ذلك.
 القيام باختيارات تنبذ التمييزوتؤمن بالمساواة والعدل.
 االشتغال على حاالت ونصوصتطرح مظاھر ومشكالت وسلوكات
ومواقف

ذات

صلة

بالمفھوم

المكتشف والوعي بأبعاده واقتراح
حلول واتخاذ قرارات بشأنھا في
حياة التالميذ المحلية الفردية أو
الجماعية.

 18ساعة

