املستوى الدرا  :الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻻﺟﺘامﻋﻴﺎت
 / Iماذا سأستفيد من دراسة االجتماعيات بالثالثة إعدادي ؟
يسعى منھاج االجتماعيات بالسنة الثالثة إعدادي إلى تمكينك :
 -1على مستوى مادة التاريخ من :
 ترسيخ الترتيب الكرونولوجي اإلحداث والمراحل والعصور التاريخية. االستئناس بمفاھيم تاريخية  :الدولة ،البيعة ،النھضة ،فكر األنوار... معالجة وثائق/آثار تاريخية. دراسة شخصية تاريخية. -2على مستوى مادة الجغرافيا من:
 اكتساب أولي لعمليات النھج الجغرافي وألشكال التعبير الجغرافي. ترسيخ مفاھيم ومصطلحات جغرافية جديدة  :العولمة ،التكتالت الجھوية... اكتساب مھارات تنظيمية. إدراك وظيفة الجغرافيا. -3على مستوى مادة التربية على المواطنة من :
 ترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات. ترسيخ الوعي بالمشاركة المواطنة والتدرب عليھا )التشبع بالمبادئ الحقوقية والقانونية والعمل على تطبيقھا في الممارساتاليومية( .
 تنمية المھارات الفكرية والمنھجية. -تخطيط وإنجاز شبكات معالجة وخطط عمل وملفات من أجل دراسة قضايا ومشاكل اجتماعية وتراثية وبيئية.

 /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
-

فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%

 (2حساب معدل المراقبة المستمرة )(m

)معدل الفروض الكتابية  + ( 3 Xمعدل األنشطة الصفية = m
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املجزوءة ٔ :الاو ى

التاريخ

المجال

ماج  :الاجتماعيات

المضامين والمعارف األساسية

املستوى  :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

عدد الساعات

تتبع ازدھار الرأسمالية األوربية خالل القرنالتاسع عشر وانعكاسھا على المجتمع األوربي؛
تعرف بعض مظاھر وعوامل اإلمبريالية خاللالمحور األول:ازدھار الرأسمالية األوربية القرن19؛تعرف الضغوط االستعماريةخالل القرن التاسع عشر؛
اإلمبريالية وليدة الرأسمالية؛ على المغرب وأسباب فشل اإلصالحات؛تتبع مراحل فرض الحماية على المغرب؛الضغط االستعماري علىتفسير أسباب الحرب العالمية األولى واندالعھاالمغرب؛
ونتائجھا؛
الحرب العالمية األولى؛دراسة انھيار اإلمبراطورية العثمانية ورصدانھيار اإلمبراطوريةالعثمانية والتدخل االستعماري التدخل االستعماري بالمشرق العربي؛
دراسة األسباب وخصائص انتشار األزمةبالمشرق العربي؛
األزمة العالمية الكبرى لسنة العالمية ونتائجھا العامة؛) 18س(
التمكن من ضبط النھج التاريخي خالل.1929
االشتغال على الوثائق والدعامات التاريخية ،أو
خالل كتابة موضوع مقالي.

الجغرافيا

المجال

المضامين والمعارف األساسية

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

عدد الساعات

تعرف عناصر الوحدة الطبيعية والبشريةبالمغرب العربي وتنوعھا؛
المحور األول:التكتالت
تعرف بعض أوجه التكامل االقتصادي بينالجھوية في زمن العولمة
أوال:المغرب العربي:التكامل بلدان المغرب العربي؛
تبين التحدي المائي والديموغرافي واالقتصاديوالتحديات؛
واالجتماعي لبلدان المغرب العربي؛
المغرب العربي:عناصرتعرف وضعية التكتل اإلقليمي لبلدان اتحادالوحدة والتنوع؛
المغرب العربي بين التكامل المغرب العربي في المجال العالمي؛تعرف إمكانية التأھيل المجالي والبشريوالتحديات؛
اتحاد المغرب العربي خيار لالتحاد األوربي؛إبراز المكانة االقتصادية لالتحاد األوربياستراتيجي.
بالعالم ومشاكله وآليات االندماج؛
ثانيا:االتحاد األوربي مثال
) 18س(
استخالص أھمية المنافسة في تقوية االتحادلتكتل إقليمي؛
األوربي.
االتحاد األوربي إمكانياتهومكانته االقتصادية في العالم؛ -تحديد أھم معيقات التكتل الجھوي باالتحاد
االتحاد األوربي بين االندماج األوربيو معيقات التكتل الجھوي باتحاد المغرب
والمنافسة؛
العربي،والمقارنة بينھما.
معيقات التكتالتالجھوية:مقارنة بين االتحاد
األوربي والمغرب العربي من
خالل وثائق.

المجال

المضامين والمعارف األساسية

المحور األول:ممارسة
المواطنة:الحق والمسؤولية
المشاركة حقوواجب:انتخاب الممثلين في
مجلس المؤسسة

التربية على المواطنة

معالجة مشكل اجتماعي.مسؤولية الدولة واألفرادوالجماعات في حل المشاكل
االجتماعية.
المحافظة على المرفقالعمومي والنھوض به.

تخليق الحياة العامة:المفھوم واآلليات.

المؤسسات التي يمكن اللجوءاليھا في حالة خرق حقوق
المتعلمين الدستورية وحقوق
غيرھم.

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

عدد الساعات

تعرف مكونات مجلس المؤسسة؛اكتشاف حقوق المتعلم في انتخاب ممثليالتالميذ في مجلس المؤسسة؛
ممارسة واجب انتخاب ممثلي التالميذ فيمجلس المؤسسة.
اكتشاف نماذج من المشاكل االجتماعية؛تعرف شبكة لمعالجة مشكل اجتماعي؛التدريب على تطبيق شبكة المعالجة علىمشكل اجتماعي من محيط المتعلم)ة(؛
تعرف األطراف المسؤولة عن إيجاد حلولللمشاكل االجتماعية؛
لمعالجة مشكل اجتماعي بمحيطه؛
تحديد مفھوم المرفق العمومي وأنواعه؛رصد بعض حاالت اإلضرار بالمرفقالعمومي واإلجراءات الالزمة لمواجھتھا؛
رصد خطة عمل لتنمية سلوك ايجابيللمحافظة على المرفق العمومي والنھوض به.
اكتشاف مفھوم تخليق الحياة العامة وآلياته؛اقتراح خطة لمحاربة الرشوة من خالل تنظيمنشاط بالمؤسسة التعليمية؛
اكتشاف بعض حاالت خرق الحقوقالدستورية؛
تعرف المؤسسات التي يمكن اللجوء إليھا فيحالة خرق الحقوق؛
التدرب على كيفية الدفاع عن الحقوقالدستورية واسترجاعھا.

) 18س(

