السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
/ Iماذا سأستفيد من دراسة مادة التاريخ والجغرافيا بالجذع المشترك علمي ؟
سوف يمكنك منھاج األسدس الثاني للتاريخ والجغرافيا بھذا الجذع من:
على مستوى مادة التاريخ:
 إمكانية فھم منظم للعالم ومشاكله المعاصرة بالرجوع إلى الجذور التاريخية. اكتساب المقاربة التاريخية لمعالجة القضايا البشرية المرتبطة بالماضي بأبعاده المختلفة. دراسة وفھم تاريخ العالم المتوسطي في القرنين  17و 18م. دراسة تاريخ أوروبا. دراسة وفھم أوضاع العالم اإلسالمي وبداية محاوالت اإلصالح.على مستوى مادة الجغرافيا:
 دراسة البيئة بين التوازن واإلختالالت من خالل عالقة اإلنسان واألرض. -معرفة الجھود المبذولة من طرف اإلنسان إلعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

 / IIكيف سيتم تقييمي؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
*فرضين) (02كتابيين محروسين عن كل مجزوءة.
*أنشطة مدمجة)أسئلة شفھية،بحوث،عروض(....
 (2حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة يتم باعتماد:
*نسبة  75%للفروض الكتابية المحروسة
*ونسبة  25%لألنشطة المدمجة.
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املجزوءة 2 :
المجال

التاريخ:
العالم املتوسطي #ي
القرن)ن  17و  18م
واملحاوالت ٔالاو0ى
لإلصالح #ي العالم
ٕالاسالمي.
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م اج ) : (Syllabusالتاريخ والجغرافيا
المضامين والمعارف األساسية
المحور  :1أوربا الغربية
 -1عصر األنوار )الفكر اإلنجليزي والفكر
الفرنسي(
 -2الثورات االجتماعية والسياسية ،الثورة
الفرنسية :األسباب والنتائج.
 -3انطالق الثورة الصناعية.
المحور  :2أوضاع العام اإلسالمي وبداية
محاوالت اإلصالح:
 -4األوضاع العامة في العالم اإلسالمي.
 -5مصاعد الضغوط األوربية على العالم
اإلسالمي.
 -6بداية محاوالت اإلصالح وحدودھا.

ٔالاسدس 2 :

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية
-

-

اكتساب المفاھيم المرتبطة
بالعالم المتوسطي في القرنين
 17و18م والقدرة على
توظيفھا.
ترسيخ مفھوم التحقيق
التاريخي.
تنمية القدرة على ترتيب
األحداث زمنيا.
تنمية القدرة على توطين
األحداث في المجال.
إعمال المنھج التاريخي:
التعريف ،التفسير ،التركيب.
ترسيخ منھجية قراءة وتحليل
الوثائق التاريخية.
القدرة على تجميع ومعالجة
المعطيات.
كتابة موضوع تاريخي.
وصف أو تحليل الوثائق
التاريخية.
اتخاذ مواقف إيجابية من
التطورات التاريخية التي
عرفھا العالم المتوسطي خالل
القرنين  17و18م.

عدد
الساعات
 3ساعات
 2ساعات
 2ساعات
 2ساعات
 2ساعات
 2ساعات
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المجال

الجغرافيا
البيئة ب)ن التوازن
والاختالل.

المضامين والمعارف األساسية
المحور  :1المنظومة البيئية واحتالالتھا:
 -1المنظومة البيئية :مفھومھا وأسس
توازنھا والتعريف بأنواعھا.
 -2كارثة طبيعية ) الزالزل في المغرب(.
 -3كارثة بيئية ) االحتباس الحراري(.
المحور  :2جھود اإلنسان من أجل إعادة التوازن
البيئي وتحقيق التنمية المستدامة:
 -4اإلجراءات والتدابير التشريعية والتقنية.
 -5اإلجراءات والتدابير التربوية.
 -6اإلجراءات والتدابير على مستوى
تدبير.
 -7ملف حول دور الجمعيات والمنظمات
غير الحكومية.
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المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية
-

-

•
•
•
•
•
-

-

-

اكتساب مفاھيم ومصطلحات
جغرافية ذات صلة
بالمواضيع.
القدرة على توظيف المنھج
الجغرافي ) الوصف،
التفسير ،التعميم(.
ترسيخ منھجية كتابة موضوع
مقالي:
طرح االشكالية  /إشكالية
الموضوع المطرح.
تجميع المعطيات وتصنيفھا.
وضع تصميم للموضوع.
معالجة المعطيات والظواھر
الجغرافية.
إعداد ملف.
اكتساب تربية مجالية من أجل
المشاركة والتفاعل مع
المحيط.
تمكن المتعلم )ة( من التعامل
النقدي اتجاه استغالل اإلنسان
للمجال للحفاظ على البيئة
وتوازناتھا.
تقدير أھمية جھود اإلنسان
من أجل تحقيق التنمية
المستدامة.
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