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مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
/ Iماذا سأستفيد من دراسة مادة التاريخ والجغرافيا بالجذع المشترك علمي ؟
تعتبر مادة االجتماعيات أساسية في التكوين المعرفي للمتعلم)ة(،وذلك من خالل:
 تنمية ذكائه)ھا( االجتماعي وحسه)ھا( النقدي. تزويده)ھا( باألدوات المعرفية والمنھجية إلدراك أھمية الماضي في فھم الحاضر والتطلع الى المستقبل. تأھيله)ھا( لحل المشاكل التي تواجھه)ھا( من خالل تكوينه)ھا( كإنسان يفھم مجتمعه )الوطني والدولي(ويتموضع فيه.
 منحه)ھا( الوسائل الضرورية لفھم العالم  ،والتنظيم المعقلن للماضي والحاضر. التكوين الفكري والمدني واالجتماعي للمتعلم)ة( ليكون على بينة من ميكانيزمات المجال الجغرافي ودوراإلنسان كفاعل فيه.
 اكتساب رصيد مفاھيمي ومعرفي حول القضايا المجالية المحلية والعالمية. اكتساب تربية مجالية تمكنه)ھا( من االندماج وتبني مواقف وسلوكات إيجابية اتجاه محيطه)ھا( الجغرافيبمختلف أبعاده.

 / 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 ٔ :الاو ى
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ماج ) : (Syllabusالتاريخ والجغرافيا

المجال

المضامين والمعارف األساسية

التاريخ

 التحوالت العامة في العالم المتوسطي وبناءالحداثة)من ق 15إلى ق 18م(
 المجزوءة: 1العالم المتوسطي في القرنين 15و :16تباين التحوالت مع استمرار التوازن بين
أوربا الغربية والعالم اإلسالمي.
 المحور األول :أوربا الغربية والتطور نحوالحداثة:
 التحوالت الفكرية والعلمية والفنية )الحركةاإلنسية(.
االصالح الديني.
 التحوالت السياسية واالجتماعية في أورباخالل القرنين  15و16؛
 االكتشافات الجغرافية وظاھرة الميركنتيلية.المحور الثاني  :العالم اإلسالمي بين التحول
والتقليد؛
 المد اإلسالمي )امتداد النفوذ العثماني(وبداية التدخل األوربي.
 التطورات السياسية واالجتماعية. التطورات االقتصادية في العالماإلسالمي.

ٔالاسدس ٔ :الاول

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية
 ضبط التحقيب التاريخي والتوطينالمجالي والزماني للتحوالت العامة في
العالم المتوسطي من القرن 15إلى
القرن18
تحديد مفھوم الحركة اإلنسية؛ توظيف النھج التاريخي)التعريف-التفسير-التركيب( في المعالجة
التاريخية:
 للتحوالت الفكرية والعلمية والفنيةلحركات االصالح الديني.
ألھم التحوالت السياسية واالجتماعيةفي أوربا خالل القرنين  15و 16؛
 لتعرف االكتشافات الجغرافيةوظاھرة الميركنتيلية.
 الستخالص وتفسير االمتداد العثمانيخالل القرنين 15و  16؛
 لدراسة التطورات السياسيةواالجتماعية في العالم اإلسالمي في
اإلمبراطورية العثمانية وفي المغرب
خالل القرنين 15و 16؛
 لوصف وتفسير التطوراتاالقتصادية في العالم اإلسالمي مقارنة
بما وقع في الغرب األوربي.
 ترسيخ منھجية قراءة وتحليل الوثائقوالدعامات )الخرائط-النصوص
الخطوط الزمنية(..؛
 -كتابة موضوع تاريخي.

عدد
الساعات

 24ساعة
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 المجزوءة : 1اإلنسان واألرض
 الجغرافيا -الموضوع -الوظيفة -األدوات؛ المحور: 1األرض مكونات الوسط الطبيعي
المجموعات البنيوية الكبرى وأشكالالتضاريس؛

الجغرافيا

النطاقات المناخية والغطاء النباتي؛ المحور: 2اإلنسان واستغالل المجال
 السكان والتوزع؛ أشكال استغالل اإلنسان للمجال في األرياف؛ أشكال استغالل اإلنسان في المدن؛ تقنيات رسم خرائط تنظيم المجال الريفيوالحضري)تمثيل المعطيات النوعية والكمية(.
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 تحديد موضوع الجغرافيا؛ إبراز وظيفة الجغرافيا وأدواتھا؛ وصف التوزيع المجالي للمجموعاتالبنيوية الكبرى؛
 تمييز بعض األشكال التضاريسيةالمرتبطة بالنية وتفسير تطورھا؛
 وصف خصائص توزيع النطاقاتالمناخية والغطاء النباتي في العالم
وتفسيره؛
 وصف توزيع المناخات والغطاءالنباتي بالنطاق الحار والمعتدل والبارد
وتفسيره.
 وصف التوزيع المجالي لساكنة العالمفي المدن واألرياف وتفسيره؛
 إبراز الخصائص العامة للبنيةالسكانية في العالم حسب الجنس والعمر
واالنتماء المھني االجتماعي.
 استخالص تفاوت أنماط استغاللوالمدن بين  24ساعة
اإلنسان للمجال في األرياف
بلدان الشمال وبلدان الجنوب؛
 تعرف تقنيات رسم خرائط تنظيمالمجال الريفي والحضري والتمرن
على رسمھا.
 اكتساب تربية مجالية ليكون المتعلممشاركا ومتفاعال مع محيطه.
 توظيف النھج الجغرافي)الوصف،التفسير،التعميم( في دراسة
الظواھر الطبيعية والبشرية انطالقا من
وثائق.
 القدرة على التعامل مع مختلف وسائلالتعبير الجغرافي المرتبطة بالمواضيع
المدروسة.
ترسيخ منھجية كتابة مقال جغرافي.

