
1 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                                 األهداف اإلجرائيةتـاريـخ: املادة
 :أن يكون التلميذ قادرا على                                   السنة الثانية متوسط:املستوى
 ل وثائق على مظاهر أن يقف من خال -1 م         622 –م 476 العامل قبل الرسالة احملمدية : الوحدة
 حضارية سائدة قبل اإلسالم كالدياناتفجـر اإلسـالم                                     : املوضوع
 . صور                              وما يتصل ا من طقوس– خرائط -نصوص: الوسائل

 - ص -عرف على حياة الرسولأن يت – 2تعميق املعارف وتأسيسها                  : مستوى الكفاءة
 .                   حول بعثة خامت املرسلني                        قبل وبعد البعثة وأخالقه السامية

أن يتبع مسار هجرة الرسول  – 3                                                                        
 .ينةمن مكة                  إىل املد

 - الوثنية-أن يدرك معاين احلنفية – 4                                                               
 … الوحي-اهلجرة-البيعة

 
 تقنيـــات مفـاهيــم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمــر
  العامل القدمي- 
  نظام احلكم-
  حكم وراثي-
  طبقية-
  قيصر -
  جزيرة العرب-
 احلجاز -
  قريش-
  مكّة-

 اإلسـالم -
 ديانات وثنية -
 ديانات مساوية -
 حرب الفجار -
 حرب الفضول -
 البعثة -
 الوحي -
 البيعة -
 اهلجرة -

القدرة على حتديـد     -
أو صياغة مفـاهيم    

 .خمتلفة
القدرة على توظيف    -

خريطة أو نص. 

القدرة على فهـم     -
التحول احلادث يف   
اعتقاد و مهـارات    

 .املسلمني
القــدرة علــى   -

ــتيعاب و ادراك اس
ــالم  ــاين اإلس مع

 اجلديدة
 - الصـالة  -الشهادة ( 

 )احلج-الصوم-الزكاة
 



2 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذالتقنيات املفاهيم اإلشكاليات

 بعد أن عاش -
العامل فوضى 
اجلاهلية منى 

اهللا عليه 
 .باإلسالم

كيف كان -
الوضع قبل 

 اإلسالم؟ 
 على يد من -

شاع نور 
 اإلسالم؟

لذّي تغير  ما ا-
يف حياة الناس؟

  اميان-
  اعتقاد-
  عرب-
  قريش-
  احلنفية-
  مكّـة-
 املدينـة-
  القبائل-

عاش العامل قبل ظهور اإلسالم فوضى  -1 
عامة  متثلت يف  الفساد وتضرر العباد 

 .وضياع القيم
من ) ص(ولد حممد )  م571(عام الفيل -2

ب  أبوين قربشيني مها عبد اهللا وآمنة بنت وه
عاش يتيم األبوين فكفله جده عبد املطلب -

 .مثّ عمه أبو طالب
 عمل يف التجارة-
  شارك يف حرب الفجار وحلف الفضول-
عرف باخللق احلسن والبعد عن الشبهات -

 وجمالس اللهو وامليسر
 . كان يعرف بني األهايل باألمني-
 للناس - تعاىل- ملّا بلغ األربعني بعثه اهللا-

 نذيرا فرتل عليه الوحي وهو كافة  بشريا و
 .يتعبد يف غار حراء

برسالة  -ص–بعث الرسول  م 611 سنة-3
مساوية أحدثت تغريا شامال وجذريا يف حياة 

الناس فبدل قيم اجلاهلية الوحشية ،عرف 
  الناس قيم احملبة والتعاون والتآخي واالحترام

حتول الناس من عبادة األوثان إىل عبادة  -4
 .ألحداهللا الواحد ا

نص يبني    -
الوضع السائد 
 .قبل اإلسالم

 أحاديث -
عن احملبـة 
 .واإلخـاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
خريطة شبه -

اجلزيرة 
 .العربية

صورة غار -
 حراء

 تطبيــق

قارن بني واقع الناس قبل وبعـد ظهـور         -1  
 .اإلسالم

 مل مسيت حرب الفجار ذا االسم ؟ -2
 : احبث عن معاين الكلمات التالية-3
 .الوحي-اهلجرة-البيعة-احلنفية-نية وث

 

 



3 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                                 األهداف اإلجرائيةتـاريـخ: املادة
 :أن يكون التلميذ قادرا على                                             السنة الثانية متوسط:املستوى
 أن يتعرف على وضع بالد املغرب  -1 م           1269 – م 647املغرب اإلسالمي من : الوحدة
 .قبل الفتحاملغرب والية إسالمية                                  : املوضوع
 أن يتتبع من خالل اخلريطة سري الفتح                -2رسم ختطيطي ملسار الفتح اإلسالمي               : الوسائل

 .اإلسالمي  لبالد املغرب صور                                    - نصوص–خريطة املغرب 
أن يعي مقاصد املسلمني من فتح بالد               -3:                                              مستوى الكفاءة

                              .  املغرب وغريها             حيث     اكتشاف مكونات الشخصية الوطنية من 
 أن يتتبع من خالل خريطة سري فتح               – 4.                            عالقة أسالفنا باإلسالم ومحل لوائه

.                                          األندلس                                                                      
 

 تقنيـــات مفـاهيــم 

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمــر
  املسلمون- 
  اخلالفة- 
  الوالية-
 شر الدعوة ن-
 حركة الفتوحات-
  القيم اإلسالمية -
  

  املغرب اإلسالمي-
  عهد الوالة-
  القريوان-
  اخلراج-
  الرباطات-
  التخوم-
  الثغور-
  األندلس-

ــرائط   - ــتنطاق اخل اس
 والنصوص والصور

ربط األحداث ببعضـها     -
 .واستنتاج احلقائق

 القدرة على حتديد أو     - -
 صياغة مفاهيم

القدرة على تتبـع     -
 ,سري الفتح

 وضع سـلم زمـين      -
ملراحل الفتح اإلسالمي   

 .لبالد املغرب
ــاين - أدراك معـــ

: املصطلحات اجلديـدة  
اخلــراج، الرباطــات، 

 .التخوم، الثغور
 
 

 



4 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنياتاملفاهيم اإلشكاليات
امتدت -

الفتوحات 
اإلسالمية إىل 

بالد املغرب فعمه 
 . اإلسالم

 هي مراحل ما-
 الفتح؟

ما هي -
الصعوبات التي 
 اعترضت الفتح؟
كيف أصبحت 

بالد املغرب بعد 
انتشار اإلسالم 

 ا ؟

 الفتح
 املقاومة-
التصدي-
اعتناق -

 اإلسالم

تتبع سري 
الفتح و إبراز 
احملطات على 
خريطة لبالد 

 املغرب

خضعت بالد املغرب حلكم الرومان 1- 
 الفتح مثّ الوندال مثّ البزنطيني قبل

 .اإلسالمي
 قاوم املغاربة هؤالء الغزاة بكل قوة -

 .مقاومة متواصلة
استغرق الفتح اإلسالمي لبالد  -2

املغرب أكثر من مخسني سنة لصعوبات 
 .عدة طبيعية وسياسية

حني فهم املغاربة مقاصد املسلمني -3
  .اعتنقوا اإلسالم ودافعوا عليه

فكان تأسيس القريوان والرباطات 
 .بة الثغور والتخومومراق

 بعدها سعى املغاربة لنشر اإلسالم  -4
فكان فتح األندلس على يد طارق بن 

 .زياد و موسى بن نصري
 

نصــوص -
تصف حيـاة   
املغاربة قبـل   

 .الفتح
خريطة تربز  -

.مراحل الفتح
 صور ملدينة   -

 .القريوان
 
 
 
 

خريطة مسار 
.فتح األندلس

 

 تطبيــق

 :التاليةاحبث عن معاين الكلمات -1  
-التخوم- الرباطات-اخلراج-القريوان-ا

 .األندلس-الثغور
على خريطة صماء لبالد املغرب تتبع -ب

سري الفتح اإلسالمي معينا أهم حمطات 
 ).بإمكانك االستعانة باملراجع( الفتح
 مل قاوم املغاربة اإلسالم يف البداية –جـ 

مثّ اعتنقوه بكلّ اميان ومحاس و أصبحوا 
 .ملدافعني عنه الساعني لنشره؟من أشد ا

 

 



5 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 
 :مذكرة رقم 

 
                                                 األهداف اإلجرائيةتـاريـخ:     املادة
 :أن يكون التلميذ قادرا على                                   السنة الثانية متوسط:املستوى
     أن يدرك من هو حممد رسول اهللا - 1 م                1258- م 622الدولة اإلسالمية : الوحدة
             وكيفية بعثته                   أسس الدولة اإلسالمية: املوضوع
 أن يعي الصعوبات و العراقيل الـيت – 2 صور                         – خرائط -نصوص: الوسائل

   وضعتها قريش يف وجه الرسالة احملمديـة        - ص -عن غزوات وسرايا الرسول       خمطط      
أن يتعرف على أسباب اهلجرة من مكة      -3حتديد مصادر احلكم يف الدولة           : مستوى الكفاءة 

 إىل املدينة.                                                         اإلسالمية
 .أن يتتبع على اخلريطة مسار  اهلجرة - 4                                                               

أن يربط العالقة بني اهلجرة ومتكن الرسالة  -                                                              
  .وانتشارها

                                                         
 نيـــاتتق مفـاهيــم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمــر
  الرسالة اإلسالمية-
  نشر الدعوة-
  اهلجرة-
  القيم اإلسالمية-
 )املدينة(  يثرب-
  قيم اجلاهلية-
  غار ثور-

 املسجد -
صحيفة املدينة -
 األنصار -
 املهاجرون -
 تشريع اجلهاد -
 الغزوات -
 السرايا -
 غزوة تبوك -
 فتح مكّة -

 استنطاق اخلريطة والنصوص-
 .    والصور والرسوم

 معاجلة النصوص التارخييـة -
 .واستنباط  الوقائع منها 

 . املقارنة واالستنتاج-
 

      

 استقراء وثائق خمتلفة    -
للتعرف على مراحـل    
. تطور الدولة اإلسالمية

 وضع خمطط ينب عليه     -
 غزوات وسرايا الرسول 

 -ص –

 



6 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل الدعم مج املنفذالنشاط املرب التقنيات املفاهيم اإلشكاليات
عاش العامل فوضى -

عارمة قبل اإلسالم 
الذّي أعاد الناس إىل 

 .جادة الصواب 
 من بلّغ رسالة -

 اإلسالم إىل الناس ؟
 كيف واجهت - 

قريش هذه الرسالة؟
كيف تصرف -

الناس إلنقاذ دينه 
 وأصحابه؟

   

 غزوات-
 سرايا -
 غزوة  -

تبوك    
 فتح    -

 مكة
    

استغالل -
 خرائط

اســتقراء -
 وثائق

ــة - املقارن
واإلستنتاج

يف تبليغ الرسالة -ص– تفاىن الرسول - 1
وهو ما أغضـب قريش،خوفـا علـى        
ــطهدته   ــاحلها فاض ــا ومص كربيائه
وأصــحابه وأخــذت  تضــيق عليــه 

 :وأصحابه بـ
  بالعدوان العنيف-
 خاصة بعد وفاة -ص- بإذاء الرسول-

 .خدجية زوجته وعمه ابوطالب
 مبنع الناس من االقتراب منه واإلميان -

 .     مبا جاء به
أمر الرسول باهلجرة إىل املدينة فنصح -2

 أصحابه باهلجرة إليها مثّ تبعهم صحبة 
 .أىب بكر الصديق

 -ص–  يف املدينة املنورة أقام الرسول 
 :جمتمعا إسالميا متثل يف

  املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين-
 للعبادة والتعليم بناء املسجد-

 ونشرالدعوة 
 وهودستور -وضع دستور املدينة-

 .واضح وشامل
 .الغزوات والسرايا-

 باملدينة قام -ص-حني اطمأن الرسول
بالغزوات وإرسال السرايا للتمكن للدين 

كما راسل امللوك واحلكام داعيا إياهم 
 .إىل الدخول يف دين اهللا أفواجا

- نص
يتناول 
ضروب 
معاناة 
   لمنياملس

صورة 
الصحيفة 
إلبراز 
 املقاطعة

 
 خمطط -

ملسار اهلجرة 
من مكة إىل 
 املدينة

 
صورة 
 مسجد

خمطط ملواقع 
بعض 

الغزوات 
 والسرايا

صور متثل -
خطابات 
الرسول 
للملوك 
 واحلكام

 تطبيــق

 استعن باملراجع ورتب األحداث التالية       
 .حسب تواريخ حدوثها

 غـزوة   - بدر غزوة- اهلجرة -فتح مكّة 
 .. تشريع اجلهاد-تبوك

 

 
 



7 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                                 األهداف اإلجرائيةتـاريـخ:      املادة

 :أن يكون التلميذ قادرا على                                   السنة الثانية متوسط:املستوى

أن يعرف اإلمرباطورية الفاريسية الساسانية  - 1                    ديةالعامل قبل الرسالة احملم: الوحدة
  .   واإلمرباطورية البيزنطية إمرباطوريات العامل القدمي                       : املوضوع

 أ ن يذكر العالقة بني هاتني اإلمرباطوريتني-2    نصوص                   - صور– خرائط :الوسائل 
 أن حيدد على اخلريطة مناطـق كـل                    -3.                 معرفة أنظمة احلكم: كفاءة مستوى ال

 من اإلمرباطوريتنيالسائدة قبل ظهور  اإلسالم                    
أن يعرف أسباب تقلص نفوذمها يف البالد  – 4                                                          

  .العربية
  
  

 تقنيـــات مفـاهيــم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمر
  إمرباطورية-
  الرومان-
  جيوش-
  احلضارة-
  حكم-
ــاءات -  إنشــ

 معمارية
  احلدود-
 
 
 

  البيزنطيون  -
  الفرس-
 ةالقسطنطيني-

انوشروان "كسرى 
 جو ستنيان الكبري

  خرسان-
 

 القدرة على فهم نظم احلكم-
القدرة على قـراءة السـلم      -

 . الزمين
القدرة على استنطاق اخلرائط -

 .والنصوص والصور
 

      

ــى ادراك - ــدرة عل الق
 االمتداد املكاين والزماين 

 القــدرة علــى فهــم -
طبقات اتمع واملعتقدات   

 .روبالدينية وسري احل
 التمكن مـن ادراك أن      -

العامل القدمي مفهوم يرتبط    
 .باملكان قبل الزمان



8 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 
وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذالتقنيات املفاهيم اإلشكاليات

سيطرت على العامل-
قبــل اإلســالم
اإلمرباطورية البيزنطية
ــة واإلمرباطوريــ
.الفاريسية الساسانية
كيف كانت أنظمة

طبقاتاحلكم ا؟         
 اتمع؟ واإلدارة؟

كيف كانت اية  
هاتني 

 اإلمرباطوريتني؟
   
   
   

االمتداد   -
 املكاين

االمتداد -
 الزماين

ــم - نظـ
 احلكم

املعتقدات -
 الدينية

 القالع -
تــأمني -

 احلدود
     

القدرة -
ــى  علـ
استعمال 

ــلم  الس
 الزمين

يف حتديد  
الفتــرة 
ــة  الزمني
املـــراد 
 حتديدها

 القدرة  -
بط على ر 

األحداث 
 التارخيية

 اإلمرباطورية البيزنطينية اعتربت – 1
نفسها امتدادا لإلمرباطورية الرومانية 

 .وأرادت استرجاع جمدها القدمي
 توسعت يف عهد-

 . جو ستنيان الكبري
 . شهدت بعد ذلك تراجعا للحضارة-
 إمرباطورية الفرس الساسانية -2

أسسها أزدشري األول دامت إىل تاريخ 
وحات اإلسالمية اشتهر ا كسرى الفت

 .آخر ملوكها الكبار
 مشل نفوذها العراق وفارس وخرسان -

 .   وسائر األقاليم ااورة
تعاظمت  أنظمة حكم الدولتني مع      -3

 .الزمن فكانوا أصحاب دولة وحضارة
م 634دامت الدولـة الساسـانية إىل     -

 .تاريخ الفتوحات اإلسالمية
نطية بعـد   بينما استمرت الدولة البيز   
 .سقوط الدولة الساسانية

كانت احلرب بني الفرس    : االستنتاج-
والبيزنطيني سجاال ـدف التوسـع      
واالستيالء على املزيد من األراضـي      
وحني ظهر اإلسالم وضع حدا هلـذا       
الصراع والتنافس حيث خضعت الكثري     

   .من أمالكهما لراية اإلسالم

سلم زمين -
لإلمرباطورية 
 البيزنطينية

 .لفارسيةوا
  خريطة-

تبني امتداد 
اإلمرباطوريتني 

 
    

 
  
 
 
 

 استغالل نص

 تطبيــق

    
اشرح عالقـة الفـرس الساسـانيني       

 .باإلمرباطورية البيزنطية 
 

 



9 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 

 :مذكرة رقم 

                                               األهداف اإلجرائيـةجغرافيـا:     املادة

 :      يكون التلميذ قادرا على                                   ة متوسطالسنة الثاني:املستوى
أن يعرف مناطق االكتظاظ السكاين  - 1                                            الربازيل : الوحدة
     . يف الربازيل                   األحياء القصديرية يف الربازيل: املوضوع
 أن يربط العالقة بني مناطق االكتظاظ             – 2            ف خرائط ونصوص وصور إلبراز     توظي :الوسائل

 .السكاين وظهور األحياء القصديرية.                                      و تفسري خمتلف الظواهر
 مناطق   أن يلون على خريطة صماء أهم     – 3 يستخلص نتائج تركز السكان                           :مستوى الكفاءة   

 .يف املدن الساحلية بالربازيل                  متركز السكان مع إبراز أهم املدن
 أن يذكر أهم املشاكل النامجـة عـن         -4                                                              

 .األحياء القصديرية يف الربازيل
 تقنيـــات مفـاهيــم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمر
 
 الربازيل -
 عوائق التنمية -
 منو السكان -
  نزوح ريفي - -
اضطرابات سياسية -

 
انفجار -

 دميوغرايف
 تضخم املدن-
تركز السكان  -

 على السواحل
األحياء -

 .القصديرية
 تباين التعمري-
 .اكتظاظ املدن-
 
 

 
 .القدرة على قراءة اخلريطة-
.القدرة إىل املقارنة والتحليل-
ناقشة القدرة على امل-

 .واإلقناع
    
 

      

 
القدرة على فهم الواقع    -

الســكاين يف الربازيــل 
 .وانعكاساته املختلفة  

القدرة على ادراك خماطر    
الرتوح الريفي والتمركز   

 .السكاين يف املدن



10 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 
وسائل  النشاط املربمج املنفذالتقنيات املفاهيماإلشكاليات

 الدعم
رغم -

مساحة 
الربازيل 
الواسعة 

قدرة ب وامل
من     %40
مساحة 
أمريكا 

الالتينية إال 
أن هناك 
اكتظاظ 

سكاين يف 
مدنه 

 .الساحلية
و ضح هذا-

الواقع 
السكاين وبين

أسباب و 
 .نتائجه

 

املدن -
 الساحلية

 تضخم -
 املدن

اكتظاظ -
 سكاين

 األحياء -
.القصديرية

    

استنطاق 
خرائط 
وصور 

وجداول 
للحصول 

على 
 املعلومات

 
ة  القــدر-

على فهـم   
واقع املدن  
يف الربازيل  
من الناحية  

 .البشرية
ــدرة - الق

علــــى 
ــاس  إحس
ــاطر  خمـ
اهلجـــرة 
ــة  الداخلي
.حنو املدن

 الربازيل بلد مترامـي األطـراف تقـدر    – 1
   مـن مسـاحة أمريكـا         40%مساحته ب   

 .الالتينية
 .توزيع السكان يف هذا البلد غري متوازن-
-ســاوبولو(تضــخم املــدن الســاحلية -

 وظهور األحياء القصديرية) جيانريوريود
التوسع حنو الداخل بإقامـة صـناعات يف        -

 .الداخل
ظاهرة األحياء القصديرية من الظواهر التـي       -

أصبحت تتميز ا املدن الربازيلية وهي تتميـز        
 :بـ
 وجود كثافة سكانية عالية-
 انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة-
 تبروز ظاهرة األجرام وخمتلف اآلفا-
 ظهور بعض االضطرابات السياسية -
 

أدى وجود األحياء القصديرية :االستنتاج
بالربازيل إىل اإلحساس بالغنب لدى الشباب 

خاصة  وهذا قد يعرض البالد ملخاطرقدالحيمد 
 .عقباه

خريطة -
سياسية 
 .للربازيل

 خريطة -
سكان 
 .الربازيل
  

 
صــــور 
لألحيـــاء 
القصــديرية 
تربز مظاهر  
ــر و  الفقـ

 سةالتعا
 

نص عـن   
تكـــاثر 
ــات  اآلفـ

االجتماعية 
يف املــدن 

 . الربازيلية

 تطبيــق
 

   
 :عناصر السكان يف الربازيل كالتايل

 3 سود 15% مولدون، 26 %بيض، %60
 .حول هذه املعطيات إىل أعمدة بيانية. هنود

 عني على خريطة الربازيل الصماء املدن التالية
 -وس سانست-برازيليا ساوبولو-ريودجيانريو( 

 )بورتو األغري-رسيق
 

 

 



11 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                               األهداف اإلجرائيـةجغرافيـا:   املادة
 :      يكون ادلتلميذ قادرا على                                   السنة الثانية متوسط:املستوى
التعرف على إمكانات الربازيل الزراعية        – 1                                          الربازيل  : الوحدة
              منتوجاتـه الرئيسـية    وخمتلـف امللكيـة الزراعيـة يف الربازيـل                                                      : املوضوع
            ادراك مساعي الربازيل لزيـادة رقعـة          – 2.                       نصوص - صور –  خرائط    :الوسائل

التمكن من استنتاج عوائق التنميـة                    – 3)                      استصالح اآلمازون( أراضيه الزراعية
 أن يوظف النصوص والصور واخلرائط-4                   ملكيةيربط العالقة بني: مستوى الكفاءة 

للوصول حقيقة الواقـع االقتصـادي يف                       األراضي الزراعية،وعوائق التنمية يف الربازيل     
 الربازيل

 
 تقنيـــات مفاهيـم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمر
 
  الربازيل-
 الربازيل بلد يف طريق -

 ,النمو
 إلنتاج االقتصاديا-
إقامة صناعات خمتلفة   -

 .يف الداخل
ــاطق - ــاليم واملن األق

 الصناعية

 
 امللكية الزراعية-
 عوائق التنمية،-
تباين التوزيع -

 .    االقتصادي
خصائص -

ومميزات األقاليم 
 .   االقتصادية

 عمالق زراعي-
حوض اآلمازون-
سيطرة املالك -

 .الكبار
 

 
ت القدرة على حتديد إمكانا-

 .الربازيل الطبيعية
القدرة على فهم الواقع -

 .السكاين يف الربازيل
القدرة على ادراك عوائق -

 .التنمية ذا البلد
    
 

      

 
القدرة على إدراك قوة -

 .  الربازيل  االقتصادية
القدرة على ضبط -

عوامل قوة االقتصاد 
 .الربازيلي

ادراك عوامل التوزيع -
غري العادل لألراضي 

هيمنة كبار املالّك و
 . عليها

 



12 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات

 
سيطرة كبار املالك 

على معظم األراضي 
الزراعية يف الربازيل،

ومعاناة املالك 
الصغار من قلّة هذه 

 .األراضي
ما هي نتائج -

وانعكاسات هذا 
 الوضع؟

امللكية 
 الزراعية

ةمزارع كبري-
مزارع -

 صغرية
 كبار املالك-
مزارع -

حديثة 
 .متخصصة

زراعة -
 جتارية

    

استنطاق 
خرائط   
 وجداول 
وصور 

وإحصائيات 
للحصول 

على 
 املعلومات

 
  

 الربازيل عمالق زراعـي  – 1
بالنظر إىل حجـم وتنـوع      

 . انتاجه
زيادة األراضي الزراعية كلّ    -
 ).استصالح اآلمازون( سنة
يثـة   وجود مـزارع حد    -

متخصصة يف الزراعة التجارية    
 .وتربية املاشية

 توزيع األراضي غري عادل     -
مزارع كبرية لألقلية ومزارع    

 .صغرى لألكثرية
وجود خالفات حادة حول    -

 .األراضي الفالحية
  :الستنتاجا

بسبب هيمنة وسيطرة كبـار     
املالك على األراضي الزراعية    
يف الربازيل نشأت خالفـات     

نمية يف هـذا    حادة أعاقت الت  
البلد وحصرت الثروة يف يـد     
أقلية، يف الوقت الذّي يعـاين      

 .من الفاقة واحلرمان
 

خرائط زراعية -
 .للربازيل

بعض اجلداول -
اإلحصائية تربز 

كمية اإلنتاج 
 الزراعي الرئيسي

 
  
 

 
 
 

 نصوص تربز -
ظاهرة اخلالفات 

الزراعية بني كبار 
 .وصغار املالك

 . 

خريطة للربازيل لـون    على  -   تطبيــق
أهم املناطق الزراعية مع ابراز     

 .نوع املنتوج
كون ملفـا حيتـوى علـى       
 . معلومات خاصة باآلمازون

 

 



13 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                            األهداف اإلجرائيـةجغرافيـا:      املادة 

 :      يكون التلميذ قادرا على                               السنة الثانية متوسط:املستوى
أن يتعرف على معىن اإلقليم االقتصادي   – 1                                  قـارة آسيـا: الوحدة
 أن يتعرف على أهم األقاليم االقتصادية    – 2التباين االقتصادي يف آسيا                    : املوضوع
 .ص وخرائط                      يف آسيا وخصائصها املختلفة   اعتماد صور ونصو:الوسائل

 أن يستقرى وثائق خمتلفة بشكل منهجي– 3الكتشاف التباين من حيث التنمية                        
     لتحديد أسباب اختالف التقدم والتخلف           .                                     االقتصادية يف قارة آسيا 

  .حيدد األقاليم االقتصادية                  بني األقاليم اآلسوية: مستوى الكفاءة 
 يقية للتنمية غري  أن يعلل األسباب احلق-4                         الكربى يف القارة، ويشرح أهم مميزاا

 .      الستخالص التباين بينها                                 املتجانسة يف آسيا
 
 

 تقنيـــات مفاهيـم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمر
 
 قارة آسيا -
  مميزات القارة-
  اتمعات الريفية-
 الظاهرة السكانية-
األقاليم االقتصادية    -
 السكاينمميزات التباين-
  

 
األقاليم االقتصادية 

 .الكربى
 . املنطقة الغربية-
.املنطقة الوسطى-
 .املنطقة اجلنوبية-
 .املنطقة الشرقية-
اإلنتاج الصناعي -
 
 

 
القدرة على استنطاق اخلرائط -

 .والنصوص والصور والرسوم
    
 

      

 
القدرة على التمييز -1

بني خمتلف مناطق آسيا 
 .االقتصادية

استنتاج خصائص و -2
مميزات كل إقليم من 

أقاليم آسيا  
   .االقتصادية

 



14 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل  النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات
 الدعم

 هناك عدة 
أقاليم اقتصادية 
كربى يف قارة 
آسيا لكل منها 

خصائصها 
 .ومميزاا

ما هي هذه -أ
 األقاليم؟

مب  تتميز -ب
 كلّ منها ؟ 

 تصادياقليم اق-
 

 تباين اقتصادي-
 

 األقاليم الكرب ى-
 

استنطاق 
خرائط   
 وجداول 
وصور 

وإحصائيات 
للحصول 

على 
 املعلومات

 
  

تعريف مفهوم اإلقليم االقتصادي -
حتديد أهم املناطق االقتصادية -

 .الكربى يف قارة آسيا
 املنطقة الغربية والوسطى* 
 املنطقة اجلنوبية واجلنوب الشرقي*
 )الشرق األقصى(طقة الشرقيةاملن*
 استقراء وثائق بشكل منـهجي    -

لتحديد أسباب الظاهرة ونتائجها    
عمـل  (وأساليب التعامل معهـا   

 ) األفواج
كوريا اجلنوبية  (التينينات األربعة   -

 ).طيوان، هونغ كونغ، سانغافورا
 . التنمية غري املتجانسة-
 . التباين بني الريف واملدينة-
 . التقدم والتخلف-
  :الستنتاجا

 شساعة املساحة بآسيا جعلـت     
األقاليم ا متباينة من حيث املوارد      
ــة والســطحية والتقــدم  الباطني

 والتخلف

ــة - خريط
ــية  سياسـ

 .آلسيـا
 

ــة  خريطـ
 اقتصادية

صور تـربز   
ــاين  التبـ

االقتصادي 
بني خمتلف  

 .األقاليم
- 

إحصائيات 
ــات  بيانـ
متعددة تربز  
ــتويات  مس
ــدم  التقـ
والتأخر يف  

.سياأقاليم آ

 تطبيــق

علّل أسباب وجود أقاليم     - ب  
 .متباينة يف آسيا

 قارن من الناحية االقتصادية     -ب
بني إقليمي املنطقة الغربية واملنطقة     

 .ماذا تستنج؟. الشمالية

 

 



15 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                            األهداف اإلجرائيـةجغرافيـا:      املادة 

 :      يكون التلميذ قادرا على                               نة الثانية متوسطالس:املستوى
أن يعرف موارد اليابان اإلقتصادية الداخلية   – 1                                           اليابان: الوحدة
 اليابان حاجاته   أن يعرف من أين يلىب– 2اليابان عمالق اقتصادي                      : املوضوع
 )الطاقوية، املعدنية،والزراعية(من املواد األولية                خريطة املوارد اليابانية صور ونصوص:الوسائل

 أن يدرس الواقع اإلقتصادي الياباين ويعرف– 3          احصائيات ختدم املوضوع                       
                     .                        ابان                 عوامل التطوريفسر عوامل تطور الي: مستوى الكفاءة  

 .أن حيدد مكانة اليابان  االقتصادية -4                  .القائم على حتويل املواد األولية
 .ن اخلارجاملستوردة م            

 تقنيـــات مفاهيـم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمر
 
  اليابان-
  الظروف الطبيعية-
 املساحة-
 الطابع اجلبلي    -
 اكتظاظ سكاين-
  

 
 .   موارد حمدودة-
 عمالق اقتصادي -
عوامل التطور    -

 اإلقتصادي
 .استغالل املوارد -
 .االستثمار-
 
 

     

 
  القدرة على حتديد أو -

 .صياغة مفاهيم
القدرة على توظيف اخلرائط -

 .واستنتاج املعطيات اجلغرافية
  

      

 
القدرة على تفسري -

 .األحداث
القدرة على ربط -

 .وتتبع الظواهر
القدرة على استنباط -

 .احلقائق واملعلومات
 
 

 
 
 



16 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات

ـ   رغم مـن    على ال
ــان   ــار الياب افتق
ــوارد  ــف امل ملختل
االقتصادية الطبيعية  
ــاحة  وضــيق املس
ــزالزل  ــرة ال وكث
ــرباكني و  والــ
اإلكتظاظ السكاين  
إالّ أنه متكن من ان     
ــا  ــبح عمالق يص

 .اقتصاديا
كيف ميكن تعليل 

 ذلك ؟
  

موارد -
 اقتصادية 

ــات - اإلمكان
 .الداخلية

  عصر امليجي-
 .االستثمار-
ــالق -  عمـ

 .ياقتصاد
ــدرة - القــ

 .الشرائية

 القدرة على   -
حتديد امكانات  
 اليابان الداخلية

القدرة علـى   -
فهم اآلليـات   
املســتخدمة يف 
اليابـــــان 
ــتغالل  السـ
 موارده احملدودة

ــتنتاج - اسـ
عوامل تطـور   
اليابان الداخلية  

 واخلارجية

امكانيات اليابان 1- 
 .اإلقتصادية احملدودة

اإلستغالل األمثل هلذه -2 
 .تاإلمكانا

العوامل املساعدة على -3
 .تطور اإلقتصاد الياباين

 اصالحات عهد امليجي-
وجود يد عاملة وفرية ذات -

 .خصائص معينة
اإلعتماد على النفس -

 .واإلمكانات الداخلية
 وجود أسواق خارجية -

 .وداخلية واسعة
  اإلستثمارات اخلارجية-
 اإلستقرار السياسي-
 

 :استننتـاج
نت هناك عدة عوامل مك

اليابان كمن أن يصبح عمالقا 
 :اقتصاديا وهي

 . عوامل داخلية-
 .عوامل خارجية -

ــة  خريطـ
ــوارد  املـ
ــة  الباطنيـ

والسطحية 
 .يف اليابان

  
ــوص - نص

ــور  وصـ
خمتلفة ختدم  

 .املوضوع
رسوم بيانية  
وإحصائيات 
تبني التطور  

االقتصادي 
 الياباين

   

 تطبيــق

يقدم جدول لتطور ميزانية    -  
ل مـن طـرف     اليابان ليحو 

التالميذ إىل منحىن بيـاين مثّ      
 .يطلب منهم التعليق عليه

 يطلب من التالميذ اجـراء      -
مقارنة بني االقتصاد اليابـاين     
واقتصاد دولة مـن العـامل      

 الثالث

 

 



17 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                            األهداف اإلجرائيـةجغرافيـا:      املادة 

 :      يكون التلميذ قادرا على                               سنة الثانية متوسطال:املستوى
أن يفسر أسباب اهلجرة إىل القارة األمريكية              – 1                                    قارة أمريكا: الوحدة
اكزالتجمع السكاين الكربى ا  أن يبني مر– 2توزيع السكان يف قارة أمريكا               : املوضوع
 أن حيدد على عوامل توزيع السكان ا   -3  خرائط خمتلفة للقارة األمريكية                :الوسائل

 أن يذكر مشاكل السكان األصليني والزنوج -4 خريطة مراحل تعمري القارة خريطة طبيعية             (
                  ذه القارة خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية             )                         خريطة مناخية

                                    يصف ويشرح العوامل                                          :مستوى الكفاءة  
  . مة يف توزيع السكان يف قارة أمريكا املتحك

 تقنيـــات  مفاهيـم

 جديــدة تعمـــق جديــدة تستثمر
 
  قارة أمريكا-
 . العامل اجلديد-
أمريكا الشمالية -

 .األنقلوسكسونية
أمريكا الوسطى -

 .واجلنوبية  اآلتينية
   
  

 
 .   السكان األصليون-
 . جتارة العبيد-
 .مناطق انطالق التعمري-
 .عناصر السكان -
 .النازحون اجلدد-
 .احزمة الفقر-
  

     

 
القدرة على قراءة -

اخلرائط واستنباط احلقائق 
 . العلمية منها

القدرة على فهم دوافع -
حركة السكان املستمرة 

اهلجرة الداخلية واهلجرة (
 ).اخلارجية

  
     

 
القدرة على فهم وتتبع -

تطور اهلجرة من خالل 
 .اتخرائط واحصائي

 
القدرة على التمييز بني 

عناصر التركيبة السكانية 
 .للقارة األمريكية

  
 
 

 
 
 



18 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات

شهدت القـارة   
األمريكية بعـد   
اكتشافها نزوحا  

 .سكانيا كبريا
من اكتشف - أ

 .هذه القارة؟
ملاذا نزح - ب

 .إليها السكان؟
ف يتم  كي–جـ 

توزيعهم 
 .حاليا؟

ما هي أبرز -د
 مشاكلهم؟

 
 

 .اهلجرة-
 
 .الرتوح-
 

 التركز السكاين
 
اضطهاد -

 اهلنود
التمييز العنصري

 
     

  

القدرة على  - 
ــني  ــز ب التميي
خمتلف عناصـر   
السكان يف قارة   

 .أمريكا
 
القدرة علـى   -

ــع  ــم دواف فه
.اهلجرة املختلفة

 
ــاة  ادراك معان
ــكان  الســ

نود اهل(األصليني
وميش ) احلمر

ــزوج  الزنــ
 واألسويني

اهلجرات القدمية للقارة -1 
 ) السكان األصليون( األمريكية

 اهلجرات احلديثة -2 
        ) جتارة العبيد-األوروبية (
 عوامل اهلحرة إليها -3

مناطق (العوامل التارخيية  * 
 ).انطالق اهلجرة

تركز الثروات ( عوامل اقتصادية*
 ).طحيةالباطنية والس

حب ( عوامل اجتماعية*
 ).املغامرة

الوضع ( عوامل سياسية*
السياسي والديين الذّي كانت 

 ).عليه أوروبا
 توزيع السكان -4
تركزهم يف السواحل الشرقية * 

 .والغربية وأهم املدن
 .تركزهم يف السهول واملوانئ*
جممعات مدن كنيويورك (

 )وفيالدلفيا
طرد السـكان األصـليني إىل      *
 .طق القذرة والوعرةاملنا

بروز العديد مـن املشـاكل      -5
 -التمييز العنصـري  ( السكانية

 ...)حركات التذمر
 

ــة - خريط
توزيـــع 
السكان يف  

 القارة
 
صور تربز  -

ــاة  معانـ
الســـكان 
ــليني  األص

 .والزنوج
ــاء (  األحي

القصــديرية 
األعمــال 

 الشاقة
ــروف  ظـ
احليــــاة 

 )الصعبة
 

 التطبيــق

كان  تعليل تباين توزيع الس    - 1  
 .بني خمتلف مناطق القارة

املقارنة بني حياة السـكان      -2 
 .البيض وامللونني يف قارة أمريكا

 



19 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                            األهداف اإلجرائيـةتربية مدنية:      املادة 

 :كون التلميذ قادرا على      ي                               السنة الثانية متوسط:املستوى
             -اتمعات املتقدمة-أن يعرف األمية – 1                                 العلم والعمل: الوحدة
                               اتمعات املتخلفة           خطر األمية على اتمعات                     : املوضوع
  أن يربط العالقة بني األمية والتخلف- 2 نصوص         -صور– جداول نسب األمية :الوسائل

 أن ييدرس اإلحصائيات واجلداول ويستنبط     -3                                       تربز خماطر األمية  
                      ألمية يف اجلزائر والعامل الثالثمنها واقع ا              القدرة على التعرف: مستوى الكفاءة    

أن حيول احصائيات تطور واقع األمية                     -4على خماطر األمية وكيفية عالجها               
          يف اجلزائر إىل منحىن بياين مث  يعلق عليها                                                                

 تقنيـــات مفاهيـم

 جديــدة تعمـق جديــدة تستثمر
 
  اتمع اجلزائري-
 . التعليم-
اتمعات املتقدمة -
 اتمعات املتخلفة–
 اإلستعمار-
 اجلهل-
 
  
 
 

 
  األمية-
 . أخطار األمية-
 .كافحة األميةم-
 .ازدهار اتمع-
 .رقي األمم-
  
  

    

 
املقارنة      -
 اإلستنتاج-
 اإلستنباط-
التعليق على -

 اإلحصائيات
قراءة -

 اخلرائط
     

 
 القدرة على ابراز خماطر األمية-
 القدرة على اجياد آليات مكافحة -

 .األمية
القدرة على اقناع الغري بضرورة -

 .ةالتصدي ملخاطر األمي
 تقدمي عروض-
 
 

 
 



20 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات

كانت ومازالت 
األمية من أخطر 

املشاكل التي 
تعاين منها 

اتمعات خاصة 
 املتخلفة

ما هو واقع -
األمية يف اجلزائر؟

 ما هي خماطرها؟-
كيف ميكن 
 معاجلتها؟

 األمية-
 
  

اهليمنة 
 ةاإلستعماري

 
 
 
 
 
خمــاطر - 

 األمية   
  

القدرة على  - 
حتديد مفهـوم   

 .األمية
 
القدرة علـى   -

ابراز واقع األمية 
 يف اجلزائر

  
القدرة علـى   
تعداد خمـاطر   

 . األمية

تعريف األمية لغة -1 
 واصطالحا   

واقع األمية يف العامل -2 
 . املتقدم واملتخلف

األمية يف اجلزائر وعوامل  -3
 . تطورها

 هليمنة االستعمارية  ا * 
قلة املرافق اخلاصة مبكافحتها *
عدم وجود سياسة حمكمة *

 .للقضاء عليها
 خماطر األمية - 4
 . على الفرد- أ
 . على األسرة-ب

  على العامل–جـ 
 طرق معاجلة األمية -  5
 . اهود الفردي-أ
 . دور اتمع-ب
    اهود العاملي – جـ

 :االستنتاج
جلميع ملخاطر رغم ادراك ا

األمية املتعددة إالّ أن اتمع 
مل يتمكن من القضاء عليها 

 .بل خفف من نسبتها

ــرف  ــص يع ن
 .األمية

جداول 
ومنحنيات بيانية 
تربز نسب األمية 
يف العامل املتقدم 

 .واملتخلف
 

إحصائيات عن 
 األمية يف اجلزائر

 
صور تربز طرق 
 مكافحة األمية

 
 اقوال -

 حكم 
يفعل اجلاهل (

بنفسه ما يفعل 
 )العدو بعدوه

 
 



21 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 التطبيــق

اشرح واقع األمية يف     - ب  
 .اجلزائر

 قارن بني نسب األميـة      -ب
يف اتمعــات املتقدمــة  

 .واملتخلفة
اذكر ثالثـة حلـول     –جـ  

  .للتخفيف من حدة األمية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                    األهداف اإلجرائيـة                        تربية مدنية:      املادة 

 :      يكون التلميذ قادرا على                               السنة الثانية متوسط:املستوى
 أن يعرف معىن األسرةوالعائلة والفرق بينهما             – 1                              القيم اإلجتماعية: الوحدة
 أن يدرك أمهية ودور التماسك والتضامن      - 2  يف اتمع                              األسرة:املوضوع
 . بيانات                               األسري -نصوص- صور:الوسائل

 أن يربز خماطر اإلحنالل األسري على الفرد-3  القدرة على معرفة دور              :مستوى الكفاءة 
 واتمع  اتمع واحملافظة علىالروابط                      األسرة يف
                أن يعدد واجبات أفراد األسرة حنو بعضهم-4                                                   األسرية

 البعض                                                                  
 تقنيـــات مفاهيـم

 جديــدة تعمـق جديــدة تستثمر
 
-العائلة- األسرة -

 األقارب  -الوالدان
ــد ــدة -اجل  اجل

 . األهل-األخوة–
     

  
 
  
 
 

 
  شجرة العائلة-
 . الروابط األسرية-
.التماسك األسري-
 .التضامن األسري-
  
  
  

    

 
القدرة على فهم أمهية    -

األسرة ودورها بالنسبة   
 .للفرد واتمع

 القدرة علـى ادراك     -
أمهية التماسك األسري 

     

 
 على استغالل الشـجرة     القدرة-

 .العائلية 
القدرة على التمييز بني خمتلـف      -

 ). العائلة-األسرة( املفاهيم
القــدرة علــى التمييــز بــني -

السلوكات املنافيـة للتماسـك     
األسري و السلوكات املدعمـة     

 للتماسك األسري
 
 
 

 



23 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات

هي اخللية األسرة 
األساسية يف 

 .اتمع
فيم تتمثل أمهيتها؟ 

 ما هو دورها؟ –
عدد بعض 

السلوكات 
املنافية للتماسك 

 .  األسري

 .األسرة-
 . العائلة-
التماسك -

 األسري
ــامن - التض

 األسري
ــروابط - ال

 العائلية
 
  
  

 
 
 
 

         
  

القدرة على  - 
حتديد مفهوم  
ــرة  األســ

 .والعائلة
القدرة على -

ــم دور  فهـ
ــرة  األســ
بالنسبة للفرد  

 .واتمع
اســـتنتاج -

أمهية التماسك  
 .األسري

اســتغالل -
الشـــجرة 

 .العائلية
 
  
      

األسرة هي اخللية األساسية - 1 
 .يف اتمع

صالح األسرة يؤدي إىل -2 
صالح اتمع وفسادها يؤدي 

 .إىل فساده
تغرس األسرة يف الفرد قيم * 

 .اتمع
 .  ى أداء واجباتهتربيه عل * 
تغرس فيه األخالق الفاضلة *

وحتصنه من أي احنراف قد 
 .  يتعرض له

ضرورة حتاشي السلوكات  -3
  ومنها املنافية للتماسك األسري

 . عقوق الوالدين- أ
  قطع صلة الرحم-ب

  اإلخالل بالواجبات –جـ 
 األسرية

 :اإلستنتاج
إنّ متاسك و تضامن األسرة 

دل بني أعضائها واإلحترام املتبا
.ينعكس إجيابا على الفردواتمع

     

صورة األسرة -
صورة العائلة –
رسم يوضح –

 .شجرة العائلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نص يربز بعض 
السلوكات 

املنافية 
للتماسك 
 .األسري

 
 
 



24 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 التطبيــق

 ما هي واجبات األباء حنـو       -أ  
 أبنائهم؟   

  ماهي واجبات األبناء حنو      -ب
 .    األباء

عدد بعض السـلوكات    –جـ  
 .املنافية للتماسك األسري

لو طلب منك توجيه كلمـة      -د
عن ضرورة التماسك األسري،    

  .فماذا تقول؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 :مذكرة رقم 
 

                                            األهداف اإلجرائيـةتربية مدنية:      املادة 

 :     أن يكون التلميذ قادرا على                               السنة الثانية متوسط:املستوى
             أن يدرك أسباب تسابق الدول يف اكتساب  – 1                               العلم والعمل: الوحدة
          لتكنولوجيا           ا العلم ودوره يف ازدهار اتمعات             :املوضوع

 يستنتج أمهية العلم يف ازدهار اتمعات   الفرد      -2       بيانات             -نصوص- صور:ئلالوسا 
 أن يعي أخطار اإلستعمال السيئ للتكنولوجيا      -3 اإلجتهاد يف اكتساب             :مستوى الكفاءة 

                       املتطورةو حتصيل العلوم  والتكنولوجيا من خمتلف املصادر         
                                        

 تقنيات مفاهيـم

 تستثمر
 

 جديــدة تعمـق جديــدة

 
 اتمع اجلزائري-
  العلم-
 املسؤولية-
 الوطن-
 

     
  
 
  
 
 

 
 العمل-
  اإلجتهاد-
 التكنولوجيا-
 ازدهار اتمعات-
  احلياة الكرمية-
استراد التكنولوجيا-
 طر التكنولوجياخما-
  
  
  
   
  

 
  استغالل نصوص-
قراءة اإلحصـائيات   -

واستنباط اخلصـائص   
 منها

 حتويل اإلحصائيات   -
 إىل رسوم بيانية

ــة واصــدار -  املقارن
 األحكام

     

 
القدرة على أمهيـة اكتسـاب      -

 التكنولوجيا
ــى ادراك دور  - ــدرة عل  الق

 التكنولوجيا يف تطور اتمعات
 
 
 
 



26 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(                                                                                   مادة العلوم االجتماعية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 
 وسائل الدعم النشاط املربمج املنفذ التقنيات املفاهيم اإلشكاليات

  
تسعى معظم -

اتمعات 
إلكتساب 
 التكنولوجيا

 ما هي  -
 التكنولوجيا؟

ما هي  خماطر -
سوء 

 استعماهلا؟

 
 التكنولوجيا-
ــاب - اكتس

 التكنولوجيا
اســتغالل -

 التكنولوجيا
 
  
  

 
 
 
 

         
  

 
القدرة علـى   -

ــف  تعريــ
 التكنولوجية

لقدرة على   ا -
معرفة دواعـي   
اكتســــاب 

 التكنولوجيا
 القدرة على   -

معرفــة أمهيــة 
 التكنولوجيا

 القدرة على   -
ــاطر  ادراك خم
ــتعمال  اإلسـ
الســـــيئ 

 للتكنولوجيا
  
      

  
 تعريف التكنولوجيا-1
ابراز العالقة بني العلم -  

 والتكنولوجيا
 أسباب تسابق الدول -2

 إلكتساب التكنولوجيا
 لوجياأمهية التكنو-3
 اقتصاديا- 
 اجتماعيا- 
 عسكريا- 
 سياسيا- 
 خماطر سوء استعمال -4

 التكنولوجيا على البشرية
ضرورة التمييز بني التنولوجيا - 

 والضارة والنافعةالبناءة واهلدامة 
تسخري التكنولوجيا خلدمة 

 البشرية
 :اإلستنتاج

للتكنولوجيا فوائد سلبية 
وأخرى اجيابية إالّ أنّ اكتساا 

 يعد أكثر من ضرورة

 
نص يربز أمهية -

 التكنولوجيا
 
صور توضح -

استعمال 
 التكنولوجيا

 
صور،ونصوص -

تربز خماطر 
 التكنولوجيا
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 التطبيــق

ــار 1-   ــد ومض ــني فوائ ب
 التكنولوجيا

هل بإمكان اجلزائر اكتساب    -2
 التكنولوجيا كيف؟

 أكتب خطابا حتـاول مـن       -
خالله إقناع اآلخرين بضرورة    

 .التكنولوجيااكتساب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     


