
 
   :األستاذ              المملكة المغربیة           

  6  :المستوى              والتعلیم العالي وزارة التربیة الوطنیة
  مزدوج  :لغة التدریس                وتكوین األطر والبحث العلمي   

     :السنة الدراسیة                قطاع التربیة الوطنیة       
  المدرسة   النیابة اإلقلیمیة بالخسیمة    
  
  

ریخمادة التا مادة الجغرافیا مادة التربیة على المواطنة ألسابیعا   

 1 تقویم تشخیصي                  

ى
ول

األ
ة 

ور
لد

 ا

 ما ھي اتفاقیة 
 حقوق الطفل؟

 ما ھي الجغرافیا؟ بماذا تھتم؟
 ما فائدتھا بالنسبة لنا؟

 أمثل العصور التاریخیة
في قطار التاریخ   

2 

3 

 المصلحة
الفضلى للطفل   

 جھتنا أین تقع بالنسبة للمغرب؟
واردھاخصوصیاتھا وم  

: اإلنسان البدائي  
 حیاتھ مسكنھ وأدواتھ

4 

5 

 معنى
عدم التمییز   

مثال تدھور : أدرس مشكلة جھویة
 المجال الغابوي بالنیبة لشجرة أركان

 اكتشاف النار
 وتدجین الحیوانات
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7 

 دعم وتقویم
 أنشطة موازیة
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9 

 حقي في
اسم وجنسیة وھویة   

النسبةأتعرف موقع المغرب ب  
 ألفریقیا والعالم

 الزراعة واستعمال المعادن
 تطویر األدوات االستقرار بالمدن والقرى
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11 

 حقي
في الصحة   

 أتعرف تضاریس المغرب
 وأتعلم رسم مقطع طبغرافي

والقرطاجیین إلى نوصول الفینیقیی  
 المغرب واآلثار التي تركوھا
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13 

 حقي في 
 التربیة

المغرب وأرسم مبیانا  أتعرف مناخ
 للحرارة والتساقطات

 وصول الرومان والمقاومة األمازیغیة
 اآلثار الرومانیة بالمغرب
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15 

 دعم وتقویم
 أنشطة موازیة

16 

17 

 الحق في
ألترقیھ   

 أتعرف توزیع السكان بالمغرب
 وأدرس الكثافة السكانیة

 الفتح اإلسالمي 
 في المغرب األقصى
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19 

 حقي في الحمایة
من سوء المعاملة   

 أدرس مشھدا حضریا وأقوم بتمثیلھ
 وأتعرف مشھدا ممثل على خریطة 

 دراسة مدینة إسالمیة مدینة
 فاس نموذجا

20 

21 

 ما ھي الجھات
التي علیھا حمایتي   

أدرس مشھدا ریفیا وأقوم بتمثیلھ 
 وأتعرف مشھدا على صورة جویة

تاریخیة ةریطأقرأ خ  
 المرابطون الطرق التجاریة
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23 

 دعم وتقویم
 أنشطة موازیة

24 

25 

 كیف أحمي نفسي 
 واحمي غیري

 أدرس نشاطا
اقتصادیا   

 أدرس آثارا تاریخیة
.......صومعة حسان الكتبیة   

26 

27 

حقي في المشاركة في اتخاذ القرارات 
 التي تھمني

وطنیا/ لیا أدرس مجاال ملوثا مح  
 وفي جھة أخرى من القارة

النشأة والتوسع: السعدیون  
 أتدرب على دراسة نص تاریخي

28 

29 

واجبي في المشاركة في تنمیة / حقي 
 جماعتي 

 نفكر سویا في حل لمشكل متعلق بالبیئة
 وننظم أنشطة تحسیسیة بصدده

 أنجز خطا زمنیا یمثل المراحل
 الكبرى للدولة العلویة
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31 

 دعم وتقویم
 أنشطة موازیة
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:السید المؤطر:                                                           السید المدیر:                                                                 األستاذ  
 


