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) :ة( المفتشتوقيع   

  في االجتماعيات الجديد  :   تــوزيــع مــرجـع

 التربية المدنية

 تقويم تشخيصي و دعم استدراكي

الحرية والمسؤولية: أحترم القوانين خريطة العالم المسطحة 

قسمنا أشارك في وضع ميثاق 

 وانتخاب مكتب التعاونية

الكرة األرضية

موقع وطني من النطاقات المناخية العالمية الكبرى أساهم في حماية حياتي الخاصة

موقع وطني ضمن النطاقات الزمنية أعبر عن رأيي وأحترم الرأي اآلخر

تدبير االختالف وحل النزاعات سلميا 

 ونبذ العنف

السهول واألحواض 

 أحلل منتجا إعالميا

)مثال موضوع البيئة(   

الموانئ والثروة السمكية

األســــدوس األول ودعـــــــــمه

حق : المساواة بين الرجال والنساء

 دستوري

الغطاء النباتي والثروة الحيوانية

مجلس الجماعة (الديمقراطية المحلية 

/القروية الحضرية   

الثروات المعدنية والصناعات

تنوع السكان زيارة مقر جماعتنا

المجلس الجماعيمحاكاة اجتماع  التوزيع السكاني 

أنشطة السكان نساهم في تنمية جماعاتنا

ننظم حملة تضامن مع األشخاص في 

 وضعية صعبة

التقسيم الجهوي

ودعـــــــــمه

  ــــــــــــــــــة
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المست

الدراسي:

) :ة( مديرتوقيع ال  

تــوزيــع مــرجـع

التاريخ الجغرافيا

تقويم تشخيصي و دعم استدراكي

منهجية عمل المؤرخ خريطة العالم المسطحة

الكرة األرضية: خريطة العالم جبل ''إنسان : مهد اإلنسان العاقل 

''إيغود

 تقويـــــــــم ودعــــــــــم

من الحضارة مظاهر : المغرب في العصر القديم موقع وطني من النطاقات المناخية العالمية الكبرى

األمازيغية

مظاهر من حضارة األدارسة موقع وطني ضمن النطاقات الزمنية

 تقويـــــــــم ودعــــــــــم

السهول واألحواض : المميزات الطبيعية لوطني

 المائية

عالقات الجوار: المغرب في عهد المرابطين

الموانئ والثروة السمكية: مميزات وطني تميز في الهندسة : المغرب في عهد الموحدين 

المعمارية

 تقويـــــــــم ودعــــــــــم

األســــدوس األول ودعـــــــــمه تقويـــــــــــم  

الغطاء النباتي والثروة الحيوانية: مميزات وطني ازدهار المهن : المغرب في عهد المرينيين 

والعلوم

الثروات المعدنية والصناعات: مميزات وطني مكانة دولية: المغرب في عهد السعديين 

 تقويـــــــــم ودعــــــــــم

تنوع السكان: مميزات وطني تدعيم أسس الدولة: المغرب في عهد العلويين 

التوزيع السكاني: مميزات وطني السلطان سيدي : المغرب في عهد العلويين 

محمد بن عبدهللا وانفتاح المغرب على المحيط 

والتعدد  

 تقويـــــــــم ودعــــــــــم

أنشطة السكان: مميزات وطني األول من القرن  والنصف 19 

مبادرات إصالحية ومواجهة االستعمار

التقسيم الجهوي: مميزات وطني تحقيق االستقالل واستكمال الوحدة  

الترابية

 تقويـــــــــم ودعــــــــــم

ودعـــــــــمه الثانيتقويـــــــــم األســــدوس   
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........................................ :    المديرية اإلقليمية

.......... /.............. :   الموسم الدراسي
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المغرب في عهد الموحدين
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خامسةال  
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 والتعدد  
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 السادسة
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