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عا مادة التاريخ  مادة الجغرافيا  مادة التربية على المواطنة  ي ب ا س أل  
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 ما هي اتفاقية 

 حقوق الطفل؟ 

 ما هي الجغرافيا؟ بماذا تهتم؟ 

 ما فائدتها بالنسبة لنا؟ 

 أمثل العصور التاريخية 
 في قطار التاريخ 
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 المصلحة 
 الفضلى للطفل 

 جهتنا أين تقع بالنسبة للمغرب؟ 

 خصوصياتها ومواردها 

 اإلنسان البدائي: 
 حياته مسكنه وأدواته
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 معنى

 عدم التمييز

أدرس مشكلة جهوية: مثال تدهور المجال  
 الغابوي بالنيبة لشجرة أركان 

 اكتشاف النار 
 وتدجين الحيوانات 
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أنشطة موازية  - دعم وتقويم  
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 حقي في 

 اسم وجنسية وهوية 
 أتعرف موقع المغرب بالنسبة 

 ألفريقيا والعالم

 الزراعة واستعمال المعادن 
 تطوير األدوات االستقرار بالمدن والقرى
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 حقي

 في الصحة 

 أتعرف تضاريس المغرب 
 وأتعلم رسم مقطع طبغرافي 

والقرطاجيين إلى وصول الفينيقيين   

 المغرب واآلثار التي تركوها 
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 حقي في 

 التربية 
أتعرف مناخ المغرب وأرسم مبيانا للحرارة 

 والتساقطات 

 وصول الرومان والمقاومة األمازيغية 

 اآلثار الرومانية بالمغرب 
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أنشطة موازية  -دعم وتقويم   
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 الحق في
 ألترقيه

توزيع السكان بالمغرب أتعرف   

 وأدرس الكثافة السكانية 

 الفتح اإلسالمي
 في المغرب األقصى 
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 حقي في الحماية 

 من سوء المعاملة 

 أدرس مشهدا حضريا وأقوم بتمثيله
 وأتعرف مشهدا ممثل على خريطة 

 دراسة مدينة إسالمية مدينة 

 فاس نموذجا 
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الجهات ما هي   

 التي عليها حمايتي
أدرس مشهدا ريفيا وأقوم بتمثيله وأتعرف 

 مشهدا على صورة جوية 

 أقرأ خريطة تاريخية 
 المرابطون الطرق التجارية 
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أنشطة موازية  -دعم وتقويم   

24 

25 

 كيف أحمي نفسي 

 واحمي غيري 

 أدرس نشاطا 
 اقتصاديا 

 أدرس آثارا تاريخية 
 صومعة حسان الكتبية .......
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حقي في المشاركة في اتخاذ القرارات التي 
 تهمني 

 أدرس مجاال ملوثا محليا / وطنيا 
 وفي جهة أخرى من القارة 

 السعديون: النشأة والتوسع
 أتدرب على دراسة نص تاريخي 
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حقي / واجبي في المشاركة في تنمية 
 جماعتي 

في حل لمشكل متعلق بالبيئة نفكر سويا   

 وننظم أنشطة تحسيسية بصدده

 أنجز خطا زمنيا يمثل المراحل 
 الكبرى للدولة العلوية 
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أنشطة موازية  -دعم وتقويم   
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