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املجاالت 

 الرئيسة
 الفرعيةاملجاالت 

تفصيل املجاالت 

 الفرعية
 وزن املجال الرئيس ي 

40% 

يةاملرجعية الديدكتيك ألاسس إلابستمولوجية ـ الوظائف الخاصة بتدريس املادة.  

 املجال ألاول:

 التاريخ

 املفاهيم املهيكلة الزمن ـ املجتمع ـ املجال.

 النهج التاريخي التعريف ـ التفسير ـ التركيب.

 أشكال التعبير اللفظي ـ ألايقوني ـ الكارطوغرافي ـ العددي ـ الرقمي.

40% 

يةاملرجعية الديدكتيك ألاسس إلابستمولوجية ـ الوظائف الخاصة بتدريس املادة   

 املجال الثاني:

 الجغرافيا

 املفاهيم املهيكلة  املورفولوجيا ـ التوطين ـ الحركة.

 النهج الجغرافي الوصف ـ التفسير ـ التعميم.

 أشكال التعبير اللفظي ـ  العددي  ـ املبياني ـ ألايقوني ـ الكارطوغرافي ـ الرقمي.

20% 

 املرجعية منظومة القيم ـ التشريعات  الدولية  ـ التشريعات الوطنية . 

 املجال الثالث:

التربية على املواطنة 

 التربية املدنية

 املفاهيم والقيم قيم  حقوق إلانسان ـ املواطنة ـ السلوك املدني . مفاهيم  ـ

 دورة التعلم الاستكشاف ـ رد الفعل ـ الفعل.

 أشكال التعبير اللفظي ـ ألايقوني ـ الكارطوغرافي ـ العددي ـ الرقمي.
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 بيبليوغرافيا لالستئناس:

 : مراجع باللغة العربية 

سلسلة املناهل، الدار العاملية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، الدار ديداكتيك الجغرافيا، مقاربات تأصيلية ومقتضيات وظيفية، ، البرجاوي موالي املصطفى  −

 . 7102البيضاء 

 7102، إديسيون بلوس، الدار البيضاء  سميائية التعبير الخرائطيكالد محمد،  −

 7102، الرباط نت، الكارطوغرافيالنهج الجغرافي من خالل التعبير قفص ي محمد،  −

 .7102، ايديسيون بلوس، الدار البيضاء ديداكتيك التاريخ، من ألاسس إلابيستمولوجية إلى التاريخ املدرس يشكير حسن،  −

 .7170. نادية إيديسون، الرباط التأصيل إلابستمولوجي والتطبيق الديداكتيكيعكي شكير، التفسير التاريخي،  −

 .7102، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، درس الاجتماعيات من التخطيط إلى التنفيذ الضاقية عبد الرحيم، −

 7170سلسلة تاريخ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،  الفكر التاريخي وتعلم التاريخ،حسني إدريس ي مصطفى ،  −

 7102باط نت، ، الر التحقيب التاريخي، إسهام في التأصيل إلابيستمولوجي واملنهجيصهود محمد ،  −

 7117دار القرويين، الدار البيضاء  محاولة وضع نموذج ديداكتيكي في التاريخ،واهمي خديجة،  −

 ..7102، مطابع الرباط نت، الرباط  ، التعريف التاريخي في منهج املؤرخالصديقي محمد العربي −

،  بحث لنيل الدكتوراة في علوم التربية، كلية ة في مجال التربية على حقوق إلانسانتقدير الذات واحترام آلاخر، مساهمة في بلورة خطة ديداكتيكيملريني الوهابي،  −

 7112ـ  7112علوم التربية، الرباط، 

 7102، منشورات اليونسكو، التربية على املواطنة العاملية، مواضيع وأهداف تعلميةمنظمة اليونسكو،  −

  : وثائق تربوية 
التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس التاريخ والجغرافيا بسلك التعليم الثانوي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ألاطر والبحث العلمي،  −

 .7112، التأهيلي
ج الخاصة بمواد الاجتماعيات بسلك التعليم الثانوي التوجيهات التربوية والبراموزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ألاطر والبحث العلمي،  −

 .7112 إلاعدادي،
 املقررة ملواد الاجتماعيات. دالئل الكتب املدرسية −
 7102الرباط  دليل إدماج املوارد الرقمية في تدريس مواد الاجتماعيات،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،  −
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− Lemrini Amina, et CO, L'éducation aux droits de l'Homme, comprendre pour agir, guide de l'enseignant pour l'éducation aux droits de 
l'Homme dans l'espace francophone, ed AFCND et OIF, Paris 2009  

− Idrissi Hassani Mostafa, Pensée historienne et apprentissage de l’histoire, L’Harmattan, Paris 2005.

− Zgor, M, Géographie et formation intellectuelle, contribution à l’élaboration d’un modèle didactique, Thèse en vue de l’obtention du 
grade de Docteur en sciences de l’éducation, 1990. 

− Minder Michel, Didactique fonctionnelle, De Boeck, Bruxelles 2007 

− Thémines. J. F, Enseigner la géographie : Un métier qui s’apprend, Hachette.2006. 
 MERENNE SCHUMAKER Bernadette, Didactique de la géographie, Organiser les apprentissages, de boeck, 2012  

− Moniot , Henri, Didactique de l'histoire, Nathan, 1993 
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