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هي تسمى آارمين وأنا اسمي بيالر، ونقوم بتدريس مستويات التعليم الثانوي . نحن من أساتذة الجغرافية والتاريخ
  .والمقسم إلى مستويين

 .عند االنتهاء يسلم للتالميذ شهادة تمكنهم من متابعة دروس البكالوريا حيث يدرسون الجغرافية والتاريخ والفن
وس التاريخ يتم التطرق إلى مواضيع تهم فترة من ما قبل التاريخ إلى العصر الحالي وآذلك الجغرافية الفيزيائية في در

 .واالقتصادية والسياسية
في السنة األولى من التعليم الثانوي المواضيع تشمل . سنحاول شرح المواضيع التي يتم تدريسها حسب المستويات

وبعد ذلك ندرس إسبانيا . افية يتم دراسة األرض واألنهار وسالسل الجبال والمناخفي الجغر. الجغرافية والتاريخ
في دروس التاريخ يتم التطرق إلى مواضيع تهم فترة ما قبل التاريخ إلى . وآراغون التي هي المنطقة التي تعيش فيها

 .الحضارة اليونانية وبعد ذلك الفترة القديمة إلسبانيا وآراغون
ة الثانية نستمر في دراسة الجغرافية وسنرآز على السكان ونحلل حرآات الهجرة وتأثيراتها وأسبابها بعد ذلك في السن

في دروس التاريخ سنهتم بالعصور الوسطى والثقافات التي تعايشت في . للتطرق بعد ذلك إلى األنشطة االقتصادية
 .ة وآذلك الحضارة اإلسالميةأوروبا وإسبانيا في هذه المرحلة مثل الحضارة المسيحية واألرثدوآسي

ندرس القارات وأنهارها وتضاريسها والقطاعات االقتصادية وفالحة العالم . نة الثالثة ندرس الجغرافية الفيزؤائيةفي الس
المتقدم والفالحة المعيشية والصناعة وقطاع الخدمات وآيف هي المدينة ومشاآل العالم المعاصر وآذلك نتطرق إلى 

 .جميع بقاع العالمإسبانيا والتنوع وعدم التوازن في توزيع السكان في 
في السنة الرابعة سندرس في التاريخ الحقبة المعاصرة والحديثة وآل حضارات هذه المرحلة في مناطق مختلفة من 

وفي الحقبة الحديثة سنتطرق إلى االآتشافات العلمية والفن والنهضة والحضارة . العالم من خالل دراسة في تعدد الثقافات
 والثورة الصناعية وبعد ذلك سندرس النزاعات في العالم مثل الحروب العالمية ونتطرق في الباروآية والثورة الفرنسية

 .األخير إلى إسبانيا منذ المرحلة الفرانكية إلى اآلن
فالتلميذ لديه دائما آتاب آأداة أساسية للفهم وعليه أن يحضره إلى . ولذلك نستعمل مجموعة من األدوات والمصادر

من أجل عرض أفالم حول . رسة إلى جانب مختلف المرافق والمكتبة تتوفر على إمكانيات أخرىآذلك في المد. الفصل
  .وهناك مجالت مختصة تهم التلميذ آما ال بد من استعمال الخرائط. الفن ومختلف الحضارات

شتها بعد آذلك نستعمل الكمبيوتر للبحث عن المعلومات في اإلنترنيت للعمل على مواضيع على شكل مجموعات ومناق
  .ذلك

أساتذة التاريخ يشرحون لنا محتويات المواضيع التي يوف نتكلم عنها من خالل الرسوم والملخصات والخرائط : الطالبة
ومن ناحيتي أسجل األفكار الرئيسية بوضوح دون نسيان تسجيل تاريخ اليوم واسم المادة ألتمكن بعد ذلك من مراجعتها 

 .دة على حدةوحفظها في أرشيف مرتب حسب آل ما
 
 


