
ابتدائية خامسللسنة ال مادة التاريختكييف كتاب مادة   

 1                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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 السندات املقترحة
السندات الواردة في 

 الكتاب الساري 

 مركبات املوارد املعرفية من املنهاج الجديد 

الكفاءة الختامية   
 امليدان

 

ـ خرائط تاريخية، مواقع، مسكوكات، إنتاج 

.أدبي أو فني  

قة يمكن اختيار شخ ـ
ّ
صية تاريخية متعل

خصيات )بكل عصر مع دراستها
ّ

ألاولوية للش

(.الجزائرية  

ـ صور شخصيات تريخية بارزة من مختلف 

.مناطق الوطن  

 غير موجودة

 املعالم التاريخية-

استغالل ألاثار والوثائق املرتبطة باملرحلة 

الخرائط التاريخية ) التاريخية املدروسة 

..، املسكوكات   

لتاريخيةاملراحل ا-ـ   

يمالعصر القد  

 العصر الوسيط

 العصر الحديث

 العصر املعاصر

 

.يتمّرس على رسم لوحة كرونولوجية   

.ـ داللة تسمية العصر  

 ـ ربط الشخصية

.التاريخية بعصرها   

 أدوات ومفاهيم

أدوات  

 ومفاهيم  املادة

 

تخّص ظاهرة ) ـ سندات مكتوبة أو مصورة

، (ريقياالاستعمار ألاوربي في املغرب وإف

 .خرائط

 .ـ سندات مكتوبة أو مصورة، خرائط

زيارة متحف، احتفال وطني، )اعتمادا على 

 (أفالم، أشرطة وثائقية) مشاهدة

 

 

 

إلى  41ـ من الصفحة 

 41الصفحة 

 

 

 الاستعمار الحديث _

 الاستعمار ألاوربي في بالد املغرب وأفريقيا 

مظاهر الاستعمار ألاوربي الحماية ، _

- الاستيطان 

 

 

 

 ـ 

 

 .الاستعمار الحديث

 .ـ  انعكاساته السلبية

 .ـ أمثلة عن الاستعمار

 التاريخ العام
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 .وصالت من أفالم تاريخية وطنية

 .4591ـ خريطة ملواقع عمليات أّول نوفمبر 

 .ـ خرائط املناطق العسكرية الخمسة

 .ريخيةـ  خرائط الواليات التا

كتب حول شهداء وزعماء الثورة 

.التحريرية  

 

 

إلى  63ـ من الصفحة 

 15الصفحة 

 

إلى  94ـ من الصفحة 

 34الصفحة 

 

إلى  36ـ من الصفحة 

 56/ 54و  39الصفحة 

 

 

املقاومة : الاستعمار الفرنس ي للجزائر 

 والثورات 

 4361الغزو الفرنس ي _

الامير عبد القادر : املقاومات الشعبية _

4364 

 4361أحمد باي _

 4314املقراني _

 النضال السياس ي _

 ألاحزاب السياسية 

الثورة التحريرية الكبرى أول نوفمبر 

4591 

 4534جويلية  9الاستقالل 

. 

مجاالت الثورات الشعبية وأبطالها 

 .البارزين

 

ـ خريطة أماكن اندالع الثورة التحريرية 

 .الكبرى 

 ـ دراسة شخصيات تاريخية على الخيار

 التاريخ الوطني

 


