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 املقدمة:
 

التعليم الثانوي  مديرية( تضع 19من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد وَسعيا، 2022ــ  2021للموسم الدراس ي اتحضير 

بما بصفة استثنائية  املعدلة ،التدرجات السنوية للتعلمات السيدات والسادة املفتشين واألساتذةبين أيدي مع املفتشية العامة للتربية الوطنية  والتكنولوجي بالتنسيقالعام 

  .يتماش ى والحجم الزمني املتاح

التعليمية /التعلمية وتنمية كفاءات املتعلمين، يرتبط هذا التخطيط بعامل الوقت الذي  يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية

توضح كيفية تنفيذ املناهج  التدرجات السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسيةي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل، تشكل يجب أن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة الت

 بحيث: التعليمية

 عي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح،ترا 

  لتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية،السير املنهجي لتضبط 

 املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت، 

  وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  مع مراعاةاملوارد  وإرساءاملضامين  تضمن تناول 

 وعملية تقويمها وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالتسيرورة التعلمات  فترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن االنسجام بين تقترح ، 

والتنسيق فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي كل هذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية  وأهداف وآلياتقراءة وفهم مبادئ  األساتذة نطلب من جميع من هذا املنطلق

 .تقديم التوضيح الالزمودعمهم بمرافقة األساتذة كما نطلب من املفتشين من أجل وضعها حيز التنفيذ،  ثانوية
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 تعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    ال وأهدافمباةئ 

البيداغوجياآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل 

 التعديل البيداغوجيآليات 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة،

أسبوعا دون احتساب أسابيع  28توزيع التعلمات على 

 التقويم،

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

وضع مخطط زمني يسمح بمتابعة مدى تنفيذ املناهج 

 التعليمية.

 املوارة املعرفية والنشاطات: -أ

تحديد الحد الالزم من املوارد الضروري لبناء الكفاءة 

 املهيِكلة(،  )املوارد

استغالل الحد األدنى من الوثائق، السندات 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

إدراج ضمن التقويم النشاطات التي تستهدف البناء 

 ،للتعلمات لتحصيليا

 املمارسات البيداغوجية:-ب

منهجية استغالل الوثائق )استغاللها ضمن مسعى لحل 

 مشكل(،

بناء بطاقات منهجية، تقدم للمتعلم، توضح منهجية 

جداول، منحنيات، )استغالل مختلف أنماط الوثائق 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(،

بتقديم تعليمات  مرافقة املتعلم أثناء إنجازه للمهمات

 تيسر الحل،

 

 

 

 

 

 الهداف املباةئ الساسية

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛

املحافظة على تقويم القدرة على اإلدماج لدى املتعلم من خالل وضعيات مشكلة مركبة 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ تنصيب

تمدرس ناجع للتالميذ يسمح بإرساء التعلمات األساسية املستهدفة في املناهج 

 التعليمية؛ 

 تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى
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 ملمح التخرج من مرحلة التعليم الثانوي:
وعالميا  وإقليمياالتطورات التاريخية والجغرافية وطنيا   ا ألبرزومكان انافي هذه المرحلة أن يكون قادرا على بناء نظرة واضحة األبعاد زم المتعلم توقع من ي                

 .والسياسية ةواالقتصادي واالجتماعيةفي بيئته الطبيعية ، كمواطن وكإنسان ،التموقع والتفاعل  االيجابيالقيم والخبرات من أجل  واستخالص

 :الثانويمن التعليم  ىاألول للسنة الكفاءة الختامية
العــالم الحديث باستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات اإلشكالية المرتبطة بالمجموعات  في نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي يكون المتعلم قادرا على فهم تاريخ      

 .التاريخية محل الدراسة

 1453/1914عهد الدولة العثمانية ، وضعه الداخلي و عالقاته الخارجية  اإلسالمي فيالعالم : مية األولى يالوحدة التعل

 صنيف  أمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوربي )المسيحي( في العصر الحديث  يكون المتعلم قادرا على ت:الكفاءة القاعدية األولى
 .وليةو شرح عوامل القوة والضعف  و مظاهرها في العالم اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة من كل التحوالت في العالقات الد

 

 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و  السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

 ج. م .ع ج. م. أ

في نهاية الوضعية التعلمية يكون 
 المتعلم قادرا على  أن:

يحدد  المجال الجغرافي  -
 والسياسي

للعالم اإلسالمي في عهد الدولة 
 العثمانية. 

يتعرف على مراحل تشكل العالم  -
 اإلسالمي. 

يحلل البنيات الحضارية  -
للمجتمعات المكونة للعالم 

 اإلسالمي في عهد الدولة العثمانية.
التنوع الديني والعرقي كتشف ي -  

في العالم اإلسالمي من جانبه 
االيجابي )التسامح ،التكامل، وحدة 

 المصير ، التعايش تقبل اآلخر(

 
 

اإلسالمي، الدولة  العالم
العثمانية، المماليك، 

 اإلمبراطورية،
المنافذ البحرية ،  أهل 

 البلقان -الذمة، االنكشارية، 
 
 
إدراج المصطلحات  -

والمفاهيم  واألعالم 
 المرتبطة بالوضعية.

. 

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
 
تحديد المجال الجغرافي  -

 والسياسي
 للعالم اإلسالمي.

 
مراحل تشكل التعرف على  -

من خالل جدول   العالم اإلسالمي
 ،سلم زمني، خريطة ... 

 
تحليل البنيات الحضارية  -

للمجتمعات الُمكونة للعالم 
 اإلسالمي. 

 

االنطالق من مكتسبات قبلية  -
 تخدم الوضعية .

 

استغالل مجموعة من الوثائق -
المتنوعة للعالم اإلسالمي في 

-1453العثمانية عهد الدولة 
 في تحديد : 1914

المجال الجغرافي  للعالم  -
 اإلسالمي .

على األستاذ ان يركز على -
 مراحل تشكل الخالفة العثمانية 

 

الكيانات  السياسية المكونة له -
الدويالت و في هذه الفترة   )

.( تعطى المماليك و اإلمارات
 كمهمات قبلية للمتعلم 

  

التوقيع على خريطة العالم:        -
المضايق -) الدولة العثمانية 

والمنافذ التي يشرف عليها 
العالم اإلسالمي في عهد الدولة 

أهم المدن  -العثمانية 
الحضارية : غرناطة، 

اسطنبول القاهرة ، دمشق ، 
تلمسان، تومبوكتو، سمرقند، 

.)... 
 
 

معالجة كل صعوبات التعلم 
 المحتملة.

 

06 04 
 

 (1914-1453العالم اإلسالمي مجاله الجغرافي والسياسي  في عهد الدولة العثمانية    ) :الوضعية التعلمية األولى
 

 ب(-)ا
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 1453/1914عهد الدولة العثمانية ، وضعه الداخلي و عالقاته الخارجية  اإلسالمي فيالعالم : مية األولى يالوحدة التعل

 صنيف  أمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوربي )المسيحي( في العصر الحديث  يكون المتعلم قادرا على ت:الكفاءة القاعدية األولى
 .وليةو شرح عوامل القوة والضعف  و مظاهرها في العالم اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة من كل التحوالت في العالقات الد

 
 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

 السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و 
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

ج. م  م. أج. 
 .ع

في نهاية الوضعية التعلمية 
 يكون المتعلم قادرا على  أن:

يحدد  المجال الجغرافي  -
 والسياسي

للعالم اإلسالمي في عهد الدولة 
 العثمانية. 

يتعرف على مراحل تشكل  -
 العالم اإلسالمي. 

يحلل البنيات الحضارية  -
للمجتمعات المكونة للعالم 

عهد الدولة  اإلسالمي في
 العثمانية.

التنوع الديني و كتشف ي -  
العرقي في العالم اإلسالمي من 

جانبه االيجابي )التسامح 
،التكامل، وحدة المصير ، 

 التعايش تقبل اآلخر(

العالقات الداخلية -
 -للعالم اإلسالمي

 الخالفة  اإلسالمية
 التسامح الديني 

النظام الال  -
 مركزي

الحروب الدينية -
-األوروبية 
 االمتيازات

 حروب القرم-
 الرجل المريض-
 مؤتمر برلين -
 . المسألة الشرقية -
 

 إدراج المفاهيم 
و المصطلحات 

واألعالم المرتبطة 
 بالوضعية .

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
 الداخلية:-أ
التعرف على طبيعة  -

عالقات العالم اإلسالمي 
 الداخلية.

 :الخارجية -ب
التعرف على طبيعة  - 

عالقات العالم اإلسالمي 
 الخارجية .

 
تحديد طبيعة العالقة بين   -

العالم اإلسالمي والقوى 
 األوروبية مع تعليلها .

 
إبراز اختالل التوازن بين  -

الشرق اإلسالمي والغرب 
 األوروبي. 

االنطالق من مكتسبات قبلية تخدم  -
 الوضعية .

دراسة نماذج من العالقات بين الخالفة -
العثمانية  و دول المغرب و المشرق 

 اإلسالميين.
التوقيع على خريطة العالم  -

اإلمبراطوريات الكبرى األوروبية التي 
 كانت لها عالقات مع  الدولة العثمانية .

 1815دراسة  قرارات مؤتمر فينا  -
برلين  األول  وظهور المسألة الشرقية ) 

التأكيد على دور الدولة العثمانية ارة إلى إش
في الدفاع عن العالم اإلسالمي  باعتبارها 

 ممثلة  الخالفة اإلسالمية.
يقدم  )ابراز اختالل التوزان ...(كواجب 

من 01يتم تحضيرا للوضعية التعلمية 
شرح أسباب  -03الوحدة التعليمية 

استهداف المنطقة )العالم االسالمي( في كل 
 التحوالت في العالقات الدولية

انجاز جدول مقارنة يبرز  -
عناصر القوة والضعف للعالم 

 االسالمي . 
  
كتابة فقرة حول االمتيازات  -

 وأثرها على العالم اإلسالمي.
 
 

معالجة كل صعوبات التعلم 
 المحتملة.

 
 

مالحظة : تعطى الوضعية 
االدماجية كنشاط الصفي ) 

 ُيّقوم كتابيا (.
 

08 06 
 

 

 

 العالم اإلسالمي )العالقات الداخلية و الخارجية( :لثانيةالوضعية التعلمية ا
 

 
 

 ب(-)ا
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 1830 – 1515 -الجزائر في العصر الحديث  :  الثانية مية يالوحدة التعل

المتعلم قادرا على استغالل الوثائق و الشواهد التاريخية الستخالص  يكون  1515المغرب األوسط قبل وبعد وضعيات إشكالية تعكس األحداث التي ميزت مام أ :الثانية الكفاءة القاعدية 
 ية.التحول في المنطقة و تشكل الدولة الجزائرأسباب و مظاهر 

 
 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

 السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و 
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

ج. م  ج. م. أ
 .ع

في نهاية الوضعية التعلمية 
 يكون المتعلم قادرا على أن :

 
يتتبع األحداث التي ميزت  -

 1515المغرب األوسط قبل
 ويضبطها على خط الزمن .

 
يدرس الخريطة اإلدارية  -

للجزائر ليستخلص خصائص 
التنظيم اإلداري وعناصر قوته 

 وضعفه .
 
يتعرف على المجال االجتماعي  -

 الثقافي واالقتصادي.
 
يبرز مظاهر تشكل الدولة  -

 بالمفهوم القانوني الحديث  .
 

- المغرب األوسط -
 الخريطة اإلدارية 

البايلك،الباشا اآلغا،  
البايلربايات الدايات 

 .الكراغلة  -
 
 

 إدراج المفاهيم 
و المصطلحات 

واألعالم المرتبطة 
 بالوضعية .

 

 
. 

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
األحداث التي ميزت تتبع  -

قبل المغرب األوسط  
وضبطها على خط 1515
 الزمن .

 
دراسة الخريطة اإلدارية -

للجزائر الستخالص 
خصائص التنظيم اإلداري 

 وعناصر قوته وضعفه.
 
التعرف على المجال  -

االجتماعي الثقافي 
 واالقتصادي.

 
مظاهر تشكل الدولة  إبراز -

الجزائرية بالمفهوم القانوني 
 الحديث.

االنطالق من مكتسبات قبلية تخدم  -
 الوضعية.

 
توظيف الخريطة اإلدارية من اجل  -

استخالص خصائص التنظيم اإلداري في 
 الجزائر وعناصر قوته وضعفه.

  
معالجة وثائق حول الحياة االجتماعية -

والثقافية واالقتصادية للجزائر بمنهجية 
 .موحدة 

  

-  
تحليل نصوص تاريخية حول -

الظروف الداخلية والخارجية 
للجزائر والتي عجلت بإلحاق 

 الجزائر بالدولة العثمانية.
 
ابراز التأثير الثقافي -  

واالجتماعي العثماني على 

 . المجتمع الجزائري

 
معالجة كل صعوبات التعلم 

 المحتملة.
 

 
مالحظة : تعطى الوضعية 
االدماجية كنشاط الصفي ) 

 ُيّقوم كتابيا (.
 

06 06 
 

 1830 -1515تنظيم الدولة الجزائرية :الوضعية التعلمية األولى
 

 ب(-)ا
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 1830 – 1515 -الجزائر في العصر الحديث  :  لثانية مية ايالوحدة التعل

المتعلم قادرا على استغالل الوثائق و الشواهد التاريخية الستخالص  يكون  1515المغرب األوسط قبل وبعد وضعيات إشكالية تعكس األحداث التي ميزت مام أ :الثانية الكفاءة القاعدية 
 ية.أسباب و مظاهر التحول في المنطقة و تشكل الدولة الجزائر

 
 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

 السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و 
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

ج. م  ج. م. أ
 .ع

في نهاية الوضعية التعلمية 
 يكون المتعلم قادرا على أن :

 
يدرس طبيعة عالقات الجزائر  -

العربية  -الخارجية ) العثمانية
-األوروبية -مشرقا ومغربا

 األمريكية (.
يستخلص مظاهر السيادة  -

 الجزائرية 
يكشف عن النوايا االستعمارية   -

للدول األوربية من خالل 
 المؤتمرات األوروبية.( 

يستخلص الكيفيات التي  -
حضرت بها فرنسا ظروف 

 االحتالل.
 

 السيادة  -
المؤتمرات -

 األوربية 
وايكس -) فيينا 

 الشابيل( 
 حادثة المروحة -
 الحملة - 
 الغزو -

 
 إدراج المفاهيم 
و المصطلحات 

واألعالم المرتبطة 
 بالوضعية .

 

 
. 

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
دراسة   طبيعة العالقات  -

الجزائرية الخارجية 
العربية" مغربا  –)العثمانية
 -األوروبية  –ومشرقا"

 األمريكية ( .
 
استخالص مظاهر السيادة  -

 الجزائرية .
دراسة الجزائر في  -

 . المؤتمرات األوروبية

 

استخالص الكيفيات التي  -
حضرت بها فرنسا ظروف 

 االحتالل.

االنطالق من مكتسبات قبلية تخدم  -
 الوضعية .

دراسة   طبيعة العالقات الجزائرية  -
الخارجية : من خالل مختلف المراسالت 

 )نصوص، اتفاقيات معاهدات...(. 
 
انتقاء سندات تؤكد على ممارسة الجزائر -

 لسيادتها .
 
استغالل سندات تبرز التدخل األجنبي في  -

فيينا مؤتمري  الجزائر من خالل

 . 1818بيل اوايكس الش1815

 
 

دراسة تحليلية لمقتطفات من  -
إلياذة الجزائر حول: معركة 
نافرين وحادثة المروحة من 

 الكتاب المدرسي(.
 

معالجة كل صعوبات التعلم 
 المحتملة.

 
 
 

مالحظة : تعطى الوضعية 
 االدماجية كنشاط الصفي 

 قّوم كتابيا (.يُ ) 
 

06 06 
 

 عالقات الجزائر الخارجية)العثمانية والعربية واألوروبية(لثانية  االوضعية التعلمية 

 
 

 ب(-)ا
 



  وآليات تنفيذها التدرجات السنوية
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 1914 – 1453التحوالت الكبرى في أوربا  :  ثالثة المية يالتعلالوحدة 

استخالص أمام وضعيات إشكالية تعكس التحوالت الكبرى في أوروبا الغربية في التاريخ الحديث يكون المتعلم قادرا على شرح مظاهر وأسباب التحول و:ثالثة الالكفاءة القاعدية 
 .عناصر القوة باعتبارها نتاج تواصل حضاري انتقائي معتمدا على الوثائق والخرائط والشواهد الحضارية 

 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

 السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و 
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

ج. م  ج. م. أ
 .ع

التعلمية في نهاية الوضعية 
 يكون المتعلم قادرا على  أن:

يحدد  المجال الجغرافي  -
 والسياسي

للعالم اإلسالمي في عهد الدولة 
 العثمانية. 

يتعرف على مراحل تشكل  -
 العالم اإلسالمي. 

يحلل البنيات الحضارية  -
للمجتمعات المكونة للعالم 
اإلسالمي في عهد الدولة 

 العثمانية.
الديني و التنوع كتشف ي -  

العرقي في العالم اإلسالمي من 
جانبه االيجابي )التسامح 

،التكامل، وحدة المصير ، 
 التعايش تقبل اآلخر(

 

 التواصل الحضاري -
 النهضة -
 الكشوفات الجغرافية -
 الثورة   الصناعية - 
 الرأسمالية-
 البورجوازية -
 
 
إدراج المصطلحات  -

 والمفاهيم  واألعالم
 المرتبطة بالوضعية.

. 

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
استخالص عالقة التقدم  -

بالتواصل الحضاري  االنتقائي 
الرومانية  –)الحضارة اليونانية 

 اإلسالمية (. –
 
استغالل خرائط الرحالت -

الجغرافية ،جداول  بأسماء 
 المكتشفين والمناطق المكتشفة.

 
شرح العالقة بين الكشوفات -

الجغرافية و التطور في أوربا 
الغربية من جهة ودورها في   

تراجع مكانة العالم اإلسالمي من 
 جهة ثانية.

 
استخالص مظاهر التطور  -

 الصناعي وأثاره. 

النطالق من مكتسبات قبلية ا
 تخدم الوضعية 

تناول الوضعية بأداءاتها   -
الشاملة دون الفصل بين أداء 

 -النهضة األوروبية وآخر )
الثورة  -الكشوفات الجغرافية 

 الصناعية(.
تناول سندات تعالج ظاهرتي  -

االنتقاء  والتواصل بين 
 الحضارات. 

التعليق على خرائط الرحالت  -
 الجغرافية،

و جداول بأسماء المكتشفين 
 -والمناطق المكتشفة

توظيف المكتسبات القبلية  -
المتعلقة  بالنشاط الثالث من 

من  02الوضعية التعلمية 
في النشاط  01الوحدة التعليمية 

 .الثالث
 
  

تأثير الحضارة كتابة فقرة يثمن 
 اإلسالمية في النهضة .

كتابة فقرة ألهم االختراعات -
في مجال الطاقة والميكانيك 

 )جذع مشترك علوم(.
 
موضوع حول  تحرير-

انعكاسات الثورة الصناعية على 
المجاالت واالجتماعية 

 واالقتصادية 
 
 

معالجة كل صعوبات التعلم 
 المحتملة.

 

05 04 
 

 من النهضة األوروبية إلى الكشوفات الجغرافية والثورة الصناعية :الوضعية التعلمية األولى
 

 
 

 ب(-)ا
 



  وآليات تنفيذها التدرجات السنوية
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 1914 – 1453التحوالت الكبرى في أوربا  :  ثالثة المية يالوحدة التعل

استخالص أمام وضعيات إشكالية تعكس التحوالت الكبرى في أوروبا الغربية في التاريخ الحديث يكون المتعلم قادرا على شرح مظاهر وأسباب التحول و  الثالثة الكفاءة القاعدية 
 عناصر القوة باعتبارها نتاج تواصل حضاري انتقائي معتمدا على الوثائق والخرائط والشواهد الحضارية 

 
 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

 السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و 
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

ج. م  ج. م. أ
 .ع

التعلمية في نهاية الوضعية 
يكون المتعلم قادرا على أن 

: 
 
يقارن بين الثورات الثالث  -

)الفرنسية، االنجليزية، 
 األمريكية( 

من حيث أوجه الشبه 
 واالختالف 

 
يشرح آثار تلك الثورات  -

على تطور األنظمة 
السياسية، االقتصادية 

  واالجتماعية.

 

حقوق اإلنسان  -الثورة-
 -القومية  -والمواطن 

-االستعمار - التحرر
الديمقراطية -العالم الجديد

الملكية المطلقة، الملكية -
 -اإلقطاعية -البرلمانية

 -األحرار –الجمهورية 
الفكر االشتراكي  -األقنان

–الثورة الفرنسية   -
 األقليات، الفيدرالية 

 
 

 إدراج المفاهيم 
و المصطلحات واألعالم 

 المرتبطة بالوضعية .
 

 
. 

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
المقارنة بين الثورات  -

 -الثالث )الفرنسية 
األمريكية( من  -االنجليزية

حيث أوجه الشبه 
 واالختالف.

 
شررررح آثرررار تلرررك الثرررورات  -

علررررررررى تطررررررررور األنظمررررررررة 
-االقتصرررررررادية–السياسرررررررية 
 (.االجتماعية 

 
 

 .االنطالق من مكتسبات قبلية تخدم الوضعية 
 
تحديد الدول  المعنية بالثورات على  -

 خريطة  العالم 
يدرس سندات للمقارنة بين الثورات الثالث -

 األمريكية (.  -االنجليزية –) الفرنسية 
 

االستعانة بوثيقة حقوق اإلنسان ، قانون -
االنتخابات في بريطانيا، وثيقة إعالن 

 االستقالل في الواليات المتحدة األمريكية. 
أثير العوامل االقتصادية في قيام يحدد ت -

 الثورات السياسية .
 
استخالص أثار تلك الثورات على األنظمة  -

االقتصادية واالجتماعية  )تمكين المتعلم من 
التعرف على األنظمة الجديدة التي ما تزال 

 قائمة  إلى اليوم(.

ضبط المفاهيم والمصطلحات -
-الملكية الدستورية  -:) الثورة

النظام  -الجمهوري النظام 
 الفيدرالي ....(.

 
توقيع تواريخ الثورات  -

الثالث و أهم أحداثها على  
 خط زمني.

 
 
معالجة كل صعوبات التعلم  -

 المحتملة.
 

05 00 
 

 السياسية )الفرنسية، اإلنجليزية، األمريكية( تالثورا لثانية:االوضعية التعلمية 
 

 
 

 )ا(
 



  وآليات تنفيذها التدرجات السنوية

 

 

 9                                          وزارة التربية الوطنية                                                              

 

 

 

 1914 – 1453التحوالت الكبرى في أوربا  :  ثالثة المية يالوحدة التعل

إشكالية تعكس التحوالت الكبرى في أوروبا الغربية في التاريخ الحديث يكون المتعلم قادرا على شرح مظاهر وأسباب التحول واستخالص أمام وضعيات   :لثالثة االكفاءة القاعدية 
 عناصر القوة باعتبارها نتاج تواصل حضاري انتقائي معتمدا على الوثائق والخرائط والشواهد الحضارية

 
 

 

 أهداف التعلم
 مؤشرات الكفاءة

 السير المنهجي للوضعيات الموارد المستهدفة
 

التقويم المرحلي، اإلدماج  ليات التنفيذ آالتوجيهات و 
 والمعالجة .

 الحجم الزمني

ج. م  ج. م. أ
 .ع

في نهاية الوضعية التعلمية 
 يكون المتعلم قادراعلى أن :

 
يستغل نصوص وخرائط -

الحركات القومية حول 
والحركة االستعمارية 

 األوروبية ونتائجها.
 

بين الفكر .العالقة يربط  -
القومي و الحركة 

 .االستعمارية
 
 

التحرر  -القومية  -

االستعمارية  الحركة

األقنان -العالم الجديد

 األقليات -األحرار

 الفكر القومي-

 الحركات القومية  -

الحركة االستعمارية -

 .األوروبية 

 

 
 
 

 إدراج المفاهيم 
و المصطلحات واألعالم 

 المرتبطة بالوضعية .
 

 
. 

 :التدرج في  مهمات التعلم 
 
نصوص استغالل   -

 الحركات وخرائط حول

القومية والحركة 
االستعمارية األوروبية 

 ونتائجها 

 
 

االنطالق من مكتسبات قبلية تخدم الوضعية  -

. 

 الحركات القومية:-1
 ا/ تعريف الحركة القومية 

 ب/عوامل قيام الحركة القومية 
ج/نتائجهاااااا  دهاااااوة جدي قومياااااة    ااااا    ااااا  

 أدةدبا(.
 
 الحركة االستعمارية:-2

 الحركة االستعمارية ا/تعريف   

العالقة بين الفكر القومي و الحركة ربط ب/  

 االستعمارية

 

خريطة  التوقيع يدون على-

 أوروبا الدول القومية الجديدة.

 

دراسة وثائق خاصة بجهود  -

 األوروبيين من اجل التحرر 

 .و بناء دول قومية 

 

في نقاط المواقف  حلل-

االزدواجية للدول األوروبية 

 خالل هذه الفترة المدروسة 

 

صعوبات التعلم معالجة كل 

 .المحتملة

 

 

مالحظة : تعطى الوضعية 

كنشاط الصفي)يُّقوم  ةاالدماجي

 كتابيا (.

 

03 02 
 

 األوروبية ةالقومية واالستعماريالحــركات لثالثة :االوضعية التعلمية 
 

 
 

 ب(-)أ


