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وي وي وي وي  من التعليم الثان من التعليم الثان من التعليم الثان من التعليم الثانالثالثة الثالثة الثالثة الثالثة تخفيف منهاج التاريخ                              السنة تخفيف منهاج التاريخ                              السنة تخفيف منهاج التاريخ                              السنة تخفيف منهاج التاريخ                              السنة      
        ))))جمــــيــع الشــــعبجمــــيــع الشــــعبجمــــيــع الشــــعبجمــــيــع الشــــعب                                                             (                                                              (                                                              (                                                              ( 

  
 :الوحدات التعلمية 

1.  ��� ��  	�
���� �� �� ا����	 ا�� م1989 ــ ���1945ر ا

16.30*�ت ا   ( + ) 12.00أ   (       )20.30أ ، ب   ( (  

وز ا��اع و
	�� ا�����  •�  )����������� ( .. 

ب •�  ).�ص أد�� ( .ا&ز%�ت ا�#و��� "!  � ا��اع ��� ا�	ق وا�

  .ا,+*اج ا�#و�!%)�'!  •

 %� ا������3 إ�1 ا&�0د.� ا�-���� •

2 � /
 م1989  ـ 1945 ���  �ا01ا
16.30*�ت ا   ( + ) 12.00أ   (      )20.30أ ، ب   ( (   

   ).�ص أد��( لتحريريةإلى الثورة ا من تبلور الوعي الوطني الجزائري •
  العمل المسلح ورد فعل االستعمار •
  استعادة السيادة الوطنية و بناء الدولة الجزائرية  •
 تأثير الجزائر وإسهامها في حركة التحرر العالمية •
  

3  ��� �� 2��� ا�� . م 1989 ــ 1945 ـ ���ر ا

10.55*�ت ا   ( + ) 08.00أ  (       )20.30أ ، ب   ( (   

   واستمرارية حركات التحرر  بين تراجع االستعمار التقليدي ثالث العالمال •

   ).�ص أد��(سقوط االتحاد السوفيتي وأثره على العالم الثالث   •

  فلسطين من تصفية االستعمار التقليدي إلى الهيمنة األحادية والتواطؤ الدولي •
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        ::::أهداف التاريخ في السنة الثالثة من التعليم الثانويأهداف التاريخ في السنة الثالثة من التعليم الثانويأهداف التاريخ في السنة الثالثة من التعليم الثانويأهداف التاريخ في السنة الثالثة من التعليم الثانوي

  
  :يهدف تدريس مادة التاريخ في السنة الثالثة من التعليم الثانوي إلى

 .م 1945تمكين المتعلم من االطالع على تطور العالم المعاصر بعد  •
, زته من نتائج سياسيةالتعرف على إعادة بناء العالم في ظل القطبية الثنائية وما أفر •

 .علمية تكنولوجية, اجتماعية, عسكرية, اقتصادية
التعرف على تطور العالم في سياق التحرر السياسي والعسكري ومحاوالت التنمية  •

 .االقتصادية واالجتماعية
 .التعرف على التكتالت العالمية واإلقليمية ودورها وانعكاساتها إيجابا و سلبا •
 والتكنولوجيا واإلعالم في إدارة العالم السياسي التعرف على دور العلم •

 .واالقتصادي و االجتماعي والثقافي والعسكري
 .الوقوف على إمكانات عالم الجنوب ومعيقات تقدمه •
م في سياق التحرر من االستعمار الفرنسي وإعادة 1945فهم تطور الجزائر عقب  •

 .بناء الدولة الجزائرية
, صور, نصوص, خرائط ( ل الخاصة بالمادة التحكم في استعمال وسائل العم •

 ).أحداث وتواريخ معلمية, معطيات إحصائية
تمكين المتعلم من التفكير العلمي القائم على البحث والتقصي بعيدا عن أسلوب  •

 .الوصف وتقرير األحداث
إصدار , التركيب, الربط, التعليل, تنمية المهارات ذات المستويات العليا مثل التحليل •

 .اماألحك
وكتابة البحوث والتقارير إبداء الرأي , اكتساب مهارات البحث واستخدام المكتبات •

 .وتقدير الرأي اآلخر
 .توظيف التكنولوجيات الحديثة •
 .غرس الحس الوطني وقيمه والقيم اإلنسانية والوعي باإلنسان وقضاياه المختلفة •
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   : كفاءة الختاميةكفاءة الختاميةكفاءة الختاميةكفاءة الختاميةالالالال

يستثمر المتعلم مكتسباته التاريخية حول مظاهر تطور العالم في : في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

ويتحكم في توظيف مفاهيم المادة ووسائلها , العصر الحديث في بناء معرفته حول تطور العالم المعاصر

  ة مختلفة تخص تطورالمتنوعة بشكل منهجي في معالجة وضعيات اشكالي

1989 -م 1919العالم و والجزائر ما بين   

 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  1 كفاءة قاعدية

أمام وضعيات إشكالية تعكس 

ظاهرة تطور العالم في ظل 

األحادية القطبية مابين 

م وما أفرزه هذا 1989/م1945

التطور من نتائج وانعكاسات        

 - عسكريا- اقتصاديا-سياسيا( 

  ). تكنولوجيا-علميا

المتعلم قادرا على دراسة يكون 

  .ظاهرة التطور 

باعتماد السندات المختلفة ذات داللة  

                             3آ*�ءة ��'#.� 

          

أمام وضعيات إشكالية تعكـس     

ظاهرة التطور في العـالم الثالـث       

م 1989/م1945مابين   

يكون المتعلم قادرا على دراسـة   

ظاهرة التحرر باستغالل الـسندات     

.المتنوعة ذات الداللة  

 

  1ا���ة ا��������  

ر ا����� �� �� ا���د�� ا������                  ��
���  م1989/م1945�� 

 

 	�3�4�5  3ا�78ة ا
  

تطور العالم الثالث                      
  م1989/م��1945 ���

78�                  2ة ا�3�4�5	 ا
              

 /
  م1989/م��1945 ��� ا01ا
                     

  2كفاءة قاعدية 

أمام وضعيات إشكالية حول 

  م1989/م 1945تطورالجزائرمابين

يكون المتعلم قادرا على دراسة  

ظاهرة التطور باستغالل السندات 

  .ذات العالقة بموضوع الدراسة
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 	�3�4�516.30*�ت ا   ( +)  12.00أ  (           ////    ) ) ) )   20.30أ ، ب    :1 ا�78ة ا(   

   .1989 ـ 1945  ما بين ةتطور العالم في ظل الثنائية القطبي          
         

                                                            ا�?Aارد ا�?	�<� �<�*�ءة 

  

 	;7<��   .1ا?<�ءة ا
لقطبية        ا لم في ظل  لعا ا تطور  تعكس ظاهرة  لية  إشكا م وضعيات  ما أ

على دراسة ظاهرة التطور :      يكون المتعلم قادرا 1989 ـ1945الثنائية  بين 
  .باعتماد السندات المختلفة ذات الداللة 

��?>�Bت  ا����CAا�  
 DE
 �����Fا :  

  ا�?*�ه�� ا&��I�I    وا��	��Hت ا,داءات 

  
 ��	
وز ا��اع و�

  )������ ����� (   ا����� 
  

  )أ ـ ب    (

  
  :%� OPل �I#ات دا�� .#رس 


	�� ا�����  ا��Bر.��E ، ا,���Bد.� ، ( ـ %��.�
 ��RA�A��Bا��<?�� ،ا� ، ��'�?BR,ا. (  

 ��B>Bا�� �ت ����Oا�� ����H اع �?�ء ( ـS ت��O'
  )ا�*اغ 

Bآ ��� �S�Eت ا���U
اBI,ل  ، ( <� ـ ا�Fوع %�ر	%
ر VBآ�ت ا�0 ��'#
  ) ا��A��%Aن   

  
&ز%�ت ا�#و��� "!  � ا

ا��اع ��� ا�	ق 
ب �  وا�

   )أ  ( 
  

  : %� OPل �I#ات دا�� .#رس 
��� ، آ��A ، آAر.� (ـ �Pر�H ا&ز%�ت ا�#و��� �

 X.A(ا�،.(  
Y
�I���+اع وا ����H ا���(*Bـ  

  
  

  ا,+*اج ا�#و�!%)�'! 
  )أ ـ ب (

  :%� OPل �I#ات .#رس 
"�U% !" Xل  ا�*]�ء ا���B( 'Aا%� ا�A�Uح إ�1 ا�)<� 

Aازن ا�دع ا��Aوي ،.(  

ا����� ا���3` وآB<� '#م (ـ ا�^وف ا�#و��� ا�)��#ة 
  )ا,+��Vز

   
%� ا������3 إ�1 ا&�0د.� 

  ا�-���� 
   )أ ـ ب(

  :%� OPل �I#ات .#رس 
 a.A�Bا� ��I��Iو ���  ـ 
*�b ا��B<� ا�	


Y ا�*�'<� �(Ic%و #.#Uا��^�م ا�#و�! ا� d%O% ـ  

  
  

  '��� ا�	?�ل ـ '��� ا�A�Uب ـ 
  ا����� ا���3` ـ ا����� ا�?B-#م ـ 

 ��'A�	ا��� ا�ا�<���
اآ��BF,ا  

 ����.�%eا    
 f>Vب ـ���ا�	ق ـ ا�
 AIوار f>0 ، !��>H&ا  
  ا��اع ا,د.RA�A! ـ 
  ��I��I %�ء ا�*اغ ـ 

اS ��I��I ذ ـA*ع ا��
  ا��B�B ـ 

ا�-���� ا������3 ـ ا�?�Uل 
  ا�A�Vي

  ـ ��I��I ا,O0ف
   ـ �I��I ا�?	�ر.h ـ 
  ا&ز%�ت ا�#و��� ـ 
ب ا���ردة Vا�  

ـ ا,+*اج ـ ا�i.��B ا�)<?! 
  ـ ا&�0د.� ا�-���� ـ 
  ا�	'�� ا�#و��� ـ 

 ا�A�V%�� ـ �j ا�?�^?�ت  
  .ا�?�^?� ا����?�� �<�UBرة 

 ��R�%إد ���Cو    
أنظر ( استثمار المكتسبات في بناء وضعية إدماجية 

  )الوثيقة المرافقة 
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 	;7<��  :  2ا?<�ءة ا
 يكون 1989ـ 1945أمام وضعيات إشكالية تعكس تطور الجزائر ما بين 

دراسة ظاهرة التطور باستغالل السندات المختلفة : المتعلم قادرا على 
   .الدراسةذات العالقة بموضوع 

  
 ��?>�B0#ة ا�Aت ا   ( + ) 12.00أ   (   /  )20.30أ ، ب   (: 2ا��*16.30(   

  1989ـ 1945الجزائر ما بين        
  

  .ا�?Aارد ا�?	�<� �<�*�ءة 
 ��?>�Bت ا����CAا�  

 DE
 �����Fا:  
  ا�?*�ه�� ا&��I�I    وا��	��Hت ا,داءات

  

�<Aر %�  !'Aا�

  ا��HA! ا�kUا�ي
.�A3رة  ا�إ�1.VBا�  
  )أ  (     

  :من خالل سندات يدرس 
 ماي 8(.يكتشف حتمية الثورة تبعا لمجريات األحداث ـ 

  ازمة حركة انتصار الحريات 1947القانون الخاص .1945
  )1953الديمقراطية 

  )موجة التحرر العالمي ( ـ الظروف اإلقليمية والدولية 
لصومام ، ميثاق نداء نوفمبر ، ميثاق ا( ـ مواثيق الثورة 

  ).طرابلس

ا��?� ا�?)<d ورد 
  "�� ا,�BI?�ر 

  

  )أ ـ ب(   

  :من خالل سندات يدرس 
على المستوى الداخلي  تنفيذ الثورة يشرح إستراتيجيةـ 

  .والخارجي 
إستراتيجية االستعمار للقضاء على الثورة يبين  رد فعل و ـ ـ 
:  

   .ـ يتأكد من عدم جدوى المخططات االستعمارية ونجاح  الثورة 

ا��BIدة ا�)��دة 
ا����HA و ���ء ا�#و�� 

 �.  ا�kUا�
  )أ ـ ب(    

  : من خالل سندات يدرس 
االستفتاء ،انتقال ( ظروف قيام الدولة الجزائرية يتعرف على   -

  ) السلطات 
نداء نوفمبر (ـ  االختيارات الكبرى إلعادة بناء الدولة الجزائرية 

  )، ميثاق الصومام ، ميثاق طرابلس 
  1965 جوان 19يتتبع  التطور السياسي وبناء للدولة بداية من 

الى غاية ) ائدية مهام البناء الوطني والخيارات السياسية والعق(
1989  

  ا�kUا���n

0آ�  !" �o%�oIوإ

ر ا����?��VBا�  
    )أ ( 

  :من خالل سندات يدرس 
يحدد ويشرح مجاالت العمل وإسهامات الجزائر في حركات  ـ 

   التحرر في العالم 

  
، ا�A3رة .VBب ا�0

d>(?ط ا��	ا�� ،�..VBا�  
 ?
c?ا� ، ���HAاب ا�k0&ا

 !%OIe1936ا  
اء jeا �I��I  
 h?-ا� ��I��I  
  ا���Bر ا�A3ري 


�*�� ا,�BI?�ر   
ريVBا�?# ا�   

 aا��A?ا�  
   ا��+�%q ، ا����ن

 ��I�%A>�#ا�  
وع �BIAIل،	%  
��� ،  ا�?��
r ا��
  ا�?BV	#ات  

وع 	%  �����(�  
X.رA%ل و�F s�E%  

  ا�-Aة ا�I ، �3��3<� ا�	��Uن 
 ،����?+eت ا���E?ا�
ا�A3رات ا����'��، 
  .ا�kرا'�� ، ا�3-�"�� 

.  

R�%إد ���Cأنظر الوثيقة ( استثمار المكتسبات في بناء وضعية إدماجية ـ    ��و
  المرافقة 
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10.55*�ت ا   ( + ) 08.00أ   (   /  )20.30أ ، ب   ( : 3  يةالوحدة التعلم(   

  م 1989 ـ 1945تطور العالم الثالث ما بين           
                                                  الموارد المشكلة للكفاءة

 

  
  
  
  
  
  

  الوضعيات التعلمية 
 :اشكالية تخص 

  ا�?*�ه�� ا&��I�I  ت  االداءات والنشاطا

 بين تراجع ثالثعالم ال   ال
االستعمار التقليدي 

  واستمرارية حركات التحرر
  

    )أ ـ ب(        

  :من خالل سندات دالة 
  آسيا: تنوع في أساليب وخصائص التحرر ـ 
، )مصر الجزائر،(،إفريقيا) الصينية ، الهندالهند( 

  ).كوبا(أمريكا الالتينية 
   االستقاللترتيبات ما بعدح التحرر إلى  من كفا  ـ
  .. )الكومنولث، ، الفرنكوفونية ( 
 

   سقوط االتحاد السوفيتي 
   وأثره على العالم الثالث 

 )أ (              

  : من حالل سندات دالة 
:  تكريس االستعمار والتبعية من خالل شعارات -

  حقوق اإلنسان ومشكلة األقليات باستعمالالديمقراطية و
  ...)المديونية(هيمنة المؤسسات االقتصادية والمالية 

  . و المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
حرب الخليج األولى (حدوث أزمات إقليمية ووطنية -

 )، بروز التعددية السياسية 
   فلسطين من تصفية 

 االستعمار التقليدي إلى الهيمنة
  األحادية والتواطؤ الدولي

 )أ ـ ب(      

  : يدرس المتعلممن خالل سندات دالة 
  
   1965ثورة التحرير -  1948 حرب -
   الحروب العربية اإلسرائيلية-

  .ـ االنتفاضة واثارها 
  ـ مشاريع التسوية واتفاقية الحكم الذاتي 

  

  استعمار تقليدي، 
استعمار مقنع، التحرر   

  السياسي، 
، اتفاقيــات االســتقالل 

  التبعية ، 
   العالمية،ت، المنظما

 المنظمـــات غيـــر 
  الحكومية 

   ، االستقرار السياسي
ــصري،   ــز العن التميي

مة الديكتاتورية ، األنظ  
الفردية الحروب األهلية   
ــة  ــدود الموروث ، الح

  ،معاهدات السالم 
  المنظمات اليهودية،

  الحكم الذاتي 
  االنتفاضة  

    ية وضعية إدماج
  الحركة الصهيونية وتهويد فلسطين 

 

 

   :3فاءة القاعدية الك

 .م 1989 ـ1945 الثالث ما  بين مأمام وضعيات إشكالية تعكس تطورا لعال ـ  ـ  ـ  ـ 
ات دراسة ظاهرة التحرر باستغالل السندات المتنوعة ذ: ـ يكون المتعلم قادرا على 


