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    تخفيف منهاج التاريخ                              السنة األولى من التعليم الثانوي تخفيف منهاج التاريخ                              السنة األولى من التعليم الثانوي تخفيف منهاج التاريخ                              السنة األولى من التعليم الثانوي تخفيف منهاج التاريخ                              السنة األولى من التعليم الثانوي 
 .جذع مشترك آداب •
 جياوجذع مشترك علوم وتكنولو •

   
  
  
  

  )الحجم الساعي  (  الوحدات التعلمية 
 1914/ 1453: العالم اإلسالمي ، وضعه الداخلي وعالقاته الخارجية  •

  ) ساعة 16                       ( 

  1914   /1453سالمي مجاله الجغرافي والسياسي  ـ العالم اإل

  )العالقات الداخلية والخارجية( ـ العالم اإلسالمي 
 

 1830- 1515: الحديث تاريخ الجزائر  •

     1830 -1815ـ   تنظيم الدولة الجزائرية            
  )العثمانية والعربية واألوربية (            ـ  عالقات الجزائر الخارجية 

  ) ساعة 16                       ( 

 1914 /1453 :  التحوالت الكبرى في أوروبا  •

  لكشوفات الجغرافية  و الثورة الصناعية           ـ من النهضة األوربية الى ا
  )الفرنسية االتقليزية االمريكية ( الثالث            ـ الثور 

             ـ الحركات القومية  و االستعمارية األوروبية

  ) ساعة 24                       ( 
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  أهداف تدريس مادة التاريخ في السنة األولى من التعليم الثانوي

  
ضبط الفترات التاريخية محل الدراسات بتوقيع اهم فواصلها على خط الزمن، يساعد ضبط الفترات التاريخية محل الدراسات بتوقيع اهم فواصلها على خط الزمن، يساعد ضبط الفترات التاريخية محل الدراسات بتوقيع اهم فواصلها على خط الزمن، يساعد ضبط الفترات التاريخية محل الدراسات بتوقيع اهم فواصلها على خط الزمن، يساعد  •

على وضع الموضوع المقرر داخل اطاره الزمني تتحكم فيه معالم بارزة وتوجهه في على وضع الموضوع المقرر داخل اطاره الزمني تتحكم فيه معالم بارزة وتوجهه في على وضع الموضوع المقرر داخل اطاره الزمني تتحكم فيه معالم بارزة وتوجهه في على وضع الموضوع المقرر داخل اطاره الزمني تتحكم فيه معالم بارزة وتوجهه في 
        ....مجاله المعلوممجاله المعلوممجاله المعلوممجاله المعلوم

ذ التاريخية وتعميقها بحقائق ووقائع حول تطور العالم االسالمي ذ التاريخية وتعميقها بحقائق ووقائع حول تطور العالم االسالمي ذ التاريخية وتعميقها بحقائق ووقائع حول تطور العالم االسالمي ذ التاريخية وتعميقها بحقائق ووقائع حول تطور العالم االسالمي تعزيز معرفة التلميتعزيز معرفة التلميتعزيز معرفة التلميتعزيز معرفة التلمي •
        ....في العصر الحديثفي العصر الحديثفي العصر الحديثفي العصر الحديث

اكتساب المتعلم معرفة حول االمتداد اإلسالمي في شرق القارة األوروبية وما نتج عن اكتساب المتعلم معرفة حول االمتداد اإلسالمي في شرق القارة األوروبية وما نتج عن اكتساب المتعلم معرفة حول االمتداد اإلسالمي في شرق القارة األوروبية وما نتج عن اكتساب المتعلم معرفة حول االمتداد اإلسالمي في شرق القارة األوروبية وما نتج عن  •
        ....اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية/ / / / أوروبية ، واألوروبية أوروبية ، واألوروبية أوروبية ، واألوروبية أوروبية ، واألوروبية / / / / ذلك من تغير في العالقات األوروبية ذلك من تغير في العالقات األوروبية ذلك من تغير في العالقات األوروبية ذلك من تغير في العالقات األوروبية 

الكبرى في تاريخ أوروبا الحديث من تغير في موازين الكبرى في تاريخ أوروبا الحديث من تغير في موازين الكبرى في تاريخ أوروبا الحديث من تغير في موازين الكبرى في تاريخ أوروبا الحديث من تغير في موازين اإلطالع على ما أفرزته التحوالت اإلطالع على ما أفرزته التحوالت اإلطالع على ما أفرزته التحوالت اإلطالع على ما أفرزته التحوالت  •
        ....القوى على مستوى العالمالقوى على مستوى العالمالقوى على مستوى العالمالقوى على مستوى العالم

اإلطالع على المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التحوالت األوروبية في جميع المجاالت اإلطالع على المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التحوالت األوروبية في جميع المجاالت اإلطالع على المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التحوالت األوروبية في جميع المجاالت اإلطالع على المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التحوالت األوروبية في جميع المجاالت  •
        ))))اإلجتماعية ، اإلقتصادية ، الثقافية ، العلمية، السياسية، العسكريةاإلجتماعية ، اإلقتصادية ، الثقافية ، العلمية، السياسية، العسكريةاإلجتماعية ، اإلقتصادية ، الثقافية ، العلمية، السياسية، العسكريةاإلجتماعية ، اإلقتصادية ، الثقافية ، العلمية، السياسية، العسكرية((((

        ....ئ والقوانين في العالقات الدوليةئ والقوانين في العالقات الدوليةئ والقوانين في العالقات الدوليةئ والقوانين في العالقات الدوليةالكشف عن االزدواجية في المفاهيم والمبادالكشف عن االزدواجية في المفاهيم والمبادالكشف عن االزدواجية في المفاهيم والمبادالكشف عن االزدواجية في المفاهيم والمباد •
تعزيز وتعميق معرفة التلميذ حول مكانة الجزائر في العصر الحديث وما نتج عن ذلك تعزيز وتعميق معرفة التلميذ حول مكانة الجزائر في العصر الحديث وما نتج عن ذلك تعزيز وتعميق معرفة التلميذ حول مكانة الجزائر في العصر الحديث وما نتج عن ذلك تعزيز وتعميق معرفة التلميذ حول مكانة الجزائر في العصر الحديث وما نتج عن ذلك  •

        ....في العالقات المتوسطيةفي العالقات المتوسطيةفي العالقات المتوسطيةفي العالقات المتوسطية
        ....فهم أسباب اختالل موازين القوى بين الشرق والغرب ونتائج ذلكفهم أسباب اختالل موازين القوى بين الشرق والغرب ونتائج ذلكفهم أسباب اختالل موازين القوى بين الشرق والغرب ونتائج ذلكفهم أسباب اختالل موازين القوى بين الشرق والغرب ونتائج ذلك •
        ....التوصل الى بناء مفهوم االمة من خالل تشكل الدولة الجزائرية الحديثةالتوصل الى بناء مفهوم االمة من خالل تشكل الدولة الجزائرية الحديثةالتوصل الى بناء مفهوم االمة من خالل تشكل الدولة الجزائرية الحديثةالتوصل الى بناء مفهوم االمة من خالل تشكل الدولة الجزائرية الحديثة •
اكتساب مهارات البحث واستخدام المكتبات، وكتابة البحوث والتقارير وابداء الرأي اكتساب مهارات البحث واستخدام المكتبات، وكتابة البحوث والتقارير وابداء الرأي اكتساب مهارات البحث واستخدام المكتبات، وكتابة البحوث والتقارير وابداء الرأي اكتساب مهارات البحث واستخدام المكتبات، وكتابة البحوث والتقارير وابداء الرأي  •

        ....وتقدير الرأي اآلخروتقدير الرأي اآلخروتقدير الرأي اآلخروتقدير الرأي اآلخر
التحليل ، التعليل ، الربط، التركيب ، التحليل ، التعليل ، الربط، التركيب ، التحليل ، التعليل ، الربط، التركيب ، التحليل ، التعليل ، الربط، التركيب ، : : : : تنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثلتنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثلتنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثلتنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثل •

        ....إصدار األحكام إصدار األحكام إصدار األحكام إصدار األحكام 
        في بناء الحضارة في بناء الحضارة في بناء الحضارة في بناء الحضارة تقدير جهود االنسان بصفة عامة واالنسان الجزائر بصفة خاصة تقدير جهود االنسان بصفة عامة واالنسان الجزائر بصفة خاصة تقدير جهود االنسان بصفة عامة واالنسان الجزائر بصفة خاصة تقدير جهود االنسان بصفة عامة واالنسان الجزائر بصفة خاصة  •
        ....ترسيخ قيمة االنتماء الى الوطن والتضحية من اجلهترسيخ قيمة االنتماء الى الوطن والتضحية من اجلهترسيخ قيمة االنتماء الى الوطن والتضحية من اجلهترسيخ قيمة االنتماء الى الوطن والتضحية من اجله •
التاكد من ان االقالع نحو دروب جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات والدفاع التاكد من ان االقالع نحو دروب جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات والدفاع التاكد من ان االقالع نحو دروب جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات والدفاع التاكد من ان االقالع نحو دروب جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات والدفاع  •

        ....عنهاعنهاعنهاعنها
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          :  :  :  :الكفاءة الختاميةالكفاءة الختاميةالكفاءة الختاميةالكفاءة الختامية
 الحديث  الحديث  الحديث  الحديث في نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي يكون المتعلم قادرا على فهم تاريخ العــالمفي نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي يكون المتعلم قادرا على فهم تاريخ العــالمفي نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي يكون المتعلم قادرا على فهم تاريخ العــالمفي نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي يكون المتعلم قادرا على فهم تاريخ العــالم                        

         التاريخية محل الدراسة التاريخية محل الدراسة التاريخية محل الدراسة التاريخية محل الدراسة    باستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات اإلشكالية المرتبطة بالمجموعاتباستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات اإلشكالية المرتبطة بالمجموعاتباستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات اإلشكالية المرتبطة بالمجموعاتباستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات اإلشكالية المرتبطة بالمجموعات
  

  3كفاءة قاعدية       2كفاءة قاعدية         1كفاءة قاعدية 

أمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل 

التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب 

 األوروبي يكون المتعلم قادرا على

شرح وتصنيف عوامل القوة والضعف 

في العالم اإلسالمي وصوال إلى 

معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة مع 

 .كل التحوالت في العالقات الدولية

أمام وضعيات إشكالية تعكس 

التحوالت الكبرى في أوربا الغربية 

في العصر الحديث يكون المتعلم 

قادرا على شرح مظاهر وأسباب 

ة في التاريخ قوة أوربا الغربي

نتاج " القوة"الحديث باعتبارها 

تواصل حضاري انتقائي معتمدا في 

ذلك على استغالل الوثائق 

والخرائط التاريخية والشواهد 

 .الحضارية

أمام وضعيات إشكالية تتعلق 

باألحداث التي ميزت المغرب 

، يكون 1515األوسط قبل وبعد 

المتعلم قادرا على استغالل الوثائق 

د التاريخية الستخالص والشواه

أسباب ومظاهر التحول في المغرب 

األوسط وتشكل الدولة الجزائرية 

 .الحديثة

  

  3الوحدة التعليمية      2الوحدة التعليمية         1   الوحدة التعليمية 

  

  

العالم اإلسالمي وضعه الداخلي 

  وعالقاته الخارجية 

1453- 1914 

  

  التحوالت الكبرى في أوروبا 

1453 -1914 

  

  الجـــــــزائر

1515 – 1830  

  

  

  

  

  .                      الوضعيات التعلمية  و وضعيات اإلدماج والتقويم، أنظر الوثيقة المرفقة 
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   :   1 الكفاءة القاعدية    

ر الحديث، يكون المتعلم قادرا على ر الحديث، يكون المتعلم قادرا على ر الحديث، يكون المتعلم قادرا على ر الحديث، يكون المتعلم قادرا على أمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي في العصأمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي في العصأمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي في العصأمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي في العص       
اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة من كل اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة من كل اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة من كل اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما جعل المنطقة مستهدفة من كل                 شرح وتصنيف عوامل القوة والضعف ومظاهرهما في العالم شرح وتصنيف عوامل القوة والضعف ومظاهرهما في العالم شرح وتصنيف عوامل القوة والضعف ومظاهرهما في العالم شرح وتصنيف عوامل القوة والضعف ومظاهرهما في العالم 

        ....التحوالت في العالقات الدولية التحوالت في العالقات الدولية التحوالت في العالقات الدولية التحوالت في العالقات الدولية 
  )09.20أ       () ساعة 16 ـ  ا ، ب  (                    :1 الوحدة التعلمية     

                            1914191419141914 / / / /1453145314531453            العالم اإلسالمي، وضعه الداخلي وعالقاته الخارجيةالعالم اإلسالمي، وضعه الداخلي وعالقاته الخارجيةالعالم اإلسالمي، وضعه الداخلي وعالقاته الخارجيةالعالم اإلسالمي، وضعه الداخلي وعالقاته الخارجية     
                         

  الموارد المشكلة للكفاءة 

  الوضعيات التعلمية 

 إشكالية تخص 

 األداءات والنشاطات  المفاهيم األساسية

   ـ العالم اإلسالمي مجاله الجغرافي 

  1914191419141914ـ  ـ  ـ  ـ  1453145314531453 والسياسي 

 )))) ب ب ب ب----أأأأ((((                                                                

  العالم اإلسالمي 

  المجال الجغرافي 

 البنية الحضارية 

   يحدد المجال الجغرافي والسياسي للعالم اإلسالمي -1
  ..... يتعرف على مراحل تشكل هذا المجال من خالل جدول، سلم زماني، خريطة-2
   اإلسالميعالم يحلل البنيات الحضارية للمجتمعات المكونة لل -3
 

  مي اإلسال ـ  العالم 

  ) العالقات الداخلية والخارجية (

1453145314531453/ / / / 1914191419141914            
 )))) ب ب ب ب––––أ أ أ أ ((((                                                        

  العالقات الداخلية 

  العالقات الخارجية 

  التوازن 

 الغرب 

 الداخلية والخارجية اإلسالمي طبيعة عالقات العالم  يستغل الوثائق والسندات التاريخية للتعرف على- 1
  ل عامكبش
من خاللها طبيعة العالقة بين العالم اإلسالمي والقوى األوروبية مع  يستغل وثائق مختلفة، يحدد 2

  .تعليلها
  . يعالج نصوصا تبرز اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي-3
  . يستغل وثائق ونصوص يستخلص من خاللها التدخل األجنبي في شؤون المنطقة ومظاهرها-4
 

  انظـــــــــــر الوثيقــــــــــة المرافقــــــــة للمنهــــــــاج وضعية ادماجية 
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 يكون المتعلم قادرا على  1515أمام وضعيات إشكالية تعكس األحداث التي ميزت المغرب األوسط قبل وبعد    : 2الكفاءة القاعدية    
    ي المنطقة وتشكل الدولة الجزائرية استغالل الوثائق والشواهد التاريخية الستخالص أسباب ومظاهر التحول ف

  )09.20أ    () ساعة 16ا ، ب                        (  :  2 الوحدة التعلمية

                           1830 -1515:  العصر الحديث  الجزائــــر في
           

  الموارد المشكلة للكفاءة 
  الوضعيات التعلمية 
 إشكالية تخص 

 ت والنشاطات األداءا المفاهيم األساسية

  تنظيم الدولة الجزائرية

1515151515151515- 1830183018301830     
    )  ب–أ        ( 

  المغرب األوسط 
   التنظيم اإلداري 

األوضاع االجتماعية 
  والثقافية 

 النشاط االقتصادي  

  ويضبطها على خط الزمن1515يتتبع األحداث التاريخية التي ميزت المغرب األوسط قبل . 1
  .للجزائر ليستخلص خصائص التنظيم اإلداري و عناصر قوته وضعفهيدرس الخريطة اإلدارية . 2
يعالج النصوص ووثائق مختلفة حول المجال االجتماعي والثقافي واالقتصادي مع استعمال .3

  .معطيات إحصائية ذات داللة
 .دراسة وثائق تبرز مظاهر تشكل الدولة بالمفهوم القانوني الحديث.4

  : عالقات الجزائر الخارجية
 العثمانية والعربية واألوربية (
(  

 )  ب–أ        ( 

   العالقات الخارجية 
  الدولة 
  السيادة 

  

 العربية –العثمانية ( دراسة معاهدات ، نصوص و وثائق تبرز العالقات الجزائرية الخارجية -1
  ) األوروبية -مشرقا ومغربا

  .ةمن خالل الوثائق المختلفة يستخلص مظاهر السيادة الجزائري-2
  الجزائر في المؤتمرات األوروبية"  دراسة وثائق ونصوص حول -3
  . دراسة وثائق تبرز العالقة الجزائرية األمريكية-4
   . استخالص الكيفيات التي حضرت بها فرنسا ظروف االحتالل-5

  انظـــــــــــر الوثيقــــــــــة المرافقــــــــة للمنهــــــــاج وضعية ادماجية 
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                           :  3333الكفاءة القاعدية الكفاءة القاعدية الكفاءة القاعدية الكفاءة القاعدية     
شرح مظاهر  الحديث يكون المتعلم قادرا على أمام وضعيات إشكالية تعكس التحوالت الكبرى في أوروبا الغربية في التاريخ        

  .  والخرائط والشواهد الحضاريةالوثائقتواصل  حضاري انتقائي معتمدا على  وأسباب التحول، واستخالص عناصر القوة باعتبارها نتاج 
  )09.20أ   )  ( ساعة 24: ا ، ب (         :3 الوحدة التعلمية

          1914 -1453: التحوالت الكبرى في أوروبا  

  الموارد المشكلة للكفاءة 
  الوضعيات التعلمية 
 إشكالية تخص 

 األداءات والنشاطات  المفاهيم األساسية

الى  األوربيةالنهضة  من

 الثورة و الجغرافية وفات شالك

  الصناعية

 ) ب–أ (          

   النهضة مظاهر
   األدبية الفنيةالمظاهر 
   الفكرية والعلمية المظاهر 
   االقتصادية  المظاهر 

  الكشوف الجغرافية-

 –الحضارة اليونانية (  انتقائي  وحضاريال عالقة التقدم بالتواصل  يستخلص - 1
  ) اإلسالمية–الرومانية 

   يستغل خرائط الرحالت الجغرافية ، جداول بأسماء المكتشفين والمناطق المكتشفة-2
 يشرح العالقة بين االكتشافات الجغرافية والتطور في اوربا الغربية من جهة ودورها -3

  .في تراجع مكانة العالم اإلسالمي من جهة ثانية
تطور الصناعي  يدرس سندات تاريخية مختلفة ، يستخلص من خاللها مظاهر ال4

 .وآثاره
 –الفرنسية ( ات السياسية الثور

  ) األمريكية–اإلنجليزية 
  )أ (           

   ةالثورـ 
  الثورة السياسية ـ 
 حقوق اإلنسان والمواطن ـ 

)  األمريكية – اإلنجليزية –الفرنسية ( يدرس سندات للمقارنة بين الثورات الثالث  -1
   , من حيث أوجه الشبه واالختالف

 . االقتصادية واالجتماعية– الثورات على تطور األنظمة السياسية تلك  آثار  يشرح -2
والحركات القومية  و 

  األوروبيةاالستعمارية 
 )  ب–أ (         

   القومية ـ
   الحركة -
 االستعمار أ 

  
االستعمارية األوروبية القومية والحركة  ات يستغل نصوص وخرائط حول الحرك-1

 .ونتائجها
  

 وضعية إدماجية 
  

  انظـــــــــــر الوثيقــــــــــة المرافقــــــــة للمنهــــــــاج
 

  


