التوزيع السنوي لمادة اإلجتماعيات

 عطلة الخريف أوربا مهد الثورة الصناعية السكان في أوربا الوحدة األوربية تقويم تحصيلي الوحدة األوربية عطلة الشتاء عطلة الشتاء وحدة إدماجية السكان في ألمانيا ألمانيا قوة علمية وتكنولوجية -ألمانيا قوة علمية وتكنولوجية

 مظاهر كيان الدولة الجزائرية مظاهر كيان الدولة الجزائرية مظاهر كيان الدولة الجزائرية -مظاهر كيان الدولة الجزائرية

 وحدة إدماجية وحدة إدماجية السكان في قارة إفريقيا -السكان في قارة إفريقيا

 االفات اإلجتماعيةوالقانون المجالس القضائية المجالس القضائية -وحدة إدماجية

 تقويم تحصيلي مظاهر كيان الدولة الجزائرية اإلحتالل الفرنسي للجزائر -عطلة الربيع

 تقويم تحصيلي الموارد الطبيعية معيقات التنمية في إفريقيا -عطلة الربيع

 تقويم تحصيلي التغذية أساس الصحة الماء هو الحياة -عطلة الربيع

 عطلة الربيع اإلحتالل الفرنسي للجزائر اإلحتالل الفرنسي للجزائر المقاومة المسلحة لإلحتالل المقاومة المسلحة لإلحتالل المقاومة المسلحة لإلحتالل المقاومة المسلحة لإلحتالل أثار اإلحتالل الفرنسي وحدة إدماجية -تقويم تحصيلي

 عطلة الربيع اإلتحاد اإلفريقي وحدة إدماجية وحدة إدماجية جنوب إفريقيا السكان جنوب إفريقيا السكان جنوب إفريقيا التنمية مكانة جنوب إفريقيا وحدة إدماجية -تقويم تحصيلي

 عطلة الربيع الطاقة مادة حيوية الطاقة مادة حيوية وحدة إدماجية الهالل األحمر الجزائري منظمة اليونسيف تمثيل الجزائرفي الخارج وحدة إدماجية وحدة إدماجية -تقويم تحصيلي

نوفمبر
جانفي
جوان

ماي

أفريل

الثالثي الثالث

 أوقيانوسيا (التعمير -العوامل)  -األمالك العمومية التنمية اإلقتصادية بأوقيانوسيا  -الضمان اإلجتماعي األقاليم اإلقتصادية بأوقيانوسيا  -وحدة إدماجية الحوار -وحدة إدماجية

مارس

 تقويم تشخيصي -المشرق اإلسالمي 31 -31

 تقويم تشخيصي تقويم تشخيصي -أوقيانوسيا (التعمير -العوامل)  -الوالية

 عطلة الخريف الجمعيات المجلس الشعبي الوالئي وحدة إدماجية تقويم تحصيلي وسائل اإلتصال عطلة الشتاء عطلة الشتاء وسائل اإلعالم و -إ التثقيفية و الترفيهية وحدة إدماجية -المواطن و القانون

ديسمبر
الثالثي الثاني

التاريخ

 المشرق اإلسالمي 31 -31 المشرق اإلسالمي 31 -31 المغرب مابعد الموحدين المغرب مابعد الموحدين عطلة الخريف وحدة إدماجية الخالفة العثمانية توسعات الدولة العثمانية تقويم تحصيلي توسعات الدولة العثمانية عطلة الشتاء عطلة الشتاء الجزائر والية عثمانية الجزائر والية عثمانية وحدة إدماجية -مظاهر كيان الدولة الجزائرية

أكتوبر

الثالثي األول

الجغرافيا
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4102 - 4102

التربية المدنية

 تقويم تشخيصي اثار ما قبل التاريخ اثار ما قبل التاريخ شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ -وحدة إدماجية

 تقويم تشخيصي تقويم تشخيصي هياكل المؤسسة التعليمية الكرة االرضية النظام الداخلي للمؤسسة الكرة األرضية األدواروالمهام الخريطة الحقوق و الواجبات الخريطة -خطوط الطول ودوائرالعرض  -وحدة إدماجية

 عطلة الخريف فجر التاريخ في الشرق األدنى فجر التاريخ في الشرق األدنى -وحدة إدماجية

 عطلة الخريف عطلة الخريف خطوط الطول ودوائرالعرض  -جمعية أولياء التالميذ جمعية أولياء التالميذ وحدة إدماجية وحدة إدماجية -القارات

 تقويم تحصيلي حضارات العصر القديم عطلة الشتاء عطلة الشتاء حضارات العصر القديم حضارات العصر القديم حضارات العصر القديم -حضارات العصر القديم

 تقويم تحصيلي المحيطات و البحار عطلة الشتاء عطلة الشتاء المحيطات و البحار التضاريس الكبرى التضاريس الكبرى -التضاريس الكبرى

 تقويم تحصيلي الهوية الشخصية عطلة الشتاء عطلة الشتاء مصلحة الحالة المدنية الجنسية الجنسية و المواطنة -ممارسة المواطنة

 مجاالت التقدم الحضاري مجاالت التقدم الحضاري مجاالت التقدم الحضاري -وحدة إدماجية

 النطاقات المناخية الكبرى النطاقات المناخية الكبرى النطاقات المناخية الكبرى -السكان في العالم

 وحدة إدماجية البيئة و عناصرها المخاطر التي تهدد البيئة -حماية البيئة

 المغرب في العصور القديمة تقويم تحصيلي عطلة الربيع -عطلة الربيع

 السكان في العالم تقويم تحصيلي عطلة الربيع -عطلة الربيع

 وحدة إدماجية تقويم تحصيلي عطلة الربيع -عطلة الربيع

 المغرب في العصور القديمة الحياة السياسية وإج للمغرب الحياة السياسية وإج للمغرب -الحياة السياسية وإج للمغرب

 وحدة إدماجية نشاط اإلنسان في البيئة نشاط اإلنسان في البيئة -نشاط اإلنسان في البيئة

 أنواع التراث أنواع التراث تصنيف التراث -وحدة إدماجية

 العالقات الخارجية و أثرها العالقات الخارجية و أثرها العالقات الخارجية و أثرها -وحدة إدماجية

 نشاط اإلنسان في البيئة نشاط اإلنسان في البيئة نشاط اإلنسان في البيئة -نشاط اإلنسان في البيئة

 أهمية التراث و حمايته وحدة إدماجية مراجعة -مراجعة

 وحدة إدماجية -تقويم تحصيلي

 وحدة إدماجية تقويم تحصيليالمفتش :

 مراجعة تقويم تحصيليالمدير :

