
 : مادة التاريخ لثانويةفي املرحلة ا 2021-2020السنة الدراسية  بالنسبة لبداية لتدريس األولى لحصص التوزع 

                                                                                                                            األولىبرنامج السنة 

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

قرطاج قطب حضاري 

 في املتوّسط

قرطاج قطب حضاري في املتوّسط: من القرن  * 

 م. 5ق.م إلى بداية القرن 5

 

 قرطاج البونية واشعاعها في املتوّسط. * 

درس تمهيدي: تعريف التاريخ وما قبل التاريخ واإلشارة إلى حضارات ما  *

البداية تحديد اإلطار الزمني واملكاني  قبل التاريخ بالبالد التونسية. يتّم في  

م زمني )من 
ّ
 م( وخريطة.439ق.م إلى  814باعتماد سل

 السياسية القرطاجية. * التطّرق إلى: املؤسسات 
 

 ت اساع  4

 املعرفية واملهارية والسلوكية و  يضبط املدرس األهداف
ّ
 املحتويات املعرفيةات والقدرات املستهدفة و يّ الوجدانية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمش

 برنامج السنة الثانية مسلكا العلوم وتكنولوجيا اإلعالمية                                                             

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

الحضارات القديمة في 

 الشرق والعالم املتوّسطي

حضارات الشرق والعالم املتوّسطي  

 يم. في العصر القد

للحضارات القديمة في  إطاري  يتّم فيه تحديد اإلطار الزمني واملكاني)خريطة(درس  -

 الشرق والعالم املتوّسطي وأبرز ممّيزاتها )جدول تلخيص ي(.  

 ساعات  3

الحضارة اإلغريقية في العصر  

 الكالسيكي. 
 االقتصار على الديمقراطية األثينّية.  -

 نية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمشيات والقدرات املستهدفة واملحتويات املعرفيةواملهارية والسلوكية والوجدا يضبط املدرس األهداف املعرفية

 

 



 برنامج السنة الثانية مسلكا اآلداب واالقتصاد والخدمات 

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

الحضارات القديمة  

والعالم  في الشرق  

 املتوّسطي

الم املتوّسطي في  حضارات الشرق والع

 العصر القديم. 

درس إطاري يتّم فيه تحديد اإلطار الزمني واملكاني)خريطة( للحضارات القديمة في  -

 الشرق والعالم املتوّسطي وأبرز ممّيزاتها )جدول تلخيص ي(.  

  ساعات 4

افدين أو حضارة مصر في   حضارة بالد الر

 الفراعنةعهد 

 بي. ا االقتصار  على شريعة حمور  -

 االقتصار على الديانة في مصر الفرعونية.   -

 املعرفيةيضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية والوجدانية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمشيات والقدرات املستهدفة واملحتويات 

 اآلداب   ة الثالثة شعبةبرنامج السن

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

ي  الم املتوسط أوروبا والع

 16في القرن 

افية الكبرى( ومظاهرها.  التركيز علىعوامل النهضة ) - النهضة األوروبية   االكتشافات الجغر
 ساعات  6

 . (جدول تلخيص ي)وتنظيم اإلمبراطورية  ()اعتماد خريطة التطرق إلى التوسع العثماني- اإلمبراطورية العثمانية 

 نية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمشيات والقدرات املستهدفة واملحتويات املعرفيةيضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية والوجدا

 برنامج السنة الثالثة شعبة االقتصاد والتصرف 

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

أوروبا والعالم املتوسطي  

 16في القرن 

افية الكبرى( ومظاهرها - ألوروبية النهضة ا    ساعات 4 )جدول تلخيص ي(.  عوامل النهضة )التركيز على االكتشافات الجغر

 ( وتنظيم اإلمبراطورية )جدول تلخيص ي(. التطرق إلى التوسع العثماني )اعتماد خريطة - العثمانية اإلمبراطورية  ونصف

 لسلوكية والوجدانية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمشيات والقدرات املستهدفة واملحتويات املعرفيةيضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية وا



 الشعب العلمية                                                                                                            : برنامج السنة الثالثة 

 التوقيت يحات التوض املحتوى  املحور 

التحوالت الفكرية واالقتصادية واالجتماعية في 

 ( 19و 18أوروبا في العصر الحديث )القرنان 
 والثورة الفرنسيةالتنوير 

   :التطرق إلى

 .فكر التنوير / الثورة الفرنسية وانتصار املبادئ الجديدة
 

 ات ساع  3

 نية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمشيات والقدرات املستهدفة واملحتويات املعرفيةيضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية والوجدا

 اآلداب.  برنامج السنة الرابعة: شعبة

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

 :1945إلى  1914 املعاصر منم العال

 ملية األولى إلى الحرب العاملّية الثانية. امن الحرب الع* 
  .ولىاأل  العاملّیة الحرب

تائج او األسباب  التطّرق إلى-
ّ
 .لن

 منهجي. تدريب  حصة-
 ساعات  4

 
ّ
 يات والقدرات املستهدفة واملحتويات املعرفيةيضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية والوجدانية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمش

                                                                         برنامج السنة الرابعة: شعبة االقتصاد والتصرف               

 التوقيت التوضيحات  املحتوى  املحور 

 :  1945إلى  1914م املعاصر من العال

 من الحرب العاملية األولى إلى الحرب العاملّية الثانية. 
 .األولى العاملّیة الحرب

تائج  التطّرق إلى األسباب وأبرز  -
ّ
 . الن

 منهجي. تدريب حصة  -
 

 ساعات  3

 
ّ
 يات والقدرات املستهدفة واملحتويات املعرفيةيضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية والوجدانية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والتمش

 ر التعديالت النهائية الحقا. بالنسبة لجميع مستويات شعبة الرياضة يتم االنطالق في التدريس بشكل عادي في انتظار  صدو  مالجظة:

 


