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 و التكوين المستّمر اإلدارة العامة للبرامج

 

 

 

 والجغرافيا اريخ  برامج التّ شبكة 
 استثنائيا ( )المخفّفة

 ة بالمرحلة اإلعداديّ 

 عليم األساسيّ من التّ 

 

 

 

 

 2020أكتوبر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـتّـــاريخ 

 



                                                                                                          

 وقيت الت   وضيحات الت   المحتوى  المحور

الحضارات القديمة في  

 
 
 رق وبالد االغريق الش

 راعة والكتابةظهور الز  

  –الهيروغليفية  – : التطر ق إلى اكتشاف الزراعة واختراع الكتابة )املسمارية درس تمهيدي  

 اريخ راعة باستقرار االنسان وربط ظهور الكتابة ببداية الت  األبجدية( وربط الز  
م زمني وخريطة.

 
 اعتماد سل

 ساعات  5

 

 افدين بالد الر  

 أو   
 مصر في عهد الفراعنة 

 ورابي.شريعة حم  الزراعة و  •

 في مصر الفرعونية.العلوم والفنون  •

 أثينا في العصر الكالسيكي 
سات  ياسي  سات الس  املؤس  التطر ق إلى:  ة وحقوق املواطن )اعتماد تمثيل بياني للمؤس 

ة(.   األثيني 

ة في  البالد التونسي  

العهدين البوني  

 والروماني 

 قرطاج في العهد البوني 
 
 
 جاريةوتكوين اإلمبراطورية الت  ركيز على تأسيس قرطاج الت

 ساعات  3

ة في القرن  حضارة البالد التونسي   

 
 
 اني ميالديالث

 )الفسيفساء( واإلنتاج الفني   االقتصار على نمو  املدن 

نشأة الحضارة العربية  

رها إلى   اإلسالمية وتطو 

القرن الخامس  

هجري/الحادي عشر  

 ميالدي 

 ظهور اإلسالم وانتشاره 

 ق الى: التطر  

 ظهور اإلسالم  •

 مراحل انتشاره في املشرق واملغرب واألندلس )اعتماد خريطة( •
 ساعات  3

 
ة في  الحضارة العربية اإلسالمي  

 أوج ازدهارها 

 التطرق الى:

 االزدهار االقتصادي   •

ي.  الفكري  االزدهار  •  والفن 

ات ا                ة و القدرات املستهدفة و التمشي  روس بالرجوع إلى مقاصد تدريس املاد   لبيداغوجية و املحتويات املعرفية.  يضبط املدر س األهداف املعرفية و املهارية و السلوكية للد 

 

 

الس ابعةنة  الس  برنامج   



 

 

ات البيداغوجية و املحتويات املعرفية.   يضبط املدر س األهداف املعرفية و املهارية (1) ة و القدرات املستهدفة و التمشي  روس بالرجوع إلى مقاصد تدريس املاد   و السلوكية للد 

 

 وقيت  الت   وضيحات الت   المحتوى  المحور

اإلسالمي من     العالم العربي  

 10  القرن م( إلى  7ه )  1 رن الـق

 م(:  16ه )

 بالد املغرب واألندلس  *

 .(ةخريط + زمني سلم  وانتشاره )اعتماد اإلسالم ظهور :  درس تمهيدي وانتشاره  اإلسالم ظهور 

 ساعات5

 

ر  واألندلس: التطو   املغرب بالد

 ياس ي الس  

 )اعتماد م(11) ه الخامس  القرن  أواسط الى م(8) ه الثاني القرن  من  واالندلس املغرب بالد

م تلخيص ي جدول 
 
 .( وخريطةزمني  وسل

ة في العهد الحفص ي   إفريقي 

دين توحيد بالد املغرب واألندلس.  مة إلى محاولة املوح   اإلشارة في املقد 

م الكتفاء بتقديم ا •
 
 . اريخيةألهم األطوار الت    زمني سل

 اإلنتاج الفكري. التطر ق إلى  •

ة في القرنين   ا الغربي  أوروب 

السابع عشر والثامن عشر: 

 
 
 ة ورة الفرنسي  الث

 
 
ة الث  ورة الفرنسي 

 التطر ق إلى: 

•  
 
 نوير.يز على حركة الت  األسباب مع الترك

 ظام القديم ــ إعالن حقوق اإلنسان واملواطن(الن   انهيار ) النتائج أبرز   •

 ساعات  3

 

   البالد
 
ة من الحكم  الت ونسي 

العثماني الى انتصاب الحماية 

 ة  الفرنسي  

 اإلي  
 
 الة الت

 
ة في القرن الت اسع ونسي 

 عشر 

ادس عشر الى  ة من القرن الس  ونسي  الة الت  ر السياس ي لإلي  مهيد للدرس باإلشارة الى التطو  الت  

 
 
 نهاية القرن الث

 
 م زمني. امن عشر باعتماد سل

 التطر ق إلى:

ة واإلصالحات   •  اسع عشر. في القرن الت   ةياسي  الس  األزمة املالي 

ة إلى الحمالت  التعر ض)الحماية احتالل تونس وانتصاب  • باردو   ومعاهدةالعسكري 

 
 
 وردود الفعل األولى( فاقية املرس ىوات

 ساعات  3

 

امنة نة الث  برنامج الس    



  

 

 جية والمحتويات المعرفية يضبط المدرس األهداف المعرفية والمهارية والسلوكية للدروس بالرجوع إلى مقاصد تدريس المادة والقدرات المستهدفة  والتمشيات البيداغو

 

 

 

 المحور  المحتوى  وضيحات التّ  وقيت التّ 

 

 

 ساعات  6

 درس تمهيدي   احتالل تونس وانتصاب الحماية 

تونس والعالم من  

ة األولى إلى  الحرب العاملي  

 الحرب العاملي  
 
 انية ة الث

 ة األولى الحرب العاملي   .درس الحرب العاملية األولى: األسباب وأبرز النتائج 

 مة إلى حركة الشباب التونس ي ثم التطر ق إلى : اإلشارة في املقد  -

 ة في العشرينات  الحركة الوطني  -

 الثالثينات ة في الحركة الوطني  -

ة بين  الحركة الوطنية التونسي  

 الحربين 

               األسباب- ق إلى :التطر  

     ) اإلشارة إلى بداية الحرب الباردة ( أبرز النتائج  -                      
 
 
 انية الحرب العاملية الث

 

 ساعات6

 

 

- 
 
ر الش  (  نصف جاهزة خريطةفي شكل  )  عوبموجة تحر 

  اعتماد إلى إتفاقية أوسلو) 1945املراحل الكبرى من     :ة ة الفلسطيني  القضي   -
 
   م زمني ( سل

ة  العالم بعد الحرب العاملي  

 
 
 انيةالث

تونس والعالم بعد 

 
 
 انية الحرب العاملية الث

 

 
 
 ق إلى :  انية في الحركة الوطنية ثم التطر  اإلشارة إلى تأثيرات الحرب العاملية الث

 ة  القوى الوطني  افر ض ت-

 املقاومة املسلحة -

 ير نحو االستقالل  الس  -

 

ة من  الحركة الوطنية التونسي  

 1956إلى    1945

 

اسعةنة الت  برنامج الس    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا 



   من العالم خرائط ومشاهد                                                                                                                                                                      

مشيات والقدرات املستهدفة واملحتويات       
 
 املعرفية يضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية والوجدانية وذلك بالرجوع إلى املقاصد والت

 

 وقيت الت   وضيحات الت   المحتوى  المحور

 خرائط من العالم 

 أزرق األرض كوكب  

ع القارات واملحيطات مع إتمام خريطة نصف جاهزة. - ق إلى:التطر  
 توز 

   .ةاإلحداثيات الجغرافية الرئيسي    -                       

 البروج الزمنية.  -                         
 ساعات 5

 
 
 
انية متباينة  حركية سك

 في العالم 

  إلى:ق  التطر  

 ة الد  الحركي   -
 
 يمغرافية من خالل أنماط الت

 
 مييز بين مجال الفتو  بيعي للت  زايد الط

 
انية ومجال ة السك

 الت  
 
 اني.  هرم السك

   .ة من خالل خريطة األدفاق الهجرية في العالم مع االقتصار على هجرة العمالالحركية املجالي   -

 تنو  
 
 طاقات املناخية  ع الن

 املناخي.طاق  تعريف املناخ والن   -

   .طاقات املناخيةاالقتصار على وصف خريطة الن   -
 ساعات 3

 
ضاريس  

 
ع أشكال الت  تنو 

   االقتصار على:
  ضاريس الكبرى.تعريف أشكال الت   -

     . الكبرى في العالم  يةضاريسالت  الوحدات ع إتمام خريطة نصف جاهزة لتوز   -

مشاهد حضرية 

 ومشاهد ريفية

في   ةاملشاهد الحضري  

 العالم املتقدم  

 أو  
 في العالم النامي

 م. دراسة مشهد من مدينة في العالم املتقد   -
 ط. تحويل املشهد إلى رسم مبس   -

 ساعات 3

 
 امي. من مدينة في العالم الن   مشهد دراسة  -
 ط. تحويل املشهد إلى رسم مبس   -

 يفية املشاهد الر  
 يعتمد على زراعة سقوية.  دراسة مشهد ريفي   -
 ط.إلى رسم مبس   قوي الس    الريفي   تحويل املشهد -

ابعةالس   نةبرنامج الس    



 

 العالم  في  التق دمفاوت في  الت                                                                                                                                                                                                                     

ات البيداغوجية و املحتويات املعرفية.   يضبط املدر س األهداف املعرفية و املهارية    ة و القدرات املستهدفة و التمشي  روس بالرجوع إلى مقاصد تدريس املاد   و السلوكية للد 

 

 

 

 وقيت  الت   وضيحات الت   المحنوى  المحور

  درس تمهيدي 
 
م في العالم خريطة الت  فاوت في التقد 

م االقتصادي انطالقا من مؤشرات   - تصنيف بلدان العالم حسب مستوى التقد 

 
 
 انية واجتماعية واقتصادية )االقتصار على األصناف الكبرى( سك

النامي   ينالعاملمقارنة مكونات مشهدين حضريين أو مشهدين ريفيين من  -

ط.   واملتقدم وتحويل أحدهما الى رسم مبس 

 ساعات 5

 

م   نموذج من العالم املتقد 
ة  ة األمريكية: قو  الواليات املتحد 

 عظمى

 التطر ق إلى:   

ة االقتصادي   -  ة.   مظاهر القو 

ة االقتصادية. -  دعائم القو 

 فوذ األمريكي في العالم.   مظاهر الن   -

 ساعات 4

 

ة صاعدة الص   العالم النامي نموذج من   ين: قو 

 التطر ق إلى:

-  
 
   ياسةوالس  قل الديمغرافي الث

 
 .  ونتائجهاانية السك

التاملظاهر  االقتصادية:نمية الت   -  .  والتحو 

 ساعات 3

 

  نةبرنامج الس  
 
امنة الث  



    ةاملغرب العربي والبالد التونسي                                                                                                                                                                    

 المحور المحتوى   وضيحات الت   وقيت الت  

 

 ساعات 3

 .الجغرافياملوقع  -

  .الوسط الطبيعي -

                 -   
 
 .بيعية: خريطة نصف جاهزة للموارد الطاقية أو املائيةاملوارد الط

 مالحظة: تدرس املزايا والضغوطات بالتوازي في جدول تلخيص ي 

الوسط الطبيعي: املزايا  

 املغرب العربي  والضغوطات 

   -  إلى:التطر ق  - 
 
 .   واالنفجار الحضري احلي الس  ركز  الت

 يمغرافي   تباين املواقع من االنتقال الد   -       

    نمية البشريةتباين مؤشرات الت   -       

 
 
 السك

 
 البشرية  نمية ان والت

 

 

 ساعات 7

 

 يمغرافيةة الد  الحركي   -    إلى:التطر ق  

   ة املجالية  الحركي  -                         

 
 
 ان السك

 

 

ة البالد   ونسي 
 
 الت

 

 عصير اإلصالح والت   -  :  الى  التطر ق 

 اإلنتاج الفالحي-                 

 الفالحيجال خريطة نصف جاهزة تتعلق بامل : االقتصار على إتماماملجال الفالحي-        

 

 
 
 نمية الفالحية الت

 أو 

 
 
 الصناعية نمية الت

 صنيع  مجهود الت   -

 ناعي اإلنتاج الص   -

   ناعيالص    جالخريطة نصف جاهزة تتعلق بامل : االقتصار على إتمامناعياملجال الص   -

 برنامج  الس  
 
    اسعةنة الت



 

 ية واملحتويات املعرفية يضبط املدرس األهداف املعرفية واملهارية والسلوكية للدروس بالرجوع إلى مقاصد تدريس املادة والقدرات املستهدفة والتمشيات البيداغوج

 

 

  إلى:التطر ق  

 صدير  مجهودات تطوير البنية األساسية والتشجيع على الت   -

 التركيبة واألطراف  -

 تنمية التجارة الخارجية 

  إلى:التطرق  

 الحصيلة البشرية   -

 الحصيلة االقتصادية  -

 الحصيلة املجالية  -

 شكل جدول تلخيص ي  الحصيلة في تدرس 

نمية 
 
 حصيلة الت


