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تـــــاریخالمــــادة:-السنة األولى متوسط
ساعات.08:الحجم الساعي-.حضارات ماقبل التاریخ:الوحدة التعلیمیة األولى-
.مع وسطھ من دراسة مقاطع أثریةحصر أسالیب تأقلم اإلنسان ی:الكفاءة المستھدفة (القاعدیة).-

المجال 
المعرفي

الحالوضعیة التعلیمیة والمحتوى المعرفي
صة

مؤشر الكفاءةاألنشطة المقترحةالوضعیة اإلشكالیة.

01التقویم التشخیصي
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.آثار ما قبل التاریخ-
مفھوم ماقبل التاریخ العام-
اریخعلم أثار ماقبل الت-
الكشف عن أثار ماقبل التاریخ -

02

كیف یمكن التعرف على فترة ماقبل -
  ؟التاریخ.

ماھي األدوات التي إستعملھا اإلنسان -
  .؟عبر العصور

�έϮѧμ ϋ�ΪϳΪΤΗ�ϲϓ��ϲϨϣί�ϢϠγ�ΎϴΟϮϟϮϧϭήϜϟ�ϒυϮϳ
ماقبل التاریخ 

.یمیز بین فترة ماقبل التاریخ و فترة ماقبل المیالد-
όϟ�ΕΎϴѧѧѧѧλ Ϯμ Χ�ΩΪѧѧѧΤϳ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧϣ�έϮѧѧѧμ

�����έϮѧμ ϟ�ˬ�ΔϳήΠΣ�ΕϭΩ�ˬΔϳήΛ�ϊ ρΎϘϣ��ΕΪϨδϟ
إلستخالص أشكال التكیف اإلنساني

ینجز سلما زمنیا لفترة ماقبل التاریخ-
.یذكر مصادر (أثار) ماقبل التاریخ

�ϞѧѧѧΒϗΎϣ�έΎѧѧѧΛ�Ϧѧѧѧϋ�ϒѧѧѧθϜϟ�ϢΘѧѧѧϳ�ϒѧѧѧϴϛ�ΩΪѧѧѧΤϳ
التاریخ.

العصور الحجریة في العالم (شمال إفریقیا 
العصر الحجري القدیم .) ـ كنمودج

العصر الحجري الحدیث.-
العصر المعدني.-

یمیز بین العصور التاریخیة باأللوان.
-�ϞѧѧΒϗΎϣ�ΓήѧѧΘϓ�ϭ�ΦϳέΎѧѧΘϟ�ϞѧѧΒϗΎϣ�ΓήѧѧΘϓ�ϦϴѧѧΑ�ΰѧѧϴϤϳ

.المیالد

_حضارات ماقبل التاریخ( في شمال إفریقیا 
كنمودج) 

(شمال قبل التاریخنمط معیشة إنسـان ما_
دج)إفریقیا كنمو

الوسط الطبیعي لشمال إفریقیا-
نمط المعیشة-

02
في العالم بماذا تمیزت حیاة اإلنسان_

( شمال إفریقیا .ما قبل التاریخفي 
كنمودج) ؟

�ϞѧΒϗΎϣ�ΕέΎѧπ Σ�κ Ύѧμ Χ��Ϣϫ�ϦϴΑ�ϝϭΪΟ�ϲϓ�ΰϴϤϳ
�ΎѧѧϴϘϳήϓ·�ϝΎϤѧѧη�ϲѧѧϓ�ΦϳέΎѧѧΘϟ���ϖΎѧѧΛϭ�ΔѧѧγέΪΑ�ϚѧѧϟΫϭ

الصور_ العینات_ النماذج _ الخرائط ) 

-�ςѧϤϧ�ϑΎѧθΘϛ·�ϭ�ΔѧϴΧέΎΘϟ�ΔϘϴΛϮϟ�ϕΎτϨΘγ ·
معیشة إنسان ماقبل التاریخ.

�ΎѧϴϘϳήϓ·�ϝΎϤη�ΔϘτϨϤϟ�ϲϓήϐΠϟ�έΎρϹ�ΩΪΤϳ
والخصائص الطبیعیة للمنطقة

�ϲѧѧѧϓ�ΕήѧѧѧϬυ�ϲѧѧѧΘϟ�ΕέΎѧѧѧπ Τϟ�ίήѧѧѧΑ�ήϛάѧѧѧϳ
المنطقة.

_فجر التاریخ في الشرق األدنى
تعریف الشرق األدنى.-
-έήϘΘѧѧγϹϥΪϤΘϟϭ�ϝϮѧѧΣ�ϑΎϔѧѧοϷ�έΎѧѧϬϧ

نتائجھو
إبتكار الكتابة وأشكال التعبیر الكتابي-
أھمیة إبتكار الكتابة-

02

-ϰˮѧѧϧΩϷ�ϕήѧѧθϟ�ϊ ѧѧϘϳ�Ϧѧѧϳ-�ϡϮѧѧϬϔϣ�ϮϫΎѧѧϣ
ΐˮ ϴѧѧѧμ Ψϟ�ϝϼѧѧѧϬϟ-�ϥΎѧѧѧδϧϹ�ήϘΘѧѧѧγ ·�ΫΎѧѧѧϤϟ

  .؟حول األنھار
-�ΪѧѧѧόΑϭ�ϞѧѧѧΒϗ�Ϫѧѧѧγ έΎϣ�ϱάѧѧѧϟ�ρΎѧѧѧθϨϟ�ϮϫΎѧѧѧϣ

  .؟ذلك
-�ΔѧΑΎΘϜϟ�ϑΎθΘϛ·�ϪΛΪΣ�ϱάϟ�ήϴϴϐΘϟ�ϮϫΎϣ

؟انفي حیاة اإلنس

یحدد على خارطة صماء اإلطار الجغرافي -
ویحدد علیھا أنھارھذه ؛ لمنطقة الشرق األدنى

المنطقة.
یحدد على نفس الخارطة المدن األولى التي -

قامت في المنطقة.
.في سلم زمني تاریخ إكتشاف الكتابةیحدد-

یحدد مواطن إستقرار اإلنسان ویربط عالقة -
ذلك باألنھار .      

دد بدایة المرحلة التارخیة بإكتشاف الكتابة.حیی
-�Ϧѧϣ�ΓΪѧϳΪΟ�ΔѧϠΣήϤϟ�ΔѧϳΪΑ�ϞѧΜϤϳ�ΔѧΑΎΘϜϟ�ϑΎѧθΘϛ·

تاریخ البشریة.
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تحدید العصور التارخیة في سلم زمني قبل -
وبعد إكتشاف الكتابة.

المراحل التاریخیة: *القدیم -
*الوسیط*الحدیث*المعاصر
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ساعات.12:الحجـــم الساعـي.والغربفي الشرق حضارات العصر القدیم:الوحدة التعلیمیة الثانیة

یمیز بین مختلف حضارات العصر القدیم من حیث موطنھا و عوامل نشأتھا و أبرز منجزاتھا.:الكفاءةالمستھدفة( القاعدیة)

المجال 
المعرفي

عددلوضعیة التعلیمیة والمحتوى المعرفيا
الح

مؤشر الكفاءةاألنشطة المقترحةالوضعیات اإلشكالیة
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الحضارة المصریة
الموقع.-
عوامل نشأتھا وإزدھارھا-
الدولة المصریة القدیمة-

01

موقع مصر یحدد على خارطة صماء -.؟*ماھي عوامل قیام الحضارة في مصر
الجغرافي و نھر النیل.

یحدد على نفس الخارطة أھم المدن -
المصریة القدیمة

ینجز سلما زمنیا لمراحل تطورالدولة -
المصریة القدیمة

یذكر الموقع الجغرافي لمصر ویحدد أھمیة نھر 
النیل في قیام الحضارة المصریة.

یحدد كرنولوجیا  تطور الدولة المصریة 
القدیمة.

رة بالد الرافدینحضا
الموقع. -
عوامل نشأتھا وإزدھارھا -
أھم الدول-

* ماھي عوامل قیام الحضارة في بالد 01
الرافدین؟

یحدد على خارطة صماء الموقع ویستنتج -
أھمیتھ.

یحدد على نفس الخارطة أھم الدول التي 
قامت في بالد الرافدین وینجز سلما زمنیا 

لھا.

بالد الرافدین. ویحدد یذكر الموقع الجغرافي ل
أھمیة وجود نھري الدجلة والفرات في قیام 

الحضارة.
یعدد أھم الدول التي ظھرت بالمنطقة

الحضارة الفارسیة 
الموقع. -
عوامل نشأتھا وإزدھارھا -
تأسیس الدولة الفارسیة وإتساعھا-

01

*من ھم الفرس؟ 
*ھل للموقع دور في قیام الحضارة في ھذه 

المنطقة.

یحدد على خارطة صماء اإلطار الجغرافي -
لإلمبراطوریة الفارسیة .

ینجز سلمازمنیا للحضارة الفارسیة-

یذكر ویحدد الموقع الجغرافي 
یستنتج عوامل نشأة الحضارة

یحدد في سلم زمني تاریخ تأسیس الدولة 
الفارسیة.

الیمنیةالحضـارة
ـ موقع الیمن 

عوامل نشأتھا وإزدھارھا
01حمیر) - سبأ -م دول الیمن (ـ المعینیة ھأ-

ماھي العوامل التي ساعدت على قیام -
. ؟الحضارة في جنوب الجزیرة العربیة

یحدد على خارطة صماء موقع الیمن -
وأھم الدول التي قامت في المنطقة.

ینجز سلما زمنیا للحضارة الیمنیة.-

استقراء الخرائط و الصور في تحدید موقع 
ممالیك العربیة الجنوبیة .ال

یذكر أھم  الدول التي ظھرت في الیمن.
للحضارة العربیة في ستنتاج الطابع الممیزإو

الیمن.

الحضـارة الفنیقیة
موقع فینیقیا.-

عوامل نشأتھا وإزدھارھا
.أھم المدن-

01

  .؟ماھو أصل الفینقیین-
.؟ماھوأثرالموقع في نشاط الفینقیین-

یحدد على خارطة صماء موقع فنیقیا و -
أھم مدنھا.

یحدد على خارطة صماء طرق التجارة -
الفنیقیة.

ینجز سلما زمنیا للحضارة الفنیقیة .-

یذكر أصل تسمیة فنیقیا 
یحدد الموقع ویذكره 

یربط التلمیذ العالقة بین موقع فنیقیا واھتمام 
الفینیقیین  بالتجارة والمالحة .
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ة القرطاجیةالحضـار
الموقع أھمیتھ

أصل القرطاجیین-
تاسیس قرطاجة-

01

ماھو أصل القرطاجین ؟
؟ظروف تأسیس قرطاجةماھي 

یحدد على خارطة صماء موقع قرطاجة.-
یحدد على الخط الزمني اإلطار الزمني -

للحضارة القرطاجیة.

یحدد الموقع الجغرافي. 
یذكر اسطورة تأسیس قرطاجة 

قة بین الحضارتین الفنیقیة یربط العال
والقرطاجیة

الحضارة الیونانیة و الرومانیة
موقع الیونان وأھمیتھ.

أھم المدن 
موقع الرومان وأھمیتھ.-

تأسیس روما ومراحل الحكم.
02

تمكنت من السیطرة وكیف تأسست روما-
  .؟على البحراألبیض المتوسط

  ؟ماھو مفھوم نظام المدینة الدولة-
اھي عالقة الحضارة الرومانیة بنظیرتھا م -

؟الیونانیة

یحدد على خارطة صماء موقع روما -
ومجال إتساع اإلمبراطوریة الرومانیة.

یحدد اإلطار الزمني للحضارة الرومانیة؟-
یحدد التلمیذ موقع الیونان.-
یحدد اإلطار الزمني للحضارة الیونانیة.-

ضارتینیذكر ویحدد الموقع الجغرافي للح
یستنتج أھمیة الموقع في نشأة الحضارة

یذكر أھم المدن في الحضارتین ( 
إسبرطة_أثینا_روما) 

یربط العالقة بین الحضارتین

مجاالت التقدم الحضاري(أبرز منجزاتھا)
التنظیم اإلجتماعي والسیاسي-
التطور اإلقتصادي-
النشاط العلمي-
أشكال التعبیر الفني والعقلي-
نتطور العمرا-

02

ماھي أبرز منجزات حضارات العصر -
؟القدیم

یحدد التلمیذ في جدول أھم منجزات كل 
حضارة من حضارات العصر القدیم

ویستنتج تفاعل الحضارات القدیمة كتراث 
إنساني 

أبرز الصور في تحدید الوثائق واستقراء 
منجزات حضارات العصر القدیم في جمیع 

السابقة.المجاالت مستدل بالمكتسبات 

ي:
ج
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ط 
شا

المقارنة بین الحضارات  وربط العالقة فیما ن
بینھا.

:جدول مقارنة بین الحضارات*إنجاز-
اإلطار الزماني و المكاني.-
اإلدارة و النظم السیاسیة.-
أھم اإلنجازات الحضاریة. -

01
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سـاعات.08:الحجم الساعـيم476-ق م3200یمة المغرب في العصور القد:الوحدة التعلیمیة الثالثة
ة في الحضارة اإلنسانیة في العصر القدیم.تز مظاھر الحضارة في المغرب وأشكال مساھمبری:الكفاءة األساسیة

المجال 
المعرفي

عددالوضعیة التعلیمیة والمحتوى المعرفي
الح

مؤشر الكفاءةنشطة المقترحةاألالوضعیات اإلشكالیة
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الوسط البشري-
ـ السكان

( مع المصریین عالقتھم بالشعوب المجاورة-
.كنموذج)

01

ماھو دور الموقع و الطبیعة في -
   ؟إستقرار السكان بالمغرب

؟ماھـو أصل السكـان.-

یوظف الكرونولوجیا في تحدید فترات 
حضارات القدیمة في المغرب ومجاالت ال

العربي ویصنف أھم األثار والمخلفات.

یحدد التلمیذ أصل السكان وتسمیاتھم
یذكر أھمیة الموقع في إستقرار السكان

المغرب في بالدیحدد التلمیذ خصوصـیات حضارة-
العصـر القدیم ومقارنتھا بالحضارات األخرى.

ـرب و المغبالدیحدد طبیعة العالقات بیـن سكان-
الشـعوب المتوسطیة

الحیاة اإلجتماعیة والسیاسیة
المملكة.–القبیلة –األسرة -
.النومید والمورممالیك-
التطور السیاسي اإلقلیمي واألسر الحاكمة-

02

یحدد على خارطة صماء-؟ھودور ماسینسیا في توحید نومیدیاما-
مملكة نومیدیا الموحدة .

ي مراحل توحید یبین على سلم زمن-
نومیدیا.

یتتبع التلمیذ تطور المجتمع المغربي
یذكر الممالك النومیدیة التي ظھرت و یحدد إطارھا 

الزمني بإلستعمال األلوان على الخریطة
من خالل قراءة شجرة األسر الحاكمة یتعرف على 

.)ماسینیسا و سفاقص(أبرز الشخصیات 
الداخليالعالقات الخارجیة وأثرھا على الوضع

ـ العالقات اللبیة البونیة( ثقافیا ـ سیاسیا 1
ـإقتصادیا ـ دینیا )( الحضارة اللوبیة _ البونیة)

01
یحدد أھم أبرز التفاعالت الحضاریة بین العالقات اللبیة _ البونیة؟كیف كانت -

الحضارتین اللوبیة_ والبونیة
البوتیة.–من خالل شواھد یحدد العالقات اللبیة 

یقدر مساھمة إنسان المغرب في مجاالت معینة من 
الحضارة اإلنسانیة

العالقات الخارجیة وأثرھا على الوضع الداخلي
ـ العالقات اللبیة الرومانیة ( اإلحتالل 2

وسیاسة روما اإلدماجیة )

ماھي دوافع اإلحتالل الروماني -02
؟رد فعل المغاربة.ھوللمغرب وما

صماء مراحل یحدد على خارطة-
اإلحتالل الروماني لبالد المغرب.

ینجز سلما زمنیا لھذه المراحل .-

الرومانیة.–اللبیة من خالل شواھد یحدد العالقات 
ویحددھمكتسبات التلمیذیوظف 

یقابلھا بتصمیم المغاربـة التوسـعیة و سیاسة روما 
على مقاومة التدخل األجنبي

لى الوضع الداخليالعالقات الخارجیة وأثرھا ع
نبعاث االمارات ـ الوندال والبیزنطیون وإ3

المستقلة
01

من  ینالوندال و البزنطیماھو ھدف -
كیف إنتھى  - ؟المغرب بالدإحتالل  

.؟اإلحتالل األجنبي للمغرب

یحدد على خارطة صماء المناطق التي 
إنحصر فیھا اإلحتالل الوندالي و البزنطي 

في بالد المغرب.
سلما زمنیا لمراحل اإلحتالل  زینج-
المقاومة و

ویحددھمكتسبات التلمیذیوظف 
یقابلھا بتصمیم المغاربـة على أسباب اإلحتالل و

مقاومة التدخل األجنبي

ط 
شا

ن
ي

ج
ما

إنجاز جدول إلھم أبطال المغرب القدیم و أھم -إد
01أعمالھم.

_توظیف مكتسبات سابقة في نشاط إدماجي


