
                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2017 - 2018 العام الدراسي :

       

 بطاقت البرهجت السنىيّت 
 

 تاريخ المادة       :

 ثانىي   األول الصف      :

 جاى إبراهين :  المدّرس/ة 

 

 /ةالودّرس تىقيع الوّدة الوفاهين / الوجال الوحىرالوىضىع /  الشهر

 التّاريخ والحضارة أيلىل
 حّصت. (ها هى التاريخ، ها هي الحضارة( 

  تاىحصّ  )حّصة(  لّتاريخعصور ما قبل ا -

 1ث

 التّاريخ والحضارة. )تابع(

 الحضارة الوصريت

 

  ()حّصةالعصور الحجرية الحديثة.  -
االطار الجغرافي لمصر القديمة، موجز تاريخ مصر السياسي. )حصتان( )شرح الدرس بطرق ناشطة  -
 فيديو، خرائط، صور،...(  –
 فيديو، خرائط، صور،...(  –)شرح الدرس بطرق ناشطة  )حّصة(ان ونظام الحكم. السك -

 حصص 4

 

 2ث

 

 الحياة االقتصاديت في هصر

 العلىم واالدب عٌذ الوصرييي

 

تان( )بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون الزراعة، الصناعة، الّنقل، الضريبة والميزانية.  )حصّ  -
 المطموبة(عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات 

 إختبار )حّصة( -
العموم عند المصريين  )حّصة( )بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه في الصف  -

 لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

 حصص 4

 

 1ك

 العلىم واالدب عٌذ الوصرييي

 

 الذياًت والفٌىى عٌذ الوصرييي.

)بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه في الصف  ()حّصة  االدب عند المصريين -
 لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

)بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون  وثائقي عن بناء االهرامات. )حّصتان( الديانة، الفنون.  -
 عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

 تواريخها، أهم إنجاز حضاري. دولة المصرية الفرعونية.رسم خط زمني ُيظهر أدوار ال -
 

 حصص 4
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 2ك

بالد ها بيي الٌهريي وهىجز تاريخها 

 السياسي

 

القىاًيي والوجتوع وأًظوت الحكن في 

 بالد ها بيي الٌهريي

)بحث يقوم به مجموعة من ( وموجز تاريخها السياسي )حّصة اإلطار الجغرافي لبالد ما بين النهرين -
 التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

)بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه في ( نون حمورابي وطبقات المجتمع )حّصتانقا -
 الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

 إختبار -

  حصص 4

 شباط

الذيي واألدب في بالد ها بيي 

 الٌهريي

 

 الفكريّتالحياة 

)حّصة( )بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى الدين واألدب  -
 اإلستنتاجات المطموبة(

)حّصة( )بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه في بالد ما بين النهرين  الكتابة والعموم -
 في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

 إختبار -

  حصص 3

 آذار
 الحضارة الكٌعاًيت الفيٌيقيّت.

 فيٌيفيت وهىجز تاريخها السياسي..  

)حّصة( )بحث يقوم به مجموعة من مقارنة بين الحضارة المصرّية وحضارة بالد ما بين النهرين  -
 التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

)بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه في )حّصة(   الدول –الفينيقيون، المدن  -
 الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

  تاريخ فينيقيا السياسي. )حّصة( - -

  حصص 3

 نيساى

ٌظن السياسيت واالجتواعيت في ال

 فيٌيقيا.

 االقتصاد الفيٌيقي. -

 الفينيقي.  )حّصة(النظام الممكي، النظام الجمهوري، المجتمع  -
 الزراعة، الصناعة. )حّصة( -
 إختبار )حّصة( -

 

  حصص 3

 أيّار

 الحياة الفكريت في فيٌيقيت.      

 

 حضاراث بالد ها بيي الٌهريي -

 البالد وهىجز تاريخها السياسي    

 التجارة. )حّصة( -
 الديانة الفينيقية. -
 النظم االجتماعية.تحضير موجز عن أبرز الحضارات القديمة لجهة  -
 )حّصتان( )تدريب التالميذ عمى كتابة أسمائهم الألحرف الفينيقّية( االبجدية. -
 

  حصص 3

 حزيراى
 الحياة االقتصادية       
 الّدين واالدب(       

 االبجدية. )حّصتان( )تدريب التالميذ عمى كتابة أسمائهم الألحرف الفينيقّية( -
 

  صتاىح

 


