
                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2017 - 2018 العام الدراسي :

       

 بطاقت البرهجت السنويّت 
 

 تاريخ المادة       :

 ثانوي   الثاني الصف      :

 جاى إبراهين :  المدّرس/ة 

 

 /ةالودّرس توقيع الوّدة الوفاهين / الوجال الوحورالووضوع /  الشهر

 وهايت الحسب ومؤتمس الصلح أيلول

  ،حّصت. (لماذا ودزسهما هى التازيخ( 

فيديو، خرائط،   –)شرح الدرس بطرق ناشطة )حّصة(  العالمّية األولى ومؤتمر الصمحنهاية الحرب  -
...) 

  تانحصّ 

 1ث

 )تابع( وهايت الحسب ومؤتمس الصلح

 العمل لتحقيق السالم

 الديمقساطيّاث بيه الحسبيه

)شرح الدرس  (معاهدة فرساي واألوضاع السياسّية واإلقتصادّية في أوروبا بعد المعاهدات )حّصتان -
 فيديو، خرائط، صور،...(  –بطرق ناشطة 

 فيديو، خرائط، صور،...(  –( )شرح الدرس بطرق ناشطة عصبة األمم )حّصة -
 فيديو، خرائط، صور،...(  –)شرح الدرس بطرق ناشطة  )حّصة( أوضاع فرنسا وبريطانيا بعد الحرب -

 حصص 4

 

 2ث

 

 الشيىعيّت في زوسيا

 الحسكت الفاشيّت

 

 )شرح الدرس بطرق ناشطةتان( )حصّ   أسباب سقوط النظام القيصري ووصول الشيوعّيين إلى السمطة -
 فيديو، خرائط، صور،...(

 إختبار )حّصة( -
)حّصة( )بحث يقوم به مجموعة من   ظروف قيام الحركة الفاشّية، مبادئها ووصولها الى الحكم -

 تنتاجات المطموبة(التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى اإلس

 حصص 4

 

 1ك

 الحسكت الىاشيّت

 

 (1األشماث الدوليّت الكبسي )

)بحث يقوم به مجموعة من  )حّصتان( ظروف وصولها الى السمطة، مبادئها، سياستها الخارجّية -
 التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

( )بحث يقوم به مجموعة من )حّصة ونتائجها، أزمة اليابان ومنشوريااألزمة اإلقتصادّية الكبرى  -
 التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

)بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه غزو الحبشة، الحرب األهمّية اإلسبانّية )حّصة(  -

 حصص 4
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 (في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة
 

 2ك

 

 (2األشماث الدوليّت الكبسي )

 الحسب في بىلىويا

 

 

)بحث يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون ( ضم النمسا الى إلمانيا وأزمة تشيكوسموفاكيا )حّصة -
 عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

مجموعة من التالميذ ويتولون )حّصة( )بحث يقوم به األسباب، موازين القوى ومواقف الدول  -
 عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

 إختبار -

  حصص 4

 شباط

 

 الجبهت الغسبيّت

 

 الحسب في المتىّسط

فيديو، خرائط،   –)شرح الدرس بطرق ناشطة ( )حّصة الحرب في شمالي أوروبا ومعركة بريطانيا -
 صور،...(

فيديو، خرائط،   –)حّصة( )شرح الدرس بطرق ناشطة الحرب في البمقان وشمالي أفريقيا  -
 صور،...(

 إختبار -

  حصص 3

 آذار

 الهجىم علً اإلتحاد السىفييتي

 الىالياث المتّجدة في الحسب

 الحلفاء يستعيدون المبادزة

 

فيديو، خرائط،   –)شرح الدرس بطرق ناشطة )حّصة(   األسباب، سير المعارك ونقطة التحّول -
 صور،...(

  –)شرح الدرس بطرق ناشطة  )حّصة(الموقف األميركي، سبب دخولها الحرب، سير المعارك  -
 فيديو، خرائط، صور،...(

فيديو، خرائط،   –)شرح الدرس بطرق ناشطة معركة العممين، إنزال النورماندي  )حّصة(  -
 صور،...(

  حصص 3

 نيساى

 وهايت الحسب

 

 تصازع السأسماليّت والشيىعبّت

 

 

 فيديو، خرائط، صور،...(  –)شرح الدرس بطرق ناشطة  )حّصة( نهاية الحرب ونتائجها -
 إختبار )حّصة( -
)شرح التباين اإليديولوجي، الكتمتان الشرقّية والغربّية، الحرب الباردة، مبادئ الصراع )حّصة(  -

 فيديو، خرائط، صور،...(  –الدرس بطرق ناشطة 

 

  حصص 3

 أيّار

العسب والسلطىت مىر أواخس القسن 

 التاسع عشس

 

  حصص 3 سياسة التتريك ومقاومتها، المفاوضات العربّية البريطانّية، الثورة العربّية -

 قيام الجمهورّية التركّية حزيراى
صالحات مصطفى كمال -  إتفاقّية سايكس بيكو وا 
 

  صتانح



 


