
                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2020 - 2019 العام الدراسي :

       

 بطاقت البرهجت السنويّت 
 

 تاريخ المادة       :

 ثانوي   الثاني الصف      :

 جاى إبراهين :  المدّرس/ة 

 

 /ةالودّرس توقيع الوّدة الوفاهين / الوجال الوحورالووضوع /  الشهر

 وهاية انحسب ومؤتمس انصهح أيلول

  ،حّصة. (نماذا ودزسهما هى انتازيخ( 

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

 حّصتان

Jean Ibrahim 

 1ث

 وهاية انحسب ومؤتمس انصهح )تابع(

 انعمم نتحميك انسالو

 انشيىعيّة في زوسيا

( )شرح الدرس صادّية في أوروبا بعد المعاهدات )حصةمعاهدة فرساي واألوضاع السياسّية واإلقت -
 فيديو، خرائط، صور،...(  –بطرق ناشطة 

 فيديو، خرائط، صور،...(  –( )شرح الدرس بطرق ناشطة عصبة األمم )حّصة -
 إختبار -
( )شرح الدرس بطرق ناشطة ةل الشيوعّيين إلى السمطة  )حصّ أسباب سقوط النظام القيصري ووصو  -

 فيديو، خرائط، صور،...(

 حصص 4

Jean Ibrahim 

 2ث

 انشيىعيّة في زوسيا

 انحسكة انفاشيّة

 انحسكة انىاشيّة

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

)حّصة( )بحث يقوم به مجموعة من   ظروف قيام الحركة الفاشّية، مبادئها ووصولها الى الحكم -
 التالميذ ويتولون عرضه في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

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

 حصص 4

Jean Ibrahim 

 (1األشمات اندونيّة انكبسي ) 1ك

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

 إختبار -
 حصص 3

Jean Ibrahim 
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يقوم به مجموعة من التالميذ ويتولون عرضه )بحث غزو الحبشة، الحرب األهمّية اإلسبانّية )حّصة(  -
 في الصف لموصول الى اإلستنتاجات المطموبة(

 

 2ك

 

 (2األشمات اندونيّة انكبسي )

 انحسب في بىنىويا

 

 

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

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

ني مسابقة لكافة صفوف المرحمة الثانوية يتضمن أسئمة من منهج التاريخ لمسنوات الثالث )األول، الثا -
 والثالث ثانوي(

 حصص 4

Jean Ibrahim 

 شباط

 

انحسب وانسهطىة مىر أواخس انمسن 

 انتاسع عشس

 3سياسة التتريك، الجمعيات واألحزاب العربّية، المؤتمر العربي في باريس، الثورة العربّية الكبرى ) -
 حصص 3 حصص(

Jean Ibrahim 

 آذار

تفكك انسهطىة انعثماويّة ولياو 

 انتسكيّةانجمهىزيّة 

 

 تازيخ مصس انحديث

 

 تازيخ سىزيا انحديث

 بيكو، وعد بمفور، تنظيم الجمهورّية التركّية. )حصتان( –إتفاقّية سايكس  -
 )حصة( 6331ومعاهدة  قناة السويس -
 إختبار -
 

 حصص 4

Jean Ibrahim 

 انحديث انعساقتازيخ  نيساى
 السورّية، الثورة الكبرى، )حصة(المؤتمر السوري العام، إعالن المممكة العربّية  -
 )حصة( 6331الثورة العراقّية، معاهدة  -

 حصتان

Jean Ibrahim 

 أيّار

 نممهكة انعسبيّة انسعىديّةا

 

 تازيخ بهدان شمال أفسيميا

 تأسيس المممكة العربّية السعودّية )حصة( -
 منجزات عبدالعزيز آل سعود )حصة( -
 الثورة الجزائرّية )حصتان( -

 حصص 4

Jean Ibrahim 

 Jean Ibrahim حصة وضع لبنان عشّية الحرب العالمّية األولى - تازيخ نبىان انحديث حزيراى

 


