
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                        

 وحدة دراسّية حضيرت            

 2017/2018الفصل الثاني من العام الدراسّي                  

 التاريخية الدراسات 
 حركات تحررية ونضالية 

 التاريخ 

 1_25:من
 

 2018-3-15:إلى الحادي عشر االدبي : الصفّ 

 تدريسها. واستراتيجياتأّوال: فكرة الوحدة الكبرى، واألهداف العاّمة الخاّصة بكّل فرع من فروعها، 

الفكرة الكبرى 
 للوحدة

 حركات تحررية ونضالية 

 الدرس
 وعدد حصصه

 األهداف التعليميّة
الخبرات 
 السابقة

 األسئلة األساسيّة
 استراتيجيات
التدريس 
 المقترحة

وسائل التعلّم 
 هومصادر

حركات التحرر 
الوطني مفهومها 

 واهدافها
 
 

 حصص5

ان يوضح مفهوم حركات -1 
 وخصائصهاالتحرر الوطني 

ان يستنتج الظروف التي ادت -2
 لظهور حركات التحرر الوطني 

-ان يعرف العصيان المدني-3
 الالعنف–المقاومة الشعبية 

ان يستنتج العالقة بين حركات -4
 التحرر والمقاومة الشعبية 

ان يحلل اهداف حركات التحرر -5
 الوطني 

ان يعدد الوسائل واالساليب -6
التي اتبعتها الحركات التحررية 

 لتحقيق اهدافها 
ان يوضح العوامل التي ادت -7

 الى نجاح حركات التحرر
ان يوضح الموقف الدولي من -8

 حركات التحرر

ربط محتوى 
الوحدة الجديدة 
بالفصل االول 

والمرخلة 
ة التي االستعماري
تعد السبب 

الرئيسي في 
ظهور حركات 

 التحرر

ما المقصود بحركات -1
 المقاومة الشعبية-التحرر

عدد خصائص حركات -2
 التحرر الوطني

ما هي عوامل تزايد -3
الوعي القومي والوطني 
 بين شعوب المستعمرات 

عدد اهداف حركات -4
 التحرر الوطني 

بين الموقف الدوليمن -5
 حركات التحرر

اسئلة الدرس  حل-6
 13ص

 

 المناقشة 
االسئلة 

وانواعها قبلي 
 وختامي 
عصف 

الدهن)استمطار 
 االفكار(

اسلوب تعلمي 
 تعاوني 

استراتيجية 
 لعب االدوار 

 
 

 الكتاب المدرس 
 شفافيات 

 صور
فيديوهات عن 

حركات تحررية 
 عالمية وعربية 

 
مثال )الثورة 

 الجزائرية (
 
 
 
 
 
 
 



 

 

حركة التحرر 
 وباالوطني في ك

 
 

 حصص5

ان يعين الطالب موقع كوبا -1 
 على الخريطة 

ان يستنتج الطالب اهمية موقع -2
 كوبا 

ان يوضح الطالب دوافع -3
 االستعمار االسباني في كوبا 

ان يبين الطالب السياسة -4
 االستعمارية االسبانية في كوبا 

ان يتتبع الطالب الصراع على -5
كوبا بين الواليات المتحدة 

 ياواسبان
بالت ان يناقش الطالب تعديالت -6

 واثرها 
ان يوضح الطالب دور الثورة -7

الكوبية في انهاء الحكم 
 االستبدادي في كوبا 

ان يستنتج الطالب تطور -8
 االحداث في كوبا بعد نجاح ثورتها 

ان يفسر فرض الواليات -9
المتحدة الحصار على كوبا عام 

1962 

ربط الدرس  
السابق بحركة 

الكوبية  التحرر
وثورتها 

 المعاصرة 
ويتم من خالل 

االسئلة ومقارنة 
ما تحقق من 

اهداف في الدرس 
 السابق 

 عرف ما يلي -1 
 اتفاقية باريس 
–تعديالت بالت 

ازمة -جوانتانامو
 الصواريح الكوبية 

ما هي دواف -2
االستعمار االسباني في 

 كوبا 
تتبع السياسة -3

االسبانية في االستعمارية 
 كوبا

عدد بنود تعدبالت -4
 بالت

ما هي االساليب التي -5
اتبعتها الثورة الكوبية 
في التخلص من الحكم 

 االستبدادي 

 التقويم القبلي
 التقويم الختامي 
اسلوب التعلمي 

 التعاوني
 مناقشة وحوار 

 ورقة عمل 
 

 
 

 كتاب مدرسي
 شفافيات 

 صور 
 فيديوهات 

خارطة امريكيا 
 الالتينية 

 
 
 
 

 حركة التحرر
الوطني في 

 فيتنام
 

 حصص5

ان يعين الطالب موقع فيتنام -1
 على الخريطة

ان يستنتج الطالب اهمية موقع -2
 فيتنام 

ان يعرف المقصود بالهند -3
ديان بيان -الفيت منه–الصينية 

 داي كوفيت–باوداي -فو
ان يصف الطالب اوضاع فيتنام -4

 قبل االحتالل الفرنسي 
ان يوضح دوافع االستعمار -5
 لفرنسي لفيتناما

ان يبن السياسة الفرنسية خالل -6
 احتاللها لفيتنام 

ان يتتبع اوضاع فيتنام خالل -7
الحرب العالمية لثانية)االختالل 

 الياباني(
ان يحلل الطالب دور الفيت منه -8

في مقاومة االحتالل الفرنسي 
 والياباني

ان يستنتج االوضاع التي ترتبت -9
 يتنام على خروج الفرنسيين من ف

 
 

 
 

ربط الدرس 
الحالي بالسابق 

مع مقارنة 
االحداث ةاالسباب 

والنتائج لكلتا 
الدولتين كوبا 

 وفيتنام

-عرف الفيت منه-1
-ديان بيان فو-باوداي

 الهند الصينية 
عدد دوافع االستعمار -2

 الفرنسي لفيتنام
 
ما هي السياسة التي -3

اتبعتها فرنسا في فيتنام 
 اثناء االحتالل 

اوضاع فيتنام  بين-4
 خالل االحتالل الياباني

 
خروج القوات -علل-5

 االمريكية من فيتنام
  

 تقويم قبلي 
 تقويم ختامي 

 ورقة عمل 
 مناقشة 

 حوار 
استمطار 

االفكار 
 )عصف(

 كتاب مدرسي
 فيديو

 شفافيات
 صور 

الهند خارطة 
 الصينية 



 

 

حركة التحرر 
 الوطني في الهند

 حصص5

الهند ان يعين الطالب موقع -1
 على الخريطة 

-ان يعرف الطالب الساتياغراها-2
 مسيرة الملح-مجزرة امريستيار

ان يصف الطالب اوضاع الهند -3
 قبل التغلغل االستعماري البريطاني

ان يوضح الطالب التغلغل -4
 االستعماري البريطاني في الهند 

 مطلع القرن السابع عشر 
ان يستنتج الطالب دوافع -5

 تالل الهندبريطانيا من اح
ان يستنتج السياسة -6

االستعمارية البريطانية في الهند 
 بعد االحتالل 

ان يبين الطالب درو الحركة -7
 الوطنية ف استقالل الهند

 
 

من خالل التقويم 
القبلي يتم ربط 

 الدرس بما سبقه 
مع توضيح الشبه 

بين الدول 
 السابقة والهند

عرف المصطلحات -1
 التالية 

العصيان –الساتياغراها 
–امريستار -المدني

 مسيرة الملح
بين اوضاع الهند قبل -2

 التغلغل البريطاني فيها 
عدد دوافع بريطانيا -3

 من احتاللها للهند
ما هي وسائل -4

المقاومة السلمية التي 
 اتبعها غاندي 

حل اسئلة الدرس -5
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 تقويم قبلي 
 تقويم ختامي 

 مناقشة الطلبة 
اسلوب تعلمي 

 تعاوني 
 
ل اسئلة ح

 الدرس 

شبه خارطة 
 القارة الهندية 

 الكتاب
 فيديو
 صور

 

الحركة الوطنية 
الديمقراطية في 

  الصين
 حصص5

 
ان يعين الطالب موقع  -1

 الصين على الخريطة
ان يستنتج اهمية موقع -2

 الصين
ان يصف الطالب اوضاع -3

الصين قبيل اندالع الثورة 
 فيها 

ان يوضح الطالب المراحل -4
 بها الثورة الصينية  التي مرت

ان يعرف المقصود -5
 المسيرة الطويلة -الكيومنتانغ

ان يعدد اهداف الحركة -6
 الوطنية الصينية الديمقراطية 

ان يفكر الطالب في -7
االسباب التي دفعت 

الشيوعيين بالقيام بالمسيرة 
 الطويلة 

ان يبين الطالب الموقف -8
الدولي من الحركة الوطنية 

 لصينية الديمقراطية ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ربط الدرس 
السابق بالجديد 
من خالل طرح 

االسئلة على 
 الطلبة 

 
نهاية الدرس 

اجراء مقارنة بين 
الثورة الصينية 

والثورة 
الكوبية)الشيوعية

) 

ما المقصود بالثورة -1
 حملة الشمال-الصينية

فسر حرب االبادة -2 
الجماعية ضد الشيوعيين 

 في الصين
 
ركة ما هي اهداف الح-3

 الوطنية الصينية
 
بين الموقف الدولي -4

من الحركة الوطنية 
 الصينية 

حل اسئلة الدرس -5
 45ص

 مناقشة الطالب 
 له قبليةئاس

 تقويم ختامي 
مناقشة وحوار 

الطلبة في 
 االهداف 

 

 الكتاب
صور 

 وشفافيات
 فيديوهات 

-خارطة الصين
 اسيا



 

 

حركات التحرر 
في الوطن 

 العربي
 
 حصص5

طالب حال الوطن ان يصف ال-1
 العربي قبل ظهور حركات التحرر

ان يفسر الطالب اسباب ظهور -2
 حركات التحرر

ان يعرف الطالب -3
-المقصودبسياسة خد وطالب

البرنامج -تصريح االطلسي
الميثاق -اليونسكو-المرحلي

 القومي الفلسطيني 
ان يحلل الطالب االساليب التي -4

 اتبعتها حركات التحرر العربية 
يتتبع الطالب السياق  ان-5

التاريخي النطالق الثورة 
 الفلسطينية

ان يعدد الطالب االشكال التي -6
اتبعتها حركة التحرر الفلسطيني 

 في مقاومة المحتل
ان يستنتج الطالب الموقف -7

 الدولي من حركات التحرر العربية
 

ربط الدرس 
السابق بالجديد 
من خالل طرح 

االسئلة على 
الطالب وصوال 

مقارنة حركة  الى
التحرر 

الفلسطيني بغيرها 
 من الحركات 

 عرف المقصود ب-1
-سياسة خد وطالب
-البرنامج المرحلي

الميثاق القومي 
 الفلسطيني 

 
ما هي االساليب التي -2

اتبعتها حركات التحرر 
العربية ضد القوى 

 االستعمارية 
 
بين الموقف الدولي -3

من حركات التحرر 
 العربية 

 
 لكتاب صحل اسئلة ا-4

 تقويم قبلي 
 تقويم ختامي 

 مناقشة الطلبة 
اسلوب تعلمي 

 تعاوني 
 

حل اسئلة 
 الدرس

 الكتاب
خارطة الوطن 

 العربي
 فييوهات
 شفافيات
 عارض 

حوار مفتوح 
 وتقييم 

 
 حصة 2

 امتحان الشهرين

ان يعدد الطالب الدول التي -1
مثلتها حركات التحرر ويعينها 

 على الخريطة
اساليب حركات  ان يوازن بين-2

 التحرر في الدروس السابقة
ان يعدد امثلة لحركات تحرر -3

 سلمية واخرى مسلحة 
ان يستنتج الطالب دور حركات -4

 التحرر في الوصول لالستقالل

مراجعة ما شرح 
سابقا من خالل 

 طرح االسئلة 
 

حوار مفتوح مع 
الطلبة حول ما 
هية استفادتهم 

من مواضيع 
الوحدة واثرها 

 عليهم 

 تقويم قبلي  
 تقويم ختامي 

 مناقشة الطلبة 
اسلوب تعلمي 

 تعاوني 
 

حل اسئلة 
 الدرس

امتحان نصف 
 حصة1الفصل 

 ثالثا: األدلّة والبراهين على نواتج التعلّم:

 ملف اإلنجاز المشروع النشاطات أوراق العمل االختبارات
    2ورقة عمل  اختبار كتابّي بالوحدة.

 التقويم أدواترابعا :

 التقويم واتأد
  المالحظة.

  المالحظة.

  سلّم تقدير وصفّي.

  قائمة رصد.

 يّة النهائيّة للمتعلّمين بعد الوحدة الدراسيّة.ئرابعا: المهّمة األدا

 (صور معرض) مثال  المهّمة األدائيّة

  الوسيلة

  الهدف

  الدور

  الجمهور



 

 

 

  الموقف

 معرض صور المخرج

  معايير النجاح

 

 خامسا: سلّم التقدير الوصفّي لمهّمة األداء

 (4متميّز ) (3كفء ) (2ناٍم ) (1مبتدئ ) التوقّعات
مجموع 

 النقاط
      ارتباطها بالمحتوى

      تعاون الطلبة

      الجانب التقني

      التسلسل والترتيب

 

 اعداد المعلم 

 وسيم ربيع

 بيت سوريك الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2وحدة دراسيّة حضيرت

 2017/2018الفصل الثاني من العام الدراسّي           

 الدراسات االجتماعية

 الوحدة الدراسيّة
 التاريخ   النظم السياسية في العالم وتطبيقاتها 

 3-15:من
 

 5-7:إلى  الحادي عشر: الصفّ 

 تدريسها. واستراتيجياتعها، أّوال: فكرة الوحدة الكبرى، واألهداف العاّمة الخاّصة بكّل فرع من فرو

الفكرة الكبرى 
 للوحدة

 االنظمة السياسية في العالم

 الدرس
وعدد 
 حصصه

 األهداف التعليميّة
الخبرات 
 السابقة

 األسئلة األساسيّة
 استراتيجيات
التدريس 
 المقترحة

وسائل التعلّم 
 ومصادره

النظام 
السياسي 
مفهومه 
 واشكاله

 حصص4

ام ان يعرف المصطلحات النظ-1
-سيادة القانون-المواطنة-السياسي

الديمقراطية المباشرة والغير والشبه 
 مباشرة

اي يسمي بعض النظم السياسية في -2
 الحضارات  قبل االسالم

 ان يوضح مفهوم الدولة واركانها-3
 ان يعدد وظائف الدولة-4
 ان يفسر نظريات نشأت الدول -5
ان يستنتج الطالب مقومات الدولة -6

 المدنية 
ان يستنتج اهمية مشاركة االفراد في -7

 االنتخابات
 

اسئلة عن الوحدة 
االولى حركات 

التحرر ودورها 
في قيام الدول مع 
اختالف االنظمة 
التي سادت بعد 

الحركات 
  التحررية

ما المقصود ب -1
النظام -المواطنه
-الدولة-السياسي

 الديمقراطية
 عدد وظائف الدولة-2
استنتج اهمية سيادة -3
انون في الدولة الق

 المدنية
عدد مقومات الدولة -4

 المدنية
علل الديمقراطية -5

المباشرة ال تصلح في 
الوقت الحالي كنظام 

 سياسي

 مناقشة الطلبة 
استخدام 

اسلوب الحلقات 
 الدراسية 

اسلوب الطالب 
 المعلم 

استخدام 
اسلوب الدراما 

 بالتعليم 
حل اسئلة 
 69الكتاب ص

الكتاب 
 المدرسي

 
 اتفيديوه

 شفافيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخالفة 

 االسالمية
 حصص4

ان يوضح الطالب المقصود  -1
-البيعة عامة وخاصة-بالخالفة

 امارة االستيالء-والية العهد
ان يبين الطالب السياق  -2

التاريخي لظهور الخالفة 
 االسالمية 

ان يعدد الشروط الواجب  -3
 توافرها في الخليفة

ان يوضح الطالب طرق تعيين  -4
 الخليفة

يستنج العالقة بين الخالفة  ان -5
 ووالية العهد

 ان يبين الطالب مهام الخليفة -6
 
 
 
 
  

تقويم قبلي وربط 
السابق بالدرس 

من خالل الحالي 
اجراء مقارنة بين 

االنظمة السابقة 
  ونظام الخالفه

ما المقصود ب -1
-والية العهد-الخالفة

 السقيفة–البيعة العامة 
ما هي الشروط -2

ي الواجب توافرها ف
 الخليفه

عدد صالحيات الخليفة -3
 في الدولة االسالمية

متى انتهى نظام -4
 الخالفة االسالمية 

وازن بين طرق -5
اختيار الخالفة في العصر 

 الراشدي واالموي
 

الحوار 
والناقشة مع 

 الطلبة
 ورقة عمل 

اسلوب 
 المجموعات 

استمطار 
 االفكار 

 
 الكتاب 

خارطة العالم 
  االسالمي
 شفافيات

 ديوهات في
 
 
 
 
 
 
 



 

 

النظام 
الملكي 
 المطلق

 حصص4

ان يوضح الطالب المقصود ب النظام -1
-نظرية الحق االلهي-الملكي المطلق

 الثورة الفرنسية 
ان يبين السياق التاريخي لظهور -2

 النظام الملكي المطلق في اوروبا
ان يحدد الطالب مهام الملك في -3

 النظام الملكي المطلق
الحكم االلهي في ان يفسر نظرية -4

 الحكم في اوروبا
ان يستنتج الطالب ايجابيات وسلبيات -5

 النام الملكي المطلق
ان يفسر الطالب الموقف االوروبي -6

من تغير النظام الملكي المطلق في 
  فرنسا

ان يعطي الطالب امثلة على انظمة -7
 ملكية في عصرنا الحالي 

 
 
 
 

ربط الدرس 
بدرس السابق 

ة الملكية المطلق
مع اجراء مقارنة 
بين نظام الخالفة 
ونظام الملكية بعد 

 نهايه الدرس
 

ما المقصود ب النظام -1
 الملكي المطلق

عدد مهام  الملك في -2
 النظام الملكي المطلق

ما المقصود بنظرية -3
 الحق االلهي في الحكم

عدد ايجابيات النظام -4
 الملكي المطلق

اعطي امثلة على -5
نا انظمة ملكية في عصر

 الحالي 
 

 مناقشة وحوار 
تقويم قبلي 

 وختامي
 ورقة عمل

 المجموعات 

الكتاب 
 المدرسي
 اوروبا خارطة 

 فيديوهات
 شفافيات

النظام 
الملكي 

  البرلماني
 حصص5

ان يوضح الطالب المقصود ب النظام -1
-معركة بوفين–الملكي البرلماني 

ال -الثورة المجيده-الماغناكارتا
 ستيورات

 
لطالب السياق التاريخي ان يبين ا-2

لظهور النظام الملكي البرلماني في 
 بريطانيا

 ان يحلل الطالب ميثاق الماغنا كارتا-3
 
ان يحدد الطالب مهام الملك -4

 وصالحياته في النظام الملكي البرلماني
 
ان يبين الطالب طريقة تشكيل -5

 الحكومة في النظام الملكي البرلماني 
الحيات الملك ان يقارن الطالب بين ص-6

 في النظام المطلق والبرلماني
 
ان يعدد الطالب انظمة ملكية برلمانية -7

 في الوقت الحالي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تقويم قبلي 
لمعرفة مدى 

تحقق االهداف 
وصوال السابقة 

الى مقارنة بين 
الملكية المطلقة 

والبرلمانية نهاية 
 الدرس 

 

 ما المقصود ب -1
الملكية  -2

-البرلمانية
-معركة بوفين
 ال ستيوارت

ما هي مهام  -3
الملك في 
النظام الملكي 

 البرلماني
عدد االفكار  -4

الرئيسية التي 
تضمنها ميثاق 

 الماغنا كارتا
عدد بعض  -5

االنظمة 
الملكية 

البرلمانية في 
 الوقت الحاضر

ايهما اقوى  -6
حكومة 

ائتالفية ام 
حكومة اغلبية 

 رايك-

مناقشة وحوار 
 مع الطلبه

 تقويم قبلي 
 تقويم ختامي 
 المجموعات 

عصف االفكار 
 واستمطارها 

 اوروباخارط 
الكتاب 

 المدرسي
 السبورة

 فيديوهات
 شفافيات



 

 

النظام 
 الجمهوري

 حصص5

وضح المقصود ب النظام -1
روح -الفصل بين السلطات-الجمهوري

 القوانين
ان يبين الطالب السياق التاريخي -2

 لظهور النظام الجمهوري 
سلطات ان يوازن الطالب بين عمل ال-3

 الثالث في الدولة
ان يحدد الطالب مهام الرئيس 40

 وصالحياته في النام الجمهوري
ان يستنتج الطالب طرق اختيار -5

 الرئيس في النظام الجمهوري 
ان يوضح الطالب اهمية االنتخابات -6

 في النظام الجمهوري
ان يبين الطالب ايجابيات وسلبيات -7

 النظام الجمهوري
 

ربط الدرس 
ق بالجديد الساب

من خالل حوار 
مع الطلبة 

والوصول في 
نهايه الدرس الى 
ايجاد مقارنة بين 
الملكية البرلمانية 

 والجمهوري

وضح المقصود ب -1
الفصل -النظام الجمهوري

 بين السلطات
عدد مهام السلطة -2

التشريعية في النظام 
 الجمهوري

ما هي مهام الرئيس -3
 في النظام الجمهوري 

 
تيار وضح طرق اخ-4

الرئيس في النظام 
 الجمهوري

 
اعطي امثلة على  -5

انظمة جمهورية في 
 وقتنا الحالي

مناقشة وحوار 
 مع الطلبه

تشكيل 
 مجموعات
 تقويم قبلي

 تقويم ختامي
حل اسئلة 
 95الكتاب ص

الكتاب 
 المدرسي

 صور
 غرفة العرض 

 ابحاث

حوار 
 مفتوح

 حصص4

ان يستنتج الطالب الفروقات بين -1
 اسية التي احتوتها الوحدةالنظم السي

ان يعطي الطالب امثلة على نظم -2
ديمقراطية وملكية واستبدادية في 

 عصرنا الحالي
ان يبين الطالب دور االفراد في -3

 االنظمة السياسية 
 

يجيب الطالب على  مراجعة لما سبق
 98االسئلة صفحة 

 امتحان وحدة

 امتحان وحدة
 

نهاية الفصل 
 5-8الثاني

 

 دلّة والبراهين على نواتج التعلّم:ثالثا: األ

 ملف اإلنجاز المشروع النشاطات أوراق العمل االختبارات
    2ورقة عمل  اختبار كتابّي بالوحدة.

 أدواتالتقويمرابعا :

 التقويم واتأد
  المالحظة.

  المالحظة.

  سلّم تقدير وصفّي.

  قائمة رصد.

 تعلّمين بعد الوحدة الدراسيّة.يّة النهائيّة للمئرابعا: المهّمة األدا

 (صور معرض) مثال  المهّمة األدائيّة

  الوسيلة

  الهدف

  الدور

 الجمهور
 
 

  الموقف

 معرض صور المخرج

  معايير النجاح

 



 

 

 خامسا: سلّم التقدير الوصفّي لمهّمة األداء

 (4متميّز ) (3كفء ) (2ناٍم ) (1مبتدئ ) التوقّعات
مجموع 

 النقاط
      ها بالمحتوىارتباط

      تعاون الطلبة

      الجانب التقني

      التسلسل والترتيب

 

 وسيم ربيع

 بيت سوريك الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كل عام وانتم بخير

 نهاية الفصل الثاني

 وسيم ربيع


