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 ثانويمن التعليم ال الثالثة السنة منهاج التاريخ 

 

 :الوحدات التعلمية 
 م1494ــ  1491تطور العالم في ظل القطبية الثنائية  ما بين  .1

  (ثنائية قطبية)  بروز الصراع وتشكل العالم .. ( 

 ( تـ إق -آفـ ) . األزمات الدولية في ظل الصراع بين الشرق والغرب 

  (ميع الشعبج)  . االنفراج الدوليمساعي  

 ( جميع الشعب)  من الثنائية إلى األحادية القطبية 

 م1494 ـ  1491بين   االجزائر م 2

 ( تـ إق -آفـ ) 

 

 

 ( تـ إق -آفـ ) 

 

 . م 1494ــ  1491ـ تطور العالم الثالث ما بين   3
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الكفاءة الختامية

91919191

  

 

 

 

 

   

 

 

 

9

91919191

 

                             3كفاءة قاعدية 

         

91919191

 

 1الوحدة التعليمية  

           تطور العالم في ظل األحادية القطبية       
 م1494/م1491ما بين

 

 

3الوحدة التعليمية 

 م1494/م1491ما بين

                  2الوحدة التعليمية 

              

  م1494/م1491ما بين الجزائر 

                     

2

91919191
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 . 5494ـ  5491ما بين   ةتطور العالم في ظل الثنائية القطبي   :1 الوحدة التعليمية 

        

 الموارد المشكلة للكفاءة                                                           

 . 1الكفاءة القاعدية 

لقطبية        ا لم في ظل  لعا ا تطور  تعكس ظاهرة  لية  إشكا م وضعيات  ما أ

على دراسة ظاهرة التطور :   يكون المتعلم قادرا  5494ـ 5491الثنائية  بين 

 .ت الداللة باعتماد السندات المختلفة ذا

 الوضعيات  التعلمية

 : اشكالية تخص 

 ية المفاهيم األساس والنشاطات  االداءات 

 

بروز الصراع وتشكل 

 (ثنائية قطبية )   العالم 

 

 جميع الشعب     

 

 :من خالل سندات دالة يدرس 

التاريخية ، االقتصادية ، ) ـ معايير تشكل العالم 

 ( .االجتماعية ، العلمية ،التكنولوجية 

عالقات صراع لملء ) ـ طبيعة العالقات بين الكتلتين 

 (الفراغ 

مشروع مارشال  ، ) اصة بكل كتلة ـ االستراتجيات الخ

 ( الكوميكون   تدعيم حركات التحرر 

 

 

 

 عالم الشمال ـ عالم الجنوب ـ 

 العالم الثالث ـ العالم المتقدم ـ 

الليبيرالية الشيوعية 

 االشتراكية

 اإلمبريالية   

الشرق ـ الغرب ـالحلف 

 األطلنطي ، حلف وارسو 

 الصراع االديولوجي ـ 

 راغ ـ سياسية ملء الف

صراع النفوذ ـ سياسية 

 التكتل ـ 

القطبية الثنائية ـ المجال 

 الحيوي

 ـ سياسية االحالف

 ـ سياسة المشاريع ـ  

 األزمات الدولية ـ 

 الحرب الباردة 

ـ االنفراج ـ التعايش السلمي 

 ـ األحادية القطبية ـ 

 الشرعية الدولية ـ 

 المنظمات غير الحكومية ـ 

 .تجارة المنظمة العالمية لل

األزمات الدولية في ظل 

الصراع بين الشرق 

 والغرب 

تسيير  -آداب وفلسفة   

 و اقتصاد

 

 :من خالل سندات دالة يدرس  

برلين ، كوبا ، كوريا )ـ خارطة األزمات الدولية 

 (.،السويس 

 ـتفسير طبيعة الصراع وانعكاساته

 

 

 االنفراج الدوليمساعي 

 جميع الشعب  

 :يدرس من خالل سندات 

التنافس في مجال  الفضاء ) عوامل الجنوح إلى السلم 

 (.،توازن الردع النووي 

العالم الثالث وكتلة عدم )ـ الظروف الدولية السائدة 

 (االنحياز

  

من الثنائية إلى األحادية 

 القطبية 

 جميع الشعب

 :من خالل سندات يدرس 

 ـ تفكك الكتلة الشرقية وسياسية التطويق 

 النظام الدولي الجديد ومؤسساته الفاعلة ـ مالمح 

  وضعية إدماجية 
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 :  2الكفاءة القاعدية 

يكون  5494ـ 5491أمام وضعيات إشكالية تعكس تطور الجزائر ما بين 

 ل السندات المختلفة دراسة ظاهرة التطور باستغال: المتعلم قادرا على 

 . ذات العالقة بموضوع الدراسة

 

 5494ـ 5491الجزائر ما بين     :2الوحدة التعلمية 

 

 .الموارد المشكلة للكفاءة 

 الوضعيات التعلمية 

 :اشكالية تخص 

 المفاهيم األساسية  والنشاطات  االداءات

 

الوعي تبلور من 

 الوطني الجزائري

 التحريريةالثورة  إلى

 

 -ب وفلسفة آدا

 تسيير و اقتصاد

9

91919191

9113

 

حرب التحرير، الثورة 

 التحريرية، النشاط المسلح

األحزاب الوطنية ، المؤتمر 

 9131اإلسالمي 

 سياسة اإلغراء 

 سياسية القمع 

 التيار الثوري 

 تصفية االستعمار 

 المد التحرري 

 المواثيق 

 البرنامج ، البيان 

 الدبلوماسية 

 مشروع سوستال،

ة ، المكاتب العربي 

 المحتشدات  

 قسنطينة  مشروع 

 مخطط شال وموريس

 القوة الثالثة ، سلم الشجعان 

المخططات اإلنمائية، 

الثورات الصناعية، 

 .الزراعية ، الثقافية 

. 

العمل المسلح ورد 

 فعل االستعمار 
 

 جميع الشعب

استعادة السيادة 

الوطنية و بناء الدولة 

 الجزائرية 

 جميع الشعب    

919111

9191

ير الجزائر تأث

وإسهامها في حركة 

 التحرر العالمية

 -آداب وفلسفة 

 تسيير و اقتصاد

   يةوضعية إدماج
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 5494ـ  5491تطور العالم الثالث ما بين  3

 

 المفاهيم األساسية   

3

 .م 5494ـ 5491الثالث ما  بين  مأمام وضعيات إشكالية تعكس تطورا لعالـ  
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  جميع الشعب   

 

 

 
 

 

          

 جميع الشعب 

91999111

 

 

تسيير و  -آداب وفلسفة 

 قتصادا

 

 


