
 ( 2019/  2018)  ج املعاد كتابتهاهريخ للسنة الرابعة متوسط مع املنتكييف كتاب التا

 الوضعيات التعلميةأنماط  الكفاءة اتمركب الميدان 
السندات الممكن استعمالها من الكتاب 

 المفعول الساري
 السندات المقترحة وغير الواردة في الكتاب الساري

الوثائق 
 التاريخية

لوثيقة التاريخية وفق يدرس ا/  1م 

تحليلها  الوثيقة،خطوات منهجية )تقديم 
.واستخالص مضمونها(  

 تعلمية مشكلة وضعية - 1و 

 :تخص
 وتحليلها الوثيقة تقديم كيفية ـ

 المعلومات واستخالص
 منها الضرورية

 :مقتطفات من وثائق تاريخية مختلفة

 ص (3،4ص)سند27( ،3)سند25ـ ص

،29،45(3). 

 ،59،65(،4،5)53، (3)52(،1)سند51

يمكن توظيفها لخدمة الوثائق  (،01)70

 .التاريخية

ـ  ) معاهدات ـ رسائل عرض لمجموعة من الوثائق التاريخيةـ 

  إلبراز تنوع الوثائق. ـ بيان ...( اتخطاب

ـ يستخدم أي وثيقة من الوثائق المذكورة سابقا او يأخذ وثيقة 
الوثيقة التاريخية  جديدة للفترة محل الدراسة في خطوات دراسة

 المنصوص عليها في المنهاج.

يقدم دراسة تحليلية نقدية لرسالة /:  2م 

يخص الدوافع الحقيقية بولينياك فيما 
 ....لالحتالل الفرنسي للجزائر

 تعلمية مشكلة وضعية - 2و 

  :تخص

 إلى لينياك بو رسالة نموذج ـ 
 . أوربا وأمراء ملوك

ماي 12الة بولينياك الى أمراء وملوك اوروبا ـ يستعمل رس  .غير موجودة -

  .*م1830

 ببولينياك. التعريف   -

يدرس وثيقة نداء أول نوفمبر / :  3م 

 .لشرح دالالت الحدث

وضعية مشكلة تعلمية  - 3و 
 تخص: 

نوفمبر  اول نموذج نداءـ 
1954 

ف نداء أول نوفمبر لشرح دالالت يوظ -
في  لّححتمية اللجوء الى العمل المس حدث

 متوسط. 4من الكتاب م س  83-82ص 

 

     

التاريخ 
 الوطني

تطور حول يقدم عرضا / :  1م 

المقاومة الوطنية لالستعمار الفرنسي 
في الجزائر )المقاومة الشعبية ـ العمل 
 .السياسي ـ التوجه نحو الكفاح المسلح(

وضعية مشكلة تعلمية  - 1

 تخص:
المقاومة  أساليبـ تنوع 
 .الوطنية

 

الكتاب المدرسي من  31إلى  21ص  -

 .2016 الرابعة متوسط

 

 من الكتاب المدرسي. 33وص  32ص  -

 
 

من الكتاب  63 الى 41 فحةصالـ من 

 متوسط. سنة الرابعةلل المدرسي

 : يمكن لألستاذ االستعانة بعدة وثائق دالة مثل -
الجاسوس بوتان للمراكز الدفاعية  التي وضعها خريطةال -

 .1808 يةالجزائر

 .إلى أهالي الجزائر نداء دي بورمون  -
 صورة لإلنزال الفرنسي بسيدي فرج. -
 صورة لمعركة اسطاوالي. -

 .  1830 جويلية 05 داي حسيناالستسالم للمعاهدة وثيقة  -

 .1830خريطة توسع االحتالل الفرنسي بعد  -

 صورة الحاج أحمد باي. -
 .)كتاب المرآة( خوجةمقتطفات من مذكرات حمدان بن عثمان  -
 مخطط لهيكلة دولة األمير عبد القادر. -
 ص معاهدة التافنة.ن -
 جدول مختلف المقاومات الشعبية الجزائرية. -
 .)األهالي(ن األنديجينا نسخة من قانو -

 .1919رسالة األمير خالد الى الرئيس األمريكي وودرو ولسن. -

- ........... 



 

يشرح ظروف وأسباب اندالع / :  2م 

ويشرح  1954الثورة التحريرية 

 .خصوصيات كل مرحلة من مراحلها

وضعية مشكلة تعلمية  - 2

 تخص:
ـ ظروف وأسباب اندالع 

الثورة التحريرية 
حل واستمرارها عبر مرا

سجلت انتصارات وبطوالت 
 شعبية.

من  141 الصفحة إلى 75ـ من ص 

 وسط.الرابعة مت درسي للسنةمتاب الكال
 

 صور ووثائق وسندات وظيفية تتعلق بالمرحلة محل الدراسة. -

يستغل سندات ذات داللة لتأكيد / :  3م  

مواقف الدولة الجزائرية اتجاه القضايا 
 .العادلة في العالم

وضعية مشكلة تعلمية  -3
 تخص:

تجاه ــ موقف الدولة الجزائر 
 العالم.في  القضايا العادلة

 يثاق طرابلس.مقتطف من م 133ص  -

 .150وص  148ص  -

 .12إلى  08من سندات  150ص   -

 .02و  01سندات  163ص  -

( مقتطف من خطاب الرئيس  164ص  -

 .هواري بومدين (

  

 

التاريخ 
 العام

يستقرئ الخريطة بأهم مواقع / :  1م 

 .بؤر التوتر في العالم في الوقت الراهن

 تعلمية مشكلة وضعية-1 

 :تخص
   التوتر بؤر مفهوم

 

حديد بؤر التوتر في الوقت تاستعمال خريطة العالم السياسة و - ال توجد في الكتاب. ـ
الصحراء  إفريقيا:ن، : فلسطين والكوريتيسياآ الراهن مثال في

  الغربية.

يختار موقعا من مواقع بؤر  / :  2م  

 .التوتر في العالم لشرح أبعاد الظاهرة

 تعلمية مشكلة وضعيةـ  2 

  :تخص

 محل المنطقة في الصراع أبعاد
 التوتر

 . 1948فلسطين خرائط تقسيم  - ال توجد في الكتاب.ـ 

 القرارات األممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.  -

 .1988نوفمبر  15صورة العالن قيام دولة فلسطين بالجزائر  -

 خريطة االتحاد المغاربي.  -
ه يحرر فقرة يبرز فيها مساندت / :  3م  

تقرير مصير شعب ال يزال يعاني من 
ص  )فلسطين ، االستعمارالهيمنة و 

  .الغربية(

 تعلمية مشكلة وضعيةـ  3 

  :تخص

 التحرر؟  مساندة لماذا

بيان أول نوفمبر  83وص  82ص  -

1954. 
 . 152وص  150وص  149ص  -

 .2016 ديباجة الدستور الجزائري  -

 الميثاق الوطني. -
 ق هيئة األمم المتحدة الخاص بقضايا التحرر.مقتطفات من ميثا -
 .ذات صلة قرارات أممية -

 

  .2016 – 2015طبعة  -الكتاب المدرسي للسنة الرابعة مادة التاريخ  اعتماد في هذا العمل تم   -1 مالحظة:

 اعتماد مراجع أكاديمية. - 2            

  في مصادر ومراجع مختلفة. داتعلى سن يحيلكوجودة في الكتاب المدرسي ولى السندات المإيوجهك جدول التكييف  - 3            


