وزارة التربية والتعميم العالي
المركز التربوي لمبحوث واإلنماء

دنيم تُضيحي حُل انمحاَر َانفصُل انتي عهّق انعمم بٍا
(نهعاو انذراس ّي َ 6102-6102حتى صذَر انمىاٌج انمط ُّرة)
انفٍرس
صفحت
ان ّ

انمادّة انتعهيميّت:انتاريخ

انحهقت انثّانثت

انراسع األساس ًّ..........................................................................................................

1

انمرحهت انثّاوُيت

انثانث انثّإَ ّ
ي تكافح فزٔعّ ........................................................................................

3

يُضاف إنى انحصص انذّراسيّت انمبيّىت في انجذَل أدواي:



 4أساتٍع ذُخصّص ناليرحاَاخ انفصهٍّحٔ ،انرّمٍٍى انًسرًز (انسّعً ٔغٍزِ)...
إفساح انًجال أياو انًرعهًٍٍّ فً األساتٍع انًرثمٍّح نزتط انرّعهًّاخ تًشارٌع ٔأَشطح.

انمادة :انتاريخ

الصف :انتاسع االساسي

انحهقت :انثانثت

انمحُر
انمحُر االَل:
نمحت عامت عه انحرب
انعانميت االَنى

انفصم
 نمحت عامت عه انحرب انعانميت االَنى -اسثاتٓا  -يزاحهٓا َ -رائجٓا

انتعهيم
آَا يعهٕياخ عايح
يكزرج فً انفصٕل
انالحمح

انرزكٍز عهى انجثٓح انشزلٍح
ٔانثحزٌح اسثاتًٓا َٔرائجًٓا

حصراٌ
انمحُر انثاوي:
نبىان في اثىاء انحرب
انعانميت االَنى
 4حصص

 االٔضاع انسٍاسٍح ٔاالجرًاعٍحٔااللرصادٌح.

انشرح
(ما بقي َما ُعهّق انعمم بٍمه
محاَر َدرَس انكتاب انمذرسي
انُطىي َفصُنً)

آَا يعهٕياخ عايح انرزكٍز عهى االذفالٍاخ انسزٌح
يكزرج فً انفصٕل خالل انحزب انعانًٍح االٔنى
االحمح

 ًَٕ انحزكاخ انرحزٌزٌح فً نثُأٌانثهذاٌ انعزتٍح ٔيٕلف انعثًاٍٍٍَ منها.

المحور الثالث:

 -فترة الحكم المباشر

االنتداب الفرنسي

الدستور والحكم الوطني

المحور الرابع:

 َشٕب انحزب انعانًٍح انثاٍَح ٔٔضعنثُاٌ خالل انحزب
يزاحم اسرمالل نثُاٌ حرى انجالء

 4حصص

لبنان االستقالل

 4حصص
انمحُر انخامس:
نبىان انمستقم
 5حصص

 اَرساتّ انى انجايعح انعزتٍح ٔدٔرِ فٍٓا -اَرساتّ انى انًؤسساخ انذٔنٍح ٔدٔرِ فٍٓا

ٌذرس فً يادج انرزتٍح ٌعهك انعًم تكايم انفصم
انٕطٍُح تطزٌمح اكثز
حذاثح كَٕٓا ٔضعد
حسة انًُٓج انجذٌذ
االٔضاع االلرصادٌح ٔاالجرًاعٍح
ٔانثمافٍح

1

تاريخ 6102/01/0

االقتراح
(تُزيع انحصص عهى ما
تبقى مه
محاَرَ/حذاث/درَس)

االتماء عهى حصح ٔاحذج

االتماء عهى حصح ٔاحذج

انحهقت :انثانثت

انمادة :انتاريخ
انمحُر انسادس:
انقضيت انفهسطيىيت
 3حصص

انمحُر انسابع:
انحركاث االستقالنيت في
انذَل انعربيت
 8حصص

 َشأج انصٍٍَٕٓح فهسطٍٍ فً ظم االَرذاب انثزٌطاًَ انحزٔب انعزتٍح االسزائهٍح َكثح سُح 1441 حًهح ( 1456انعذٔاٌ انثالثً) حزب حزٌزاٌ (سُح )1461انحزكاخ االسرمالنٍح فً انذٔل انعزتٍح.

ٌعهّك انعًم تّ

 -سٕرٌا

ٌعهّك انعًم تّ

 انعزاق -األردٌ

ٌعهّك انعًم تّ

 انًًهكح انعزتٍح انسعٕدٌح يصز -انسٕداٌ

ٌعهّك انعًم تّ
ٌعهّك انعًم تّ

 نٍثٍا دٔل انًغزب انعزتً ٔإياراخ انجزٌزجانعزتٍح ٔيحًٍاذٓا

الصف :انتاسع االساسي

تاريخ 6102/01/0

ٌعهّك انعًم تّ
ٌعهّك انعًم تّ
ٌعهّك انعًم تّ

2

كٌٕ ْذا انًحٕر يكزر فً
انثانث ثإَي

االتماء عهى فصم االردٌ كٌٕ ْذِ
انذٔنح عهى صهح تانُكثح انفهسطٍٍُح

انمادة :انتارٌخ

الصف :انثانث انثاوىي بكافت فروعه

انمرحهت :انثاوىٌت

انمحىر
انمحىر االول:
تارٌخ نبىان انمعاصر
 19حصت

انتعهٍم

انفصم
 -1نبُاٌ اثس انحسب انعانًُت االونً
 -2انًسحهت االَتقانُت
 -3اعالٌ دونت نبُاٌ انكبُس
 -4انحكى انعسكسٌ انفسَسٍ
 -5انثىزاث انهبُاَُت

عهّق انعًم به

انشرح
(ما بقً وما ُعهّق انعمم بهمه
محاور ودروس انكتاب انمدرسً
انىطىً وفصىنه)

تم التخفيف من هذه الفصول منعاً
لمتكرار

والمحافظة

عمى

المعمومات االساسية المطموبة من
المتعمم
 -6اندستىز وانجًهىزَت
 -7االحزاب انهبُاَُت
 -8نبُاٌ فٍ انحسب انعانًُت انثاَُت
 -9احتالل انحهفاء نهبُاٌ
 -11اعالٌ االستقالل.
 -11تُظُى اندونت
 -12نبُاٌ
وانعسبُت

وانًُظًاث

عهّق انعًم به

عهّق انعًم به

اندونُت عهّق انعًم به

 -13انحسب انفهسطُُُت وَتائجها

عهّق انعًم به

 -14أهى االحداث انهبُاَُت وانداخهُت

عهّق انعًم به

تمت دراستها في التاسع اساسي

3

تارٌخ 6112/11/1

االقتراح
(تىزٌع انحصص عهى ما تبقى
مه محاور/وحداث/دروس)

انمادة :انتارٌخ

انمحىر
انمحىر انثاوً:
تارٌخ انعرب انمعاصر
 11حصت

الصف :انثانث انثاوىي بكافت فروعه

انمرحهت :انثاوىٌت

انفصم

انتعهٍم

 -1انعسب واندونت انعثًاَُت يُر اواخس انقسٌ
انتاسع عشس
 -2حسكت انتتسَك وانًعازضت انعسبُت

َعهق انعًم به

 -3تفكُك اندونت انعثًاَُت

َعهق انعًم به

 -4قُاو انجًهىزَت انتسكُت

َعهق انعًم به

 -5فتح قُاة انسىَس
 -6انتدخم االَكهُزٌ وفسض انحًاَت عهً
يصس
 -7يحاوالث االستقالل وانجالء فٍ يصس

َعهق انعًم به
(يكسّز فٍ فصىل أخسي)
َعهق انعًم به

 -8انثىزة انعسبُت انكبسي
 -9انًًهكت انعسبُت انسىزَت

َعهق انعًم به

 -11االَتداب انفسَسٍ

انشرح
(ما بقً وما ُعهّق انعمم بهمه محاور ودروس
انكتاب انمدرسً انىطىً وفصىنه)

َعهق انعًم به

حصت واحدة
االبقاء عهً انثىزة انعسبُت انكبسي اسبابها وَتائجها
حصت واحدة
االبقاء عهً ًَاذج عٍ انًعازضت انعسبُت يٍ
خالل:
 انًؤتًس انعسبٍ فٍ بازَس جًعُت انعسبُت انفتاة وبُسوث االصالحُتحصت واحدة
االبقاء عهً - :يساسالث انحسٍُ -اتفاقُت ساَكس
بُكى
حصت واحد
االبقاء عهً إصالحاث يصطفً كًال
حصت واحدة

 -11انثىزاث انسىزَت واعالٌ انجًهىزَت

َعهق انعًم به
(يكسّز يع انًحىز األول)
َعهق انعًم به

 -12قُاو انًًهكت انعسبُت انسعىدَت
 -13وقُاو انًًهكت انعساقُت

َعهق انعًم به

 -14تحسَس بهداٌ شًال افسَقُا

َعهق انعًم به

4

حصت واحدة
االبقاء عهً يعاهدة 1936
حصت واحدة
االبقاء عهً :انثىزة انسىزَت انكبسي  1925اسبابها
وَتائجها
حصت واحدة
حصت واحد
االبقاء عهً :يعاهدة  1936اسبابها وَتائجها
حصت واحدة
االبقاء عهً :انثىزة انعساقُت 1919ويعاهدة
 1931اسبابها وَتائجها
حصت واحدة
االبقاء عهً -:انسُاست انفسَسُت فٍ انجزائس
 -وانثىزة انجزائسَت اسبابها وَتائجها

تارٌخ 6112/11/1

االقتراح
(تىزٌع انحصص عهى ما
تبقى مه
محاور/وحداث/دروس)

