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الثالثةالوحدة:     الصف: التاسع تنوع البيئة الطبيعيةالدرس:       

المفاهيم  الحقائق
 والمصطلحات

 المهارات القيم واالتجاهات التعميمات

 رض إلى ثالث بيئات طبيعيةيقسم سطح األ -
 يختلف المناخ من مكان إلى آخر. -
لكل بيئةة طبيعيةة خصائصةها المناخيةة والنةاتيةة  -

 والحيوانية.
 تضم البيئة الحارة عدة أقاليم. -
تمتةةد البيئةةة االسةةتوائية  ةةر حةةوض نهةةر الكون ةةو  -

 أمر كيةةةةةا ةةةةةر ا ر قيةةةةةاا وحةةةةةوض االمةةةةةا ون  ةةةةةر 
  ر أندونيسيا . الجنوبية وجنوب شرق أسيا

 مناخ البيئة االستوائية حار ممطر طوال العام. -
 )حملية( . ديةعاامطار البيئة االستوائية تص -
يصةةل أعلةةى معةةدل الحةةرارة  ةةر البيئةةة االسةةتوائية  -

 °(.م72)
يبلةةةةةة  معةةةةةةدل االمطةةةةةةار  ةةةةةةر البيئةةةةةةة االسةةةةةةتوائية  -

 ملم(.7222)
 تمتا  البيئة االستوائية ة طاء نةاتر كثيف. -
 تكثر الحيوانات المتسلقة  ر البيئة االستوائية. -
 أراضر البيئة االستوائية منةسطة ومتسعة. -

 البيئة الطبيعية.
 الموقع الج را ر.
 الموقع الفلكر.
  خط االستواء.

 االقليم المناخر.
 االمطار التصعيدية.

 قارات العالم.
 المناخ.
 ال اةات.
 الدوةال.

 ال طاء النةاتر.
اقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم الةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 المتوسط.
 المعتدلة. البيئة

 البيئة الحارة.
 البيئة االستوائية.

الر ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

أدى تنةةةول المنةةةاخ إلةةةى تنةةةول البيئةةةات  -
 .الطبيعية

 ةةةر المرتفعةةةة درجةةةة الحةةةرارة  سةةةاهمت -
مطةةةةةار ةحةةةةةدوث األالبيئةةةةةة االسةةةةةتوائية 

 دية.عاتصال
 أدى إلةةةىتشةةةاةل ال اةةةةات االسةةةتوائية  -

 الحيوانات الضخمة  يها. ندرة تواجد
 يةةةةةةة د  إلةةةةةةةى تحلةةةةةةةل اوراق االشةةةةةةةجار -

 ةال  ر التربة.دارتفال نسةة ال
علةةةى العكسةةةية مةةةرور الر ةةةا  ال ربيةةةة  -

تسبب  ر سةقو  يالمسطحات المائية 
 .األمطار

 راويةصةةح منةةاطق مةةنر ةةا  ال هبةةوب -
 .يجعلها جا ة حارة

المناخ شةديد البةرودة يتسةبب  ةر نةدرة  -
 .ترك  السكان

نشةةةطة االقتصةةةادية ة ةةةرو  تتةةة ثر األ -

ر ض ممارسات االنسان ي -
 السلبية اتجاه البيئة.

عةةةةةةةةةةر اهميةةةةةةةةةةة النةةةةةةةةةةدوات ي -
المحليةةةة حةةةول االسةةةت الل 
األمثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل للمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 

 االقتصادية المتاحة.
ثمن دور الم سسةةةةةةةةةةات يةةةةةةةةةة -

المحليةةةةةة وا ةةةةةراد المجتمةةةةةع 
 ةةةةةةةةةر القيةةةةةةةةةام ةةةةةةةةةةالحمالت 

 للعناية ةالبيئة.التطوعية 
اإليمةةةةةةان ة هميةةةةةةة حقةةةةةةوق  -

 االنسان.
الحفاظ على البيئة واجةب  -

 أخالقر.
درل أهميةةةةة البيئةةةةة التةةةةر يةةةة -

 .تعيش  يها
دور االنسةةةةةةان  ةةةةةةر  عةةةةةةري -

ة العةةةةةالم طةةةةةرسةةةةةم خر ي -
 الطبيعية.

رسةم خر طةة  لسةطين ي -
 الطبيعية.

اعةةةةةةداد اةحةةةةةةاث حةةةةةةول  -
الطبيعيةةةة  ةةةر البيئةةةات 
 العالم.

عةةةةةةد ألبومةةةةةةا يتضةةةةةةمن ي -
صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  لنةاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
وحيوانةةةةةةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةةةةةةكان 

 البيئات المختلفة.
عد مقةاطع  يةديو عةن ي -

البيئةةةات الطبيعيةةةة  ةةةر 
 العالم.

جمةةةةةةةع صةةةةةةةورا حةةةةةةةول ي -
األنشةةةةةطة االقتصةةةةةادية 
التر يمارسةها االنسةان 



-02بةةين دائرتةةر عةةرض البيئةةة المعتدلةةة  تمتةةد -
 شمال خط االستواء وجنوةه. 02

 مجموعة من األقاليم.لمعتدلة تضم البيئة ا -
تمتةةد بيئةةة الةحةةر المتوسةةط بةةين دائرتةةر عةةرض  -

 شمال خط االستواء وجنوةه. 02-02
يمتد اقلةيم الةحةر المتوسةط  ةر المنةاطق المطلةة  -

 على قارات العالم القديم )أسياا ا ر قياا اوروةا(
يمتةةد اقلةةيم الةحةةر المتوسةةط علةةى طةةول السةةاحل  -

 الفلسطينر.
المتوسةةةط حةةةار جةةةا  صةةةيفا   منةةةاخ اقلةةةيم الةحةةةر -

.  معتدل ماطر شتاء 
تتعرض بيئة الةحر المتوسط لمنخفضةات جويةة  -

 قطبية شتاء .
تتعةةةةةةرض بيئةةةةةةة الةحةةةةةةر المتوسةةةةةةط لنةةةةةةوعين مةةةةةةن  -

 الر ا .
تهةب الر ةا  ال ربيةةة علةى اقلةةيم الةحةر المتوسةةط  -

 شتاء  وتسبب سقو  األمطار.
تهةةب ر ةةا  محليةةة مثةةل الخماسةةين الجا ةةة علةةى  -

  لسطين.
 ل م اهر السطح  ر بيئة الةحر المتوسط.تتنو  -
تعيش ال  الن واالرانب والطيور  ر بيئةة الةحةر  -

 المتوسط.

 العكسية.
 المنخفضات الجوية.

 ر ا  الخماسين.
 الجةال.

 الهضاب.
 اقليم التندرا.
 سيبير ا.
 جر نلند.

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 اسكندنا يا.

 الصحار  الجليدية.
اراضةةةةةةةةةةةةةةةةر الجليةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 الدائم.
 الصحار  المعتدلة.

المعتةةةةةةةةةةةةةةدل  اإلقلةةةةةةةةةةةةةةيم
 الدا ئ.

الحيوانةةةةةةةةةةةةةةات آكلةةةةةةةةةةةةةةة 
 اللحوم.

حيوانةةةةةةةةةةةةةةةةةات آكلةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 العشب.

 الصناعات ال ذائية.
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعات 

 المناخ وال طاء النةاتر والتضار س.
 ةر اجتثاث ال اةةات االسةتوائية  ساهم -

المطةةةةةةةةةا  وقصةةةةةةةةةب   راعةةةةةةةةةةانتشةةةةةةةةةار 
 السكر.

 سةةوء األحةةوال المعيشةةية التةةر تعيشةةها -
 ساهم  رالقةائل  ر البيئة االستوائية 

 .انتشار االمراض
البيئةةةةةةةة  ةةةةةةةر منةةةةةةةاخ الاعتةةةةةةةدال  سةةةةةةةاهم -

تنةةةةةةةةةةةةةول االنشةةةةةةةةةةةةةطة  ةةةةةةةةةةةةةر المعتدلةةةةةةةةةةةةةة 
 االقتصادية وترك  السكان.

نتيجةةةةةةة لتةةةةةةوا ر الةحةةةةةةار والمحيطةةةةةةات  -
لمةةةةوانئ  ةةةةر بيئةةةةة الةحةةةةر المتوسةةةةط وا
 حركة التجارة. تطنش

تنةول االنشةطة  ي د  إلةىتنول المناخ  -
 االقتصادية.

النخيةةل درجةةات الحةةرارة تتحمةةل شةةجرة  -
 .المرتفعة

 جعةل أرضةهاتجمد تربة البيئة الةاردة  -
 غير صالحة لل راعة.

 

الحفةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةى البيئةةةةةةةةةةةة 
 المحلية واالقليمية.

 

  ر كل بيئة طبيعية.
تجمةةةةةةةع صةةةةةةةورا حةةةةةةةول  -

ممارسةةةةةةةةةةات االنسةةةةةةةةةةان 
 الخاطئة  ر البيئة.

خر طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمي -
 لسةةةةةةةةةةةةةطينا توضةةةةةةةةةةةةةح 
عليهةةةةةةةةةةةةةةةةةا األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة 

 االقتصادية.
 



تنمةةةةو اشةةةةةجار البلةةةةةو  والةةةةةةطم واالر  وال  تةةةةةون  -
 البر  والصنوبر  ر بيئة الةحر المتوسط.

 02-02تمتد البيئة الةةاردة بةين دائرتةر عةرض  -
 شمال خط االستواء وجنوةه.

 ةةةةر االطةةةةرا  الشةةةةمالية مةةةةن  التنةةةةدرايمتةةةةد اقلةةةةيم  -
وشةةةةةةةةة ج  ةةةةةةةرة  دلينةةةةةةةنسةةةةةةةيبير ا  ةةةةةةةر اسةةةةةةةيا وجر 

اسةةةةةةةكندنا يا واالطةةةةةةةرا  الشةةةةةةةمالية مةةةةةةةن اوروةةةةةةةةا 
 وأمر كيا الشمالية.

تقسةةةةةةم البيئةةةةةةة القطبيةةةةةةة مناخيةةةةةةا وج را يةةةةةةا إلةةةةةةى  -
 صحار  جليدية واراضر الجليد الدائم.

يمتةةةد  صةةةةل الشةةةةتاء  ةةةر البيئةةةةة القطبيةةةةة لتسةةةةعة  -
 أشهر.

ة اللحةةوم وآكلةةة العشةةب  ةةر تعةةيش حيوانةةات آكلةة -
 البيئة القطبية.

 ةةةةةر البيئةةةةةة  اإلبر ةةةةةةتنمةةةةةو ال اةةةةةةات الصةةةةةنوبر ة  -
 القطبية.

تعةةةةةد األنشةةةةةطة االقتصةةةةةادية انعكاسةةةةةا ل ةةةةةةرو   -
 البيئة التر تسود  يها.

انةةةةةد   ةةةةةر أ ر قيةةةةةا الوسةةةةةطى تعةةةةةيش جماعةةةةةة ال   -
 وحوض الكون و.

تمةةةةةارس جماعةةةةةة ال انةةةةةد  عةةةةةددا  مةةةةةن األنشةةةةةطة  -
 التقليدية.

 النسيجية.
 المدرجات ال راعية.

 .هج  رة جاو 
 حيوانات الرنة.

 األسكيمو.
 



ةعةةةةةض دول البيئةةةةةة االسةةةةةتوائية نهضةةةةةة شةةةةةهدت  -
 صناعية.

 السفو  الجبلية. ب راعة يقوم سكان ج  ة جاوة -
يتركةة  السةةكان  ةةر بيئةةة الةحةةر المتوسةةط ةشةةكل  -

 كبير.
تشةةتهر بيئةةة الةحةةر المتوسةةط ةا دهةةار االنشةةطة  -

 االقتصادية.
تتميةةة   لسةةةطين بتنةةةول بيئاتهةةةا الطبيعيةةةة مناخيةةةا  -

 وتضار سيا .
حراء النقةةب والسةةفو  تسةةود حر ةةة الرعةةر  ةةر صةة -

 الشرقية لجةال القدس والخليل.
 تمتا  البيئة الةاردة ةقلة السكان. -
 يعيش قةائل األسكيمو  ر البيئة الةاردة. -
يقتصر نشا  األسكيمو على حر ة جمةع بةيض  -

 الطيور وصيد االسمال.
يستخدم االسةكيمو جلةود الحيوانةات  ةر صةناعة  -

 مالةسهم وخيامهم.
  تصلح لل راعة.أرض البيئة الةاردة ال -
يعمةةةل ةعةةةض سةةةكان البيئةةةة الةةةةاردة  ةةةر التعةةةدين  -

 والةحث عن النفط.
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 المهارات واالتجاهاتالقيم  التعميمات المفاهيم والمصطلحات  الحقائق

العةةةالم  معةةةدل ال  ةةةادة السةةةكانية  ةةةر-
 األخيرة. ر اآلونة  مت ايدة

يصةةل معةةدل النمةةو السةةكانر للةةدول -
 .%7,2النامية مايقارب

معةةةةةةةةةةدل النمةةةةةةةةةةو السةةةةةةةةةةكانر للةةةةةةةةةةدول -
 .%7المتقدمة حوالى

معةةةةدل النمةةةةو السةةةةكانر الفلسةةةةطينر -
 %0حوالر
يتركةةةة  سةةةةكان العةةةةالم  ةةةةر السةةةةهول -

 .والفضيةالساحلية 
يةنخفض عةدد السةكان  ةر المنةةاطق -

 .واالستوائية الصحراوية
يعتبةةر المجتمةةع الفلسةةطينر مجتمةةع -

 .شةابر
ترتفةةةةةع نسةةةةةةة الشةةةةةةاب  ةةةةةر أمر كةةةةةا -

الشةةةةةةمالية والجنوبيةةةةةةة وا ر قيةةةةةةا واسةةةةةةيا 
 وأستراليا.

تبلةةةةة  نسةةةةةةة الشةةةةةةاب  ةةةةةر  لسةةةةةطين -
92,0% 

 .النمو السكانر*
 ال  ادة الطبيعية*
 طبيعيةال  ادة ال ير *
 معدل النمو السكانر*
 الدول النامية *
 الدول المتقدمة*
 الفيضية السهول*
 السهول الساحلية*
 المرتفعة المناطق*
 الموارد االقتصادية*
 المدن الصناعية*
 حشائش السا انا*
 ال اةات المدار ة *
  االستوائية ال اةات*

 *التركيب العمري

 *الدول النامية 
 يةت*المجتمعات الف
 *تحديد النسل

 

 يتسةةبب  ةةر تةةةاط  األوبئةةة واألمةةراضانتشةار  -
 النمو السكانر.

دراسةةةةةةة النمةةةةةةو السةةةةةةكانر  ةةةةةةر التنبةةةةةة  تسةةةةةةاعد -
 . للمستقبل 

  النمو السكانر ةالهجرة والحروب. يت ثر -
الةدول الناميةة  ي داد معدل النمو السةكانر  ةر -

 ويقل  ر الدول المتقدمة.
 ةةةر دول شةةةمال أوروةةةةا تسةةةببت بةةةرودة الشةةةدة  -

  ر قلة عدد السكان . 
الحةةةارة  عامةةةل تشةةةتت  المنةةةاطق الصةةةحراوية - 

 للسكان . 
مةن حجةم االسةتهالل  ص ار السن ت  د نسةة -

 .  ر الدول
أهميةة كبيةرة   دراسة التركيب العمر  والنةوعر ل -
 للمستقبل.لتخطيط ا  ر
ة الفئةة العاملةة الشةاة الفتيةة المجتمعةاتتعتبر  -

 الدول . ر والمنتجة 
 

يقةةدر أهميةةة  ئةةة الشةةةاب 
 ةةر بنةةاء الةةدول وتحقيةةق 

 التقدم واال دهار. 
 

مناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة قضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا 
 األطفال.

 

صةةة ار يمةةةان ةحقةةةوق اإل
 ةةةر السةةةن  كةةةةارالسةةةن و 

 .العيش الكر م 
 

احتةةرام الفئةةة العاملةةة  ةةر 
 .المجتمع

 

يصةةةةةةةةةةنف الةةةةةةةةةةدول ذات النمةةةةةةةةةةو 
النمةةةةو السةةةةكانر المرتفةةةةع وذات 

 السكانر المنخفض.
لعةةةةةةالم اخر طةةةةةةة حةةةةةةدد علةةةةةةى *ي

 الصماء دول المجتمعات الفتية 
 

*يرسةةةةم بيةةةةانر للفئةةةةات العمر ةةةةة 
 . ر المجتمع

 
علةةةةةى خر طةةةةةة العةةةةةالم  * يحةةةةةدد

أمةةةةةةةةةةةةةةةاكن تواجةةةةةةةةةةةةةةةد  الصةةةةةةةةةةةةةةةماء
 .السالالت الةشر ة
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 المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق

تةة داد نسةةةة كةةةار السةةن  ةةر الةةدول -
 .المتقدمة

سةةةةة التركيةةةةب العمةةةةر  والنةةةةوعر درا-
المشةةاكل والتخطةةيط فيةةد  ةةر تحديةةد ت

  للمستقبل.

لسةةاللة ال نجيةةة للتهجيةةر تعرضةةت ا-
 . االجةار  

مةةةن %02تمثةةةل السةةةاللة الصةةةفراء -
  .سكان العالم

من السكان قارة %22تمثل ال نوج -
 .ا ر قيا
مع ةةةةةةةةم سةةةةةةةةكان الةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةر -

 تنتمون الر الساللة القوقا  ة 
دولةةةةةة واحةةةةةدة  ةةةةةر العةةةةةالم  ال توجةةةةةد-

 .يتكون شعبها من ساللة واحدة
القوقا  ةةةةةة حةةةةةوالر شةةةةةكل السةةةةةاللة ت-

 نصف سكان العالم .
ض الن ر عةن  ةنسان كرم هللا اال-

 وعرقه.لونه 

 .*المجتمعات الشاةة
 .*الهجرة

 .المعر ة**المجتمعات 
 *الدول المتقدمة
 *الساللة البشرية

 الساللة السوداء*
*السةةةةةةةةةةةةةةةةةاللة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةفراء 

 ""الم ولية
*السةةةةةةةةةةةةةةةةةاللة البيضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

 ""القوقا  ة

 .* التركيب السكانر
 التركيب النوعر* 

 * الهجرة

السةةةةةةةاللة ال نجيةةةةةةةة مةةةةةةةن االضةةةةةةةطهاد  عانةةةةةةةت -
  . والتهجير االجةار  

 ةةةةر   ةةةةادة و يةةةةات الةةةةذكور ب و الحةةةةر  تتسةةةةبب -
 اكثر من اإلناث.

يترتةةب علةةر دراسةةة التركيةةب السةةكانر معر ةةة  -
تو  ةةةةةع السةةةةةكان حسةةةةةب معر ةةةةةة تو  ةةةةةع السةةةةةكان 

 .حسب النول العمر
. 

يةةةةةةةةدا ع عةةةةةةةةن حقةةةةةةةةوق  -
العةةةةةةةةةيش االنسةةةةةةةةان  ةةةةةةةةةر 

ةحيةةةةةاة كر مةةةةةة متسةةةةةاوية 
 .للجميع

يحترم االختال  عنةد  -
 .الشعوب

 
يةةةةةثمن أهميةةةةةة العدالةةةةةة  -

 .االجتماعية
 
التميةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةين  ينبةةةةةةةةةةذ -

 .السكان
 
احتةةةةةةرام وجةةةةةةود المةةةةةةرأة  -

 وحقوقها
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 تختلف مجاالت التنول الحضار   ر العالم .-
تعةةةةد الهنةةةةد أكثةةةةر الةةةةدول تعةةةةددا  ةةةةر المعتقةةةةدات -

 واألديان .
 سكان العالم. تعددت الل ات التر يتحدث بها-
تصةةنف ةعةةض الل ةةات ةالعالميةةة النتشةةارها  ةةر -

قليم .  أكثر من دولة وا 
تعتبةةةةةةر الل ةةةةةةة العربيةةةةةةة واالنجلي  ةةةةةةة والروسةةةةةةية -

والصةةةينية واالسةةةةانية مةةةن الل ةةةات الرسةةةمية التةةةر 
 اعتمدتها األمم المتحدة  ر مدلوالتها الداخلية .

يتةةةةاين سةةةكان العةةةالم  ةةةر األصةةةول العرقيةةةة أو  -
 ة .القومي
تتعةةةدد األعةةةراق والقوميةةةة  ةةةر الواليةةةات المتحةةةدة -

 االمر كية .
تختلةةةف العةةةادات والتقاليةةةد وتتنةةةول مةةةن مجتمةةةع  -

 آلخر .
تسةةةةةةامحت الحضةةةةةةارة العربيةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية مةةةةةةع -

األديةةان وأكةةدت علةةى حر ةةة العةةةادة والتعبيةةر عةةن 
 الرأ .

 *التنول الحضار  .
 *األعراق.

 *العادات والتقاليد. 
 سماوية *الديانة ال

*الةةةةةةةةةةةديانات ال يةةةةةةةةةةةر 
 سماوية 

 *المعتقدات 
 *الهندوسية .
 *البوذية .

 *التةادل الثقا ر 
 *اإلقليم .

 *األصول العرقية 
 *األصول القومية .
*اال دهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

 الحضار .
 *التراجع الحضار  
 *الحضارة اإلنسانية

 

* تعةةدد الل ةةات سةةاهم  ةةر التةةةادل 
 الثقا ر بين الناس .

بةةةةةين األمةةةةةم * الحةةةةةوار الحضةةةةةار  
والشةةةةةةةةةةةةةةةعوب أدى الةةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةةةادل 

 الحضارات والثقا ات وتناقلها.
تسةةةةبب  ةةةةر  ول الحضةةةةار  نةةةةالت *

 التفاعةةةةةل واثةةةةةارة المجتمعةةةةةات تقةةةةةدم
 بين األمم  الخبرات وتةادل الثقا ر

* التنةةةةةةةةةول الحضةةةةةةةةةار  ةمجاالتةةةةةةةةةه 
 المختلفة له ةعض اآلثار السلبية. 
* اختال  ت ثير التنول الحضةار  

والشةةةةةةعوب جعلةةةةةةت ةعةةةةةةض األمةةةةةةم 
عةةةةةةةةةةةاج ة عةةةةةةةةةةةن مواكةةةةةةةةةةةةة التقةةةةةةةةةةةةدم 

 واال دهار ومواجهة التحديات.

 .*يقدر أهمية التنول الحضار  
*يقةدر أهميةة الل ةةة العربيةة كل ةةة 

 عالمية  .
*االيمان ة هميةة حقةوق االنسةان 

 للةشر.
ةقةةةةدر أهميةةةةة الحةةةةوار الحضةةةةةار  

 بين األمم والشعوب.
التنةةةةةةةةول  توا ةةةةةةةةق أهميةةةةةةةةة *يقةةةةةةةةدر

عةادات الحضار  اإليجةابر مةع ال
 والتقاليد العربية اإلسالمية .

*مناصةةرة القضةةايا التةةر تتعةةرض 
 لها الحضارة العربية اإلسالمية.

 

*يكتةةةب ةحثةةةا عةةةن التنةةةول 
 الحضار  بين دول العالم 
*يكتةةةب ةحثةةةا عةةةن ةعةةةض 

 الديانات  ر الهند .
*يحدد على خر طة العالم 
الصةةةةةماء منةةةةةاطق انتشةةةةةار 

 الل ات العالمية .
عةراق *يكتب ةحثا  عةن األ

والقوميةةةةةةات  ةةةةةةر الواليةةةةةةات 
 المتحدة االمر كية .
للعةةةةةةادات  *يجمةةةةةةع صةةةةةةورا  

والتقاليةةةةةةةةد المختلفةةةةةةةةة بةةةةةةةةين 
 الدول .

*يكتةةةةةةب ةحثةةةةةةا عةةةةةةن أثةةةةةةر 
التنةةةةةةةول الحضةةةةةةةار  علةةةةةةةى 
األمةةم والشةةعوب علةةى مةةر 

 العصور.
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اتقن المثقفون العرب كثيرا من الل ات وترجمةوا -
 أمهات الكتب .

يختلةةةةف تةةةة ثير التنةةةةول الحضةةةةار  علةةةةى مسةةةةيرة -
 آلخر. الحضارة اإلنسانية من حين

يتجلةةةى اخةةةتال  تةةة ثير التنةةةول الحضةةةار  علةةةى -
مسةةةيرة الحضةةةارة اإلنسةةةانية  ةةةر االن ةةةالق الل ةةةو  

 والدينر والفكر  والعرقر 
يمتلةةةةةل سةةةةةكان الةةةةةوطن العربةةةةةر ارثةةةةةا حضةةةةةار ا -

 متنوعا .
يعود اإلرث الحضار  لفلسطين وسكان الوطن -

 العربر إلى اقدم العصور .
ة الشةقاق بةين سعت الدول االستعمار ة إلى إثةار -

 أبناء الوطن العربر و لسطين .
اعتمةةةدت الةةةدول االسةةةتعمار ة علةةةى شةةةعار  ةةةرق -

تسةةةةد للتفر ةةةةق لشثةةةةارة الشةةةةقاق بةةةةين أبنةةةةاء الةةةةوطن 
 العربر و لسطين.

أصةةدرت من مةةة األمةةم المتحةةدة للتربيةةة والعلةةوم -
م إعالنةةةةا  عالميةةةةا 7227والثقا ةةةةة اليونسةةةةكو عةةةةام 
 عن التنول الحضار  .

 *التحديات 
 *الشواهد.

*الحضةةةةةةةارة العربيةةةةةةةة 
 اإلسالمية 

 *أمهات الكتب.
 *القواعد الشرعية 

 *المواكةة .
 *االن الق الل و  
 *النعرات الطائفية 
 *الحروب االهلية 
 *الن عة االنفصالية 
 * حقوق االنسان 
 *االمبراطور ات

 *المصير المشترل.
 *الدول االستعمار ة 

 *الشقاق .
 * رق تسد 
 *اليونسكو 

*تسةةةةةةببت االثةةةةةةار السةةةةةةلبية للتنةةةةةةول 
الحضةةةةةةةةار   ةةةةةةةةةر اثةةةةةةةةارة النعةةةةةةةةةرات 
الطائفية والحروب االهليةة والدينيةة 
وتبنةةةةر الن عةةةةة االنفصةةةةالية وتفتةةةةت 
 الدول وانتهال حقوق االنسان .

* امةةةةةةةةةةةةةةةتالل الةةةةةةةةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةةةةةةةةر 
و لسةةةةةطين إرثةةةةةا حضةةةةةار ا متنوعةةةةةا 
تسةةةةةةةةبب  ةةةةةةةةر  شةةةةةةةةل الكثيةةةةةةةةر مةةةةةةةةن 

 مخططات الدول االستعمار ة.
ول الحضةةةةةةةةةةةةةار  * حمايةةةةةةةةةةةةةة التنةةةةةةةةةةةةة

 وترسةةةةةةيخه وتع  ةةةةةة ه واجةةةةةةب علةةةةةةى
 .جمعاء االنسانية

*تبةةةةةةةةذل الةةةةةةةةدول جهةةةةةةةةودا ع يمةةةةةةةةة 
لتع  ةةةةةة  التعةةةةةةاون الحضةةةةةةار  مةةةةةةن 
خةةةالل عقةةةد المحاضةةةرات والنةةةدوات 
رسال الةعثات الطالبية للخارج.  وا 

*يعتةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةالتراث العربةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 الفلسطينر .

*الوحةةةةةةةةةةةةدة العربيةةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةةرور ة 
للحفاظ على مكانة الدول العربية 

 األمم .بين 
*يسةةةةةةتنكر المةةةةةة امرات ومشةةةةةةار ع 
التج ئةةةةةةة التةةةةةةر مارسةةةةةةتها الةةةةةةدول 
  االستعمار ة  ر الوطن العربر .
*يقةةةةةةةةةةةدر أهميةةةةةةةةةةةة دور من مةةةةةةةةةةةةة 
اليونسةةةةةةكو  ةةةةةةر تع  ةةةةةة  التعةةةةةةاون 

 الحضار  . 
*يقةةةةةةةةةدر أهميةةةةةةةةةة دور المن مةةةةةةةةةةة 
اإلسةةةةةةةةةةةةالمية للتربيةةةةةةةةةةةةة والعلةةةةةةةةةةةةوم 
والثقا ةةة )االيسيسةةكو(  ةةر تع  ةة  

 التعاون الحضار .
 
 

 
 رةحثةةةةةةةا عةةةةةةةن دو  *يكتةةةةةةةب

الحضةةةةةةةةةةةةةةةارة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةالمية 
  دهةةةةةةةةةار العربيةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةر اال

 .الحضار  
 

*يحةةةةةةةةةدد علةةةةةةةةةى خر طةةةةةةةةةة 
الةةةةةوطن العربةةةةةةر الصةةةةةةماء 
الةةةةةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةر 
تعرضةةةةةةةةةةةةةت لمخططةةةةةةةةةةةةةات 

 الدول االستعمار ة.
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معلةةةةةةةةى ان التنةةةةةةةةول 7227اشةةةةةةةةتمل إعةةةةةةةةالن اليونسةةةةةةةةكو عةةةةةةةةام-
 الحضار  مصدرا للتةادل والتجديد واالبدال .

التنةةول الحضةةار  م ةةة ن 7227أقةةرت من مةةة اليونسةةكو عةةام -
 ضرور  للجنس الةشر  .

عملةةةةةةةةةةةةت من مةةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةدة ةالتربيةةةةةةةةةةةةة والعلةةةةةةةةةةةةةوم -
 والثقا ة)اليونسكو(على تع    التعاون الحضار .

قامةةةةةةت من مةةةةةةة اليونسةةةةةةكو وااليسيسةةةةةةكو بترجمةةةةةةة االعمةةةةةةال  -
 اإلبداعية لمختلف الشعوب.

 

 *اإليسيسكو 
 *المن مات الدولية 
 *التةادل التجار  

 التطبيقية  *المجاالت
 *الةعثات الطالبية 
 *األ الم الوثائقية 

 *التراث
*بنةةةةةةةةةةةةةل المعلومةةةةةةةةةةةةةات 

 .اإللكترونر
 
 

* يقدر أهميةة الجهةود التةر تقةوم  
بهةةةةا الةةةةدول  ةةةةر تع  ةةةة  التعةةةةاون 

 الحضار .
*يتصةةةةةةةةةدى لمحةةةةةةةةةاوالت طمةةةةةةةةةس  

 للتراث العربر اإلسالمر  .

*يجمةةةةةةةع صةةةةةةةورا  توضةةةةةةةح 
 تع    التعاون الحضار .

لفلسةةةطين *يرسةةةم خر طةةةة 
وتحةةدد عليهةةا أهةةم المواقةةع 

 الحضار ة الفلسطينية.
 

*يجمع صورا عةن التةراث 
 العربر االسالمر.
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التنوع االقتصادي يقصد به تعدد األنشطة االقتصادية  -
 التي يمارسها السكان من زراعة وصناعة وخدمات ...إلخ 

تصنف الموارد االقتصادية على أسس األصل وحسب  -
 الطبيعة ودرجة االنتشار والعمر الزمني . 

تصنف الموارد االقتصادية حسب األصل إلى طبيعية مثل  -
: المياه والتربة والهواء والثروة المعدنية ,  وموارد بشرية 

 مثل : الزراعة والصناعة غيرها . 
تصنف الموارد االقتصادية حسب طبيعتها إلى ملموسة  -

 وغير ملموسة . 
تصنف الموارد االقتصادية حسب درجة انتشارها إلى  -
رد متوفرة مثل : الهواء والشمس في كل مكان , موا

 ومحدودة االنتشار مثل : المعادن والبترول والمياه 
تصنف الموارد االقتصادية حسب العمر الزمني إلى موارد  -

متجددة كاألمطار والطاقة الشمسية وموارد غير متجددة 
 كالمعادن والنفط 

العالم  تصنف القطاعات االقتصادية التي يمارسها سكان -
الصيد والرعي وتربية الحيوانات والزراعة  ةطأنشإلى 

 والصناعة والسياحة والتجارة والصحة والتعليم . 
يمارس اإلنسان في العالم نوعان من الصيد هما: الصيد  -

 التنوع االقتصادي 
 

القطاعات 
 االقتصادية 

 
 زراعة مروية 

 
 زراعة بعلية 

 
 زراعة كثيفة 

 
 صناعة

 
 صناعة تحويلية 

 
 صناعة استخراجية

 
 السياحة

 

يساهم التنوع االقتصادي في العالم في زيادة  -
 األنشطة الصناعية والتجارية . 

يتم تصنيف الموارد االقتصادية من قبل  -
 العلماء على أسس 

المعادن والبترول والمياه توجد في مناطق  -
 محدودة في العالم 

 االهتمام بالزراعة يزيد االنتاج الزراعي -
  ورعايتها تزيد من االنتاج الحيواني.

 
 من مصادره الطاقة.النفط والفحم والغاز  -
 
 
 
الصناعات الغذائية واألثاث والسيارات  -

واألجهزة الكهربائية واإللكترونية من الصناعات 
 التحويلية . 

رفيهية ودينية تتنوع السياحة بين سياحة ت -
 وعلمية وعالجية.

 

تعزيز المحافظة على الموارد -
غير المتجددة من الفناء عن 

 طريق الترشيد 
 
المحافظة على الموارد   -

 الطبيعية من الخراب والتلوث 
 
يجب على الفلسطيني  -

استغالل أرضه تحديًا لالحتالل 
 الصهيوني . 

 
يجب االهتمام بالصناعة  -

لتوفير فرص العمل والحد من 
 البطالة .

 
 
 
 
 

نعد خريطة  -
نوضح  مفاهيمية

فيها أسس تصنيف 
 الموارد االقتصادية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القيام برحلة  -

ترفيهية لمناطق 
سياحية في قطاع 

غزة وتدوين 



 البري و الصيد البحري .
تعد الصناعة مقياسًا للتقدم االقتصادي في الدولة  -
يقصد بالصناعة االستخراجية استخراج خامات المعادن _

 ومصادر الطاقة من باطن األرض 
يقصد بالصناعة التحويلية عملية تحويل أو تغيير في  -

 شكل المواد الخام لزيادة قيمتها 
 السياحة هي حركة اإلنسان وانتقاله من مكان إلى آخر .  -
ر وسائل يعد النقل حركة انتقال األشخاص والبضائع عب -

 النقل البرية والبحرية والجوية . 
التجارة يقصد بها حركة البيع والشراء والربط بين المنتج  -

 والمستهلك بوساطة السلع المنتجة . 
التجارة الداخلية هي مجموع المبادالت التي تتم  داخل  -

الدولة أما الخارجية وهي مجموعة المبادالت التجارية التي 
 يرها من الدول . تضم بين الدولة وغ

شهد العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تعاونًا في  -
 المجال االقتصادي . 

يعد االتحاد األوروبي من التجارب العالمية الناجحة على  -
 طريق التعاون االقتصادي .

م من ست 0820تأسس مجلس التعاون الخليجي عام  -
 دول 

ميزه عن باقي االقتصاد الفلسطيني له خصوصية ت -
 اقتصاديات دول العالم . 

 االحتالل الصهيوني أضعف قدرات االقتصاد الفلسطيني  -
 

 النقل 
 
 

 التجارة
 
  
 
 
 
 
 

 تجارة 
 تجارة داخلية 
 تجارة خارجية 

 
 د الدخل القومي.ازدهار السياحة يزي -
إعداد أجيال قادرة على البناء والمضي نحو -

األفضل بكل السبل المتاحة يكون األساس 
 التعليم . 

التعاون االقتصادي ُيعّد أمرًا ضروريًا بين  -
 دول العالم لتبادل المنافع االقتصادية المشتركة 

تشكل مجلس التعاون الخليجي من أجل  -
قتصادي في شتى تحقيق التعاون والتكامل اال
 س.المجاالت بين أعضاء المجل

يساهم التعليم في إعداد أجيال قادرة على  -
 البناء والمضي نحو األفضل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعزيز مقاطعة المنتوجات  -

الصهيونية واإلكثار من شراء 
 المنتوجات الوطنية 

 مشاهداتنا 
 
نعد تقريرًا حول  -

الصناعات 
الفلسطينية 
 التحويلية 

 
يقترح طرقًا  -

لزيادة درجة التنوع 
في أنشطة االقتصاد 

 الفلسطيني 
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قصف سال  الجو األمر كر  يتنام -

 م.7020عام 
 بةةةةةة ن القامةةةةةةت القةةةةةةوات االمر كيةةةةةةة -

قواتهةةةةةةا علةةةةةةةى البةةةةةةةر األوروبةةةةةةةر  ةةةةةةةر 
الحةةةةةةةةةةةرب العالميةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةام 

 م.7009
شةةةةةةنت أوروةةةةةةةا الحةةةةةةروب الفرنجيةةةةةةة -

علةةةةةةةةةةةى المشةةةةةةةةةةةرق اإلسةةةةةةةةةةةالمر  ةةةةةةةةةةةر 
              العصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطر.

دارت  ر شةةه الج  ةرة العربيةة قبةل _
الم الكثيةةةةةةةةر مةةةةةةةةن الصةةةةةةةةراعات اإلسةةةةةةةة
 .القبلية 

لعةةةةةةةةةةةدوان  تعةةةةةةةةةةةرض قطةةةةةةةةةةةال غةةةةةةةةةةة ة-
 م.7270االحتالل الصهيونر عام 

حةةةرب القةةةرم بةةةين روسةةةةيا و  وقعةةةت-
الدولةةةةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين عةةةةةةةةةةةةامر 

 م(7590-7590)
كان التنا س على الكأل والماء مةن -

أسةةةاب الصةةراعات  ةةر شةةةه الج  ةةةرة 
 العربية قبل اإلسالم.

 االن ال -الحروب  -
-االوروبةةةةةةةةةةةةر  البةةةةةةةةةةةةر-

 -الحةةةةةةةةةةةروب الفرنجيةةةةةةةةةةةة
 نراالحتالل الصهيو 

 –حرب القرم -
–الصةةةةةراعات القبليةةةةةة -

 الكأل
 التنا س االقتصاد -
 التطر  الدينر -
 السامية-
 .عاما   الثالثينحرب -
-لالكاثوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-

 تالبروتستان
 الدولة القومية- 
 الصراعات القومية-
 إقليم مقدونيا-
 شةه ج  رة البلقان -
 االتحاد السو يتر-

الحةةةروب نشةةةوب أسةةةةاب  مةةةن -
 قتصادية.العوامل اال

كثةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةوارد االقتصةةةةةةةةةةادية -
 مةةن أجةةلد عةةت الةةدول للصةةرال 

 السيطرة عليها.
التنةةةةةةا س االقتصةةةةةةاد  بةةةةةةين  - 

إلةةةةةةةى  ىالةةةةةةةدول االسةةةةةةةتعمار ة أد
 الحروب.قيام 
التطر  الدينر والةعةد عةن    -

تةةة د  لسةةةامية التسةةةامح وقيمةةةة ا
 إشعال الحروب المدمرة. إلى 

 

يقةةةةدر دور الوحةةةةدة اإلسةةةةالمية -
 األخطار الخارجية. ر مواجهة 

يةةةةةةةةةةثمن دور المسةةةةةةةةةةلمين  ةةةةةةةةةةر -
الةةةةةد ال عةةةةةن القةةةةةدس وتحرر هةةةةةا 
ةعد االنتصار على الفرنجةة  ةر 

 معركة حطين.
يسةةةةةةةةةةتنكر و ةةةةةةةةةةر ض عةةةةةةةةةةةدوان -

االحةةةةةةةةةتالل الصةةةةةةةةةةهيونر علةةةةةةةةةةى 
الشةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةطينر وانتهاكةةةةةةةه 

 لحقوق االنسان .
المساواة في استتممارالموار   -

 طبيعية.ال

يمةةةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةةة التسةةةةةةةةةةامح اإل-
والديموقراطيةةةةة النتشةةةةار السةةةةالم 

  ر الدول.

اإلسةةةالمر  يقةةةدر تعةةةاليم الةةةدين-
 المستقيمة. وشر عته

 

يحدد على خر طةة اسةيا السياسةية -
 دول  يتنام.

يكتةةةةةب ةحثةةةةةا  عةةةةةن حةةةةةرب أمر كةةةةةا -
 م.7020على  يتنام عما 

يكتةةةةب ةحثةةةةا  عةةةةن معركةةةةة حطةةةةين -
 م.7752عام 
آلثةةةةةةةةةار عةةةةةةةةةدوان يجمةةةةةةةةةع صةةةةةةةةةور -

االحةةةةتالل الصةةةةهيونر علةةةةى قطةةةةال 
 م.7270غ ة عام 

يكتةةب ةحثةةا  عةةن حةةرب القةةرم التةةر -
حدثت بين روسةيا والدولةة العثمانيةة 

 بين عامر 
 م(7590-7590)
يجمع صور لألسةلحة المسةتخدمة -

  ر حرب القرم.

يكتةةب ةحثةةا  عةةن الصةةراعات  ةةةر - 
 شةه الج  رة العربية قبل اإلسالم
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أسةةةةةةهم التطةةةةةةر  الةةةةةةدينر والةعةةةةةةد عةةةةةةةن  -
التسةةةةةةةامح وقيمةةةةةةةة السةةةةةةةامية  ةةةةةةةر إشةةةةةةةعال 

 الحروب المدمرة.
-7075عمت قارة أوروةةا بةين عةامر )-

 م( حرب الثالثين عاما .7005
-7075تركةةة ت حةةةرب الثالثةةةين عامةةةا  )-

والبروتسةةةةةةتانت م( بةةةةةةين الكاثوليةةةةةةل 7005
 ةاستثناء روسيا وبر طانيا.

تعتبةةةةر الحةةةةروب العالميةةةةة أكبةةةةر أنةةةةوال --
 الحروب.

 

تطةةال عمليةةات الحةةروب العالميةةة مع ةةم -
 القارات.

أطةةرا  الحةةروب العالميةةة وتتسةةع  تتعةةدد-
 نطاقاتها.

تتشاةه مع م أسةاب الحروب وتختلةف  -
 ةفوارق ةسيطة.

شةةةةةةنت أوروةةةةةةةا الحةةةةةةروب الفرنجيةةةةةةة علةةةةةةى 
 اإلسالمر  ر العصور الوسطى المشرق 

تعتبةةةر األسةةةةاب القوميةةةة أحةةةدث أسةةةةاب -

 العالقات الدولية-
 حرب القرم -
 قنصلية-
الحةةةةةةةةةةةةةةةرب االهليةةةةةةةةةةةةةةةة -

-7507االمر كيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 .م7509

الحةةةةةةةةةةةةةرب العالميةةةةةةةةةةةةةة -
-7000الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .م7009
 .هليةالحروب األ-
 .الحروب العالمية-
الحةةةةةةةةةةةةةرب العالميةةةةةةةةةةةةةة -

 الثانية
 .العالم المعاصر-

 القرن -
 دول الحلفاء-
 

التضارب  ر العالقةات الدوليةة -
 ي د  إلى اشتعال الحروب.

تةدمر الدولةة الحروب الداخلية  -
 .وتضعفها

اإلقليميةةةةةة بةةةةةين تقةةةةةوم الحةةةةةروب -
طةةةةةةةر ين او أكثةةةةةةةةر  ةةةةةةةر منطقةةةةةةةةة 

 ج را ية محدودة النطاق.
 

تقةةةةةةةدير أهميةةةةةةةة السةةةةةةةالم بةةةةةةةين -
 الدول.

تثمةةةةةةةين دور المسةةةةةةةةلمين  ةةةةةةةةر -
تحر ةةر المشةةرق اإلسةةالمر مةةن 

 الفرنجة.

االيمةةةةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةةةة الوحةةةةةةةةةةةدة -
 العربية .

يةةةةةةةةةةة من ة هميةةةةةةةةةةةة التماسةةةةةةةةةةةةل -
والوحدة  ر الحفاظ على الةدول 

 ككيان سياسر.
 مدينة القدس .يقدر أهمية -
يعتةةةةةة  ةمقدسةةةةةةاتنا اإلسةةةةةةالمية -

 و دا ع عنها.
يةةةةةةة من ةةةةةةةة ن للحةةةةةةةروب آثةةةةةةةار -

 وخيمة.
 

يكتةةةب ةحثةةةا  حةةةرب الثالثةةةين عامةةةا  -
التةةر عمةةت قةةارة أوروةةةا بةةين عةةامر 

 م(7075-7005)
 
يكتب ةحثةا  عةن الحةروب الفرنجيةة -

علةةةةةةةةةةى المشةةةةةةةةةةرق اإلسةةةةةةةةةةالمر  ةةةةةةةةةةر 
 العصور الوسطى.

 
يجمةةةةةةةةع صةةةةةةةةور لم ةةةةةةةةاهر الثةةةةةةةةةورة -

 الصناعية  ر قارة أوروةا.
 يكتب ةحثا  عن الثورة الصناعية.-
حةةةةةةةةةةدد علةةةةةةةةةةةى خر طةةةةةةةةةةةة أوروةةةةةةةةةةةةا ي-

السياسةةةية دولةةةة بل ار ةةةة و وغسةةةال يا 
 واليونان .

حةةةةةةةةةةدد علةةةةةةةةةةةى خر طةةةةةةةةةةةة أوروةةةةةةةةةةةةا ي-
 السياسية إقليم مقدونيا.



 الحروب.
بةةةةةةدأت الصةةةةةةراعات القوميةةةةةةة  ةةةةةةر قةةةةةةارة  -

 أوروةا ةقيام الثورة الصناعية.
تنا عةةةت بل ار ةةةا و وغسةةةال يا واليونةةةان  - 

 على إقليم مقدونيا.
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الصراعات القوميةة بةين أقةاليم شةةه عملت -
 لقان على تفتيت وحدتها السياسية ج  رة الب

تفكةةةةل االتحةةةةاد السةةةةو يتر إلةةةةى عةةةةدة دول -
 -     منهةةةةةا :صةةةةةربيا وكرواتيةةةةةا والبوسةةةةةنة.

لحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة آثةةةار كبيةةةرة تركةةةت ا
 .العالمعلى مع م دول 

 
اشةةةةةتعلت الحةةةةةةرب بةةةةةةين الدولةةةةةةة العثمانيةةةةةةة -

 )حرب القرم(. م7590وروسيا عام 
ر ضةةةةةةةةةت الدولةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةة و   -
 روسية لفتح قنصلية لها  ر القدس ال
نشةةةةةةبت الحةةةةةةرب العراقيةةةةةةة اإليرانيةةةةةةة بةةةةةةين  -

 م(.7050-7020عامر)
حةةةةدثت الحةةةةرب األهليةةةةة األمر كيةةةةة بةةةةةين  -

 م7509-750عامر 
اشةةتعل  تيةةل الحةةرب العالميةةة الثانيةةة بةةين  -

 م.7009-7000عامر 
الحةةةةةرب األهليةةةةةة اللبنانيةةةةةة بةةةةةين اشةةةةةتعلت  -

 م7025-7029عامر
 

 دول الوسط- 
 دول المحور-
 الحرب الةاردة-
 وسائل االعالم-
 سةاق التسلح-
 غ و الفضاء-
 المناورات العسكر ة-
 العروض العسكر ة-
 المعارض العسكر ة-
 الجواسيس والعمالء-
-المجال االقتصاد -

-المجال االجتماعر
- -المجال السياسر

-المدنيين-ةشر ة
 م وى ال-تشر دال

 مةةةةدمرةحةةةةرب العالميةةةةة  آثار لل  -
 .العالمعلى مع م دول 

لعبةةةةةةت ال ةةةةةةرو  الدوليةةةةةةة  ةةةةةةر -
القةةةةةرنين الثةةةةةامن عشةةةةةر والتاسةةةةةع 
عشةةةةةر دورا   ةةةةةر انةةةةةدالل الحةةةةةرب 
العالميةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةى و والحةةةةةةةةةةرب 

 العالمية الثانية.

الحروب  ر جميع   ر نتائجت ث-
وال راعيةةة االقتصةةادية  القطاعةةات

 .والصناعية والتجار ة
 

تحدث الحروب خسائر بوسائل -
 .اإلنتاج والبنى التحتية 

 

اإليمةةةةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةةةة الوحةةةةةةةةةةةدة -
الداخليةةةةةة للحفةةةةةاظ علةةةةةى وحةةةةةدة 

 وأمن الدولة

اإليمةةةةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةةةة الوحةةةةةةةةةةةدة -
العربيةةة ضةةرور ة للحفةةاظ علةةى 
 مكانة الدول العربية بين األمم.

يسةةةةةةةةتنكر و ةةةةةةةةر ض اشةةةةةةةةتعال -
قضةةةية متنةةةا ل  الحةةةروب  لحةةةل

 عليها .
تقةةدير دور االمةةة العربيةةة  ةةر -

الد ال عةن  لسةطين مةن خةالل 
 الصهيونرمواجهة االحتالل 

 

يكتةةةةةةةب ةحثةةةةةةةا  عةةةةةةةن شةةةةةةةةه ج  ةةةةةةةرة -
 البلقان.

حةةةةدد علةةةةى خر طةةةةة أوروةةةةةا إقلةةةةيم ي-
 شةه ج  رة البلقان.

 
يكتةةب ةحثةةا  عةةن حةةرب القةةرم التةةر -

اشتعلت بين روسيا والدولة العثمانية 
  بين عامر

 م(7590-7590)
 
يكتب ةحثا  عن القدس أثناء الحكم -

 العثمانر.
يكتةةةب ةحثةةةا  عةةةن الحةةةرب العراقيةةةةة -

 اإليرانية بين عامر
 م(.7020-7050)
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شبت الحرب األهلية الروسية بين عامر  -
 م(.7072-7077)
 اشتعلت الحرب الصينية بين عامر -
 م(.7009-7000)
يشةةهد الةةوطن العربةةر  ةةر الوقةةت الحاضةةر -

حروةةةا  أهليةةة  ةةر )السةةودان والعةةراق وسةةور ا 
 وليبيا واليمن والصومال(.

 م بين العرب 7005قامت حرب -
 .ةالصهيونيوالعصاةات 

قامةت الحةةرب العالميةةة األولةى بةةين عةةامر -
 م(.7070-7075)
العالميةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةة بةةةةةةةةين  قامةةةةةةةةت الحةةةةةةةةرب-

 م(.7009-7000عامر)
عر ةةةةةةةةةةةةت الةشةةةةةةةةةةةةر ة حةةةةةةةةةةةةربين عةةةةةةةةةةةةالميتين -

 قط)الحةةةةةةةةةرب العالميةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةى والحةةةةةةةةةرب 
 العالمية الثانية (.

 

 -مدينة تع 
 الحرب االهلية الليبية

  الدولر مطار غ ة -
القطاعةةةةةات -الجئةةةةةون –

وسةةةةةةةةائل -االقتصةةةةةةةةادية
البنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى -اإلنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج

اختال التركيب -التحتية
-والنةةةةةةةةةةةوعرالعمةةةةةةةةةةةر  

انتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 
األعةةةةةةةةةةةرا  -االنسةةةةةةةةةةةان

–والقةةةةةةةةةوانين الدوليةةةةةةةةةةة 
-مسةةةةةةةتويات المعيشةةةةةةةة
-شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيول الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

-األوبئةةةةةةة-المجاعةةةةةةات
-العمالةةةةةةةةةةةةةةة األطفةةةةةةةةةةةةةة

-امبراطور ات-الرذائل
 اتفاقيات

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن نتةةةةةةةةةةةةةةةةةةائج الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةروب  -
االجتماعيةةة ارتفةةال أعةةداد القتلةةى 

حةةةةةى واألسةةةةةرى والمفقةةةةةودين والجر 
والمشةةردين والجةةوعى  والمشةةوهين
األرامةةةةةةةةةةةل واألميةةةةةةةةةةةين واأليتةةةةةةةةةةةام و 

ب العمةةةةةةةةةةةةرى واخةةةةةةةةةةةةتالل التركيةةةةةةةةةةةة
 .والنوعر للسكان

 

   
ت د  الحروب إلى انتهال قد -  

حقوق اإلنسان واألعرا  الدوليةة 
 والقوانين الدولية.

 

يةةثمن دور الةةدول العربيةةة  ةةر -
دعةةةم القضةةةية الفلسةةةطينية علةةةى 

 مر السنين.
االيمةةةان ة هميةةةة الةةةد ال عةةةن - 

 الوطن.
يةةةةةةةةةةةةةر ض ويسةةةةةةةةةةةةةتنكر آثةةةةةةةةةةةةةار -

 الحروب على الةشر ة.

يةةةةةر ض ويسةةةةةتنكر التحالفةةةةةات  -
التةةةةةةةةةر تةةةةةةةةة دى إلةةةةةةةةةى اشةةةةةةةةةتعال 

 الحروب بين الدول.

 األمن والسالم  يقدر أهمية-
تقةةةةةةدير معانةةةةةةاة وآالم الشةةةةةةعوب 

 التر عانت من الحروب .

 

مناصرة القضايا العربية دليةل -
 االنتماء لألمة .

 

يكتةةةب ةحثةةةا  عةةةن الحةةةرب األهليةةةة  -
-750األمر كيةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين عةةةةةةةةةةةةامر 

 م.7509
يكتةةةب ةحثةةةا  عةةةن الحةةةرب األهليةةةة  -

-7029اللبنانيةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةين عةةةةةةةةةةةةةامر
 م.7025

يكتةةةب ةحثةةةا  عةةةن الحةةةرب األهليةةةة  -
 الروسية بين عامر 

 م(.7072-7077)
يكتةةةب ةحثةةةا  عةةةن الحةةةرب الصةةةينية -

 م(.7000-7009بين عامر )
 
 

يكتةةةةةب ةحثةةةةةا  عةةةةةن الحةةةةةرب الليبيةةةةةة -
  .شاديةتال

 

 

 



 

 المهارات القيم واالتجاهات التعميمات والمصطلحاتالمفاهيم  الحقائق
مةةةةن دول الحلفةةةةاء  ةةةةر الحةةةةرب العالميةةةةة -

 سا وبر طانيا واالتحاد السو يتر الثانية  رن
مةةةةن دول المحةةةةور  ةةةةر الحةةةةرب العالميةةةةة -

 الثانية: ألمانيا وايطاليا والياةان.
امتةةةةةدت الحةةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةةى أربةةةةةع -

 سنوات.
ين االتحةةةةةةةاد قامةةةةةةةت الحةةةةةةةرب الةةةةةةةةاردة بةةةةةةة-

 السو يتر والواليات المتحدة األمر كية .
خةةةةةةةاض االتحةةةةةةةاد السةةةةةةةو يتر والواليةةةةةةةات -

المتحةةةةةةةدة الحةةةةةةةرب الةةةةةةةةاردة ةعةةةةةةةد الحةةةةةةةرب 
 م.7009العالمية الثانية عام 

انتهةةةت الحةةةرب الةةةةاردة ةانهيةةةار االتحةةةاد -
 م.7007السو يتر عام 

تركت الحرب العالمية الثانية آثةار كبيةرة -
تصةةةةاديا  واجتماعيةةةةا  علةةةةى مع ةةةةم الةةةةدول اق

 وسياسيا .
تضةةةةةرر المجتمةةةةةع الةةةةةدولر مةةةةةن الحةةةةةرب -

 وةشر ا . العالمية الثانية ماديا  

-األن مةةةةةةةةةةةةة السياسةةةةةةةةةةةةية
–احتةةةةةةةةةةةةةةدام الفوضةةةةةةةةةةةةةةى 

 الثورات-اإلضراةات

-االنقالةةةات العسةةكر ة-
 -الةةوطنرحركةةة التحةةرر 
حةةةةق تقر ةةةةر -االسةةةةتعمار
الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير

حركةة التحر ةر -المستقلة
- -الج ائةةةةةةةر   الةةةةةةةوطنر

 الثورة الفلسطينية
 االحتالل الصهيونر-
 المعاناة-
معركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

-م 7590سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولفينو
المن مةةةةةةةةةةات –االسةةةةةةةةةةرى 

 اإلنسانية المحايدة

 القانون الدولى -

 

تتمثل النتائج السياسية ةانهيةار -
امبراطور ةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ودول وابةةةةةةةةةةةةةةةةةةرام 
االتفاقيات والتسةويات بةين الةدول 

                                                                            المنتصرة والمه ومة.

 

تضةةةةةةررا  ةةةةةةر األكثةةةةةةر الفئةةةةةةات  -
األطفةةةةةةةةةال هةةةةةةةةةر  ئةةةةةةةةة الحةةةةةةةةروب 

 . والمعاقين والنساء وكةار السن
 
  ةةرب العالميةةة و الحةةر  سةةاهمت-

تشةةةةةةةر د ماليةةةةةةةين النةةةةةةةاس ومقتةةةةةةةل 
الماليةةةةةةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةةةةةةةدنيين 

 والعسكر ين.
حةةتالل  ةةر سةةاهمت مقاومةةة اال-

  تحرر الشعوب من االستعمار.
 
 

يةةةةةةةر ض ويسةةةةةةةتنكر الحةةةةةةةروب -
 االهلية  ر الدول العربية .

االيمةةةةان ة هميةةةةة الةةةةد ال عةةةةن -
 الوطن .

تثمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين دور الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب -
الفلسةةةةةةطينر  ةةةةةةر الةةةةةةد ال عةةةةةةن 

 أرضه ومقدساته.
اإليمةةةةةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةةةةوق -

 اإلنسان للةشر.
تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير دور المن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةات -

اإلنسةةةةةةةةةةانية المحايةةةةةةةةةةدة خةةةةةةةةةةالل 
 الحروب.

دور األسرة الدوليةة  ةر  تقدير-
-حةةةةةل الن اعةةةةةات بةةةةةين الةةةةةدول 

األيمان ة هميةة حقةوق األنسةان 
 للةشر.

ثةةةا  عةةةن الحةةةرب العراقيةةةةة يكتةةةب ةح-
 .اإليرانية

 
يكتةةةةةةةةب ةحثةةةةةةةةا  عةةةةةةةةن الحةةةةةةةةرب بةةةةةةةةين 

 الكور تين )الشمالية والجنوبية(.
 
يجمع صور عن األسةلحة الحديثةة -

 المستخدمة  ر الحروب.
 
عةةةةةةةةن حةةةةةةةةرب عةةةةةةةةام  يكتةةةةةةةةب ةحثةةةةةةةةا  -

 م..7002و  م7005
يحةةةدد علةةةى خر طةةةة العةةةالم الةةةةدول  -

 الحلفاء   ر الحرب العالمية األولى 
 
يحةةةةةةدد علةةةةةةى خر طةةةةةةة العةةةةةةالم دول -

 الوسط  ر الحرب العالمية األولى.
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 المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
اشةةةةتعلت الحةةةةرب االهليةةةةة الليبيةةةةة  عةةةةام -
 م(.7277-7272)
اإلنسةةانر  الةةدولر هةةرت  كةةرت القةةانون -

 على يد هنر  دونان.
 م.9581نشبت معركة سولفرينو عام  -

عقةةةةةةد االجتمةةةةةةال األول للجنةةةةةةة الدوليةةةةةةة  -
لنجةةةةةةةةةدة العسةةةةةةةةةةكر ين المجةةةةةةةةةروحين عةةةةةةةةةةام 

 م.7500
م 7520عر ةةةةةةت اللجنةةةةةةةة الدوليةةةةةةة عةةةةةةةام -

 ةاللجنة الدولية للصليب األحمر .
اعتمةةةدت اتفاقيةةةات جنيةةةف األربعةةةة عةةةام -

 م.7000
نصةةةةت اتفاقيةةةةات جنيةةةةف األربعةةةةة علةةةةى -

والجرحةةةةى والمرضةةةةى  ةةةةر حمايةةةةة الجنةةةةود 
البةةةةةةر والةحةةةةةةر والطةةةةةةواقم الطبيةةةةةةة وأسةةةةةةرى 

 الحرب والمدنيين.
 م.7002عقدت معاهدة أوتاوا عام -

االسةةةةةةةةةةةةةةةةرة –االنسةةةةةةةةةةةةةةةةانى 
-االتفاقيةةةةةةةةةةات-الدوليةةةةةةةةةةة

 -حقوق االنسان
 الم سسةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةة-

اللجنةةة الدوليةةة -المحايةةدة
-للصةةةةةةةةةةةةةةليب األحمةةةةةةةةةةةةةةر

اتفاقيةةات جنيةةف األربعةةة 
 م7000

 البرتوكول
اعةةةةةةةةةةةةةةات ضةةةةةةةةةةةةةةحايا الن  -

 المسلحة 
 توطين 

 وتاواأ معاهدة
 التعهد-
 الن اعات المسلحة -
 م روعة ةاألل ام-

تثمةةةةةةةين دور اللجنةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة - 
للصةةةةةةليب األحمةةةةةةر  ةةةةةةر تقةةةةةةديم 

 المساعدات خالل الحروب.

 

اإليمةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةة اتفاقيةةةةةةةةةات -
 جنيف األربعة .

 
اإليمةةةةةةةةةةةةان ة هميةةةةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةةةةوق -
 نسان للةشر.اإل
تقةةةةةدير دور اتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف -

األربعةةةةةة  ةةةةةر حمايةةةةةة الضةةةةةحايا 
  ر الحروب. والمتضرر ن

 

يكتةةةب ةحثةةةا  عةةةن الحةةةرب العالميةةةة -
 الثانية.و  األولى

يكتةةةةب ةحثةةةةا  عةةةةن الحةةةةرب الةةةةةاردة -
التةةةر حةةةدثت بةةةين االتحةةةاد السةةةو يتر 

 والواليات المتحدة األمر كية.

يكتةةةةةب ةحثةةةةةا  عةةةةةن نتةةةةةائج الحةةةةةرب -
 العالمية الثانية.

يجمةةةةةةةةةةةةةع صةةةةةةةةةةةةةور عةةةةةةةةةةةةةن الثةةةةةةةةةةةةةورة -
 الفلسطينية.

يكتةةب ةحثةةا  عةةن الثةةورة الفلسةةطينية -
 ضد االحتالل الصهيونر.

يكتةةةب ةحثةةةا عةةةن اتفاقيةةةات جنيةةةف -
األربعة ودورهةا  ةر الحةد مةن معانةاة 

 المتضرر ن  ر الحروب .
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 المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
التزايد السكاني المفرط المتسارع للمواليد  -

 وانخفاض الوفيات يسمى االنفجار السكاني 
فريقيا وأمريكا - الالتينية  تعاني معظم دول آسيا وا 

 من االنفجار السكاني .
اهتم العلماء بالعالقة بين السكان والموارد ومن  -

 أبرزهم مالثوس .
تعرضت نظرية مالثوس لكثير من االنتقادات  -

ألنها غفلت دور التقدم العلمي في زيادة إنتاج 
 الغذاء .

 يولد ثالثة مواليد كل ثانية في العالم  -
إلى عدد السكان في يضاف ربع مليون مولود  -

 العالم يوميًا .
 
الزيادة الطبيعية الناتجة عن ارتفاع معدل  -

المواليد وانخفاض الوفيات تؤدي إلى تزايد السكان 
 بصورة كبيرة .

من األسباب التي أدت إلى االنفجار السكاني  -
تحسن مستوى الرعاية الصحية ووفرة الغذاء 

تقاليد وانخفاض المستوى المعيشي والعادات وال
 االجتماعية .

من اآلثار السلبية لالنفجار السكاني في الدول  -

 االنفجار السكاني
 

 الزحف العمراني
 

 الزيادة الطبيعية
 

 اإلعالة
 

 الفقر
 

 تنمية مستدامة
 

 استنزاف الموارد
 

 معدل الخصوبة
 

 النمو السكاني
 

 االكتظاظ السكاني
 

 التهجير القسري 

الفقر التزايد في عدد السكان يؤدي إلى  -
 والمجاعات .

التحسن الصحي وزيادة المواليد تؤدي إلى 
 زيادة عددالسكان .

إنتاج األدوية واللقاحات والمضادات  -
 الحيوية أدى إلى انخفاض عدد الوفيات .

توفير الغذاء يؤدي إلى تقليل ظاهرة الجوع  -
. 
الزواج المبكر وتعدد الزوجات يؤدي إلى  -

 زيادة عدد المواليد .
توجد عالقة عكسية بين عمر المرأة عند  -

 الزواج األول وعدد األطفال المنجبين .
استنزاف الموارد الطبيعية يؤدي إلى خفض  -

االنتاج الزراعي والمساحات الخضراء والنبات 
 الطبيعي .

 
السبب الحقيقي لالكتظاظ السكاني في غزة  -

من قبل يعود إلى عمليات التهجير القسري 
 .م0892هيونية عام العصابات الص

يعاني قطاع غزة من أزمات سكانية خانقة  -
بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 

تنظيم النسل دليل على وعي  -
الشعوب في التقليل من االنفجار 

 السكاني .
يجب على الدول أن تنفذ مشاريع  -

إنتاجية للحد من ظاهرة الفقر والجوع 
. 
تحقيق في الدول يقدر دور بعض  -

التنمية المستدامة للحد من الفقر 
 والجوع .

اإليمان بأهمية حق العودة ودحر  -
 الصهيوني .االحتالل 

مناصرة القضية الفلسطينية في  -
 التخلص من االحتالل الصهيوني .

الوحدة العربية ضرورية للحفاظ  -
 على الكيان الفلسطيني .

 

 



النامية انتشار ظاهرة الفقر والجوع وارتفاع معدالت 
اإلعالة وتضخم أعداد سكان المدن واستنزاف 

 المواد الطبيعية .
اجتثاث الغابات والتوسع العمراني على حساب  -

 األراضي الزراعية أدى إلى استنزاف الموارد
 الطبيعية .

اتخذ العالم يوم الحادي عشر من تموز كل عام  -
 يومًا للسكان العالمي .

م سياسة 0822تبنت الحكومة الصينية عام  -
سكانية تقوم على منع الزوجين من االنجاب ألكثر 

 من طفل واحد .
مواجهة اآلثار السلبية لالنفجار السكاني يتطلب  -

 تبني سياسات سكانية وتنموية .
ُيَعّد قطاع غزة من أكثر المناطق ازدحامًا  -

 بالسكان .
أدى االكتظاظ السكاني في قطاع غزة إلى عدة  -

نتائج سلبية في المجاالت الصحية واالجتماعية 
 والبيئية واالقتصادية .

ارتفعت معدالت البطالة في قطاع غزة بعد  -
 م.7112الحصار الصهيوني منذ عام 

ى مناطق العالم كثافة ُيَعّد قطاع غزة من أعل -
 بالسكان .

 
 

 
 كثافة سكانية

 
 حق العودة

 م .7109
يعاني قطاع غزة من ضغط كبير على  -

 المرافق التعليمية والصحية .
حل مشكلة االكتظاظ السكاني في قطاع  -

غزة يكمن بالدرجة األولى إلى عودة السكان 
 تهم .المهجرين إلى بيو 
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المفاهيم  الحقائق

 والمصطلحات 

 المهارات القيم واالتجاهات التعميمات

مةةراكش لموجةةة جفةةا   تتعرضةة -
 م .7220عام 
 المجاعة تسبب الهالل .-
 ساس الحياة .أالماء -
الجفةا  سةبةا   ةر انتشةار االوبئةةة -

 واالمراض.
البةةرد والصةةقيع يتلةةف المحاصةةيل -

 ال راعية.
الحةةةةةةةروب تعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى انعةةةةةةةةدام -

 واالستقرار.االمن 
سياسةةةةةةة االسةةةةةةتعمار تقةةةةةةوم علةةةةةةى -

نهةةةةةةةب واسةةةةةةةتن ا  خيةةةةةةةرات الةةةةةةةةالد 
 المستعمرة.

تعرضةةةةت  لسةةةةطين ل ةةةة و الجةةةةراد -
 م.7070عام 
المشةةةةكالت البيئيةةةةةة تهةةةةةدد الحيةةةةةاة -

 الةشر ة على كوكب األرض.

 *الجفا  
 *الهالل 
 *المجاعة 
 *غ ت 

 *سلوكيات 
 *أسراب 
 *السرقة 

 *انحةاس المطر
 *األقوات 

 الةالء*
 *التسول

 *الجفا *الحروب 
 *التلوث *البيئة 

 *العوامل الطبيعية 
 *العوامل الةشر ة
*البرد*الصقيع 

 األمطار *انحةاس

*انحةةةةةاس المطةةةةر أدى الةةةةى حةةةةدوث 
 موجة جفا  حادة 

*انعةةةةةدام االغذيةةةةةة وقلةةةةةة المحاصةةةةةيل 
 تسبب المجاعة .

يقةارب *المجاعة أدت الى هالل مةا 
مليةةةةةون نسةةةةةمة  ةةةةةر الم ةةةةةرب عةةةةةام  9

 م . 7220
*المجاعةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةة د  الةةةةةةةةةةى انتشةةةةةةةةةةار 

   السلوكيات السيئة.
* كلمةةةةةا  ادت األمطةةةةةار  ادت كميةةةةةة 

  .االنتاج ال راعر ونشطت المراعر
*الجفةةةةةةةةةةةا  يةةةةةةةةةةة د  الةةةةةةةةةةةى انتشةةةةةةةةةةةار 

 .االمراض واألوبئة 
*البرد والصقيع ي ديان الى هالل 

 .المحاصيل ال راعية
 نلةةةى انعةةةدام األمةةة*الحةةةروب تةةة د  ا

 .الشعوب ين واالستقرار ب

*التكامةةةةل االقتصةةةةاد  بةةةةين دول 
الةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةر يسةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةى 

 القضاء على المجاعات .
*التكا ةةةل االجتمةةةاعر يةةة د  الةةةى 
 القضاء على السلوكيات السيئة .
*التقدم العلمر والتطةور يحةد مةن 

 الفقر والمجاعات 
*الوحدة بين الشعوب تعمل على 

 االستعمار .دحر 
تع  ةةةةةة  قيمةةةةةةة المحا  ةةةةةةة علةةةةةةى -

 البيئة لدى االنسان 
التعاون الةدولر ية د  الةى الحةد -

 من  هور المجاعات .
نبةةةذ سياسةةةةة االسةةةةتعمار القائمةةةةة -

 على استن ا  خيرات الشعوب .
 

 حدد على خر طة الةوطن العربةري*
 –الم ةةرب االقصةةى  موقةةع الصةةماء
 الصومال . –السودان  –سور ا 

 علةةةةةةةةى خر طةةةةةةةةة الم ةةةةةةةةربيحةةةةةةةةدد *
 موقع مدينة مراكش  الصماء

يكتةةةب تقر ةةةرا عةةةن المجاعةةةات  ةةةر *
ةعةةةةةةةةةةةةةةةض دول الةةةةةةةةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةةةةةةةةر 

 كالصومال والسودان .
يقةةارن بةةين أسةةةاب المجاعةةات  ةةر *

 –السةةةةودان  –سةةةةور ا  –الصةةةةومال 
 الم رب .

  .*يرسم خر طة الوطن العربر
   لسطين.*يرسم خر طة 

 الصةماء *يحدد على خر طة العةالم
هةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةدول التةةةةةةةةةر تعةةةةةةةةةانر مةةةةةةةةةن أ 

 المجاعات .
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عةةدد كبيةةر مةةن النةةاس  ةةر  تةةو ى-
 المجاعة.كور ا الشمالية ةسبب 

 المجاعات تسبب تفشر-
األمةةةةةةةةةةةةةراض وارتفةةةةةةةةةةةةةال معةةةةةةةةةةةةةدالت 

 الو يات والهجرة 
التركية  علةى تةامين االحتياجةات -

ال ذائيةةةةةةةة والدوائيةةةةةةةة للسةةةةةةةكان  ةةةةةةةر 
 المجاعات.

تعةةةانر الةةةدول التةةةر تحةةةدث  يهةةةا -
المجاعةةةةات مةةةةن التةعيةةةةة السياسةةةةية 

نيةةةةةةةةة للةةةةةةةةدول واالقتصةةةةةةةةادية والمديو 
 األجنبية .

لةةةةةةى ارهةةةةةةاق إالمجاعةةةةةةات تةةةةةة د  -
 .مي انية الدول

  
 

 *االستعمار
 *التعاون الدولر 

 *التصحر 
 *االحتةاس الحرار  

 *النفط 
 *المياه الجو ية 

 *استن ا  الموارد 
 *االسطول 

*الحةةةةةةةةةةةةةةرب العالميةةةةةةةةةةةةةةة  
 األولى  

 *الحروب األهلية 
*الفقر *الجهةل *سةوء 

 ل اةاتاالت ذية *
 *سوء الت ذية 
 *معدالت الو اة

 النهب  -*الجرائم 
 الهجرة -*السرقة 

*االسةةةةةتعمار يةةةةة د  انتشةةةةةار الفقةةةةةر  
 والجهل والحروب االهلية .

*اسةةةةتن ا  مةةةةوارد البيئةةةةة يةةةة د  الةةةةى 
 التصحر والجفا  .

*سةةةةةةوء الت ذيةةةةةةة يةةةةةة د  الةةةةةةى تفشةةةةةةر 
 األمراض وارتفال

 الو يات .
*ارتفال المديونيةة ية دى الةى التةعيةة 

لسياسةةةةةةةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةةةةةةادية للةةةةةةةةةةةةةدول ا
 .األجنبية

 

تع  ةةةةةةةةةةةةة  دور العلمةةةةةةةةةةةةةاء  ةةةةةةةةةةةةةر -
االسةةةةةةةةةةةةت الل االمثةةةةةةةةةةةةل للمةةةةةةةةةةةةوارد 

 الطبيعية .
تنميةةةةة اتجاهةةةةات ايجابيةةةةة نحةةةةو -

ترشيد استهالل المةوارد الطبيعيةة 
. 

*تقدير جهود الةدول  ةر محاربةة 
احتياجةةةةةةةات  المجاعةةةةةةات وتةةةةةةةو ير

 السكان.
*تع    دور التكامل االقتصاد  

 بين الدول.

*يكتب تقر را  عن ةعض المشةكالت 
 البيئية التر تهدد الةشر ة .

*يعد ةحثا  عةن اسةتن ا  االسةتعمار 
 لموارد الةالد. 

*يحةةدد علةةى خر طةةة الةةوطن العربةةر 
طق التةةةر تعةةةانر أهةةةم المنةةةاالصةةةماء 

 من المجاعات 
يكتب تقر را عةن المجاعةات  التةر *

 حدثت  ر كور ا الشمالية.
الصةةماء يحةدد علةى خر طةةة العةالم *

 .موقع كور ا الشمالية
ةحثةةةا  عةةن ةعةةةض الةةدول التةةةر يعةةد *

تعةةةةةةةةةةةانر مةةةةةةةةةةةن التةعيةةةةةةةةةةةة السياسةةةةةةةةةةةية 
 .واالقتصادية
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مةن  سةع سةنوات واجهت مصر -
 المجاعة  ر  من سيدنا يوسف 

تةةةةةولى سةةةةةيدنا يوسةةةةةف االشةةةةةةرا  -
 على خ ائن مصر  من المجاعة 

 ت لبةةةةةةت مصةةةةةةر علةةةةةةى المجاعةةةةةةة-
   من سيدنا يوسف.

من مةةةةةةةةةة الفةةةةةةةةةاو هةةةةةةةةةر من مةةةةةةةةةة -
 االغذيةةة  ةةر ال راعةةة التاةعةةة لألمةةم

 المتحدة
 العربيةةةة للتنميةةةةأنشةةة ت المن مةةةة -

لمواجهةةةة المشةةةكالت ال راعيةةةة  ةةةر 
 الوطن.

مواجهةةةةةةة المجاعةةةةةةات مسةةةةةة ولية  -
 جماعية

عقد م تمر القمة العالمر لل ذاء -
 م.7000 ر روما عام 

من مة الصليب األحمر والهالل -
األحمةةر تقةةدم المسةةاعدات العاجلةةة 

  ر وقت الحروب والكوارث.

 ة الدولة *ارهاق مي اني
 *المديونية 

 *التةعية السياسية 
   االقتصادية *التةعية

  تنا أ* اعجا*
 * ذروه *دأةا 
 *تحصنون 

 *سنةالت *ي اث 
 *يعصرون 

العربيةةةةةةةةةةةةةةة المن مةةةةةةةةةةةةةةة *
 ال راعية للتنمية

 *من مة الفاو
 *األمن ال ذائر

 ليونيسيفا من مة*
المتحةدة *من مة األمم 

 المنكوبين*للطفولة
 المائر العج *
 .الصراعات ضحايا*
 .التكا ل*

*حكمةةةةة و طنةةةةة سةةةةيدنا يوسةةةةف ادت 
  .الى مواجهة المجاعة

االدخار وعةدم االسةرا  ية دى الةى *
 .الحد من المجاعات

توحةةةةةد الجهةةةةةود الوطنيةةةةةة واالقليميةةةةةة *
 والعالمية يحد من المجاعات 

*تسةةةةةةاهم المسةةةةةةاعدات الدوليةةةةةةة  ةةةةةةر 
 التقليل من ضحايا المجاعات

ليةةةة والعربيةةةة *وجةةةود المن مةةةات الدو 
 يساعد  ر مواجهة المجاعات.

*كلمةةا  اد عةةدد السةةكان عةةن المةةوارد 
 تراجع االقتصاد.

*التكا ةةةةةةل االجتمةةةةةةاعر يةةةةةة د  الةةةةةةى 
 التقليل من المجاعات.

تع  ةةة  دور سةةةيدنا يوسةةةف  ةةةر *
  .مواجهة المجاعة  ر مصر

تقةةةةةةةةةدير قيمةةةةةةةةةة االدخةةةةةةةةةار  ةةةةةةةةةر *
 مواجهة المصاعب

*تنمية االخالق لحل المشةكالت 
 االجتماعية
ا ةةل االجتمةةاعر مةةن *تثمةةين التك

 .المجاعات أجل القضاء على
ع  ةةةة  دور االسةةةةالم  ةةةةر دعةةةةم *ت

 االجتماعر. التكا ل
 
 

 يحةةدد علةةى خر طةةة الةةوطن العربةةر*
 مصر  موقع الصماء

*يكتةةةةةةب تقر ةةةةةةرا عةةةةةةن قصةةةةةةة سةةةةةةيدنا 
 مصر.يوسف مع ع    

 *يحةدد علةى خر طةةة العةالم الصةةماء
 دولية.مقر المن مات ال
والمن مةةة   من مةةة الفةةاو*يقةةارن بةةين 

 .العربية للتنمية ال راعية
عةةةةةن مةةةةة تمر القمةةةةةة  *يكتةةةةةب تقر ةةةةةرا  

 .م7000العالمر  ر روما عام 
*يرسةةةةةةةم شةةةةةةةعارا  لمن مةةةةةةةة الصةةةةةةةليب 

 .األحمر والهالل األحمر 
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المفاهيم  الحقائق
 والمصطلحات

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات

التراث الثقافي هو الموروثات من المقتنيات  -
المادية والمعنوية من األجيال السابقة ويتم تناقلها 

 عبر األجيال الالحقة 
من كل  02/9تحتفل اليونسكو بيوم التراث في  -

 عام 
كل عام للتأكيد  2/01يحتفل الفلسطينيون في  -

على هويتهم الوطنية في الداخل والشتات ولمواجهة 
 -. ات التي تحول طمس التراث وتشويهه التحدي

_خصص الفلسطينيون  يومًا لمواجهة التحديات 
الصهيونية التي تحاول طمس التراث وتشويهه في 

 كل عام  02/01
 
التراث المادي هو التراث الملموس والمرئي بالعين  -

وأما التراث المعنوي هو التراث غير الملموس 
 وتتناقله األجيال بوسائط مادية وغير مادية 

خطى التراث الثقافي باهتمام األمم والشعوب لما  -
 له من نتائج مادية ومعنوية في حاضرها ومستقبلها 

التراث الثقافي  يقوم االحتالل الصهيوني بطمس -
الفلسطيني عن طريق اتباع السياسة االستعمارية 

 الساعية لتزويره 

 التراث الثقافي  -
 تراث مادي  -
 تراث معنوي  -
 اليونسكو  -
 ثقافة عالمية  -
 تنمية اقتصادية  -
 البيئة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لطمس تراث الشعوب يسعى االحتالل  -
 وسرقتها.

وجود التراث الدولة يساهم في زيادة موارد -
 الدولة من العملة الصعبة  

 
 
الزالزل تؤدي إلى الخراب وهجرة الناس  -

 من بيوتهم 
المقاومة السلمية لالحتالل تمنعه من  -

 السيطرة على المناطق األثرية 
األماكن التراثية تتسبب في ازدهار  -

 السياحة.
حماية التراث الثقافي مسؤولية الدول  -

 واألشخاص 
تعدد المنظمات الدولية الداعمة للحفاظ  -

لثقافي تساهم في وجوده وعدم على التراث ا
  طمسه.

اإليمان بأهمية المحافظة  -
 على التراث المادي والمعنوي 

يجب محاربة االحتالل في  -
المحافل الدولية لطمس التراث 

  الفلسطيني وتشويهه
اإليمان بأهمية الحفاظ على  -

 التراث الثقافي الفلسطيني 
يجب على العالم مساعدة  -

الفلسطينيون في المحافظة على 
تراثهم من الطمس من قبل 

 االحتالل الصهيوني 
االعتزاز بالهوية وبالتراث  -

 يثبت الحق التاريخي لفلسطين 
تعزيز قيمة تسمية الشوارع  -

ين في فلسطين بأسماء كنعاني
لتثبت أن الشعب الفلسطيني 

 أصل كنعاني  
 
 
 

تنظم  -
معرضًا تراثيًا 
في مدرستنا 

من خالل جمع 
الصور أو 
األدوات 

التراثية واآلالت 
 واألغاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التراث رمز الهوية واثبات الحق التاريخي  -
تعتبر مدينة القدس مهد الرساالت السماوية وال  -

 ينافسها منافس من المدن المقدسة في العالم 
ُيعّد التراث شاهدًا ورمزًا صادقًا على االبداع  -
 إلنساني وفنونه وجماله وأصالته ا
ُيعّد التراث أحد العناصر األساسية لتنشيط  -

 السياحة ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة 
يتعرض التراث الثقافي في فلسطين لكثير من  -

المخاطر التي تؤثر عليه سلبًا من قبل االحتالل 
 الصهيوني 

تلعب الزالزل دورًا مهمًا في تقويض أسس  -
 باني األثرية وتحويلها إلى أطاللالم
عمّد االحتالل الصهيوني خالل حروبه واحتياجاته  -

للمدن والقرى الفلسطينية السيطرة على كثير من 
 األماكن األثرية والتاريخية الفلسطينية . 

نصت المادة الرابعة من اتفاقية الهاي عام  -
 م على حماية الممتلكات الثقافية .  0899

ية التراث الثقافي مسؤولية إنسانية على ُتعّد حما -
 المستويين الدولي والشخصي . 

يوجد العديد من المؤسسات الدولية المهتمة  -
بالحفاظ على التراث الثقافي مثل اليونسكو وايكروم 

 وايكموس . 
يوجد العديد من المؤسسات العربية واإلسالمية  -

ل : الداعمة للحفاظ على التراث الثقافي العالمي مث

 
 
 الزالزل  -
 اآلفات  -
 الحروب  -
 الجهل  -
 اليونسكو  -
 أيكروم  -
 إيكموس  -
 الكسو  -

 

 
وجوب حماية التراث  -

الفلسطيني وفق اتفاقية الهاي 
م من قبل جميع 0899لعام 

 األعضاء في مؤسسة اليونسكو 
يجب على وزارة الثقافة  -

إعطاء دروس توعية بأهمية 
 الحفاظ على التراث الفلسطيني 

وجوب أهمية المنظمة  -
الدولية لحماية التراث الثقافي 

 العالمي ودعمها 
تعزيز االهتمام بالتراث  -

قامة مشاريع  الفلسطيني وا 
حيائه   لتأهيل التراث وا 

 
يعد تقريرًا  -

حول انتهاكات 
االحتالل 

الصهيوني 
للتراث 

الفلسطيني 
 اإلنساني 

إعداد رحلة  -
مدرسية 
للمناطق 

األثرية في 
فلسطين 

وخاصة قطاع 
 غزة 
يعد تقريرًا  -

حول األماكن 
األثرية في 
 فلسطين 

نعد تقريرًا  -
عن أحد 

المعالم األثرية 
في القدس 

والمخاطر التي 



وزارة  –جمعيات القطاع العام  –إيسكو  –األلسكو 
 الوقف اإلسالمي 

م قرار يطالب  7112أصدرت اليونسكو عام -
االحتالل الصهيوني بوقف الحفريات في طريق باب 
بقاء القدس على الئحة التراث المهدد  المغاربة وا 

 بالخطر . 
يقف االحتالل الصهيوني عائقًا أمام المؤسسات  -

 تم بحماية التراث الثقافي لمدينة القدس .التي ته
 

 تهدده 

 

   

 


