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  (1 )رقم :       النشاط   : اليوم  في الفترة العباسيةالعوامل الداخمية لضعف الدولة اإلسالمية: األول:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .اىتمت الدكلة العباسية بتحصيف الثغكر  (     ) .1
 .مرت الدكلة اإلسالمية منذ نشأتيا بمرحمة طكيمة مف القكة كاالزدىار  )     (  .2

. يحدد بداية ضعؼ الدكلة العباسية .2يبيف العصكر التي مرت بيا الدكلة العباسية                               .1: األىداف السموكية 
 .                       يتبيف دكر الجيش كقادتو في إضعاؼ الخالفة العباسية . 4.   أىـ العكامؿ الداخمية التي أسيمت في ضعؼ الدكلة اإلسالميةيستنتج  .3            

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 ) عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 خريطة الخط تحميل)ثنائي التعمم الإستراتيجيةباستخدام 
  ":-أطوار الدولة العباسية" الزمني 

 - :التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 ز  استنتاجات الطالب كتنظيميا كالتحفي عرضرعاية

 . كالتشجيع
 

 :-  واستقراء مفيوم الدولةاألسئمة عن اإلجابة- 
  يذكر العصكر التي مرت بيا الدكلة العباسية ؟ 
 يصؼ مالمح كؿ عصر ؟ 
  يحدد بداية ضعؼ الدكلة العباسية ؟

 
 

خريطة الخط الزمني 
ألطكار الدكلة 

 العباسية
     (1   )ثطبلخ ػًّ سلُ  
 
 

 

  :-باستخدام الحوار والمناقشة -  2 ٘
   تييئة الطالب لممناقشة .
    مناقشة الطالب حكؿ العصر العباسي الثاني

يتم مناقشة اإلجابات ، وتثبيت اإلجابات المتفق ** 
. عمييا 

 

يتأمل الجممة ويشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا ويسجل - 
  :-المالحظات حول التالي

 كمف أم العصكر أخذ الضعؼ ينتشر في الدكلة العباسية ؟
 الذم سيطر عمى الدكلة ؟ كلماذا ؟

  
  

     (2   )ثطبلخ ػًّ سلُ 
 
 
 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 .  األسموب اإلستنتاجيإستراتيجيةباستخدام -  3 ٘
 العكامؿ الداخمية التي يناقش المعمـ الطالب حكؿ 

 .أسيمت في ضعؼ الدكلة العباسية
  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا

 .كالتحفيز كالتشجيع 
. يتم مناقشة اإلجابات ، وتثبيت اإلجابات المتفق عمييا ** 
 

 
 
 
 

 :- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
تكميف الطمبة بدراسة المحتوى التعميمي ، واإلجابة عمى . 

 ـ:األسئمة التالية 
  رتب عكامؿ ضعؼ الدكلة العباسية حسب أىميتيا

 برأيؾ ؟
  يعيف عمى خريطة العالـ اإلسالمي امتداد الدكلة

  .العباسية، كما عالقة ذلؾ بضعفيا ؟
  يذكر حديث شريؼ عف ترؾ الجياد ؟ كما نتيجة

 .تركو ؟
  ما ىي النتائج المترتبة عمى تدخؿ الجيش في

 شؤكف السياسة كالحكـ ؟

خريطة امتداد - 
 الدكلة العباسية

     (3   ) ثطبلخ ػًّ سلُ  
   

 

 4٘ـ 

 

 

  :- الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام - 
  تييئة الطالب لممناقشة .
  مناقشة الطالب حكؿ نفكذ الجيش كدكره في إضعاؼ

الدكلة العباسية   
يتم مناقشة اإلجابات ، وتثبيت اإلجابات المتفق ** 

. عمييا 

  صؼ كضع الخمفاء العباسييف في عيد النفكذ
 ؟" العصر الثاني " التركي 

  ما ىك الدكر الذم قاـ بو العسكريكف  في إضعاؼ
الدكلة العباسية ؟كما ىك نتيجة ذلؾ عمى باقي 

مناطؽ الدكلة ؟ 

 
      (4  )ثطبلخ ػًّ سلُ 

 
 

 

  
 

 
 

 
ـ :رم٠ُٛ خزبِٟ - 

     (5   )ثطبلخ ػًّ سلُ 
 

  
 مناقشة الطالب حكؿ ما :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

 .تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
ـ:ٔشبط ث١زٟ  -  

     (6  )ثطبلخ ػًّ سلُ 

 

 



 
 :-جباثم   ،، واستنتجتأمل الشكل : //ولالسإال األ                     ://

 ػ :اذكر المدة الزمنية كمالمح عصكر الدكلة العباسية .1

 
 

..................... بداية ضعؼ الدكلة العباسية ىك العصر. 2
  ......................................................................... استنتج أسباب ضعؼ الدكلة العباسية.2

 

 ـ:أجب عما ٌؤتً                      ://
 

 :-اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ   : //ألول السإال ا

 (األكؿ ػ  الثاني ػ الثالث ػ الرابع ) أخذ الضعؼ ينتشر في الدكلة العباسية بدءا مف العصر العباسي.  1
                                 (قيام العديد من الثورات ـ تممق األعداء ـ تدىور األوضاع االقتصادية   )   عدا ما ٌلً الداخلٌة من عوامل انهٌار الدولة العباسٌة. 2

 (دمشق  ـ القاهرة  ـ بؽداد  ـ القدس  )توجد سلطة العاصمة العباسٌة فً مدٌنة                 . 3

- : ما النتٌجة المترتبة على : //لثانًالسإال ا

  .وصول إلى السمطة في العصر العباسي الثاني خمفاء ضعاف. 

/ ............................................................................................................................................... إٌر١دح  
 

ـ   :أجب عن األسئمة التالية                    ://

:-  أمام العبارة الخطؤ فٌما ٌلً( × ) أمام العبارة الصحٌحة و إشارة  ( √ ) ضع إشارة : //األول  السإال

.  مرت الدولة اإلسالمٌة منذ نشؤتها بمرحلة طوٌلة من القوة واالزدهار والتوسع (     ). 1
.  أخذ الضعؾ ٌنتشر فً الدولة العباسٌة بدءا من العصر العباسً األول (     ). 2
.  انقسام السكان إلى فرق دٌنٌة متصارعة ،أدى إلى تفكك وضعؾ الدولة العباسٌة  (     ). 3
.  كان لترامً أطراؾ الدولة العباسٌة أثر بارز فً استقالل الوالٌات عن مركز الخالفة  (     ). 4

 -:ما ىي النتائج المترتبة عمى : //لثانًالسإال ا

 .تدخل الجيش في شؤون السياسة والحكم ؟. 

/ .............................................................................................................................................. إٌر١دح 
 

 :-أجب عن األسئمة التالية -   ://           

 -: ما هو رأٌك مع ذكر السبب : //ألٚيا السإال

اشرشان عٕاصش غشت١ح أٚ أخٕث١ح فٟ إداسج شؤْٚ تالدن ؟ . 

............................................................................................................... ـ :اٌغثة / .................. اٌشأٞ 

 
 
 
 
 

الثانً األول العصر العباسً 

  المدة الزمنٌة 

  مالمح العصر 

   (4)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

 



 

 :-أجب عما يأتي -                    ://

 -:بم تفسر  : //ألولالسإال ا

قامة دكيالت مستقمة. 1    .أخذت كثير مف المناطؽ تتطمع لالنفصاؿ عف سمطة العاصمة العباسية ، كا 

/ ...................................................................................................................................... اٌغثة  

 . تفكؾ ك انييار الدكلة العباسية .2
/ ...................................................................................................................................... اٌغثة  

 -: ما النتٌجة المترتبة على : //لثانًالسإال ا

 .االمتداد الكاسع لمدكلة العباسية اتساع رقعة الدكلة العباسية عمى مساحات شاسعة. 2
/ ...................................................................................................................................... إٌر١دح  

 .  عدـ اىتماـ الخمفاء بجياد األعداء.3

 / ......................................................................................................................................إٌر١دح  
 
 

 -: ما رأٌك فً ذكر السبب-                        ://
 

تدخل الجٌش فً شإون السٌاسة والحكم ؟ . 
 

.......... .................... ......../الرأي 
 
................................................................. .....................................................................................ـ :السبب  

 
 
 
  

 
 
 

  

   (5 )ٔشبط

   (6)ٔشبط 



  (2 )رقم :   النشاط        : اليوم  في الفترة العباسيةالعوامل الداخمية لضعف الدولة اإلسالمية: األول:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .االمتداد الكاسع يؤدم إلى عدـ قدرة الدكلة عمى ضبط زماـ األمكر فييا )     (  .1
 .كانت تتبع األندلس لمدكلة العباسية  (     ) .2

    .                                                 يستنتج اآلثار المترتبة عمى امتداد الدولة اإلسالمية واتساعيا  .2.                           عمى خريطة العالم  اإلسالمي يحدد امتداد الدولة العباسية. 1: األىداف السموكية 
.                                                يتبين دور األسر التي تطمعت لالنفصال عن الدولة العباسية  .3                    

      

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )
 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
. إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 
 

 السبكرة
 

 

  (تحميل الخريطة )ثنائي التعمم الإستراتيجيةباستخدام   1 ٘
 تحميؿ الخريطة: باستخداـ التعمـ الثنائي

 - :التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 استنتاجات الطالب كتنظيميا  عرضرعاية 

 . كالتشجيعز كالتحفي

 م يدون المالحظات حولثويفكر ثم يناقش زميمو  22صفحة يتأمل الخريطة - 
 -:حدود الدولة العباسية 

  مف جية الشرؽ. 
  مف جية الغرب. 
  البحار التي تحدىا شماالن .
 المحيط الذم يحدىا مف جية الجنكب .

 

خريطة العالـ 
 (1)بطاقة عمل رقم  اإلسالمي

 
 
 
 

 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 2 ٘
  يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ نص الكتاب

الستنتاج اآلثار المترتبة " 2"المدرسي ص  نشاط 
. عمى امتداد الدكلة العباسية 

  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا
. كالتحفيز كالتشجيع 

 
 

يتأمل  النص الوارد ص   الستنتاج اآلثار المترتبة عمى امتداد الدولة - 
اإلسالمية 

:-  يدون المالحظات حول نتائج امتداد الدولة العباسية .
  ػ عدـ قدرة الدكلة عمى ضبط زماـ األمكر فييا

ػ ظيكر عدد مف األسر القكية في مناطؽ مختمفة 
اذكر بعض األسر القكية التي أخذت تتطمع لالنفصاؿ باالستقالؿ  في المناطؽ . 

التي كانت تحكميا 
 ما ىي أكؿ المناطؽ اإلسالمية التي انفصمت؟  .

 

( 2)بطاقة عمل رقم 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 3٘ـ
  :- الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام - 

  تييئة الطالب لممناقشة .
  مناقشة الطالب حكؿ األسر القكية كدكرىا في

إضعاؼ الدكلة العباسية   
يتم مناقشة اإلجابات ، وتثبيت اإلجابات المتفق ** 

 .عمييا 
 
 
 
 

اذكر بعض الدكؿ التي خرجت عف الدكلة العباسية  . 
ما ىي أول المناطق التي خرجت عن الدولة العباسية؟ وفي أي قرن تم . 

انفصاليا ؟ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2)تابع بطاقة عمل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
 

 
:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

( 3)ثطبلخ ػًّ سلُ -  
 

 

:- ٔشبط ث١زٟ      -  

 (4)ثطبلخ ػًّ سلُ -  
 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
  .إٌّبلشخ فٟ اٌّشبسوخ ٚاٌسٛاس- . معمكمات كقيـ 

/ إػذاد اٌّؼٍُ  

  فشج هللا زغ١ٓ أ١ِٓ
 



 
 -:اجب عما يأتي                      ://

 

: :نالحظ الخريطة، ونستنتج، ثم نجيب : // األولالسإال 

. حدد امتداد الدكلة العباسية. 1
 ......................................................
 ......................................................

 .برأيؾ،ىؿ يؤثر اتساع الدكلة عمى ضعفيا كتفككيا. 2

/ ........................... الرأي 
...................................................... ـ :السبب 

  

  
 :-اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠أرٟ   : //ثانًالسإال ال

  (إيطاليا ػ فرنسا ػ  ألمانيا  ػ المغرب  )غربا........ امتدت الدكلة اإلسالمية مف أطراؼ اليند كالصيف شرقا كحتى . 1
  (المحيط اليندم.البحر المتكسط كبحر قزكيف  . فرنسا  . اليند كالصيف )كصؿ امتداد الدكلة اإلسالمية  شرقا إلى .2
   (األحمر   ػ  المتكسط   ػ   األسكد   ػ    قزكيف    )   عداجميع البحار التالية تحد الدكلة اإلسالمية مف الشماؿ . 3
 (بالد الشاـ ػ الشماؿ اإلفريقي   ػ مصر  ػ األندلس  )أكؿ المناطؽ التي انفصمت عف الدكلة العباسية ىي         . 4
 

 

 -: ما النتٌجة المترتبة على : //                     
 .االمتداد الكاسع لمدكلة العباسية  . 1

/ ...................................................................................................................................... إٌر١دح  

.  اٌعثاع١ح ظيكر عدد مف األسر القكية في مناطؽ مختمفة مف الدكلة.2

/ ...................................................................................................................................... إٌر١دح  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

   (1)ثطبلخ سلُ 

 

(  2)ثطبلخ سلُ 

 

 

 



 (أ /3 )رقم :      النشاط         : اليوم  في الفترة العباسيةالعوامل الداخمية لضعف الدولة اإلسالمية: األول:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
  :-:-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .تغمبت  الدكلة العباسية عمى الصعكبات التي كاجيتيا كىي في مرحمة القكة)    (  .1
 .الصراعات عمى السمطة تضعؼ الدكلة  )    ( .2

   .  التحديات التي واجيت الدولة العباسية في العصر العباسي الثانييتبين  .2                                      .         يقرأ النص التاريخي ويقوم بتحميمو  .1: األىداف السموكية 
                                                              .يستنتج خطكرة الصراع الطائفي كالمذىبي عمى الدكلة .3            

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘1 
  

 -: النص التاريخي إستراتيجية باستخدام- 
 إلى ٌطلب أو ومعبرة واضحة قراءة النص المعلم ٌقرأ. 

  .قراءة النص الطلبة أحد

 والتفكٌر النص فً للتؤمل قصٌرة فترة الطلبة ٌعطى. 

 .حوله ٌرونها التً التساإالت فً
 على وٌكتبها الطلبة تساإالت إلى المعلم ٌستمع. 

  .السبورة

 عن التساإالت هذه عن اإلجابة والطلبة المعلم ٌحاول. 
 .الحوار طرٌق هذه

 

 

 :-  من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة    - 
  ُيدكف المالحظات حكؿ النص .
  الكاردة في النصاألفكارنستخمص  .
  نستنتج خطكرة الصراع الطائفي كالمذىبي عمى الدكلة. 

. نبيف أثر ظيكر الفرؽ الدينية في ضعؼ الدكلة العباسية
. المشاركة الفاعمة مف المعمـ كالطمبة 

 

النص التاريخي 
صفحة     مف 
الكتاب المدرسي 

 
 

 (1)بطاقة عمل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2٘ـ

  :- الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام - 
  تييئة الطالب لممناقشة .
  مناقشة الطالب حكؿ النفكذ التركي كدكره في

إضعاؼ الدكلة العباسية   
 .يتم مناقشة اإلجابات ، وتثبيت اإلجابات المتفق عمييا ** 

 
لماذا لـ تتمكف الدكلة العباسية في العصر العباسي الثاني 

 .مف  مكاجية الصعكبات كالتحديات التي كاجيتيا 
 
 
 
 

 

 (2)بطاقة عمل رقم 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘ 3 
  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -

  يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ نص الكتاب
الستنتاج اآلثار المترتبة عمى " 6"المدرسي ص 

. امتداد الدكلة العباسية 
  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا

. كالتحفيز كالتشجيع 
 
 
 
 
 

يتأمل  النص الوارد ص   الستنتاج اآلثار المترتبة عمى امتداد الدولة - 
اإلسالمية 

ـ  : يدون المالحظات حول نتائج الصراعات حول السمطة  .
 . عبد اهلل بن عمي بن العباس عمى الخميفة اأبي جعفر المنصورثورة .
. الصراع بين األمين والمأمون أبناء ىارون الرشيد . 
 (الشيعة)صراع الحركات اإلسالمية المعارضة لمحكم . 
 . (الفرس  )تمرد بعض الجماعات غير اإلسالمية .
 تمرد العديد مف المناطؽ .
 
 
 
 

 (3)بطاقة عمل رقم   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  
:- رم٠ُٛ خزبِٟ -    

 (4)بطاقة عمل رقم  
 

 
:- ٔشبط ث١زٟ     - 

 (5)بطاقة عمل رقم   
 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 

  فشج هللا زغ١ٓ أ١ِٓ/إػذاد اٌّؼٍُ 

 

 

  
 

 



 
 :نقرأ النص، ونستنتج، ثم نجيب: // األولالسإال                               ://

 

شيدت الدكلة العباسية منذ قياميا العديد مف األحداث التي أدت إلى إضعافيا، منيا ما تعمؽ بالصراع عمى السمطة بيف أفراد 
البيت الحاكـ ، كمنيا ما تعمؽ بالحركات الرافضة لنظاـ الحكـ ،فقد ثارت بعض المناطؽ في الحجاز كالعراؽ، كظيرت حركات 

 . غير إسالمية كخاصة في الشرؽ ، كلكف الدكلة استطاعت التغمب عمى جميع ىذه الحركات ألنيا كانت في مرحمة القكة
 .استخمص األفكار الواردة في النص.  1

. ................................................... أ
. ................................................. ب 
. ................................................. ج 
. .................................................. د 
ـ  : بين .2
. أثر ظيكر الثكرات الداخمية في ضعؼ الدكلة العباسية . 

/ ...................................................................................................................................... اٌغثة 

 
 :-صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ                    ://

  ) .......................( الضعؼاستطاعت الدكلة العباسية التغمب عمى الصعكبات التي كاجيتيا كىي في مرحمة . 1
           ) .......................(   .األولدخمت الدكلة العباسية مرحمة الضعؼ كالتفكؾ بدءا مف العصر العباسي . 2
 

 :-اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ                    ://
  
  (األندلس ػ المغرب  ػ بالد الشاـ ػ جميع ما سبؽ )مف المناطؽ التي تمردت كأعمنت خركجيا عف سمطة الدكلة . 1
 (الفرس ػ  الشيعة ػ الرـك    )مف الحركات اإلسالمية المعارضة لمحكـ                      . 2
 

 -: ما النتٌجة المترتبة على                  ://
 
. معارضة الشٌعة لنظام الحكم العباسً فً الدولة اإلسالمٌة . 1
 / .................................................................................................................................... نتٌجةال
. الصراعات على السلطة بٌن أبناء البٌت الحاكم . 2

/ ................................................................................................................................... النتٌجة  

 
 
 
 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



 (ب/3 )رقم :         النشاط      : اليوم  في الفترة العباسيةالعوامل الداخمية لضعف الدولة اإلسالمية: األول:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو ال : المتطمب األساسي 

 .ضعؼ الدكلة العباسية كانقساميا إلى دكؿ متعددة، أدخميا في صراع فيما بينيا)    (  .1
 .تعرضت الدكلة اإلسالمية لميجمات الفرنجية كالمغكلية)    (  .2

                            .  يستنتج أثر ظيور الدويالت في ضعف الدولة اإلسالمية. 2.                                 يعين عمى خريطة العالم اإلسالمي الدول التي استقمت عن الدولة العباسية .1: األىداف السموكية 
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

  :-تعاوني التعمم الإستراتيجيةباستخدام - 
ػ :فريقي مف خالؿ التييئة لمتعمـ اؿ

تكضيح الميمة كقكاعد العمؿ كتكقعاتو مف الطالب بعد  )
  :-(التعمـ 
 ػكضع خريطة لخريطة الدكيالت كسط كؿ مجمكعة. 
 متابعة المجمكعات كتقديـ التكجييات كالتحفيز .
  يرعى عرض إنجازات المجمكعات لممناقشة كتقييميا. 

 

 -:العمل مع فريقة والتأمل والتوقيع و النقاش - 
يعين الدويالت المستقمة عن الدولة العباسية  عمى خريطة الدولة 

 ـ :العباسية في 
  ( 1مجمكعة  رقـ  )بالد الشاـ 
  (2مجمكعة  رقـ  )مصر  .
  (3مجمكعة  رقـ  )تكنس . 
 (4مجمكعة  رقـ  )المغرب  
 (5مجمكعة  رقـ  )بالد األندلس  
  المشاركة الفاعمة. 

خريطة الدكيالت 
  (1)بطاقة عمل رقم  المستقمة

 
 
 
 
 

 

 2٘ـ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -
 كجو المعمـ الطالب لتأمؿ محتكل الكتاب المدرسي م

ص   الستنتاج أثر ظيكر الدكيالت في ضعؼ 
 .الدكلة العباسية 

  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز
 .كالتشجيع 

 :-يتأمل محتوى الكتاب ص  لالستنتاج - 
 -:يدون المالحظات حول نتائج 

  الصراع بيف الفاطمييف كبيف الدكؿ التي كانت
 تسيطر عمى مصر ؟ 

  الصراع بيف الفاطمييف كالدكلة السمجكقية. 
   االستعانة بالقكل الخارجية .

 

  (2)بطاقة عمل رقم    
 
  
 
 
 
  

  

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 
 

   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد   

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘   
 
   

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

   (3)بطاقة عمل رقم  
 
 

 

 

  
:- ٔشبط ث١زٟ   - 

   (4)بطاقة عمل رقم 
 

  

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
 .تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 
 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 
 
 

 

  فشج هللا زغ١ٓ أ١ِٓ/إػذاد اٌّؼٍُ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
عين الدويالت المستقمة عن الدولة العباسية  عمى خريطة الدولة العباسية      -                              ://

 

 (  1مجمكعة  رقـ )    بالد الشاـ
 (  2مجمكعة  رقـ )        مصر
 (  3مجمكعة  رقـ )       تكنس 
 ( 4مجمكعة  رقـ)     المغرب 
 (  5مجمكعة  رقـ)   بالد األندلس
      

 

 

 :-  صٕف اٌذ٠ٚالد اٌّغزمٍخ ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ ثسغت اٌدذٚي ف١ّب ٠أرٟ                      //
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 -:بم تفسر  //                      

 .تعرضت الدولة اإلسالمية لميجمات الفرنجية والمغولية  - 

/ ..................................................................................................................................................... اٌغثة  
 
 

 

 :-أخت ػّب ٠أرٟ                        //
         

:- اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ  : //اٌغؤاي األٚي

 (العبيديكف ػ األغالبة ػ األدارسة ػ جميع ما سبؽ )  الدول التي كانت تسيطر عمى المغرب العربيمف. 1
 (الطكلكنيكف ػ الغالبة ػ األدارسة ػ األمكييف  )عمى مصر                       ....... سيطر . 2
 (األخشيدية ػ العبيدية ػ السمجكقية ػ المرابطكف  )            الفاطميين في صراع مع الدولةدخؿ . 3
 
  

:-  إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ   ِب: //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

.  ٌٍذٌٚح اٌعثاع١حالكضع الداخمي المتردم- 

/ .......................................................................................................................................  إٌر١دح  
 

      :-أخت ػّب ٠أرٟ                        //
 .اثجذ رٌه  " بعد ضعف الدولة العباسية وانقساميا إلى دول متعددة، أصبحت ىذه الدول متصارعة فيما بينيا"   -

................................................................................................................................

 ِىبْ ٚخٛد٘ب اٌذٌٚـــخ 

 اٌط١ٌٔٛٛح 

 اإلخش١ذ٠ح 

 اٌعث١ذ٠ح 

 األغاٌثح 

 األداسعح 

 اٌّشاتطْٛ 

 اٌّٛزذْٚ 

 األ٠ِْٛٛ 

 ػًّ خّبػٟ  (1)ٔشبط 

 
   (1)ٔشبط  

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



 (4)رقم :         النشاط      : اليوم  في الفترة العباسيةالعوامل الداخمية لضعف الدولة اإلسالمية: األول:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
  :-ضع عالمة صح أو خطأ : المتطمب األساسي 

 .يعتبر الحكار كالتفاىـ مف أكثر أساليب التكاصؿ رقيا)     (  .1
 .يمكف ألم مجتمع أف يحقؽ تنمية كازدىارا دكف أف تترسخ في المجتمع ثقافة الحكار كالتفاىـ)     (  .2

           .يبين  دور الحوار والتفاىم في تطور المجتمعات  .2يبين مفيوم الحوار والتفاىم                                                  . 1: األىداف السموكية 
ترسيخ مبدأ وثقافة التسامح كحق من حقوق اإلنسان. 4                               .يفسر أىمية الحوار والتفاىم في المجتمع  . 3                                     

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘1 
 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام -
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  (الحوار والتفاىم)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 الطالب  كاستجابات أفكار كافة يدكف . 
 كيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ

 . الصحيحة
  لمحكار كالتفاىـيشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ  
 يدكف التعريؼ عمى السبكرة كُيعيد قراءتو  .

   :-يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا -
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت

  .األفكار المنتمية
  الحكار كالتفاىـ يشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحةالحكار كالتفاىـ يقرأ مفيـك .  

 
 
 

(  1)بطاقة عمل رقم -   صكر الكتاب صفحة
 
  
 
 
 
 
 

 

 2٘ـ

 

 
 

 

 

 
 

  :-باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة- 
  يناقش المعمـ الطالب حكؿ أىمية الحكار

 .كالتفاىـ 
 

:- يفكر ويتأمل ويجيب ويناقش - 
:. ما أىمية الحكار كالتفاىـ عمى مستكل

 األفراد .
  الحضارات. 

  

( 2)بطاقة عمل رقم 
  

  

 

 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  :-باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة-  3 ٘
يناقش المعمـ الطالب حكؿ أىمية ترسيخ مبدأ الحكار  كالتفاىـ   

 
. عرض استنتاجات الطالب 

 
 
 
 

 :-التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار  -
  ىؿ يمكف لممجتمع أف يحقؽ تنمية كازدىار دكف ترسيخ مبدأ

 . الحكار كالتفاىـ ةكثقاؼ
  ما ىي النتائج المترتبة عمى ثقافة الحكار كالتفاىـ. 
 يعدد بعض الدكؿ التي تمارس مبدأ الديمقراطية 
  يذكر بعض الدكؿ غير الديمقراطية

 

( 2)تابع بطاقة عمل رقم   
  
 
 
 
 
 

 

٘ 4    ـ:باستخدام اسموب الحوار والمناقشة 
   موقف حقوق اإلنسان من حق التسامح 
  تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان من خالل الحوار والتفاىم 
  مفيوم حق التسامح. 

 
 
 
 

 
 

" تجارة الرقيق "من خالل المشاكل التي تعاني منيا القارة األفريقية - 
  :-يبين

   موقف  اإلسالم من حق الحوار والتفاىم. 
  يعطي أمثمة من الكتاب والسنة وحياة الصحابة. 

 حوار اهلل مع المالئكة ، مع إبميس . 
 موقف حقوق اإلنسان من الحوار والتفاىم 
 يتبين حق التسامح 
  يذكر المفاىيم المنافية لحق التسامح .

 "اٌزؼصت ـ اٌىشا١٘خ ـ اٌؼٕف ـ اٌؼذاء ـ اٌز١١ّض ـ االززىبس ـ اإلّ٘بي "
 

اإلعالف العالمي 
لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

( 3)بطاقة عمل رقم ـ 1948
  
 
 

 

 
  

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

( 4)بطاقة عمل رقم  
 

  

 
 . باستخدام طريقة لعب األدوار :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 . خالل الحصةالتي تعمميا مبادئ حقوق اإلنسان  ٠زوش -
 

 
:-ٔشبط ث١زٟ -   

 (5)بطاقة عمل رقم 

 



 

 
  :-أجب عما ٌؤتً-                       ://

:- تأمل الصورتين، واستنتج، ثم اجب: // اٌغؤاي األٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................... ..صؼ ما نشاىده بالصكرتيف .1

................................................... . بيف اثر الحكار كالتفاىـ في بناء الدكؿ. 2
 :-ضغ اٌّصطٍر   : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

. ىك تبادؿ لمحديث بيف طرفيف أك أكثر حكؿ مكضكع معيف أك مسألة ما يتـ التباحث بيا  ) ................( .
 .                      كيتـ مف خاللو تبادؿ الخبرات كالمعمكمات كالكصكؿ ألفكار جديدة 

 
  :-أجب عما ٌؤتً-                       ://

  
 :-أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ ) ضغ إشبسح : //اٌغؤاي األٚي

. مف أكثر أساليب التكاصؿ رقيا الحكار كالتفاىـ  (    ).1
. يمكف ألم مجتمع أف يحقؽ التنمية كاالزدىار دكف أف تترسخ في المجتمع ثقافة الحكار كالتفاىـ  (    ).2 
 .احتراـ ثقافة الحكار كالتفاىـ يؤدم إلى تخمؼ الدكؿ  .)    (3 

 
 :- ظًٍ اٌّفب١ُ٘ إٌّبف١خ ٌسك اٌزغبِر                       ://

 
 (اٌؼفٛ ـ اٌزؼصت ـ اٌىشا١٘خ ـ اٌزمذ٠ش ـ اٌؼٕف ـ اٌؼذاء ـ االززشاَ ـ اٌز١١ّض ـ اٌسٛاس ـ االززىبس ـ اإلّ٘بي ـ زّب٠خ األل١ٍبد اٌّّٙشخ ) 
 

 
 :- اخت ػّب ٠أرٟ                       ://

 
 :-ثُ رفغش   : //اٌغؤاي األٚي

. أىمية الحكار كالتفاىـ في المجتمع. 1
/ ................................................................................................................................    اٌغثة  

 :- ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ
. ترسخ ثقافة الحكار كالتفاىـ في المجتمع. 

 / ................................................................................................................................إٌر١دح  

 
 :- أخت ػّب ٠برٟ                       ://

 

ٚخٗ سعبٌخ إٌٝ اٌشؼٛة غ١ش اٌذ٠ّمشاط١خ، رسثٙب ف١ٙب ٌٍسك ثشوت اٌذٚي اٌذ٠ّمشاط١خ اٌّزطٛسح ، ِٓ خالي ٔشش ثمبفخ " 

   "اٌسٛاس ٚاٌزفبُ٘  

   (1)ٔشبط 

  

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



 صس١فخ رم١١ُ اٌذسط 

ذم١١ُ اٌرم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ذم١١ُ اٌٛعائً ذم١١ُ األٔشطح ٚاإلخشاءاخ ذم١١ُ األ٘ذاف ذم١١ُ اٌّرطٍة األعاعٟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
  فشج هللا زغ١ٓ أ١ِٓ/إػذاد اٌّؼٍُ 

 

 

 

 

 

 



  (1 )رقم :     النشاط        :اليوم    في الفترة العباسية اإلسالمية العوامل الخارجية لضعف الدولة: الثاني:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
-  :صوب ما تحتو خط :          المتطمب األساسي 

  .       )..................(األوروبيةأطمؽ عمى الحركب الفرنجية مصطمح الحركب  . 1
  .  )..................(المغرب العربيكجيت الحمالت الفرنجية بصكرة رئيسة إلى بالد . 2

     " .الفرنجة ، الحركب الفرنجية "يفسر مفيـك . 2                                                        .         يقرأ النص التاريخي ويقوم بتحميمو  .1:         األىداف السموكية 
   اإلسالمي لمشرقا إلى العسكرية الحمالت بإرسال أوروبا قياميذكر أسباب . 3                           

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

"   النص التاريخي:"باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي - 
قراءة وتأمل  )التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام

 ( :-من الكتاب المدرسي11النص التاريخي صفحة
تكميؼ أحد الطمبة  بقراءة النص التاريخي أك يقرأه المعمـ نفسو   . 
يعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في .

. التساؤالت التي يركنيا حكلو 
يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة . 
. يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار .  
 .يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة . 

من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب - 
 :-     11صفحة 
  يدكف المالحظات حكؿ النص. 
  مفيـك الحركة الفرنجيةيبيف المقصكد بػ 
 ما أسباب الحمالت الفرنجية 

 
 
 

النص التاريخي 
  مف 11صفحة 

الكتاب المدرسي 
 
 
 
 
 

 ( 1 )بطاقة عمل رقم . 
 
 
  
 
 
 

 

 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام - 2ىػ
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  (الفرنجة ، الحروب الفرنجية)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 الطالب  كاستجابات أفكار كافة يدكف . 
 . الصحيحةكيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ

  .الفرنجة ، الحركب الفرنجيةيشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ 
 يدكف التعريؼ عمى السبكرة كُيعيد قراءتو  .

   :-يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا -
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت

  .األفكار المنتمية
  الفرنجة ، الحركب الفرنجيةيشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحة الفرنجة ، الحركب الفرنجيةيقرأ مفيـك .  

 
 

صكر الكتاب 
 صفحة

(  2)بطاقة عمل رقم -  
 
  
 
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 - :باستخدام الحوار والمناقشة-  3ىػ
مناقشة الطالب حكؿ أسباب الحمالت الفرنجية عمى المشرؽ 

:- اإلسالمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :-التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
  كيؼ كاف الكضع في أكركبا قبيؿ الحركب الفرنجية .
 اذكر طبقات المجتمع األكركبي قبيؿ الحركب الفرنجية.  
  يفسر مشاركة كؿ مف األمراء كرجاؿ الديف كالفالحيف في

 .الحركب الفرنجية
  ما أسباب انقساـ الكنيسة الغربية عف الشرقية. 
  ىؿ نجحت الحمالت الفرنجية في استمرار سيطرتيا عمى

 .بالد الشاـ 
  فشاؿ الحمالت الفرنجية لمف يعكد الفضؿ في كقؼ كا 

 .عمى بالد المشرؽ 
 

 

 ( 3)بطاقة عمل رقم -   
  
 

 

 
 
  

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

   (4)بطاقة عمل رقم  
 
 

  

 
  

:- ٔشبط ث١زٟ   - 

  

   (5)بطاقة عمل رقم 
 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
 .مف معمكمات كقيـ 

 
 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 
 
 

 
  فشج هللا زغ١ٓ أ١ِٓ/إػذاد اٌّؼٍُ 

 
 
 

 



 

   :- جبثم ا، ، واستنتجالنص أقرأ                      ://
 

 استعمارم حربي ىجـك شكؿ كاتخذت الكسطى العصكر في األكركبي الغرب مف نبعت كبرل حركة ىي (الصميبية)الفرنجية  الحركة 

 كاالقتصادية كاالجتماعية الفكرية األكضاع مف الحركة ىذه نبعت كقد امتالكيا بقصد األدنى الشرؽ في كبخاصة المسمميف بالد عمى

 دينيا ستارا المسمميف ضد الشرؽ مؼ المسيحييف استغاثة مف كاتخذت الميالدم عشر الحادم القرف في أكركبا سادت التي كالدينية

 .النطاؽ كاسع عمميا تعبيرا نفسيا عف لمتعبير

 ................................................................................ نبيف مفيـك الحركة الفرنجية. 1

............................................................................. .الفرنجية الحمالت أسباب نذكر. 2

 

   :-اختر المصطمح المناسب مما بين القوسين فيما يأتي                      ://

 (الحروب الفرنجية ــ الفرنجة )

 .فرنسا مف كباألخص أكركبا مف القادميف فماألكركبي عمى أطمؽ اسـ .)..................(1

 .الكسطى العصكر في اإلسالمي المشرؽ عمى أكركبا شنتيا التي الحمالت عمى أطمؽ مصطمح )...................(.2
 

   :-أجب عما يأتي                      ://
 

:-  ضغ خطبً رسذ اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ : //اٌغؤاي األٚي

 (الفالحيف ػ األمراء اإلقطاعييف ػ رجاؿ الديف ػ جميع ما سبؽ )الطبقات التي يتككف منيا المجتمع األكركبي ىي  . 1
 َ  (  اٌثأٟ عشش  –  اٌسادٞ عشش –اٌعاشش  )عادخ اٌسشوح اٌفشٔد١ح فٟ اٌّدرّعاخ األٚسٚت١ح فٟ اٌمشْ . 2

:- ثُ رفغش   : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

.   اإلسالمي لممشرؽ العسكرية الحمالت بإرساؿ أكركبا قياـ. 1

: ........................................................................................................................................ اٌغثة 

ِشاسوح غثماخ اٌّدرّع فٟ اٌسشٚب اٌفشٔد١ح عٍٝ اٌّششق اإلعالِٟ . 2
................................................................................................................................... ـ :األِشاء . أ

............................................................................................................... ـ :سخاي اٌذ٠ٓ اٌّغ١س١١ٓ . ب

.................................................................................................................................. ـ :اٌفالز١ٓ .ج
 

   :-اختر المصطمح المناسب مما بين القوسين فيما يأتي                      ://

  ـ:ثُ رفغش   //اٌغؤاي األٚي 

. مناطؽ المشرؽ اإلسالمي عمى سيطرتيا استمرار في أكركبا فشمت . 

: ........................................................................................................................................ اٌغثة 

  ـ:ِب إٌزبئح اٌّزشرجخ ػٍٝ   : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

 . كالسرقات الفقر كانتشار أكركبا في السيئ االقتصادم الكضعػػ 1

: ........................................................................................................................................ إٌر١دح 

. المسمميف ضد الشرؽ مؼ المسيحييف استغاثة.2

: ........................................................................................................................................ إٌر١دح 

 

 .صف اٌٛضغ فٟ أٚسٚثب لج١ً ثذء اٌسّالد اٌفشٔد١خ ػٍٝ ثالد اٌّششق اإلعالِٟ   //                      
 .  ........................................................... .  ...........................................................  

 ( 1)ثطبلخ سلُ 

 ( 2)ثطبلخ سلُ 

 ( 3)ثطبلخ سلُ 

 ( 4)ثطبلخ سلُ 

  5)ثطبلخ سلُ 



  (2 )رقم :           النشاط       :اليوم      في الفترة العباسية اإلسالمية العوامل الخارجية لضعف الدولة: الثاني:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
 :-أجب بنعم أو ال :          المتطمب األساسي 

 .حمالت ثماني الفرنجية الحمالت عدد بمغ. )    ( 1
 .األصمييف البالد سكاف تجاه التسامح سياسة الفرنجة انتيج. )    ( 2

                                       .  يفسر تكجو الحمالت الفرنجية إلى بالد الشاـ كمصر .2                                    . الحمالت الفرنجية التي تكجيت إلى بالد الشاـيسمي. 1:         األىداف السموكية 
 يذكر المفاىيم المنافية لحقوق اإلنسان التي انتيجيا الفرنجة في القدس. 5.  يبين سياسة الفرنجة تجاه سكان البالد التي احتموىا. 4 يتتبع سير الحمالت الفرنجية عمى المشرق اإلسالمي  .3     

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 - :باستخدام الحوار والمناقشة واألطالس- 
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ التأمؿ في

. خريطة الكتاب المدرسي ص    
  مناقشة الطالب عف الحمالت الفرنجية مف حيث

 .العدد كالكجية كالنتائج 
 
 

 وفي 15من خالل مالحظة وتأمل الخريطة الموجودة في الكتاب صفحة - 
 :-األطمس صفحة 

  كـ بمغ عدد الحمالت الفرنجية عمى بالد المشرؽ اإلسالمي .
 أيف كانت كجية الحممة الفرنجية األكلى 
 ما ىي النتائج المترتبة عمييا 
  قدـك الحممة الفرنجية الثانية/ بـ تفسر 
 قدـك الحممة الفرنجية الثالثة. 

خريطة حمالت 
الفرنجية عمى بالد 

 الشاـ
 

 ( 1)بطاقة عمل رقم 
  
 
 
 
 
 

 

٘ 2  
 

 

 

 

 

 

 باستخدام أسموب الجوار والمناقشة- 
 -:يناقش المعمـ الطالب حكؿ 

  أسباب تكجو الحمالت الفرنجية  إلى بالد المشرؽ 
 .ػ :ااإلسالمي كنتائجو

  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا
 .كالتحفيز كالتشجيع 

 
 

:- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار واالستنتاج - 
  ػ:يذكر سياسة الفرنجة تجاه مدينة القدس عند احتالليا 
  بحؽ المسمميف كأىؿ الذمة 
 بحؽ األماكف المقدسة  

 
 
 

 

 ( 2)بطاقة عمل رقم 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘3 
 

تتبع خط سير الحمالت  )ثنائي  التعمم الإستراتيجيةباستخدام - 
 .(الفرنجية عمى بالد المشرق اإلسالمي

 - :التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 استنتاجات الطالب كتنظيميا  عرضرعاية 

 . كالتشجيعز كالتحفي
 

   ـ :يتتبع خط سير الحمالت الفرنجية عمى بالد المشرق اإلسالمي - 
  كجية الحممة الفرنجية األكلى. 
  كجية الحممة الفرنجية الثالثة. 
  كجية الحممة الفرنجية السابعة. 
  كجية الحممة الفرنجية الثامنة. 

 

 خريطة.
 الحمالت الفرنجية
 عمى المشرؽ
اإلسالمي 

  
 ( 3)بطاقة عمل رقم 

 
 
 
 

 

 4٘ـ

:-   الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام - 
  مناقشة الطالب حول الحقوق التي سمبيا

الفرنجة من سكان القدس عند احتالليا   
  تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان من خالل

 .مواثيق حقوق اإلنسان والقرارات الدولية 

  يعدد الحقوق التي سمبيا الفرنجة من سكان القدس
. عند احتالليا 

  ربط قيم حقوق اإلنسان بمضمون الدرس .
 

ديباجة حقوق 
 اإلنسان 

(  4)بطاقة عمل رقم 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  :-  رم٠ُٛ خزبِٟ - 
  

 ( 5)بطاقة عمل رقم 
 

 

 

 

 

 
  

:- ٔشبط  ث١زٟ   -  

 ( 6)بطاقة عمل رقم 
 

 

 

 . باستخدام طريقة لعب األدوار :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 . خالل الحصةالتي تعمميا مبادئ حقوق اإلنسان  ٠زوش -
 

 
  
 

    

 



  
 :-صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ -                      ://

 

  ) ..............................(حمالت أربعة الشييرة عمى بالد المشرؽ اإلسالمي الفرنجية الحمالت عدد بمغ. 1

                                     ) ..............................(مصر إلى األولى الفرنجية الحممةتجيت ا. 2
    ) ..............................(المغربإلى شماؿ أفريقيا كبالتحديد إلى الثامنة  الفرنجية  الحممةتكجيت. 3

      ) ..............................( . في القدساألصمييف البالد سكاف تجاه التسامح سياسة الفرنجة انتيج .4
 

 :- ف١ّب ٠ٍٟ  القدس مدٌنةاألصلٌٌن فً البالد سكان تجاه سٌاسة الفرنجةأِبَ  ( √ )ضغ إشبسح                       ://

 . المسمميف مف مدينة القدس سكاف بذبح  الفرنجةقاـ. )   ( 1

 . عاممة حسنة ـ (كالنصارل الييكد) الذمة  أىؿعامؿ الفرنجة . )    (2
 .داخؿ فمسطيف  قراىـ البقاء في عمى القرل  لسكافالفرنجة سمح. )    ( 3   
 . كزراع كخداـ لدييـ العمؿ في البالد سكاف مف بقي مف  الفرنجةجبر أ. )    ( 4   

 القدس مدينة في السكف مف المسمميف  الفرنجةمنع. )    ( 5   

 

 :-ف١ّب ٠أرٟ  (ة  )ِب ٠ٕبعجٗ وُ اٌؼّٛد  (أ )اخزش ِٓ اٌؼّٛد -                       ://

 (ة)                                                                  (أ  )                             

الثامنة  (    ).                      القدس على السٌطرة التً نجحت  فً الفرنجٌة الحملة.  1
األولى  (    )   القدس       لمدٌنة الدٌن صالح استرداد بعد التً جاءت الفرنجٌة الحملة. 2
السابعة  (    ).                                     التً توجهت إلى مصر  الفرنجٌة الحملة. 3
 الثالثة (    )إلى شمال أفرٌقٌا وبالتحدٌد إلى تونس         التً توجهت الفرنجٌة الحملة. 4
 

 اذكر الحقوق التً سلبها الفرنجة من أهل القدس وفق تعاملهم معهم   -                     ://

 ........................................... .                         ........................................... .

 ........................................... .                         ........................................... .

 

 ـ:اجب عما ٌؤتً    -                       ://

:-  ثُ رفغش : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

 . قدوم الحملة الفرنجٌة الثالثة  .1
 ......................................................................................................................../ السبب 

 :- ما النتائج المترتبة على : //السإال الثانً

 .الحملة الفرنجٌة األولى . 1
 ......................................................................................................................../ النتٌجة 

 

 اجب عما ٌؤتً    -                       ://

 

 .أذكر أىم أعمال الفرنجة بحق سكان القدس "  في مدينة القدساألصميين البالد سكان تجاه  غير إنسانية عدائية سياسة الفرنجة انتيج.  

  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 

   6)ٔشبط 



  (3 )رقم :             النشاط       :اليوم    في الدولة العباسية اإلسالمية العوامل الخارجية لضعف الدولة: الثاني:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو ال :      المتطمب األساسي 

 .كالصيف ركسيا بيف الكاقعة منغكليا ىضبة إلى (التتار (المغول ينتسب. )    ( 1
 خيراتاؿ كنيب كالسيطرة التكسع اجؿ مف إال يكف لـ  اإلسالمي العالـ عمى المغكلي اليجـك. )    ( 2

.  يفسر الغزو المغولي لمعالم اإلسالمي . 3.                           يبين مفيوم المغول ، التتار  .2         .   ويقوم بتحميمو   (14)يقرأ النص التاريخي ص  .1:     األىداف السموكية 
                                         

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

"   النص التاريخي:"باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي - 
قراءة وتأمل  )التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام

 ( :- من الكتاب المدرسي14النص التاريخي صفحة
تكميؼ أحد الطمبة  بقراءة النص التاريخي أك يقرأه المعمـ نفسو   . 
يعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في .

. التساؤالت التي يركنيا حكلو 
يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة . 
 .يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار .  
 .يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة . 

من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب - 
 :-  14صفحة
  يدكف المالحظات حكؿ النص. 
 لمنطقة التي نشأ فييا المغكؿ .
 فسر قياـ جانكيز خاف بإتباع سياسة التكسع في العالـم. 
 يبيف امتداد دكلة المغكؿ في أكج قكتيـ 

النص 
التاريخي 

   14صفحة 
مف الكتاب 
المدرسي 

 

  (1 ) بطاقة عمل رقم .
 
 
  

 

 2٘ـ 
 

 

 

 
 

 

 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام -
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  (المغول ، التتار)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 الطالب  كاستجابات أفكار كافة يدكف . 
 الصحيحةكيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ . 
  المغكؿ ، التتاريشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ.  

 يدكف التعريؼ عمى السبكرة كُيعيد قراءتو . 

   :-يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا -
  .يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت األفكار المنتمية. 
 .المغكؿ ، التتاريشارؾ في صياغة مفيـك . 
  . قراءة صحيحة المغكؿ ، التتاريقرأ مفيـك . 
 

 

 (2 )ثطبلخ ػًّ سلُ 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام استراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 3٘ـ
يناقش المعمـ الطالب حكؿ أسباب الغزك المغكلي لمعالـ 

:- اإلسالمي
  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا

  .كالتحفيز كالتشجيع
 
 
 
 

  .الستنتاج أثر توقف الفتوحات اإلسالمية البرية في قارة أوروبا- 
 :-يدون المالحظات حول 

 . ما ىي أسباب الغزك المغكلي لمعالـ اإلسالمي. 
ما ىي البالد التي اجتاحيا المغكؿ قبؿ العالـ اإلسالمي  . 
أيف كاف ؟ كعمى ماذا يدلؿ ذلؾ . رافؽ اليجـك المغكلي عمى العالـ اإلسالمي ىجـك آخر . 
. 
 عقد تحالؼ بيف ممؾ ارمينيا الصغرل كىكالكك/ بـ تفسر . 
 

خريطة 
الغزك 
المغكلي 

لبالد العالـ 
 اإلسالمي

 (3 )ثطبلخ ػًّ سلُ  
 

  
 

٘ 4 
  

 
 

 

 

 
 

  
:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4 )ثطبلخ ػًّ سلُ  
 

 

 

 
 

ٔشبط ث١زٟ    

 (5 )ثطبلخ ػًّ سلُ  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  

 .مف معمكمات كقيـ 
 
 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 
 

 

أمين حسين فرج اهلل / إعداد المعمم 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

  
 : جبثم ا، استنتج  ، والنص أقرتأمل الخريطة وأ //                  -  
 

 منغكليا ىضبة باسـ المعركفة اليضبة في المغكؿ نشأ

 التبت كشمالي سيبيريا  جنكبي أسيا أكاسط في الممتدة 

 جنكيزخاف استطاع كقد تركستاف كشرؽ منشكريا كغرب 

 تحت القبائؿ مف كغيرىا كالتتار المغكؿ مف اليضبة قبائؿ تكحيد 

 كمف ككريا بكلندا إلى مف الحقا امتدت كبيرة إمبراطكرية ليبني قيادتو

. الصيف سكاحؿ حتى قزكيف بحر
 .........................................................................لمغكؿالتي نشأ فييا ا المنطقة حدد. 1

 .........................................................فسر قياـ جنكيزخاف بإتباع سياسة التكسع في العالـ. 2

....................................................................... بيف امتداد دكلة المغكؿ في أكج قكتيـ. 3
  
 :- اوزت اٌّصطٍر اٌذاي ػٍٝ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ//                  -  
  كالصيف ركسيا بيف الكاقعة منغكليا ىضبة إلى كاينتسب )..........................(  .1

.  كممة جاءت مف المغة الصينية كمعناىا البرابرة المتكحشيف اليمجييف)..........................( .2

  
 :- اخت ػّب ٠أرٟ//                  -  

:- أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ ) ضغ إشبسح : //اٌغؤاي األٚي

 . المغكؿ الصيف بعد العالـ اإلسالمياخراذ  (     ). 1

 .   ىزمكا لكنيـ )  ـ1238 /ق(635 عاـ بغداد عمى السيطرة حاكلكا أف لممغكؿ سبؽ. )     ( 2

 (   ـ /1258ق(656 عاـ واْ اٌٙدَٛ األٚي ٌٍّغٛي عٍٝ تغذاد (     ). 3

 . أكركبا باتجاه أخر ىجـك رافقو اإلسالمي العالـ عمى  المغكؿىجـك. )     ( 4

  :-بم تفسر : //  الثانًلالسإا

 . كىكالكك حيالمسي الصغرل أرمينيا ممؾ بيف تحالؼ عقد. 
 

/ .............................................................................................................................. اٌغثة  

  
 :-أخت ػّب ٠أرٟ                   -  

 :- صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ: //اٌغؤاي األٚي

 ( .........................).     كممة جاءت مف المغة الصينية كمعناىا البرابرة المتكحشيف اليمجييف  المغول.1

  .          )..........................( ىزمكا لكنيـ (م /1258ه(656 عاـ بغداد عمى السيطرة المغكؿ   حاكؿ.2
 

  :-بم تفسر : //  الثانًلالسإا

 . اإلسالمي لمعالـ المغكلي الغزك. 1
 

/ .............................................................................................................................. اٌغثة  

 (  1)ثطبلخ سلُ 

 

 (  2)ثطبلخ سلُ 

 (  3)ثطبلخ سلُ 

 (  4)ثطبلخ سلُ 



 
  
 :.  دًٌ ، اثجذ  صسخ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ //                  -  

خضاع ومقدراتيا  البالد خيرات ونيب والسيطرة التوسع اجل من إال يكن لم  اإلسالمي العالم عمى المغولي اليجوم" .1  وا 

 .دًٌ ػٍٝ رٌه "  المناطق من وغيرىا اإلسالمي العالم مناطق

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

 

  .اثبت ذلك"  المغول لدى التوسعية  الرغبة".2

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (  5)ثطبلخ سلُ 



  (4 )رقم :            النشاط         :اليوم   في الدولة العباسية اإلسالمية العوامل الخارجية لضعف الدولة: الثاني:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
 :-أجب بنعم أو ال :       المتطمب األساسي 

   البالد سكاف نفكس في كالرعب الذعر كنشر القتؿ عمى المغكؿ سياسةتقـك  )    (  .1
  .الذيف سحقكا المغكؿ في معركة عيف جالكت (المماليؾ  )دكلةطمكحات المغكؿ انيارت أماـ )    (  .2

  .  يتبيف سياسة المغكؿ في البالد التي احتمكىا .2                            . قراءة واعية  (15)يقرأ صورة الكتاب ص  .1:       األىداف السموكية 
  .عند احتالل فمسطيناالحتالل الصييوني  عند احتالليم لبالد المسممين وبين سياسة  المنافية لحقوق اإلنسانيمايز بين سياسة المغول. 3                     

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

 :-باستخدام أسموب تدريس الصور-  1٘
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم . 

 صورة لجٌش المغول  أمامك ( 15)الكتاب صفحة   افتح

 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة  إتاحة.

 وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات
 .الدافعٌة 

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة.   إضافة مع مسبقا
 والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة

 .الحٌاتٌة 

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
:- تكظيؼ الصكر في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا - 
. يصؼ ما يشاىده في الصكرة . 
يبيف سياسة المغكؿ في البالد التي احتمكىا . 
 

  15صكر الكتاب ص 

 (  1)بطاقة عمل رقم 

 

 2٘ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .باستخدام األسموب اإلستنتاجي ومفاىيم حقوق اإلنسان- 
 -:يناقش المعمـ الطالب حكؿ 

 سياسة المغكؿ في البالد التي احتمكىا  
 تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان . 

 .رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز كالتشجيع 
 

 
 

:- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار واالستنتاج - 
 .أسباب قياـ المغكؿ بالمذابح كالمجازر في البالد التي احتمكىا . 
 .كـ يقدر عدد المسمميف الذيف قتميـ المغكؿ .
 .إلى ماذا حكلكا المساجد . 
. ما اسـ الخميفة العباسي الذم قتمو المغكؿ. 

. ماذا فعؿ المغكؿ بالمكتبات كالمدارس كاآلثار
. ما اسـ الدكلة التي سحقت المغكؿ.. 
 

النص التاريخي ص 
 مف الكتاب 18

 المدرسي
(   2)بطاقة عمل رقم 

    
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 -:  الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام -  3 ٘
  ـ:مناقشة الطالب حول 
 عند  المنافية لحقوق اإلنسانسياسة المغول 

 احتالليم لبالد المسممين
  عند احتالل االحتالل الصييوني سياسة

 .فمسطين
 يقارف بيف أفعاؿ المغكؿ كاالحتالؿ الصييكني .
  تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف مف خالؿ مكاثيؽ

 .حقكؽ اإلنساف كالقرارات الدكلية 
 
 
 
 

  يعدد الحقكؽ التي سمبيا  المغكؿ عند احتالليـ لبالد
المسمميف كبيف سياسة االحتالؿ الصييكني عند احتالؿ 

 فمسطيف
 (  ، العبكدية ، االحتالؿ ،االضطياد ،التعذيب ،الترىيب

 (القمع ،السمب ، ىدـ الممتمكات 
  ربط قيـ حقكؽ اإلنساف بمضمكف الدرس .

 
 
 
 

ديباجة حقكؽ 
اإلنساف 

 (3)بطاقة عمل رقم - 
 
 
 

 

  
:- رم٠ُٛ خزبِٟ -     

 (  4)بطاقة عمل رقم  
 

:-ٔشبط ث١زٟ -       

 (5) بطاقة عمل رقم  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
  فشج هللا زغ١ٓ أ١ِٓ/إػذاد اٌّؼٍُ    

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 :ثم اجب ، واستنتج ،تأمل الصورة                       ://
.  أعالهصؼ ما نشاىده في الصكرة. 1

............................................................ 

 .بيف سياسة المغكؿ في البالد التي احتمكىا. 2
 ............................................................

 

 
 :-أخت ػّب ٠أرٟ                       ://

 

:-  ف١ّب ٠ٍٟ التً احتلوها البالد سكان تجاه مغولسٌاسة الأِبَ  ( √ )ضغ إشبسح ://اٌغؤاي األٚي 

.    التسامحعمى البداية كمنذ المغول سياسة قامت. )    ( 1

. قتؿ اآلالؼ مف سكاف المدف اإلسالمية التي احتمكىا   . )    ( 2

 . كالخراب التدمير. )    ( 3

  .احتمكىا التي البالد سكاف نفكس في كالرعب الذعر  نشر. )    (4

 .جعمكا مف المساجد زرائب لخيميـ . )    ( 5
. كالشعراء العمماء مف اآلالؼ ذبحكا. )    ( 6

 . كالمعاىد المدارس ك المكتباتب ىتمكاا. )    ( 7

  .اإلسالمية اآلثارحافظكا عمى . )    ( 8

:-   ضغ خطبً رسذ اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ  ف١ّب ٠ٍٟ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

  ( اٌمذط  –  دِشك  –   تغذاد   –اٌما٘شج     )                           عاصمة الخالفة اإلسالمية. 1

  (  تالغ اٌشٙذاء  –  جالكت عيف    –   ا١ٌشِٛن   –زط١ٓ     )      معركة في  كانيارت طمكحاتيـالمغكؿ سحؽ. 2

  
 اذكر الحقوق التي سمبيا المغول عند احتالليم لبالد المسممين وبين سياسة االحتالل الصييوني عند احتالل فمسطين  -                     

 ........................................................................          ..................................................................

 ........................................................................          ..................................................................
 

  
  :- أجب عما ياتي                  -   

 

 

ـــٓ أوـــْٛ : //اٌغؤاي األٚي َِ   -:

 .   الخميفة العباسي الذم قاـ المغكؿ بقتمو في عاصمة الخالفة بغداد . )...............................(1

 اإلسالمي المشرؽ عمى سيطرتو إلكماؿ استعدادا المدينة مف الخركج فضؿ. )...............................( 2
  الكريية الركائح انتشار                                بسبب 

:-  بم تفسر : //ثانًالسإال ال

 . احتمكىا التي البالد سكاف نفكس في كالرعب الذعر كنشر كالخراب كالتدمير القتؿ عمى البداية منذ المغول سياسة قامت- 

/ ................................................................................................................................ اٌغثة  

   (2)ٔشبط    (2)ٔشبط 

  (  4)ثطبلخ سلُ 

 (  3)ثطبلخ سلُ 

   (1)ٔشبط 



 
  
 ـ:  ثش٘ٓ ، اثجذ صسخ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ //                    -   

. ثش٘ٓ ػٍٝ رٌه  " ىمجية المغول في تعامميم مع أعدائيم"  .1

 .........................................................................................................................................

 .دًٌ ػٍٝ رٌه  "  وانيارت طموحاتيمالمغول سحق. " 2

 .........................................................................................................................................

 
 

 

 

  .اكتب تقريرًا عن المغول وبربريتيم اليمجية في بالد العالم اإلسالمي"                     
 ............................................................................................................................................     

 

 ............................................................................................................................................     

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  5)ثطبلخ سلُ 

 رمش٠ش/ ٔشبط 



 
 

  (5 )رقم :            النشاط         :اليوم   في الدولة العباسية اإلسالمية العوامل الخارجية لضعف الدولة: الثاني:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
 :- أجب بنعم أو ال :       المتطمب األساسي 

   البالد سكاف نفكس في كالرعب الذعر كنشر القتؿ عمى المغكؿ سياسةتقـك  )    (  .3
  .الذيف سحقكا المغكؿ في معركة عيف جالكت (المماليؾ  )دكلةطمكحات المغكؿ انيارت أماـ )    (  .4

  .   بعد دخوليم اإلسالميستنتج دور المغول في الحضارة اإلسالمية .2                            . قراءة واعية  (16)يقرأ نص الكتاب ص  .1:       األىداف السموكية 
  .يقدر دور بعض القادة المغوليين في نشر اإلسالم. 3                     

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘1 
 :-باستخدام أسموب تدريس النص التاريخي- 
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم . 

 النص التارٌخً  أمامك ( 16)الكتاب صفحة   افتح

 قراءة المعلم اللنص التارٌخً .
 .اعطاء الطالب فرصة لتؤمل النص التارٌخً . 
ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة.   إضافة مع مسبقا

 والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة
 .الحٌاتٌة 

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
تكظيؼ الصكرة في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكؿ النص - 

:- التاريخي
. يصؼ ما يشاىده في الصكرة . 
يذكر أسـ أكؿ قبيمة مغكلية اعتنقت اإلسالـ . 
يستخمص دكر المغكؿ في الحضارة اإلسالمية .
 

  16صكر الكتاب ص 

 (  1)بطاقة عمل رقم 

 

٘ـ 

2+3 

 

 

 

 

 

 

  .باستخدام األسموب اإلستنتاجي  - 
 -:يناقش المعمـ الطالب حكؿ 

 ؿ بركة خاف  أىـ أعما . 
 أىـ أعماؿ السمطاف محمكد أكزبؾ . 

 .رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز كالتشجيع 
 

 

:- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار واالستنتاج - 
 .مف ىك أكؿ حاكـ مغكلي اعتنؽ اإلسالـ . 
 .ما ىي أىـ األعماؿ التي قاـ بيا .
 .مف ىك السمطاف المممككي الذم تحالؼ معو . 
. ضد مف ىذا الحمؼ. 
 ما ىي المناطؽ التي كاف يحكـ فييا محمكد اكزبؾ . 
 .ما ىي أىـ اعممو في جياد األعداء.. 
 

النص التاريخي ص 
 مف الكتاب 18

(   2)بطاقة عمل رقم  المدرسي
    
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘ 3 

  

 

 

 

  
 

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -    

 (  3)بطاقة عمل رقم  
 

:-ٔشبط ث١زٟ -       

 (4) بطاقة عمل رقم  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 /إػذاد اٌّؼٍُ     

  فشج هللا زغ١ٓأ١ِٓ

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 :- صوب ما تحته خط فً العبارات التالٌة: //السإال األول                       ://

 
                                   ) ..............................(األوٌرات أول قبٌلة مؽولٌة اعتنقت اإلسالم  هً قبٌلة 

     ) ..............................( قطب منارمن المعالم الدٌنٌة والحضارٌة اإلسالمٌة التً أقامها المؽول فً الهند 
 

 
 :-أخت ػّب ٠أرٟ                       ://

 

:-  َمـــن أكـــون : //السإال الثانً
ا من المدارس (...............................) .1 أول حاكم مؽولً أعتنق اإلسالم ،وعمل على نشره بٌن المؽول ،وأقام عددًا

  . لتعلٌم القرآن
 .                                   سلطان مؽولً ،حكم مناطق واسعة من روسٌا ،عمل على بناء المساجد ،  (...............................). .2

  .وجاهد أعداء اإلسالم
 

 

  
 اذكر الحقوق التي سمبيا المغول عند احتالليم لبالد المسممين وبين سياسة االحتالل الصييوني عند احتالل فمسطين  -                     

 ........................................................................          ..................................................................

 ........................................................................          ..................................................................

 

  
  :- أجب عما ياتي                  -   

 

 

ـــٓ أوـــْٛ : //اٌغؤاي األٚي َِ   -:

 .   الخميفة العباسي الذم قاـ المغكؿ بقتمو في عاصمة الخالفة بغداد . )...............................(1

 اإلسالمي المشرؽ عمى سيطرتو إلكماؿ استعدادا المدينة مف الخركج فضؿ. )...............................( 2
  الكريية الركائح انتشار                                بسبب 

:-  أكتب تقرٌر عن : //ثانًالسإال ال

 .  الحاكـ بركة خاف- 

 .......................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................  
  

:  اٌغٍطاْ ِسّٛد اٚصته

 ..........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................  

 

لث١ٍح اٌّغٛي اٌز٘ث١ح . 
 ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................  

 

   (2)ٔشبط 

  (  4)ثطبلخ سلُ 

 (  3)ثطبلخ سلُ 

   (1)ٔشبط 



  (6 )رقم :            النشاط       :اليوم   في الدولة العباسية اإلسالمية العوامل الخارجية لضعف الدولة: الثاني:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف
 :-أجب بنعم أو ال : المتطمب األساسي 

 .اإلسالمي العالـ عف الدفاع في ىاما دكرا (دولة المماليك (الناشئة الدكلة  لعبت. )    (1
.  ـ1260/ق 658 عاـ جالكت عيف معركة في المغكؿ سحؽ. )    ( 2

. يتبيف نشأة المماليؾ في مصر كالشاـ. 2.                                                                       يفسر مفيوم المماليك  .1: األىداف السموكية 
                                                    المماليك بإحياء الخالفة العباسيةيفسر قيام. 4                                .اإلسالمي العالـ عف الدفاع في المماليؾ دكر ستنتجم .3                    

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام -
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  (المماليك)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 الطالب  كاستجابات أفكار كافة يدكف . 

كيعتمد الصحيحة  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ. 
  لممماليؾيشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ.  
 يدكف التعريؼ عمى السبكرة كُيعيد قراءتو  .

   :-يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا -
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت األفكار

  .المنتمية
  المماليؾ يشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحةالمماليؾيقرأ مفيـك  .  

 
 

(  1)بطاقة عمل رقم -   النص التاريخي ص
 
  
 
 
 
 

 

 

 2٘ـ 
  النص التاريخي: باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -

التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 
 ( :قراءة وتأمل النص التاريخي صفحة    من الكتاب المدرسي  )
 .  تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرؤه المعمـ نفسو . 

  ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في التساؤالت 
 .التي يركنيا حكلو 

  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة 
 يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار 

 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة 
 
 
 

  :-  45من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة - 
  ُيدكف المالحظات حكؿ النص .
  ػ  :يبيف كيؼ
  طريقة الحصكؿ عمى المماليؾ .
  كيؼ كانت العالقة بيف المممكؾ كسيده. 
 كيؼ كصؿ المماليؾ لمحكـ 
. المشاركة الفاعمة مف المعمـ كالطمبة . 

 
 
 
 
 

 النص التاريخي ص

 (2)بطاقة عمل رقم - 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 .باستخدام استراتيجية الحوار والمناقشة - 3 ٘
يناقش المعمـ الطالب حكؿ دكر المماليؾ في الدفاع ػ 

 عف العالـ اإلسالمي
رعاية عرض اجابات الطالب كتنظيميا ، - 

 .كالتحفيز كالتشجيع 

. التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار - 
. ُيبدم رأيو في رد السمطاف قطز عمى رسالة ىكالكك - 
ما اسـ المعركة الحاسمة التي قضت عمى أحالـ المغكؿ في بالد . 

. المسمميف كأكقفت زحفيـ 
 

 الكتاب المدرسي 
(  3)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 

 

 .باستخدام استراتيجية األسموب اإلستنتاجي -  4 ٘
يناقش المعمـ الطالب دكافع المماليؾ مف إحياء ػ 

 . الخالفة العباسية في مصر
رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، - 

. كالتحفيز كالتشجيع 
 
 
 
 
 
 

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
. أيف كاف مقر الخالفة العباسية - 
. لماذا نقؿ المماليؾ مقرىـ إلى القاىرة . 
. ما ىي دكافع ذلؾ .
. ماذا كاف عمى المماليؾ فعمو لنسؿ ثقة الخميفة الجديد . 
. ما ىك الدكر الذم لعبو السمطاف بيبرس في مقاكمة الفرنج . 

مف ىك السمطاف المممككي الذل انيى الكجكد الفرنجي مف بالدنا 
. فمسطيف 

 .ُيبدم رأيو في إحياء المماليؾ لمخالفة العباسية في مصر - 

 الكتاب المدرسي

(  4)بطاقة عمل رقم - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

    (5   )ثطبلخ ػًّ سلُ 
 

 

:- ٔشبط ث١زٟ      -  

 (  6 )ثطبلخ ػًّ سلُ 
 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
. معمكمات كقيـ 

 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
أمين حسين فرج اهلل / إعداد المعمم 

 

 



 

 :ثم اجب ، واستنتج ،اقرأ النص  //: ولالسإال األ                     ://
 

 اعتمد التي العناصر كانكا فقد خاص نكع مف كانكا مصر في المماليؾ أف غيراألبيض  (العبد  ) الرقيؽ أم مممكؾ مفردىا  المماليؾ

 كاف فقد األيكبي الديف صالح كفاة بعد الداخمية كصراعاتيـ منافساتيـ في كالشاـ مصر في سيما كال اإلسالمي الشرؽ حكاـ عمييا

 العربية المغة كيعممكنيـ  صغيرة سف في كىـ الذيف حصمكا عمييـ مف أسرل الحركب الرقيؽ تجار مف يشتركنيـ األيكبييف سالطيف

 في األمكر إدارة في أىميتيـ برزت كليذا لسيدىـ الشخصي الكالء يضمف العسكرية مما الحياة عمى كيدربكنيـاإلسالمي  كالديف

 .أيكب كلعبكا دكرا ىامان في التصدم لممغكؿ كالفرنجة الديف نجـ الصالح كفاة بعد الحكـ إلى الكصكؿ استطاعكا حتى كالشاـ مصر

: ............................................................................................. المماليؾ ىـ .1
........................................  ك .......................... يتـ الحصكؿ عمى المماليؾ عف طريؽ . 2
 ........................................................................بيف نشأة المماليؾ في مصر كالشاـ . 3

.......................................................... اإلسالمي العالـ عف الدفاع في المماليؾ دكر ستنتجا. 4
  ...............................................ىات مف النص ما يدلؿ عمى كالء المماليؾ الشخصي لسيدىـ . 5

  :أجب عما ٌؤتً                     ://

:-   ضغ خطبً رسذ اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ  ف١ّب ٠ٍٟ : //اٌغؤاي األٚي

   (أيكب ػ  تكراف شاه  الديف نجـ الصالح ػػػ العادؿ ػ  صالح الديف األيكبي )    كفاة أثر عمى مصر في المماليؾ دكلة قامت. 1
 (العثمانية ػػ المممككية ػػػ األمكية ػػ الفاطمية  )الدكلة التي جاءت عمى أنقاض الدكلة األيكبية ىي . 2
 (قطز ػػػ أيبؾ ػػػ بيبرس ػػػ أقطام  )أكؿ سالطيف المماليؾ في مصر ىك              . 3
 (المغكؿ ػػػ الفرنجة ػػػ العثمانييف ػػػ البيزنطييف  )الخطر الذم أحدؽ بالعالـ اإلسالمي عند تكلي المماليؾ السمطة ىك . 4
ـــٓ أوـــْٛ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ  َِ   -:

 .   لو كاالستسالـ بالخضكع يطالبو مصر في المماليؾ سمطاف إلى  الذم أرسؿالمغكؿ قائد . )...............................(1

  .خطرىـ مف اإلسالمي الشرؽ كخمص جالكت عيف معركة في المغكؿ سحؽاٌغٍطاْ اٌٍّّٛوٟ اٌزٞ . )...............................( 2
 

ـــٓ أوـــْٛ                       :// َِ  -:                        

 .    الخميفة العباسي  الجديد الذم أعطى الشرعية لدكلة المماليؾ . )...............................(1

.  .تمكف مف تحرير العديد مف المناطؽ اإلسالمية التي سيطر عمييا الفرنجةعٍطاْ اٌّّا١ٌه اٌزٞ  (...............................). 2

 .ـ1291 /ىػ 690تمكف مف طرد بقايا الفرنجة مف بالدنا عاـ عٍطاْ اٌّّا١ٌه اٌزٞ  (...............................). 3
 

  :اجب عما ٌؤتً                     ://

:-  بم تفسر : //ولالسإال األ

 . قام الممالٌك بإحٌاء الخالفة العباسٌة بعد أن سقطت فً بؽداد- 
/ ................................................................................................................................ اٌغثة  

:-  ما النتٌجة المترتبة على : //ثانًالسإال ال

 .  ٌٍّّا١ٌهمنح الخميفة العباسي الجديد إدارة األمكر في مصر كالشاـ كالعديد مف المناطؽ اإلسالمية األخرل- 

/ ................................................................................................................................ إٌر١دح  
 

 

   (2+1)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

  ( 5)ٔشبط 



 
ـ :دًٌ ػٍٝ صسخ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ                      ://

 

 

. دًٌ ػٍٝ رٌه "  اإلسالمي العالم عن الدفاع في ىاما دورا دولة المماليك لعبت"   .

 ............................................................................................................................................     
 

............................................................................................................................................     
 

 

  .اكتب تقريرًا عن دور المماليك في الدفاع عن العالم اإلسالمي"                     
 ............................................................................................................................................     

 

 ............................................................................................................................................     

 
  

   (6)ٔشبط 

 رمش٠ش/ ٔشبط 



 
 صس١فخ رم١١ُ اٌذسط  

ذم١١ُ اٌرم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ذم١١ُ اٌٛعائً ذم١١ُ األٔشطح ٚاإلخشاءاخ ذم١١ُ األ٘ذاف ذم١١ُ اٌّرطٍة األعاعٟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم    
 
 



  (1)رقم :                    النشاط           :اليوم     معارك فاصمة عمى أرض فمسطين :الثالث:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  -:صوب ما تحتو خط :    المتطمب األساسي 

                     )..................(  .معاوية بن أبي سفيانمؤسس الدكلة األيكبية . 1
 .  ) ..................( وبالد الشامالعراقالوحدة بين استطاع صالح الديف أف يحقؽ . 2
يتبين وصول صالح الدين إلى الحكم                                                                              . 2                      ذكر مناطق  امتداد الدولة األيوبية في عيد صالح الدين األيوبيي .1: األىداف السموكية    

 أعمال صالح الدين األيوبي قبل مواجية الفرنجةيعدد . 4يفسر حرص صالح الدين األيوبي عمى ضم بالد الشام إلى مصر                        .3.                      
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )الطالب حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 

 - :باستخدام الحوار والمناقشة واألطالس -
تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ التأمؿ في خريطة الكتاب 

:- المدرسي ص    
 يذكر مناطؽ امتداد الدكلة األيكبية 

 
 

 من خالل مالحظة وتأمل الخريطة الموجودة في الكتاب صفحة    - 
 يظمؿ مناطؽ امتداد الدكلة األيكبية .
  يتبيف قياـ الدكلة األيكبية في مصر أـ بالد الشاـ اكالن .
  يعيف بالد المغرب العربي لربط الدرس بالسابؽ. 

 

خريطة امتداد 
 (1)بطاقة عمل رقم -  الدكلة األيكبية

 
 

 

 باستخدام الحوار والمناقشة-  2٘ـ 
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ تأمؿ

. المحتكل في الكتاب المدرسي ص    
  مناقشة الطالب عف كيفية كصكؿ السمطاف

 .صالح الديف لمحكـ ، كتأسيس الدكلة األيكبية 
 

 

 :-من خالل التأمل والمناقشة ،يجيب عمى االستفسارات اآلتية- 
 .في أم عاـ أسس صالح الديف الدكلة األيكبية . 
 . مف ىك السمطاف الزنكي الذم أصبح صالح الديف نائبان عنو . 
 .كيؼ عمؿ صالح الديف عمى إسقاط الحالفة الفاطمية في مصر . 
 مف ىك آخر الخمفاء الفاطمييف الذم تكفي أثناء كالية صالح الديف لمصر . 
. متى أصبح صالح الديف حاكمان لمصر.
 

 الكتاب المدرسي 
(  2)بطاقة عمل رقم  -  صفحة

 
  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 .باستخدام استراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 3ىػ 
يناقش المعمـ الطالب حكؿ حرص صالح الديف - 

. عمى ضـ بالد الشاـ لحكمو 
رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، - 

. كالتحفيز كالتشجيع
 

 :-مناقشة الطالب حول 
  سبب تكجو صالح الديف إلى بالد الشاـ .
  ما ىك سبب الخالفات بيف أبناء البيت الزنكي .
 ىؿ تحقؽ لصالح الديف ما يصبكا إليو .
  أف يبدم رأيو في فعؿ صالح الديف. 
  

 (3)بطاقة عمل رقم -   الكتاب المدرسي
 
 
 
 
 
 

 

  .باستخدام استراتيجية التعمم الثنائي-  4 ٘
:- التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ 

  يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ
نص الكتاب المدرسي ص   ، 

. لممناقشة 
  يقدـ الدعـ لممجمكعات الثنائية

 .كالتشجيع كالتحفيز
 
 
 

يتأمل محتوى نص الكتاب ص  ، ويفكر ثم يناقش زميمو ، ثم يدون المالحظات - 
  :-حول

  ما ىي االستعداد التي قاـ بيا صالح الديف لمكاجية الفرنج .
 ماذا ترتب عمى ىذه االستعدادات 
 صالح الديف تيبدم رأيو في استعدادا  .

 
 
 
 
 
 

 الكتاب المدرسي

(  4)بطاقة عمل رقم -          
 

  
 

  

 

  
:  رم٠ُٛ خزبِٟ -  

    (5  )ثطبلخ ػًّ سلُ 
 

 

:-ٔشبط ث١زٟ -       

      (6  )ثطبلخ ػًّ سلُ   

 باستخدام طريقة لعب األدوار :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
 .
 
 

قيام مجموعة من الطالب بتقمص دور المظاىر التضاريسية والحديث عن - 
 .نفسيا 

 .ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 

 
 
 أمين حسين فرج اهلل/  إعداد المعمم   

 



 

 

 :ثم اجب ، واستنتج ،تأمل الصورة  //                    
 

. نذكر مناطق  امتداد الدولة األيوبية في عيد صالح الدين األيوبي. 1
. .................................................................... 

. نفسر حرص صالح الدين األيوبي عمى ضم بالد الشام إلى مصر. 2
. .................................................................... 

 

 

 

 

 

 :-ضع خطا ًاتحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً    //                    
  ( ٔدُ اٌذ٠ٓ أ٠ٛب   – ش١شوٖٛ     –      صالذ اٌذ٠ٓ   –    اٌعادي                          )    ِؤعظ اٌذٌٚح األ٠ٛت١ح ٘ٛ.1

 (   ٔٛس اٌذ٠ٓ صٔىٟ –   عّاد اٌذ٠ٓ صٔىٟ  –ش١شوٖٛ      ) تعذ ٚفاج أصبح صالح الديف حاكمنا عمى مصر. 2

 (اٌفاغ١١ّٓ ــ اٌعثاع١١ٓ ـ األ١٠ِٛٓ ـ اٌعثّا١١ٔٓ  )عٕذ ذٌٟٛ صالذ اٌذ٠ٓ اٌٛصاسج فٟ ِصش وأد ذرثع ِصش ٌسىُ . 3

 

 
 ـ:أخت ػّب ٠برٟ  //                     

 -

:-  ثُ رفغش //اٌغؤاي األٚي 

.  فٟ ثالد اٌشبَ نشوب الخالفات بين أبناء  البيت الزنكي.  

/ .............................................................................................................................. اٌغثة  

 

:- ِب إٌزبئح اٌزٟ رشرجذ ػٍٝ  : //ثبٟٔاٌغؤاي اي 

.  تالد اٌشاَ تحقيؽ الكحدة بيف مصر ك- 

/ .............................................................................................................................. إٌر١دح  

 

 :. صالح الدين لمواجية الفرنجة تاذكر استعدادا //                     
 

1 ........................................................ .
2 ........................................................ .
3 ........................................................ .
4 ........................................................ .

 ـ:أخت ػّب ٠برٟ  //                     
 -

 :- ثُ رفغش //اٌغؤاي األٚي 

 . مصر وبالد الشامكيف استطاع صالح الدين األيوبي عمى تحقيق الوحدة بين . 2 
 ............................................................................................................................................     
 ............................................................................................................................................     

 

   (  1)ثطبلخ سلُ 

 
 

   (  2)ثطبلخ سلُ 

   (  3)ثطبلخ سلُ 

   (  4)ثطبلخ سلُ 

  (  5)ثطبلخ سلُ 



 

 
ـ :دًٌ ػٍٝ صسخ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ                                 

 .دًٌ ػٍٝ رٌه " .مصر وبالد الشامالوحدة بين استطاع صالح الديف األيكبي أف يحقؽ "  .1

 ............................................................................................................................................     

 

 ............................................................................................................................................     

  

 
 

  .اكتب تقريرًا عن البطل صالح الدين األيوبي"                     
 ............................................................................................................................................     

 

 ............................................................................................................................................     

 
  

  (  6 )ثطبلخ سلُ 

 رمش٠ش/ ٔشبط 



 (أ /2)رقم :                    النشاط           :اليوم     معارك فاصمة عمى أرض فمسطين :الثالث:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
 :-أجب بنعم أو ال :     المتطمب األساسي 

 . لممسممينعمى قافمة تجارية استيالء أرناط حاكم الكركالسبب المباشر لمعركة حطين  . )    (1
 .حدثت معركة حطيف بالقرب مف طبريا في فمسطيف (    ). 2

. يتتبع خط سير صالح الدين إلى حصن الكرك  .3 .                        يوضح السبب المباشر لمعركة حطين .2.     يقرأ النص التاريخي ويقوم بتحميمو   .1:      األىداف السموكية 
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 
 
 
 

  النص التاريخي: باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -
التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

 ( :-قراءة وتأمل النص التاريخي صفحة   من الكتاب المدرسي  )
  تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرؤه المعمـ

 .  نفسو 
  ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير 

 .في التساؤالت التي يركنيا حكلو 
  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة 
  يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف

 .طريؽ الحكار 
 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة 

  (   )من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة- 
  ُيدكف المالحظات حكؿ النص .
  ػ  :يتبيف التالي

. اسـ حاكـ قمعة الكرؾ . 1
. مكقع قمعة الكرؾ حاليان . 2
.  التي نقضيا أرناط ةنص المعاىدة المكقعة بيف المسمميف كالفرنج. 3
.   أثر العامؿ االقتصادم في الحركب مع الفرنجة . 4

  المشاركة الفاعمة مف المعمـ كالطمبة .
 
 
 

 النص التاريخي صفحة

 (1 ) ثطبلخ رم٠ُٛ سلُ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2٘ـ 

 

 
 

 

 

 - :باستخدام الحوار والمناقشة- 
 :-مناقشة الطالب حكؿ 

 دكافع معركة حطيف .
 
 

  :-التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
  السبب المباشر لمعركة حطيف

 
 
 

 

 (2 )ثطبلخ رم٠ُٛ سلُ 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  والخريطة  باستخدام استراتيجية التعمم الثنائي- 3 ٘
:- التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

  يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ
خريطة خط سير صالح الديف إلى حطيف 

 كمف خالؿ نص الكتاب ص
  ػمناقشة الطالب  .

يقدـ الدعـ لممجمكعات كالتشجيع كالتحفيز 
 

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
. ماذا فعؿ صالح الديف بحصف الكرؾ . 
. لـ يتمكف صالح الديف مف فتح الكرؾ / بـ تفسر .
أيف التقى بابنو األفضؿ ؟ كلماذا ؟ . 
. أيف تكجو بالقكات بعد ذلؾ .. 
. ما اسـ النير الذم عبره صالح الديف . 
. أيف عسكر صالح الديف بقكاتو . 
  

الكتاب المدرسي  
خريطة خط سير معركة 

 حطيف
  (3 )ثطبلخ رم٠ُٛ سلُ  
 
 

 

 

  

 
:-  رم٠ُٛ خزبِٟ - 

   (4 )ثطبلخ رم٠ُٛ سلُ  

 

 

 

  
:-ٔشبط ث١زٟ -    

   (5 )ثطبلخ رم٠ُٛ سلُ  

 
 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس  - 

 
 أمين حسين فرج اهلل/    إعداد المعمم 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 :ثم اجب ، واستنتج ،اقرأ النص  //                       
 

ـ،الذم كاف ينتظر الفرصة إلعالف الجياد ضد 1186/ق582عاـ  األيكبي سمطاف صالح الديفلؿكانت الظركؼ قد تييأت 
معاىدة الفرنجي صاحب قمعة الكرؾ  (األمير رينالد دم شاتيميكف)الفرصة عندما نقض أرناط جاءت ك.الفرنجة كمحاربتيـ 

عمى خط التجارة حصنو مستغالن مكقع ، (التي تنص عمى عدـ االعتداء عمى القكافؿ التجارية  كالحجاج )ـ 1184/ق580عاـ
 . كرفض إعادتيااستكلى عمى قافمة تجارية قادمة مف القاىرة إلى دمشؽؼبيف مصر كالشاـ كالحجاز، 

 ...................... حاكم قمعة الكرك الفرنجي ىو . 1
 ..............................................................................السبب المباشر لمعركة حطين. 2
 ............................................................   .بين بالدليل أثر العامل االقتصادي في الحروب الفرنجة. 3

 

:-   ما النتيجة المترتبة عمى                       -  
  

.   إعادتيا لممسمميفقرفض ك، لممسمميف عمى قافمة تجارية استيالء أرناط حاكـ الكرؾ- 

/ ............................................................................................................ إٌر١دح  

 

:-   أجب عما يأتي                       -  

 :-ضع خطا ًاتحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً  : //ٚياٌغؤاي األ

 (دمشؽ   ػ حمب ػػ القاىرة ػػ القدس  )انطمؽ صالح الديف لحرب الفرنج في حطيف مف          . 1
 (بيساف ػػ الكرؾ ػػ حطيف ػػػ عسقالف  )            الحصار عميياالمدينة التي شدد صالح الديف . 2
 (ا١ًٌٕ ــ األسدْ ــ اٌفشاخ  ــ دخٍح  )إٌٙش اٌزٞ عثشٖ صالذ اٌذ٠ٓ ٚخ١شٗ ٌّٛاخٙح اٌفشٔدح ٘ٛ .3

 (   اٌثسش ا١ٌّد –   ٔٙش األسدْ  –غثش٠ا     ) تمييدا لممعركة الفاصمة مع الفرنجة ......عسكر صالح الديف بقكاتو بالقرب مف . 4

 

 

:-   أجب عما يأتي                       -  
 

ـــٓ أوـــْٛ : //اٌغؤاي األٚي َِ   -:

 .    إعادتيا لممسمميفقرفض ك، لممسمميف عمى قافمة تجاريةكلى حاكـ الكرؾ است . )...............................(1

                            .عبر نير األردف ثـ عسكر بقكاتو بالقرب مف بحيرة طبرية تمييدا لممعركة الفاصمة مع الفرنجة. )...............................(2
  .    كاستطمع أخبار الفرنجة قاـ بتجميع القكات اإلسالمية ،. )...............................(3

   

:-  ثُ رفغش // :  اٌثبٟٔياٌغؤا

.  الكرؾمف فتحصالح الديف لـ يتمكف . 2

/ ............................................................................................................................... اٌغثة  

  

  

 

 

   (1)ثطبلخ سلُ 

   (2)ثطبلخ سلُ 

   (3)ثطبلخ سلُ 

   (4)ثطبلخ سلُ 



 

 

 

 

:-   ارسم خريطة معركة حطين في كراستك وحدد عمييا                       -  
  
بحيرة طبريا  . 1 
صفكرية . 2
منطقة حطيف  . 3
نير األردف . 4
جيش المسمميف  . 5
 جيش الفرنجة. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (  5)ثطبلخ سلُ 

 



 (ب /2)رقم :                    النشاط           :اليوم     معارك فاصمة عمى أرض فمسطين :الثالث:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-:-أجب بنعم أو ال :         المتطمب األساسي 

 ق    853حدثت معركة حطيف عاـ  (    ) .1
 .انتصار صالح الديف في حطيف، كاف مقدمة لفتح بيت المقدس  (    ) .2

  .    يتتبع خط سير معركة حطين  .2.                                              يقرأ النص التاريخي ويقوم بتحميمو   .1:         األىداف السموكية 
.       يذكر نتائج معركة حطين . 4.                                يتبين حنكة صالح الدين العسكرية في إدارة معركة حطين  . 3                            

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس 
 .ػ إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس 

 السبكرة
 

 

٘ 1 
 
 
 
 
 
 

  النص التاريخي: باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -
التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

 ( :-من الكتاب المدرسي 22قراءة وتأمل النص التاريخي صفحة )
  تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرؤه المعمـ نفسو 
  ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في 

 .التساؤالت التي يركنيا حكلو 
  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة 
  يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار. 
 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة 

   (22)من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة- 
  ُيدكف المالحظات حكؿ النص .
  ػ  :يتبيف التالي

ما اسـ القرية .في أم اتجاه تقدـ صالح الديف مف طبرية . 1
. ما ىي مميزات قرية حطيف. 2
 .بجعؿ بحيرة طبرية خمؼ جيشو خطة صالح الديف األيكبي ما أىمية . 3
.   أىمية مكقع بحيرة طبرية بالنسبة لمطرفيف في المعركةما . 4
. أيف قرر الفرنجة المبيت ، بعد حرمانيـ مف الماء . 5

  المشاركة الفاعمة مف المعمـ كالطمبة. 

 النص التاريخي
 (1)بطاقة عمل رقم  
 
 
 
 
 
 

 

 2٘ـ 
 .(خريطة معركة حطين) باستخدام إستراتيجية اسموب التعمم الثنائي- 
يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ خريطة الكتاب ص  في الكتاب - 

. المدرسي 
يناقش المعمـ الطالب حكؿ خط سير المعركة  - 
. يقدـ الدعـ لممجمكعات كالتشجيع كالتحفيز - 
 
 

 .في الكتاب المدرسي  (   )يتأمل خريطة  معركة حطين ص  -
:- يدكف المالحظات حكؿ 

  كلماذا صفكرية ؟ .أيف تجمعت القكات الفرنجية
  لماذا تحاشى صالح الديف مياجمة الفرنج في صفكرية. 
  ما المنطقة التي ىاجميا صالح الديف . 
  ما ىي الصعكبات كالمعكقات التي كاجيت الفرنج. 
 (جاءنا ما نريد)ما ىك سر اطمئناف صالح الديف في مقكلتو الشييرة. 
  المشاركة في مناقشة ما تـ التكصؿ إليو. 

خش٠طح 

 ِعشوح زط١ٓ 
 

 (2)بطاقة عمل رقم  
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘ 3 
  .باستخدام استراتيجية الحوار والمناقشة -

يناقش المعمم الطالب حول إستراتيجية صالح الدين وحنكتو العسكرية في إدارة 
:- معركة حطين  

  جابات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز رعاية عرض استنتاجات كا 
 .كالتشجيع 

 

ـ  :ـ يستنتج ، ثم يجيب أسئمة المعمم
 لماذا انتظر صالح الديف حمكؿ الميؿ . 
  متى بدأ القتاؿ بيف الطرفيف .
 لماذا اشعؿ صالح الديف النيراف في األعشاب كاألشكاؾ المحيطة بالفرنج 
  في أم اتجاه كانت الرياح ، كما أثرىا عمى الفرنج. 
 انتظار حمكؿ الميؿ ، ك إشعاؿ النار  )يبدم رأيو في خطة صالح الديف مف

 (في األعشاب المحيطة بالفرنجة 
 

خش٠طح 

 ِعشوح زط١ٓ 
 (3)بطاقة عمل رقم   

 
 
 
 

 

  :-باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -  4 ٘
 يكجو المعمـ الطالب الستنتاج  نتائج معركة حطيف .
  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز

 .كالتشجيع 
 

 :-يذكرالطالب نتائج معركة حطين ، بحيث يدون المالحظات حوليا - 
  ما اسـ قادة الفرنج الذيف اسركا في المعركة. 
  لماذا قتؿ صالح الديف أرناط حاكـ الكرؾ. 
  يبدم كجية نظره في إطالؽ سراح ممؾ بيت المقدس كقتؿ أرناط. 

 

 (4)بطاقة عمل رقم 

  

  

  

 

 

 

  
  

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (5)بطاقة عمل رقم  
 

 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار- 
ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

:-ٔشبط ث١زٟ    

 (6)بطاقة عمل رقم 
 



 

 :ثم اجب ، واستنتج ،اقرأ النص                       ://
 

 غربي طبرية عند قرية حطيف، كىي قرية صغيرة تقع في  كـ 9نحك تقدـ  طبرية، كفيترؾ صالح الديف األيكبي قكة صغيرة 
منطقة غنية كفيرة الماء، كقد حرص صالح الديف عمى أف يقؼ رجالة بحيث يحكلكف بيف الفرنجة كالكصكؿ إلى الماء في 

 طبرية فكجدكا أنيـ ال َيْقككف عمى السير ِلِشدَّة اإلنياؾ منطقة طبرية، في كقت اشتد فيو الحر كالعطش كصؿ الفرنجة إلى 
 .كالعطش الذم أصاب جنكدىـ،فقرركا المبيت فكؽ اليضبة بعيدنا عف خطر المسمميف

 .....................................................بجعل بحيرة طبرية خمف جيشة  خطة صالح الدين األيوبي بين أىمية . 1
............................................................. أىمية موقع بحيرة طبرية بالنسبة لمطرفين في المعركةاستنتج  . 2

 

 -ـ :                       اخت ػّب ٠برٟ 
 :- ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً : //ألولالسإال ا

 (بيساف ػػ طبريا ػػ صفكرية  )ة الفرنج في      مياجـل صالح الديفتحاش. 1
 (طبريا    ػػػ بيساف  ػػػ عكا  )               في سيؿ  حطيفدارت معركة. 2

:-  اخت ػّب ٠أرٟ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

 .(جاءنا ما نريد). 1
.............................................................................. ػ :القائؿ ىك . أ

......................................................................... ػ :المناسبة ىي . ب 
 

 
 -ـ :                       اخت ػّب ٠برٟ 

 .ما المقصود بيذه العبارة  (اجتمع عمى الفرنج في حطين حر النار والصيف ).
.............................................................................. ػ :حر النار . أ

......................................................................... ػ :حر الصيؼ . ب 
 

:- أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ ) ضغ ػالِخ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

. تعرض الفرنج إلى كمائن المسلمٌن وعانوا من وعورة الطرٌق  (    ). 1
انتظر المسلمٌن بقٌادة صالح الدٌن حلول النهار، لٌحٌط بالجٌش الفرنجً   (    ). 2
. كانت الرٌاح باتجاه المسلمٌن فً معركة حطٌن  (    ). 4

 
 

ـــٓ أوـــْٛ                        :// َِ-: 
  

.                            لرً فٟ ِعشوح زط١ٓ تعذ أْ ٚلع فٟ األعشحاكـ الكرؾ  . )...............................(1
.    ، كقع في األسر في معركة حطيفمممكة بيت المقدس ممؾ . )...............................(2
 
 
 
 
 

   (1)ثطبلخ سلُ 

   (2)ثطبلخ سلُ 

   (3)ثطبلخ سلُ 

   (4)ثطبلخ سلُ 



  
 

 -ـ :                       اخت ػّب ٠برٟ 
 

:- ثُ رفغش  : //ولالسإال األ

.  ذساشٝ صالذ اٌذ٠ٓ ِٙاخّح اٌفشٔح فٟ صفٛس٠ح. 1

 
/ ............................................................................................................................... اٌغثة  

 

. لرً أسٔاغ زاوُ اٌىشن فٟ ِعشوح زط١ٓ تعذ أعشٖ. 2
 

/ ............................................................................................................................... اٌغثة  

 

 
:- ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ  : //ثانًالسإال ال

 ىزيمة الفرنج في معركة حطيف. 

/ ............................................................................................................................... إٌر١دح  
 

 

 ـ :دًٌ ػٍٝ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ                         ://
 

 العسكرية التي تمتع بيا صالح الديف مف خالؿ الدرس (الخبرة )الحنكة .  

 ...............................................................................
 ...............................................................................

 ...............................................................................

 

 

  
 
  

   (5)ثطبلخ سلُ 

   (6)ثطبلخ سلُ 



 (3)رقم :                    النشاط           :اليوم     معارك فاصمة عمى أرض فمسطين :الثالث:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-صوب ما تحتو خط :     المتطمب األساسي 

 .    )...................(القاىرة احضر صالح الديف منبر نكر الديف زنكي مف . 1
 .               )...................(سيئةعامؿ صالح الديف المسيحييف معاممة . 2

  .   يتبين سير القتال بين الفرنجة والمسممين .2                                               . يتتبع خط سير صالح الدين بعد معركة حطين  .1:     األىداف السموكية 
يمايز بين أفعال الفرنجة عند احتالل القدس وصالح الدين عند تحريرىا . 5.   يتبين اىتمام صالح الدين بالناحية العممية . 4     . يذكر أىم أعمال صالح الدين في القدس  بعد تحريرىا .3    

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

 1٘ـ 
 
 

 (تحميل الخريطة )ثنائي التعمم الإستراتيجيةباستخدام - 
  :-التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ

 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 استنتاجات الطالب كتنظيميا ضرعاية عر 

 . كالتشجيع كالتحفيز
 

م ثويفكر ثم يناقش زميمو خريطة خط سير صالح الدين في فتح القدس    يتأمل - 
 :-يدون المالحظات حول

 .يذكر المدف  الساحمية الفمسطينية التي حررىا صالح الديف بعد حطيف.
تكجو صالح الديف لتحرير المدف الساحمية قبؿ بيت المقدس  / بـ تفسر . 
أيف كانت كجية صالح الديف بعد تحرير المدف الساحمية  . 
 لماذا استمر صالح الديف خمسة أياـ يطكؼ حكؿ المدينة . 
  .مف أم الجيات استقر رأيو عمى اقتحاـ المدينة ؟ جية أم باب ؟.

خريطة  
 الساحؿ الفمسطيني

 (1)بطاقة عمل رقم  
 

    
 
 
 
 

 

 - :باستخدام أسموب تدريس الصور والفيديو-  2٘ـ 
  :مثال  الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم  ٌقوم:قبل *
  ("عمارة مسجد قباء "  االستماع الجٌد لمقطع الفٌدٌو)

ٌتؤمل وٌستمع  لكً للطالب كاملة الفرصة إتاحة :أثناء  *
 .ومشاهدة مقطع الفٌدٌو وتكلٌؾ الطالب بتدوٌن المعلومات 

 رابط الفٌدٌو على الٌوتٌوب 
https://www.youtube.com/watch?v=CkexDg

Qj12M 
مناقشة الطالب حول المعلومات التً حصلوا علٌها من 

 . وفق المعطٌات المحددة مسبقاً والفٌدي
 

  :-التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
  تدكيف المعمكمات بشكؿ فردم أك جماعي. 
  منح الطالب فرصة لتقكيـ المالحظات

. ما ىي األدكات الحربية المستخدمة في دؾ سكر القدس .

. ماذا فعؿ الفرنجة عندما أدرككا أنيـ منيزمكف .
ما ىك مكقؼ صالح الديف مف طمبيـ ، كلماذا ؟ . 
 .يبدم رأيو في استشارة صالح الديف ألصحابو في عرض الفرنج األماف .
ما ىي الشركط التي اشترطيا صالح الديف عمى الفرنج لقبكؿ األماف ؟ كىؿ كافؽ . 

الفرنجة عمى ذلؾ ؟ 
 .   كيؼ كانت معاممة صالح الديف لمفقراء . 

 

 (2)بطاقة عمل رقم 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 

https://www.youtube.com/watch?v=CkexDgQj12M
https://www.youtube.com/watch?v=CkexDgQj12M


 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 باستخدام الحوار والمناقشة  -  3 ٘
تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ قراءة كتأمؿ محتكل 

. الكتاب المدرسي ص 
مناقشة الطالب حكؿ  أعماؿ صالح الديف في المسجد 

: األقصى بعد تحريره
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز  .

 من خالل قراءة وتأمل محتوى الكتاب صفحة - 
  في أم يـك كمف أم شير تـ تحرير المسجد األقصى .
 ما ىي التعديات التي أحدثيا الفرنجة في القدس ؟ 
  كيؼ عمؿ صالح الديف عمى إزالة التعديات. 
 مف أيف أحضر صالح الديف منبر نكر الديف زنكي 
  المشاركة الفاعمة. 

 

 الكتاب المدرسي

 (3)بطاقة عمل رقم  
 
 

 

 باستخدام الحوار والمناقشة واإلستنتاج -   4 ٘
تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ قراءة كتأمؿ محتكل 

. الكتاب المدرسي ص 
مناقشة الطالب حكؿ  أعماؿ صالح الديف في المسجد 

: األقصى بعد تحريره
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز  .

 من خالل قراءة وتأمل محتوى الكتاب صفحة - 
ما اسـ المدرسة التي أنشأىا صالح الديف في القدس . 
. ما المقصكد بالخانقاه الصالحية ،البيمارستاف .
. ما النتائج المترتبة عمى نشر األمف كالسالـ في بيت المقدس. 
صؼ المسجد األقصى مف الناحية العممية بعد تحريره .
 

بطاقات - 
كرؽ برستؿ - 

 (4)بطاقة عمل رقم   أقالـ- 
 

  

  :-باستخدام اسموب التمايز والمقارنة - 5٘ـ
  يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ نص الكتاب

الستنتاج أعماؿ صالح الديف في  (   )المدرسي ص
القدس ، كمقارنتيا بأعماؿ الفرنجة عند احتالليا  في 

. الدرس السابؽ
  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز

 .كالتشجيع 

 :-يمايز بين أعمال صالح الدين و الفرنج  بحيث يدون المالحظات حول- 
  استغالؿ االنتصار كالتمثيؿ باألعداء. 
  التعامؿ مع سكاف المدينة. 
  التعرض لممقدسات. 

 
 

الكتاب المدرسي 
:- رم٠ُٛ خزبِٟ - 

 (4) عمل رقم  تابع بطاقة
 

 

 
:- ٔشبط ث١زٟ     - 

 (5)بطاقة عمل رقم 
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم    

 



 

 :ثم اجب ، واستنتج ،اقرأ النص  -                       ://
 

بيت المقدس تكجو إلى  (الرممة، كغزة  مثؿ عكا، يافا، أرسكؼ،)معظـ مدف الساحؿ الفمسطيني صالح الديف حرربعد أف  
بقي صالح الديف خمسة أياـ يطكؼ حكؿ المدينة لينظر مف أيف يبدأ القتاؿ ألنيا في غاية الحصانة كضرب الحصار حكليا ،ك

كاشتبؾ   األسكار،جانؽ، كىكجمت الـت األبراج كنصبتـمؽفأ جية الشماؿ نحك باب العامكد، عمىاستقر رأيو ككاالمتناع 
 ،لكف صالح الديف  رفض ذلؾ الطرفاف، كعندما رأل الفرنجة أنيـ منيزمكف،أرسمكا يعرضكف تسميـ المدينة مقابؿ منحيـ األماف

مقابؿ فديو يدفعكنيا كافؽ عمى أف يغادر الفرنجة المدينة استشارة أصحابو  بعدألنة أراد أف يأخذىا كما أخذىا الفرنجة بالقكة ، ك
 .قدرىا عشرة دنانير لمرجؿ كخمسة لممرأة كديناراف لكؿ طفؿ، أّما الفقراء فقرر إعفاؤىـ مف الدفع

. وضح خط سٌر صالح الدٌن األٌوبً لتحرٌر بٌت المقدس . 1
...................................................................................................... 

 
  /بم تفسر. 2
.  بقً صالح الدٌن خمسة أٌام ٌطوؾ حول مدٌنة القدس  . أ

 ............................................................................................ ـ :السبب 
 
................... نحو باب ...............  استقر رأي صالح الدٌن على القتال من الجهة . 3

 
 

 :-صنف ما ٌلً فً جدول إلى حقوق وواجبات -                         - 
 

 بم تفسر  ://السإال األول 
.  رفض صالح الدٌن األٌوبً لطلب الفرنج باألمان. 1

.................... ........ ........ ................................................................................  ـ :السبب 

://  السؤال الثاني 
ما الشروط التً فرضها صالح الدٌن األٌوبً على الفرنج لقبول منحهم األمان ؟ . 2

 .................................................................. ........ ........ ........ ....................................

 
 :-تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً  ضع خطاً //                        - 

 (  ػ صفر ػػ محـر ػػػ رمضاف رجب )   مف شير27حرر صالح الديف األيكبي بيت المقدس يـك الجمعة . 1
 مف مدينة   في المسجد األقصىقنكر الديف زنكي لينصبمنبر صالح الديف أحضر . 2

 (دمشؽ ػػ حمب ػػ القاىرة ػػ بغداد )                                                                     
   انشأبالناحية العمميةمف مظاىر اىتماـ صالح الديف . 3

 ( الصالحي ػ جميع ما سبؽ البيمارستافكالمدرسة الصالحية كالخانقاه الصالحية،                               ) 
عدا  مف مظاىر سماحة صالح الديف مع المسيحييف في القدس جميع ما يمي . 4

 (عامميـ باألخالؽ اإلسالمية ػػػ سمح لممسيحييف العرب بالبقاء ػػػ لـ يتعرض لمقدساتيـ باألذل ػػػ ىدـ كنائسيـ )     
 
 
 

   (1)ثطبلخ سلُ 

   (2)ثطبلخ سلُ 

   (3)ثطبلخ سلُ 



 
 

 ـ :صالح الدٌن لالهتمام بـمدٌنة القدس بحسب الجدول سٌاسة أِبَ  ( √ ) ضغ إشبسح //                        - 
 (الطابع اإلسالمً  ـــ الناحٌة العلمٌة ـــ الناحٌة االقتصادٌة )

إٌبز١خ االلزصبد٠خ إٌبز١خ اٌؼ١ٍّخ اٌطبثغ اإلعالِٟ    

    إزالة التعديات التي أحدثيا الفرنجة عمى المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفة 1

     الصالحي البيمارستاف ك المدرسة الصالحية كالخانقاه الصالحيةانشأ 2

    عامؿ المسيحييف باألخالؽ اإلسالمية 3

    طير المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفة كغسميما بماء الكرد 4

    إعادة السكاف المسمميف إلى المدينة 5

   نشر األمف كالسالـ في بيت المقدس  6

    غدا المسجد األقصى مقصد الفقياء كالعمماء 7

     لينصب في المسجد األقصى،أحضر منبر نكر الديف زنكي  8

   لـ يتعرض لمقدسات المسيحييف باألذل    9

    قصدىا الزكار مف مختمؼ البالد 10

    سمح لمفرنجة بمغادرة المدينة ،كالمسيحييف العرب بالبقاء فييا 11

 

 

  :- ِب إٌزبئح اٌّزشرجخ ػٍٝ // اٌغؤاي اٌثبٟٔ

 .نشر صالح الديف األيكبي األمف كالسالـ في بيت المقدس بعد تحريره مف الفرنجة . 1
 / .................................................................................................................................... إٌر١دح  

 

 
   االقتصادٌة فً مدٌنة القدس بعد تحرٌرها  العلمٌة والحٌاة صف  //                        - 

 

............................................................................................................................. ـ :اٌس١اج اٌع١ٍّح 
 ................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................... ـ  :اٌس١اج االلرصاد٠ح 

 ................................................................................................................................................
 

 

 
 
 
 
 
 

    (4)ثطبلخ سلُ 

   (5)ثطبلخ سلُ 



   (4)رقم :                    النشاط           :اليوم     معارك فاصمة عمى أرض فمسطين :الثالث:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
 :- صوب ما تحتو خط  :   المتطمب األساسي

   (...................) بقيادة ىكالكك    القاىرةاجتاح المغكؿ عاصمة الخالفة العباسية في. 1
  )...................(  العثمانيينعيف جالكت ىي المغكؿ كاألطراؼ المشاركة في معركة . 2

        يتبين موقف المماليك من تيديدات المغول        . 2بالد العالم اإلسالمي                                     تتبع خط سير المغول إلى ب .1:    األىداف السموكية 

.        عين جالوت معركة يصف سير.  4                                 .عين جالوت خريطة عين جالوت موقع  يعين عمى . 3                       
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 (تحميل الخريطة )الحوار والمناقشةباستخدام - 
تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ التأمؿ في خريطة الغزك 
المغكلي لمعالـ اإلسالمي ص كمف خالؿ الكتاب المدرسي  

 مناقشة الطالب حكؿ خط سير المغكؿ تجاه العالـ اإلسالمي - 
 
 
 

 .االتأمل والتوقيع و النقاش - 
 .مف ىك قائد المغكؿ .مف أيف انطمؽ المعكؿ لغزكىـ بالد المسمميف، . 
. ، ماذا فعمكا بمدينة بغداد . أيف يكجد مقر الخالفة العباسية. 
. ىؿ تكقؼ المغكؿ في زحفيـ عند بغداد .
. أيف كصمكا ، كما اسـ المدينة التي سيطركا عمييا .
. ىؿ كقؼ الغزك المغكلي عند دمشؽ .
 .كلمف كجيكا تيديدىـ مف أطرافيا . عند أم مدينة فمسطينية كصؿ المغكؿ . 

  المشاركة الفاعمة. 

خريطة الغزك المغكلي 
 (  1)بطاقة عمل رقم -  لبالد المسمميف

  
 
 
 
 

 

  .باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة-  2 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ مكقؼ المماليؾ مف 

 .تيديدات المغكؿ 
 
 
 
 
 

  :-مناقشة الطالب حول موقف المماليك من تيديدات المغول- 
. مف كاف يحكـ مصر إباف الغزك المغكلي لبالد المسمميف . 
 .ما ىك مكقؼ سمطاف المماليؾ في مصر مف تيديد قائد المغكؿ ىكالكك. 
. بماذا أمر السمطاف قطز القائد بيبرس . 
. ماذا قرر السمطاف قطز . 
 

 الكتاب المدرسي

 (  2)بطاقة عمل رقم -     
 

 

 

 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 (تحميل الخريطة )الحوار والمناقشةباستخدام -  3ىػ 
تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ التأمؿ في خريطة  معركة 

عيف جالكت ص كمف خالؿ الكتاب المدرسي  
 مناقشة الطالب حكؿ سير الجيش المممككي كالمغكلي - 
 
 
 

 .االتأمل والتوقيع و النقاش - 
مف أيف انطمؽ المغكؿ لمعركة عيف جالكت . 
. مف أيف انطمؽ المماليؾ لمعركة عيف جالكت . 
. ما اسـ المنطقة التي التقى فييا الجيش المغكلي كالمممككي . 
. في أم دكلة تكجد ىذه المنطقة . 

  المشاركة الفاعمة. 

خريطة معركة 
  عيف جالكت

 (  3)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

ـ  :باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة - 4 ٘
 :-(تحميل مخطط  المماليك لممعركة ) 

، من خالل رسم مخطط المماليك وخطتيم لسير المعركة . 
 عيف جالكت معركة مناقشة الطالب في  سير

 
 
 
 
 
 
 

مناقشة الطالب حول سير المعركة ، من خالل توجيو األسئمة 
ـ :التالية 

. ما ىي الخطة التي اعتمد عمييا قطز .

. يذكر تقسيمات الجيش اإلسالمي في المعارؾ .

. ما اسـ القكات التي أظيرىا ،كمف كاف يقكدىا .

. ما اسـ القكة التي انسحبت مف جيش المسمميف عند بداية المعركة .

. ماذا اعتقد قائد المغكؿ مف ىذه االنسحاب .

. ماذا نتج عف ىذه الخطة .
 .مف شارؾ المماليؾ في ىذا النصر 

مخطط خطة المماليؾ 
  في عيف جالكت

 (  4)بطاقة عمل رقم - 
 

  

 

  
نشاط ختامي  

 (  5)بطاقة عمل رقم - 
 

 

  
:-ٔشبط ث١زٟ    - 

 (6)بطاقة عمل رقم 
 

 

   :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
 
 

ماذا استفدنا من درس اليوم ؟ - 
 

أمين حسين فرج اهلل / إعداد المعمم  
 

 



 

 

 :-:أجب عما ياتي  //  //    :- ://السؤال األول  
  

ـــٓ أوـــْٛ : //اٌغؤاي األٚي َِ  -: 

. ـ 1258/ ق 656قائد المغكؿ ، اجتاح عاصمة الخالفة العباسية بغداد عاـ  ( ..................). 1
   :- صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ   
 ( ............................)ـ     1258/ ق 656 عاـ  القاىرة اجتاح المغكؿ عاصمة الخالفة العباسية. 1
 

 

ـ : أخت ػّب ٠أرٟ   //    :- ://السؤال األول     
ـــٓ أوـــْٛ : //اٌغؤاي األٚي َِ   -:

 . المغكؿ قبؿ كصكليـ األراضي المصريةالسمطاف المممككي الذم قرر مكاجية  ( ..................). 1
 .  جماعة مف العساكر أخبار المغكؿ في فمسطيفق كمع المممككي الذم استطمعاألمير. ) ..................(  2
. قائد الجيش المغكلي في معركة عيف جالكت   ( ..................). 3
 
   :- صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ  
  ) ............................(        .بالد الشام كصكليـ األراضي قبؿالمغكؿ مكاجية  قطز قرر السمطاف . 2
  ) ............................( ـ1260  /ق658في  حطينمعركة  التقى الجيش اإلسالمي كالمغكلي في . 4
 
 

 

 :-:جب،واستنتج ، ثم اتأمل الخريطة   //  //    :- ://السؤال األول  
 . عين جالوتحدد موقع . 1
. عين جالوتاألطراف المشاركة في معركة اذكر . 2

.............................................................. 
 .تتبع خط سير المسممين والمغول إلى موقع عين جالوت. 3
 
 
 
 

   :- صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ   
         ) ............................( دمشقأرسؿ ىكالكك تيديدا بالزحؼ الى مصر بعد كصكليـ أطراؼ . 2
                                    ) ............................( بغداد انطمؽ قطز لمحاربة المغكؿ مف . 2
 ( .............................) بفمسطيف               حطينالتقي الجيش المممككي كالمغكلي في منطقة . 3
 
 

 ( 1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 



 

 

  ـ:في معركة عين جالوت مما يأتي  قطز ىااعتمدالخطة التي أِبَ  ( √ )ضغ إشبسح    //    :- ://السؤال األول  
  قكاتو الرئيسة في التالؿ القريبةأظير . )    (1
 مقدمة الجيش  فقط بقيادة بيبرس   إخفاء. )    (2
. عندما دارت المعركة ىجمت المقدمة  (    ). 3
ائف التي أعدىا السمطاف قطز في الكـ جيش المغكؿ كقع. )    ( 4
. قتؿ كتبغا كالكثير مف قكات المغكؿ  (    ). 5
تفكؽ المسممكف كشارؾ معيـ المتطكعيف مف فمسطيف  (    ). 6
 
 

 

ـ : أخت ػّب ٠أرٟ   //    :- ://السؤال األول     
  :بم تفسر  : //اٌغؤاي األٚي

. ائف التي أعدىا السمطاف قطزفي الكـ الجيش المغكلي عككؽ
.............................................................................................................................................  /السبب 

  :ما ىي النتائج المترتبة عمى  : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ
 ـ1260 أيمكؿ3 /ق658 رمضاف 25معركة عيف جالكت . 
...........................................................................................................................................  /النتيجة  

 

 

 

ـ : اوزت رمش٠ًشا ػٓ   //    :- ://السؤال األول     
ـ :ِؼشوخ ػ١ٓ خبٌٛد . 
 

 ..............................................................................................................................................................
 

 ..............................................................................................................................................................
 

 ..............................................................................................................................................................
 

 ..............................................................................................................................................................
 

 ..............................................................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4)ٔشبط 

 ( 5)ٔشبط 

 ( 6)ٔشبط 



 (  درس ثاني4)رقم :                    النشاط           :اليوم     معارك فاصمة عمى أرض فمسطين :الثالث:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
-  :اجب بنعم أو بال :        المتطمب األساسي 

 في معركة عين جالوت  " المماليك"انتصر المسممون )    (  .1
 ترتب عمى معركة عيف جالكت كقكع مصر كبالد الشاـ تحت الخطر المغكلي (    ) .2

                 .       يفسر انتصار المسممون في معركة عين جالوت .. 1:         األىداف السموكية 
    .معركة عين جالوت عمى يستنتج اآلثار التي ترتبت . 2                            

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 ـ:اسموب الحوار والمناقشة باستخدام - 
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز. 
 الطالب كتنظيميا كالتحفيز كالتشجيعجاباترعاية ا    

 
 
 

 :-  يجيب أسئمة المعمم ثمفكري- 
 يذكر أسباب انتصار المسمميف في معركة عيف جالكت. 
  المشاركة الفاعمة. 

 
 

 
 

 الكتاب المقرر

 (1)بطاقة تقويم رقم -   
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 
 
 

  :-األسموب االستنتاجي إستراتيجيةباستخدام - 
يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ نص الكتاب المدرسي - 
. خصائص قارة أمريكا الشمالية الستنتاج خصائص القارة  (   )ص
.  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز كالتشجيع- 
 
 

 :-العمل مع فريقو والتأمل والتوقيع و النقاش - 
. ما ىي النتائج المترتبة عمى ىزيمة المغكؿ في عيف جالكت . 
ما ىك الدكر الذم لعبو المماليؾ في إنياء الكجكد الفرنجي في بالد . 

الشاـ  
 
 

 

 (2)بطاقة تقويم رقم -   
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘ 3 

  

  
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
:- ٔشبط ث١زٟ   - 

  (3)بطاقة تقويم رقم -  

 
  

 
 

 (4)بطاقة تقويم رقم - 
 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 

 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 : بم تفسر                //
 .

.  فً معركة عٌن جالوت  ٌنر المسلماانتص . 
 ............................................................................................................................  /السبب 

 

 
 

 :  ما هً النتائج المترتبة على                 //
 . 
. انتصار الممالٌك فً معركة عٌن جالوت . 

 ............................................................................................................................  /النتٌجة 
 

 

 
 

 ـ : برهن على               //
  

 " هزٌمة المغول بمثابة تحول فً تارٌخ الممالٌك" . 
 

 .......................................................................................................................................
 

 .......................................................................................................................................
 
 

 

 

 

 

   (1)ٔشبط

   (2)ٔشبط

   (3)ٔشبط



 

 صس١فخ رم١١ُ اٌذسط 

ذم١١ُ اٌرم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ذم١١ُ اٌٛعائً ذم١١ُ األٔشطح ٚاإلخشاءاخ ذم١١ُ األ٘ذاف ذم١١ُ اٌّرطٍة األعاعٟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم 
 
 

 
 
 
 



 (1)رقم :                    النشاط           :اليوم     انييار الدولة اإلسالمية في األندلس :الرابع:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-صوب ما تحتو خط : المتطمب األساسي 

  ) ................(.المغرب العربيكانت تسمى أسبانيا كالبرتغاؿ في العيد اإلسالمي بالد  .1
 .                                      ) ..................(باريس أشير المدف األسبانية .2

 .يحدد المكقع الجغرافي لبالد األندلس عمى خريطة العالـ اإلسالمي  . 2                           . يستنتج أىمية الموقع الجغرافي لبالد األندلس   .1:    األىداف السموكية  -1
  .                                      يسمي أشير المدف األسبانية. 3                           

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -
 7كجو المعمـ الطالب لتأمؿ خريطة الكتاب المدرسي صم 

مناخ القارة كخريطة قارة آسيا الطبيعية الستنتاج أسباب 
 .تنكع مظاىر السطح كالمناخ في قارة آسيا 

  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز كالتشجيع 

 :- و استنتاج 22يتأمل خريطة بالد األندلس ص- 
 -:أىمية الموقع الجغرافي لبالد األندلس 

 
 
 

  الكتاب المقرر
 

  (1)ثطبلخ رم٠ُٛ سلُ  

  
 
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 

 :- باستخدام إستراتيجية التعمم التعاوني- 
يقسـ طالب الفصؿ إلى مجمكعات كيحدد أدكار الطالب حسب - 

 (....مسجؿ-قائد)رغباتيـ 
 (  A3 )تكزيع خريطة بالد األندلس الصماء - 
 . تنظيـ العمؿ داخؿ كؿ مجمكعة كتقديـ الدعـ كالتحفيز- 
 
 
 
 
 

 :-العمل مع فريقو والتأمل والتوقيع  - 
:- يعين الموقع الجغرافي عمى خريطة بالد األندلس الصماء - 

اٌششق ٚاٌدٕٛب : 

خٙح اٌغشب : 

ـ خٙح اٌشّاي :

ِع١ك خثً غاسق : 

اٌٍّّىح اٌّغشت١ح : 

ِذ٠ٕح ِذس٠ذ : 

ِذ٠ٕح تششٍٛٔح : 

 ِذ٠ٕح تٍثاٚ: 
 اٌّشاسوح اٌفاعٍح.

خريطة العالـ 
 اإلسالمي

 (2)بطاقة تقويم رقم   
  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ  اٌزفى١ش فٟ األعئٍخ اٌزب١ٌخ/ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .:باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة  - 3 ٘
ـ :٠زوش أشٙش اٌّذْ األعثا١ٔح 

اٌعاصّح ِذس٠ذ . 
. ِذ٠ٕح تششٍٛٔح.

  ِذ٠ٕح تٍثاٚ.
 رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز 

 
 
 

  .التفكير واإلجابة واالستفسار- 
ِا اعُ اٌعاصّح اٌغ١اع١ح ٌذٌٚح اعثا١ٔا .

. ِا ٘ٛ ا١ٌّٕاء اٌشئ١ظ ٌذٌٚح أعثا١ٔا ٚاٌزٞ ٠مع عٍٝ اٌثسش اٌّرٛعػ. 

 ِا ٘ٛ ا١ٌّٕاء اٌشئ١ظ ٚاٌزٞ ٠مع عٍٝ خ١ٍح اٌثغىاٞ.

 (3) تقويم رقم بطاقة-  خريطة األندلس 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

    

  
 

 
  

 
 

:-ٔشبط ث١زٟ  -  

         (4) تقويم رقم بطاقة- 

 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 

 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

  :بم تفسر   : //السإال األول                
 
. تتمتع األندلس بموقع جؽرافً مهم . 

 /....................................................................................................................السبب 
  
 

 ـ:ٌحدد على خرٌطة بالد األندلس                 
 

 

اٌششق ٚاٌدٕٛب : اٌّدّٛعح األٌٚٝ 
خٙح اٌغشب : اٌّدّٛعح اٌثا١ٔح 

ـ خٙح اٌشّاي :اٌّدّٛعح اٌثاٌثح 

ِع١ك خثً غاسق : اٌّدّٛعح اٌشاتع 

اٌٍّّىح اٌّغشت١ح : اٌّدّٛعح اٌخاِغح 
ِذ٠ٕح ِذس٠ذ : اٌّدّٛعح اٌغادعح 

 ِذ٠ٕح تششٍٛٔح: اٌّدّٛعح اٌغاتعح 

ِذ٠ٕح تٍثاٚ : اٌّدّٛعح اٌثإِح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :- ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً //                

  
  (شبه جزٌرة القرم  ـ شبه جزٌرة إٌبٌرٌا  ـ شبه الجزٌرة العربٌة )مصطلح ٌطلق على دولتً أسبانٌا والبرتؽال . 1
 (األلب   ـ مونت بالن   ـ البرانس    ـ أطلس  )جبال تفصل األندلس عن دولة فرنسا          . 2
 (باب المندب ـ هرمز ـ جبل طارق ـ بٌرنج  )ٌفصل بالد األندلس عن المملكة المؽربٌة مضٌق .3
 (ـ الشرق والجنوب ـ الجنوب والؽرب  الشمال والؽرب ـ الشمال والشرق)شرؾ بالد األندلس على البحر المتوسط من جهة ت.4

 
 

 : ما هً النتائج المترتبة على                 
 

ـ   :فٌما ٌؤتً " ب " ما ٌناسبه من المجموعة " أ" اختر من المجموعة : //السإال الثانً
 (ب  )                                                        (أ  )                                         

بلباو  (    ).        أشهر المدن األسبانٌة، وهً عاصمة الدولة ، وهً تشكل المركز الثقافً والتجاري فٌها. 1
مدرٌد  (    )  المٌناء الرئٌس ألسبانٌا ، ٌقع فً الشمال الشرقً للبحر المتوسط ، وٌشتهر بصناعة السفن     .2
برشلونة  (    ) .  وٌشتهر بتصدٌر الحدٌد  (المحٌط األطلسً  )مٌناء رئٌس ألسبانٌا ، ٌقع على خلٌج البسكاي .3

 
 
 

  : اكتب تقرٌرا عن                
 

ـ :اسعُ خش٠طح تالد األٔذٌظ ٚزذد ع١ٍٙا . 

ِع١ك خثً غاسق . 4اٌّس١ػ األغٍغٟ           . 3اٌثسش اٌّرٛعػ                . 2.                  اٌذٌٚر١ٓ اٌّىٛٔر١ٓ ٌٙا  .1
 (ِذس٠ذ ، تششٍٛٔح ، تٍثاٚ  )ِذْ  . 6اٌٍّّىح اٌّغشت١ح               .  5

 

 ( 1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 

 ( 2)ٔشبط 



 (2)رقم :                    النشاط           :اليوم     انييار الدولة اإلسالمية في األندلس :الرابع:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-صوب ما تحتو خط : المتطمب األساسي 

  ) ..................(.المغرب العربيكانت تسمى أسبانيا كالبرتغاؿ في العيد اإلسالمي بالد  .3
 .( ..................)قرون              خمسة استمر الحكم اإلسالمي في األندلس قرابة  .4

 . إلى مناطؽ متصارعة  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كافيفسر أسباب . 2                              . قراءة واعية   (    )يقرأ الحوار ص  .1:    األىداف السموكية  -2
  .                                      يستنتج اآلثار المترتبة عمى انقساـ المسمميف في األندلس إلى مناطؽ متصارعة . 3                           

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 : باستخدام أسموب الحوار -
التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

 ( :من الكتاب المدرسي  (29)قراءة وتأمل الحوار صفحة  )
   تكميؼ طالبف بقراءة الحكار 
  ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في 

 .التساؤالت التي يركنيا حكلو 
  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة 
  يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار. 
 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة 
  التقكيـ كالتغذية الراجعة. 

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
تكظيؼ الحكار في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكلو  - 

  يسمي الدكلة اإلسالمية التي فتحت األندلس .
  يستنتج دالئؿ قكة الدكلة اإلسالمية في األندلس مف خالؿ

الصكرة 
  ىؿ ىناؾ أسباب أخرل لسقكط األندلس 

 
 
 

نص الحكار في 
الكتاب المدرسي 

 29صفحة 
 

  (1)تطالح ذم٠ُٛ سلُ  

  
 
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -
  يكجو المعمـ الطمبة إلى محتكل الدرس كمناقشتيـ حكؿ

  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كافاآلثار المترتبة عمى 
 إلى مناطؽ متصارعة

 رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز 
 

 ـ:يستنتج أسباب ضعف وانقسام المسممين في األندلس - 
  إلى مناطؽ متصارعة  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كاف. 
 
 
 
 

 الكتاب المدرسي 
 (2)بطاقة تقويم رقم   
  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 3 ٘
  يكجو المعمـ الطمبة إلى محتكل الدرس كمناقشتيـ حكؿ

  إلى مناطؽ متصارعة في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كاف
 رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز 

 
 
 

ـ:يستنتج اآلثار المترتبة عمى ضعف وانقسام المسممين في األندلس -   
/ ما النتيجة المترتبة عمى . 

  إلى مناطؽ متصارعة  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كاف
 
 
 
 

 (3) تقويم رقم بطاقة-  الكتاب المدرسي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

         (4) تقويم رقم بطاقة- 

  

 

 
  

 
 

:-ٔشبط ث١زٟ  -  

         (5) تقويم رقم بطاقة- 

 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 

 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 :جباثم   ،أقرأ الحوار ، واستنتج : //السإال األول                
 ، كعندما كقؼ أماـ إسبانياسافر ماجد في رحمة مع كالده إلى 

 :والده قصر سأؿ أطالؿ مدينة الزىراء 
   يا كالدم ؟ةالجميؿق المدينة  مف بنى ىذ:ماجد 
 .الخميفة األمكم عبد الرحمف الناصر :الوالد 
 اإلسباف اآلف ؟ ا كلماذا يسيطر عميو:ماجد 
 ا مدينة تقع اليوم في إسبانيا، التي كانت تسمى األندلس والتي حكميا المسممون قرابة ثمانية قرون، ثم ىزموا وطردوا منيا؟إنو :الوالد 
 كلماذا ىـز المسممكف في األندلس ؟ :ماجد 
 . انقساميـ كتفرقيـ، كصراعاتيـ الداخمية، كانشغاليـ بحياة القصكر كالميك كالترؼ بسبب:الوالد 

 .................في عيد أي دولة إسالمية فتحت بيا األندلس ؟ . 1

استنتج الدالئل التي تشير إلى قوة الدولة اإلسالمية في األندلس ؟ . 2
......................................................................................................... 

 ىل ىناك أسباب أخرى لسقوط األندلس ؟، برأيك. 3

......................................................................................................... 

 
 

 :  بم تفسر //                

.  إلى مناطؽ متصارعة في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كاف. 

................................................................................................................................   /السبب 
 
 

 : ما هً النتائج المترتبة على                 
 

.  منطقة  متصارعة مع بعضيا البعض22انقساـ األندلس إلى . 

................................................................................................................................   /النتٌجة 
 
 
 

  :-صوب ما تحته خط  : //                
 ( ............................)قرون               أربعةاستمر الحكم اإلسالمً فً األندلس قرابة . 1

  ) ............................(الطلٌانسقطت المناطق اإلسالمٌة المتصارعة فً األندلس فً ٌد . 2

 ) ............................(                          من أسباب سقوط األندلس  الوحدة والتماسك. 3

 
 
 

  : اكتب تقرٌرا عن                
 

. تالد األٔذٌظ فٟ عٙذ اٌذٌٚح األ٠ِٛح . 

 

 ( 1)ٔشبط 

 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 ( 5)ٔشبط 



 (أ/3)رقم :                    النشاط           :اليوم     انييار الدولة اإلسالمية في األندلس :الرابع:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-صوب ما تحتو خط :     المتطمب األساسي 

 . ىي أمكاؿ تعطى مقابؿ تقديـ خدمات لطرؼ ماالعطايا كاإلتاكات.)    ( 1
 .آخر معاقؿ المسمميف في األندلس ىي قرطبة  (    ).2

                  .يستنتج المقصود بالعطايا واإلتاوات. 2 .يتبين اآلثار المترتبة عمى حالة الضعف والتفكك التي وصل إلييا حال المسممين في األندلس. 1:         األىداف السموكية 

  .                                      يستنتج آثار انقسام المسممين في األندلس عمى الممالك األسبانية المسيحية . 3                            
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -
  يكجو المعمـ الطمبة إلى محتكل الدرس كمناقشتيـ حكؿ

 إلى مناطؽ  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كافنتائج 
 متصارعة

 رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز 

ـ:يستنتج اآلثار المترتبة عمى ضعف وانقسام المسممين في األندلس -   
/ ما النتيجة المترتبة عمى . 
 إلى مناطؽ متصارعة  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كاف. 
  
 

خريطة الممالؾ 
 األسبانية

 

  (1)تطالح ذم٠ُٛ سلُ  

  
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام- 
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  ( العطايا واإلتاوات)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 يدكف  . الطالب  كاستجابات أفكار كافة ُُ
 كيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ

 . الصحيحة
  العطايا كاإلتاكاتيشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ. 

 . يدكف التعريؼ عمى السبكرة كيعيد قراءتو
 
 

   :-شارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيايُي - 
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت

 . األفكار المنتمية
  العطايا كاإلتاكاتيشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحةالعطايا كاإلتاكاتيقرأ مفيـك  .  

 
 
 
 

 النص التاريخي 

 (2)بطاقة تقويم رقم   
  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 3 ٘
  يكجو المعمـ الطمبة إلى محتكل الدرس كمناقشتيـ حكؿ

 عمى الممالؾ  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كافنتائج 
 .المسيحية األسبانية 

 رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز 
 
 
 
 

 
 

يستنتج آثار انقسام المسممين في األندلس عمى الممالك األسبانية - 
 ـ:المسيحية

/ النتيجة المترتبة عمى ما . 
 إلى مناطؽ متصارعة عمى  في األندلسقساـ المسمميفضعؼ كاف. 

. الممالؾ األسبانية 
. ما ىي المدينة التي استكلى عمييا األسباف 

. ما إسـ المممكتيف األسبانيتيف المتحالفتيف . 
. ما نتيجة ىذا التحالؼ . 
. ما ىك آخر معاقؿ المسمميف في األندلس . 
. كفي أم عاـ سقط .
 

 الكتاب المقرر 

 (3) تقويم رقم بطاقة- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
   

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

         (4) تقويم رقم بطاقة- 

  

 

 
  

 
 

:-ٔشبط ث١زٟ  -  

         (5) تقويم رقم بطاقة- 

 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 

 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم 
 
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

 :-:جباثم   ،أقرأ النص، واستنتج //                
 

 بالعطايا كاإلتاكات، يطمبكف حمايتو، فكاف يجمع منيـ ما يعد بو العدة (ممؾ ليكف)كاف أكثر ممكؾ الطكائؼ يتقربكف إلى ألفكنسك" 
كمنيا اخذ يغير استكلى عمى طميطمة، كاألخرل،  تمك حدالكاك ينتيز كؿ فرصة ليستكلي عمى الحصكف كالقالع، . لمقضاء عمييـ

  .عمى المناطؽ اإلسالمية األخرل في األندلس 
 .........................................................................استنتج المقصكد بالعطايا كاإلتاكات. 1

/  فسر. 2
............................................................ طمع ألفكنسك في السيطرة عمى الحصكف كالقالع . أ

 ..........................................................................تسمية ممكؾ الطكائؼ بيذا االسـ . ب

.................................................... استنتج ما ترتب عمى استيالء األسباف لمحصكف كالقالع . 3
 

 

 : ما هً النتائج المترتبة على   //                
. حالة الضعؼ كالتفكؾ التي كصؿ إلييا حاؿ المسمميف في األندلس. 1

 ................................................................................................................................  /النتٌجة 
 

  : أجب عما ٌؤتً  //                
 

:- أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ ) ضغ ػالِخ : //اٌغؤاي األٚي

 . أخر معاقؿ المسمميف في األندلس ىك مدينة قرطبة (    ). 1 
 . كاف ممكؾ الطكائؼ في األندلس يدفعكف لممالؾ األسبانية مبالغ مالية لمساعدتيـ ضد بعضيـ البعض (    ).2 
.  كاف ممكؾ الطكائؼ يتصارعكف فيما بينيـ في الكقت الذم كانت الممالؾ اإلسبانية في شماؿ األندلس تزداد قكة كتماسؾ ككحدة (    ). 3 
 

: ما هً النتٌجة المترتبة على  : //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

.  اإلسبانٌتٌن تحالؼ مممكتي قشتالو كأرغكف. 2

................................................................................................................................   /النتٌجة 
 

 :  بم تفسر //                 
 . مع الممالؾ اإلسبانية في الشماؿ االسباني ككانكا يدفعكف ليا مبالغ مالية   ممكؾ الطكائؼتحالؼ. 1

 ................................................................................................................................  /السبب 

 . كانت الممالؾ اإلسبانية في شماؿ األندلس تزداد قكة كتماسؾ ككحدة. 2

 ................................................................................................................................  /السبب 

.  اإلسبانٌتٌن تحالؼ مممكتي قشتالو كأرغكف. 3

................................................................................................................................   /السبب 
  

 

  : رســـالــة //                 
  

  "تخيل أنك تعيش في زمن مموك الطوائف ، فما الرسالة التي توجييا ليم" 
.............................................................................................................................................   

 ( 1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 ( 5)ٔشبط 



 (ب/3)رقم :                    النشاط           :اليوم     انييار الدولة اإلسالمية في األندلس :الرابع:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-صوب ما تحتو خط :   المتطمب األساسي 

  .( ...............) األسباف بشركط تسميـ غرناطة التزم.)    ( 1
 .( ....................) بحؽ الفمسطينييف عف احتالليا التسامحمارس االحتالؿ الصييكني سياسة .2

 (                       31)يصف ما يشاىده في الصور ص. 3 .تسميم غرناطة" شروط"يعدد بنود . 2يكازف بيف حالة المسمميف في األندلس أكاخر أياميـ كحالة العرب اليـك   . 1:   األىداف السموكية 

 . نيوازن بين أساليب تعذيب األسبان لممسممين وتعذيب االحتالل الصييوني لألسرى الفمسطينيي. 5يذكر أفعال األسبان بالمسممين ونكثيم لشروط التسميم  . 4             
                                       .بحق المسممين في فمسطين االحتالل الصييوني أنتيجيا األسبان بحق مسممي األندلس ويذكر المفاىيم المنافية لحقوق اإلنسان التي . 6             

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي- 
يناقش المعمم الطالب حول  حالة المسممين أواخر عيدىم في 

  :-الندلس وحالة المسممين اليوم
 
 

. التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار - 
 :- يُيبدي رأيو في- 

  حاؿ المسمميف في أكاخر حكميـ لألندلس .
  حاؿ العرب المسمميف اليـك. 

 
  (1)تطالح ذم٠ُٛ سلُ  

  
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 
 
 

 - :باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة- 
تييئة الطالب لممناقشة من خالل طرح األسئمة حول بنود وشروط تسميم 

:- غرناطة
 
 
 
 

من خالل مالحظة وتأمل بنود شروط تسميم غرناطة الموجود في - 
  :-، يفكر ويستنتج ، ثم يجيب عمى أسئمة المعمم ( 31)الكتاب صفحة 

  كـ بند احتكت شركط تسميـ غرناطة. 
  ما ىي بنكد االتفاؽ عمى تسميـ غرناطة. 
  ما رأيؾ في بنكد كشركط المعاىدة. 

 

بنكد كشركط 
 تسميـ غرناطة

 (2)بطاقة تقويم رقم   
  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 :-باستخدام أسموب تدريس الصور-  3 ٘
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم :قبل *
 ( ألعب١ٌت رؼز٠ت ِخزٍفخصور  أمامك )    (  الكتاب  افتح)

 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة  إتاحة:أثناء *
 .الدافعٌة  وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة :بعد *  إضافة مع مسبقا
 الحٌاتٌة والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
:- تكظيؼ الصكر في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا - 

   يصؼ ما يشاىد مف صكر
 ىؿ ال زالت تستخدـ حتى اليـك ؟ أيف ؟ 

 

 صكر الكتاب
 

 (3) تقويم رقم بطاقة- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ىػ 
4+5 

 - :باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة- 
تييئة الطالب لممناقشة من خالل طرح األسئمة حول  عدم التزام األسبان 

:- ببنود وشروط تسميم غرناطة
 
 
 
 
 
 
 

من خالل مالحظة وتأمل بنود شروط تسميم غرناطة الموجود في - 
  :-، يفكر ويستنتج ، ثم يجيب عمى أسئمة المعمم (31 )الكتاب صفحة 

  ىؿ التـز األسباف ببنكد شركط تسميـ غرناطة. 
  برأيؾ عما يعبر عدـ التزاـ األسباف بشركط المعاىدة. 
  ما ىي الممارسات كاإلجراءات التي قاـ بيا األسباف بحؽ

 .المسمميف في األندلس 
  ما ىك كجو الشبو بيف األسباف في معاممتيـ لممسمميف

 .كاالحتالؿ الصييكني تجاه األسرل الفمسطينييف
  اذكر بعض أساليب االحتالؿ الصييكني بحؽ األسرل 

الكتاب 
المدرسي 

 (4) تقويم رقم بطاقة- 
  

 

 -:  الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام -  6ىػ
  مناقشة الطالب حكؿ الحقكؽ التي يسمبيا االحتالؿ

. الصييكني مف الفمسطينييف في فمسطيف  
  تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف مف خالؿ مكاثيؽ حقكؽ

 .اإلنساف كالقرارات الدكلية 

  يذكر الحقكؽ التي سمبيا األسباف ك االحتالؿ
. الصييكني بحؽ المسمميف في األندلس كفمسطيف   

  ربط قيـ حقكؽ اإلنساف بمضمكف الدرس .
 

 

 (5) تقويم رقم بطاقة- 

 

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -     

(6) تقويم رقم بطاقة-   
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
:-ٔشبط ث١زٟ  -  

( 7)ثطبلخ سلُ   

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

    :-                 اخت ػّب ٠أرٟ ِغ رٛض١ر طش٠مخ اٌسً 
  

 

:- جباثم  ،تأمل الصورة، واستنتج : // األٚيياٌغؤا

 

. صؼ ما  تشاىده في الصكرة. 1
............................................................... 

كازف بيف حالة المسمميف في األندلس أكاخر أياميـ  . 2
. كحالة العرب اليـك 

 ..............................................................
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    :-                 اخت ػّب ٠أرٟ
  

 "بندا سبعة وستين غرناطة عمى  شروط تسميم احتوت ": // اٌثبٟٔياٌغؤا
المسممين غرناطة لألسبان ؟  شروط تسميم اذكر بعض. أ

 ............................................... .
 ............................................... .
 ............................................... .
 ............................................... .

............... ىل التزم األسبان بالشروط ؟ . ب 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

: ثم اجب، واستنتج،تأمل الصورتين //                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................صف ما تشاىده في الصورتين أعاله . 1

 . نوازن بين أساليب تعذيب األسبان لممسممين وتعذيب االحتالل الصييوني لألسرى الفمسطينيي. 2

....................................................................................................... 
 

 
 
 

 
 

 ( 1)ٔشبط 

 

 ( 2)ٔشبط 

 
  

 ( 3)ٔشبط 



 

 :-أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ )ضغ إشبسح //                  
.  بعد سقكط األندلس ترؾ األسباف المسمميف في حاليـ. )     ( 1

 . التـز األسباف بما جاء في معاىدة تسميـ غرناطة. )     ( 2

 . فمارس االحتالؿ الصييكني أساليب األسباف بحؽ المسمميف كغيرىا بحؽ األسرل الفمسطينيي. )     ( 3
 

 

 

 صنف بحسب الجدول                  
.   مف السكاف المسمميف مئات اآلالؼىجركا . 1
 .الشبح. 2
 التنصر أك مغادرة البالدأجبار المسمميف عمى . 3
 بعضيـ ببعضمنع المسمميف مف االتصاؿ . 4
العزؿ االنفرادم . 5
 الضرب كالحرماف مف النـك. 6
،  مدل الحياةايصبح عبدنا رقيؽل  كمف أب ،البالدمغادرة كؿ مسمـ يصؿ سف البمكغ عمى  أجبار. 7
الصعؽ بالكيرباء . 8
.  ق لتربيتيـ تربية مسيحيةأطفاؿ كأخذ  أمكالومف تنصر مف المسمميف ،قامكا بمصادرة. 9

ِّبسعبد االززالي اٌص١ٟٙٛٔ ثسك األعشٜ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٔىث األعجبْ ٌششٚط ِؼب٘ذح رغ١ٍُ غشٔبطخ َ  

1   

2   

3   

4   

5   
 

 

    ـ:ظمل المفاىيم المنافية لحقوق اإلنسان التي استباحيا األسبان والصياينة عمى حد سواء ، بحق المسممين                   
 

التسامح الحماية الممكية المكاطنة األمف  الحق في الحياةالكرامة المساكاة الحرية 
التمتع السمـ اإلبادة االضطياد التمييز التنقؿ 

بالجنسية 
الكراىية الحماية السمب 

ىدـ نزع الجنسية التيديد الترىيب التعذيب المساكاة القمع 
الممتمكات 

استباحة 
الحقكؽ 

العنؼ 

األشغاؿ العدالة االحتالؿ 
الشاقة 

 من الحرمانالقمع البقاء 
 التنقل والسفر

حيازة 
الممتمكات 

التمييز التعسؼ 

 

 

ـ :أخت ػّب ٠أرٟ                           :// 
  

. اكتب بعض الطرؽ التي يستخدميا االحتالؿ الصييكني في تعذيب األسرل الفمسطينييف غير التي ذكرت في الدرس . 1
ألصؽ صكرنا  ،أك ارسـ لكحة تعبر عف حاؿ األسرل الفمسطينييف ك معاناتيـ في سجكف االحتالؿ الصييكني. 2

 ( 5 )ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

   (6)ثطبلخ سلُ 

 ( 7)ٔشبط 



 (4 )رقم :                    النشاط           :اليوم     انييار الدولة اإلسالمية في األندلس :الرابع:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-اجب بنعم أو ال :   المتطمب األساسي 

 .قاـ األسباف بالعمؿ عمى الحفاظ عمى آثار الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس (    ).1
 .قامت العصابات الصييكنية بارتكاب المجازر بحؽ الفمسطينييف كأجبرت السكاف عمى المجكء لمناطؽ أخرل.)    ( 2

 يوازن بين سياسة األسبان في طرد المسممين وسياسة االحتالل الصييوني في طرد الفمسطينيين. 3يتبين أفعال األسبان بالحضارة العربية اإلسالمية في األندلس  . 2 قراءة واعية  (32)يقرأ الصورة ص . 1:   األىداف السموكية 

     .سمبيا االحتالل الصييوني  من الفمسطينيين  اإلنسان التي حقوقيذكر . 4                          
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 :-باستخدام أسموب تدريس الصور- 
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم :قبل *

 ػبَ ْح ٌٙدشح اٌفٍغط١ٕ١ٟصور  أمامك ( 32)  الكتاب  افتح)

1948َ 

 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة  إتاحة:أثناء *
 .الدافعٌة  وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة :بعد *  إضافة مع مسبقا

 الحٌاتٌة والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
:- تكظيؼ الصكرة في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا - 

   يصؼ ما يشاىد مف صكر
 ماذا تمثؿ الصكرة بالنسبة لمفمسطينييف ؟ 

 

 
  (1)تطالح ذم٠ُٛ سلُ  

  
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 
 
 

 .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 
يناقش المعمم الطالب حول  أفعال األسبان بالحضارة العربية 

اإلسالمية في األندلس ، ومقارنتيا بأفعال المسممين عندما  فتحوا 
:- فمسطين وأوروبا 

 
 
 
 
 
 

. التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار - 
 :- يُيبدي رأيو في- 

  تحكيؿ المساجد إلى كنائس ، كتعميؽ األجراس عمى المآذف. 
  مكقؼ الخميفة عمر بف الخطاب ألىؿ القدس في العيدة العمرية

. ، كصالح الديف األيكبي عند تحرير القدس 
 ما المقصكد محاكـ التفتيش 

 
 

 
 

بنكد كشركط 
 تسميـ غرناطة

 (2)بطاقة تقويم رقم   
  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 - :باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة-  3 ٘
سياسة تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ طرح األسئمة حكؿ  

األسباف في طرد المسمميف كسياسة االحتالؿ الصييكني في طرد 
 الفمسطينييف

 
 
 
 
 
 

من خالل مالحظة وتأمل محتوى الدرس  الموجود في الكتاب صفحة - 
  :-، يفكر ويستنتج ، ثم يجيب عمى أسئمة المعمم (   )

  كـ يقدر عدد األسباف الذيف ىجرىـ األسباف. 
  كـ يقدر عدد الفمسطينييف الذيف ىجرىـ االحتالؿ

 .ـ (1967ػ 1948)الصييكني عامي 
  أيف كانت كجية الميجريف مف المسمميف األسباف. 
  أيف كانت كجية الميجريف الفمسطينييف . 
  ىؿ كاف التيجير طكاعية أـ قسريان بالقكة. 
 ما ىي الجيات التي أشرفت عمى التيجير القسرم في أسبانيا كفمسطيف 

 صكر الكتاب
 

 (3) تقويم رقم بطاقة- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 -:  الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام -  4ىػ
  مناقشة الطالب حكؿ الحقكؽ التي يسمبيا االحتالؿ

. الصييكني مف الفمسطينييف في فمسطيف  
  تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف مف خالؿ مكاثيؽ حقكؽ

 .اإلنساف كالقرارات الدكلية 

  يذكر الحقكؽ التي سمبيا األسباف ك االحتالؿ
. الصييكني بحؽ المسمميف في األندلس كفمسطيف   

  ربط قيـ حقكؽ اإلنساف بمضمكف الدرس. 
 
 

ديباجة حقكؽ 
         (4) تقويم رقم بطاقة- اإلنساف 

  

 

 
 

 
 
 

 
:- رم٠ُٛ خزبِٟ - 

 (5) تقويم رقم بطاقة- 

 

  
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

:-ٔشبط ث١زٟ    

 

(6) تقويم رقم بطاقة-   

   

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 ـ  :ثم اجب، واستنتج ، تأمل الصورة : //                 
1 
. صف ما تشاىده في الصور أعاله. 

 .........................................................
 .........................................................

 ما ىي الصفة المشتركة بين الصورتين.2

 ........................................................

 

 
 
 

 :-تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً  ضع خطاً  : //                
  
 (مكرهٌن ـ نفٌاًا ـــ هرباًا ــ جمٌع ما سبق  )            ترك مئات اآلالؾ من مسلمً األندلس وطنهم  . 1
 (بالد الشام ــ المؽرب اإلسالمً ــ إٌطالٌا ــ فرنسا  )         ترك مئات اآلالؾ من مسلمً األندلس وطنهم إلى . 2
 (المجازر ـ اللجوء والتهجٌر ـ االضطهاد ـ جمٌع ما سبق  )ٌتفق األسبان مع االحتالل الصهٌونً فً                    . 3
 م 1948من المجازر التً ارتكبتها العصابات الصهٌونٌة بحق الفلسطٌنٌٌن عام . 4

 (ما سبق جمٌع دٌر ٌاسٌن  ـ كفر قاسم  ــ صبرا وشاتٌال ــ  )                                                                   
 

 
 

 :- اخزش اٌّفَٙٛ اٌزٞ رؼجش ػٕٗ اٌؼجبساد ا٢ر١خ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ : //                
 (العصابات الصييونية ـ المجوء   ـ محاكم التفتيشـ                             )

. قامت بارتكاب المجازر في المدف كالقرل الفمسطينية كأجبرت السكاف عمى المجكء لمناطؽ أخرل. ) ................... ( 1

  وتنصٌر المسلمٌن فً األندلس وأوروبا بالقوةمحكمة كنسٌة صلٌبٌة أنشاها الباباوات ، مهمتها اكتشاؾ مخالفً الكنٌسة ومعاقبتهم. ) ................... ( 2

.                                 َ ، تعذ اٌع١ٍّاخ اإلخشا١ِح اٌرٟ لاِد  1967 ٚ 1948 ٟ٘ ع١ٍّح اٌطشد اٌرٟ ذعشض ٌٙا اٌشعة اٌفٍغط١ٕٟ لغش٠اً عاِٟ ) ................. (. 3

 ٌٙا اٌعصاتاخ اٌص١ٔٛ١ٙح

  
 
 

     .سمبيا االحتالل الصييوني  من الفمسطينيين  اإلنسان التي حقوق اذكر : //                
 

 ................................................ .
 ................................................ .
 ................................................ .
................................................ . 

 
 

  :-أجب عما ٌاتً : //                
 

:-  ثُ رفغش : // األٚيياٌغؤا

 .  تـ تدمير الكثير مف أثار المسمميف عمى يد األسباف - 

.............................................................................................................................................................. / اٌغثة 

:-  ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ : // اٌثبٟٔياٌغؤا

 .  سقكط غرناطة- 1

.............................................................................................................................................................. / إٌر١دح 

 ( 1)ٔشبط 

 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 ( 5)ٔشبط 

 



 
 
 

 :-دلل ، برهن ما ٌلً  : //                
 

  

. ثش٘ٓ رٌه "،  قام األسبان بالعمل عمى محو أثار الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس".1

 ....................................................................................................................................................

. دًٌ ػٍٝ رٌه " قامت العصابات الصييونية بارتكاب المجازر في المدن والقرى الفمسطينية. " 2 

 ....................................................................................................................................................

 
 
 

 ـ:اجمع صور  : //                
 

  
 

. َ ٚأٌصمٙب فٟ دفزشن 1948اخّغ صٛس رّثً ٘دشح اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ِذُٔٙ ٚلشاُ٘ اٌفٍغط١ٕ١خ ػبَ . 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 6)ٔشبط 

 ( 7)ٔشبط 



 (5 )رقم :                    النشاط           :اليوم     انييار الدولة اإلسالمية في األندلس :الرابع:     الدرساألولى:            الوحدةالسابع : الصف 
  :-اجب بنعم أو ال :   المتطمب األساسي 

 .لجأ االحتالل الصييوني إلى ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق األسرى الفمسطينيين.)    ( 1
 أساليب التعذيب الصييكنية بحؽ األسرل الفمسطينييف ينص عمييا القانكف الدكلي.)    ( 2

  إبان االنتداب البريطاني عمى فمسطين   نيذكر أفعال االنتداب البريطاني  بحق األسرى الفمسطينيي. 2                                   قراءة واعية  (32)يقرأ الصورة ص . 1:   األىداف السموكية 

        بحق األسرى الفمسطينيين اإلنسانيتبين انتياكات االحتالل الصييوني بحقوق.4                    يتبين واقع األسرى الفمسطينيين تحت االحتالل الصييوني. 3                           
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 :-باستخدام أسموب تدريس الصور- 
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم :قبل *

  ْح ٌّؼبٔبح اٌفٍغط١ٕ١ٟصور  أمامك ( 33)  الكتاب افتح

 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة  إتاحة:أثناء *
 .الدافعٌة  وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة :بعد *  إضافة مع مسبقا
 الحٌاتٌة والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
:- تكظيؼ الصكرة في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا - 

   يصؼ ما يشاىد مف صكر
 ماذا تمثؿ الصكرة بالنسبة لمفمسطينييف ؟ 

 

صكر الكتاب 
  (1)تطالح ذم٠ُٛ سلُ   33ص 

  
 
 

 

٘ 2 
 
 
 
 
 
 

 .باستخدام إستراتيجية الحوار المناقشة - 
يناقش المعمم الطالب حول  أفعال االنتداب البريطاني بحق 

الفمسطينيين    
 
 
 
 
 
 
 

. التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار - 
  في أم عاـ خضعت فمسطيف لالنتداب البريطاني. 
 كيؼ كانت معاممة اإلحتالؿ البريطاني لمفمسطينييف 
  اذكر بعض السجكف التي أنشتيا بريطانيا في فمسطيف  .

 
 
 

 
 

بنكد كشركط 
 تسميـ غرناطة

 (2)بطاقة تقويم رقم   
  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 - :باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة-  3 ٘
أبرز تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ طرح األسئمة حكؿ  

 أساليب التعذيب في السجكف الصييكنية
 
 

من خالل مالحظة وتأمل محتوى الدرس  الموجود في الكتاب صفحة - 
  :-، يفكر ويستنتج ، ثم يجيب عمى أسئمة المعمم (33) 

  في أم عاـ خضعت فمسطيف لالحتالؿ الصييكني. 
  اذكر بعض السجكف التي أقاميا االحتالؿ الصييكني

 لمفمسطينييف في فمسطيف 
 

 صكر الكتاب
 (3) تقويم رقم بطاقة-  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 -:  الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام -  4ىػ
  مناقشة الطالب حكؿ الحقكؽ التي يسمبيا االحتالؿ

. الصييكني مف الفمسطينييف في فمسطيف  
  تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف مف خالؿ مكاثيؽ حقكؽ

 .اإلنساف كالقرارات الدكلية 
 
 
 

  يذكر الحقكؽ التي سمبيا االحتالؿ الصييكني بحؽ
 الفمسطينييف

 عمى ماذا تنص اتفاقية جنيؼ الرابعة. 
  اذكر بعض أساليب االحتالؿ الصييكني بحؽ األسرل

الفمسطينييف 
  ربط قيـ حقكؽ اإلنساف بمضمكف الدرس. 

 
 

ديباجة اتفاقية 
 جنيؼ الرابعة

         (3) تقويم رقم يتبع بطاقة- 

  

 

 
 

 
 
 

 
:- رم٠ُٛ خزبِٟ - 

 (4) تقويم رقم بطاقة- 

 

  
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. معمكمات كقيـ 

. المشاركة في المناقشة والحوار - 
  تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف.

. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
:-ٔشبط ث١زٟ   

 

(5) تقويم رقم بطاقة-   

   

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 ـ  :ثم اجب، واستنتج ، تأمل الصورة : //                 
1  

. صؾ ما تشاهده فً الصورة أعاله. 1
 .........................................................

. استنتج معاملة االحتالل الصهٌونً لألسرى الفلسطٌنٌٌن . 2
 ...........................................................

 .اذكر أمثلة على بعض السجون الصهٌونٌة    .3

........................................................... 
 
 

 
 
 

 :-تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً  ضع خطاً  : //                
  

 ( م 1947 م ـ 1920م ـ 1917 )بدأ االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن عام                               .1
 (صرفند ـ عكا ـ عوفر  )            عدا من السجون التً أقامتها برٌطانٌا فً فلسطٌن ما ٌلً .2
 

 
 

 :-ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما بٌن القوسٌن مما ٌلً  : //                
 
 (عوفر ـ عسقالن ـ النقب الصحراوي ـ صرفند  ) عدا من السجون التً أقامها االحتالل الصهٌونً فً فلسطٌن ما ٌلً.1
 (الضرب ـ الشبح ـ الصعق ـ العزل ـ جمٌع ما سبق  )من ممارسات االحتالل الصهٌونً بحق األسرى الفلسطٌنٌٌن     .2
 ( ماٌو 1ـ      مارس 30ـ   نٌسان 17ـ     نوفمبر 2 )ٌصادؾ ٌوم األسٌر الفلسطٌنً من كل عام بتارٌخ                .3
  (معاملة األسرى معاملة إنسانٌة ـ تحرٌم استخدام األسلحة ضد المدنٌٌن ـ إجراءات االحتالل فً القدس باطلة  )تنص اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على .5

 
 

                // :       
 

 ـ  :أمام ممارسات االحتالل الصهٌونً بحق األسرى الفلسطٌنٌٌن فٌما ٌؤتً  ( √) ضع إشارة : // األولالسإال 
.  هجروا مئات اآلالؾ من السكان المسلمٌن  (    ).1
. الشبح والضرب(    ).2

أجبار المسلمٌن على التنصر أو مؽادرة البالد  (    ). 3
منع المسلمٌن من االتصال بعضهم ببعض  (    ). 4
العزل االنفرادي  (    ). 5

الضرب والحرمان من النوم  (    ). 6
ا رقٌقا مدى الحٌاة،  (    ). 7 أجبار كل مسلم ٌصل سن البلوغ على مؽادرة البالد،  ومن أبى ٌصبح عبدًا
الصعق بالكهرباء  (    ). 8

.  من تنصر من المسلمٌن ،قاموا بمصادرة أمواله وأخذ أطفاله لتربٌتهم تربٌة مسٌحٌة (    ). 9
 

  بم تفسر: // ثانًالسإال ال

. اعتبار السابع عشر من نٌسان من كل عام ٌوم لالحتفال بٌوم األسٌر الفلسطٌنً . 
/ ......................................................................................................................................... السبب 

  
   

 

  :-أجب عما ٌاتً : //                
 

 أذكر أبرز أساليب التعذيب في سجكف االحتالؿ الصييكني  - 

  
اروش أعّاء تعط عدْٛ االزرالي اٌص١ٟٙٛٔ . 

 ( 1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 ( 5)ٔشبط 

 



 
 
 
 
 

تحضير الوحدة الثانية 
 العالم اإلسالمي 

أمين حسين فرج اهلل : المعمم / إعداد 
 
 
 
 
 



  (1 )رقم :                    النشاط           :اليوم     موقع العالم اإلسالمي وأىميتواألول           :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-صوب ما تحتو خط  :المتطمب األساسي 

 .          يقع معظـ العالـ اإلسالمي في قارتي آسيا كأفريقيا  (    ) .3
 يقع العالـ اإلسالمي في معظمو في نصؼ الكرة الجنكبي )    ( .4

يحدد الموقع الفمكي لمعالم اإلسالمي . 4 .   يحدد الموقع الجغرافي لمعالم اإلسالمي .2.                                   مفيـك العالـ اإلسالمييفسر  .1: األىداف السموكية 
  

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 
 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام- 
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  ( العالم اإلسالمي)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 يدكف  . الطالب  كاستجابات أفكار كافة ُُ
 الصحيحةكيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ . 
  العالـ اإلسالمييشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ.  
 يدكف التعريؼ عمى السبكرة كيعيد قراءتو . 

 

   :-شارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيايُي - 
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت األفكار

 . المنتمية
  العالـ اإلسالمييشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحة العالـ اإلسالمييقرأ مفيـك .  

 
 

خريطة العالـ 
 اإلسالمي

 (1)بطاقة عمل رقم 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2ىػ 
 
 
 

 

 
 

 

  (تحميل الخريطة )ثنائي التعمم الإستراتيجيةباستخدام 
 - :التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ

 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 كالتشجيعز  استنتاجات الطالب كتنظيميا كالتحفي عرضرعاية  

 
 
 
 
 

م يدون ثويفكر ثم يناقش زميمو  (   )صفحة يتأمل الخريطة - 
 -: المالحظات حول

 .الكاجيات البحرية التي يطؿ عمييا . 
 .المضائؽ المائية كالممرات المائية المتحكمة في العبكر ليذه المسطحات .
 يذكر  الدكؿ العربية في قارتي آسيا كأفريقيا. 
 يذكر بعض الدكؿ غير العربية في قارتي آسيا كأفريقيا. 
النتائج المترتبة عمى مكقع العالـ اإلسالمي . 

  المشاركة الفاعمة. 
 

خريطة المكقع 
الجغرافي لمعالـ 
 (2)بطاقة عمل رقم اإلسالمي 

 
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

األ٘ذاف   

   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 :باستخدام إستراتيجية المالحظة غير المباشرة من خالل أطمس  - 3 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ تكميؼ الطالب بقراءة المكقع

 . (    )الفمكي لمعالـ اإلسالمي مف الكتاب صفحة رقـ
 مناقشة الطالب حكؿ المكقع الفمكي لمعالـ اإلسالمي .
  يناقش الطالب حكؿ عدد خطكط الطكؿ كدكائر العرض التي تمر

 .في القارة 

  .يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا- 
يتأمل الموقع الفمكي من خالل الخريطة في األطمس ويسجل المالحظات 

:- حول 
يذكر درجات العرض التي تقع بينيما امتداد العالـ اإلسالمي الفمكي  . 
 .يذكر درجات الطكؿ التي تقع بينيما امتداد العالـ اإلسالمي الفمكي . 
 .يستنتج عدد خطكط الطكؿ كدكائر العرض التي تمر في العالـ اإلسالمي.

أطالس - 
خريطة المكقع - 

الفمكي لمعالـ 
 اإلسالمي

 (2)تابع بطاقة عمل رقم 
 
 

 

٘ 
   

  

    

  
 

  

 
 
   

نشاط ختامي   

 (3)بطاقة عمل رقم 
 

 

 
  

: ٔشبط ث١زٟ -    

 (4)بطاقة عمل رقم 
 

 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف معمكمات :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

 .كقيـ كحقكؽ إنساف 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

: تأمل الخريطة، و استنتج، ثم اجب  //                ://
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  خريطة دول العالم اإلسالمي السياسية                                                   

 .اذكر الدولة العربٌة اإلسالمٌة  فً قارة أسٌا التً ما تزال تناضل من اجل االستقالل.1
................................................................................................. 

 .سمً بعض الدول ؼٌر العربٌة فً قارتً آسٌا وأفرٌقٌا. 2
................................................................................................. 

 .حدد الموقع الجؽرافً للعالم اإلسالمً. 3
................................................................................................. 

 .حدد الموقع الفلكً للعالم اإلسالمً. 4
 .................................................................................................

ـ  :  ضع المصطلح : //نًالسإال الثا

فريقيا، شاركت في  تككينو مجمكعة مف . ) ........................(  رقعة جغرافية حضارية يقع معظمو في قارتي آسيا كا 
. الشعكب ، تعيش في كحدات سياسية مستقمة ، دينيا الرسمي اإلسالـ

 
 

 

 :- اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠أرٟ //                
  

 ٌطل العالم اإلسالمً بواجهات بحرٌة واسعة على . 1
 (المحٌط الهندي ــ المحٌط األطلسً ــ البحر المتوسط ـ جمٌع ما سبق  )                                               

  (ملقا ـ باب المندب ــ جبل طارق ـ بٌرنج ) عدامن المضائق والممرات المائٌة التً ٌتحكم بها العالم اإلسالمً . 2
 (الشمالً ــ الجنوبً ــ كالهما  ــ لٌس مما سبق  )            ٌقع العالم اإلسالمً فً معظمه فً نصؾ الكرة  . 3

  (  88ْ  ــ 78ْ   ـــ 68ْ  ــــ 58ْ)    عدد دوائر العرض التً تمتد فً أراضً العالم اإلسالمً. 4

   (88ْ1 ــ 1 78ْ   ـــ 68ْ1  ــــ 58ْ1)    عدد خطوط الطول التً تمتد فً أراضً العالم اإلسالمً. 5
 

 

 ـ :ٚضر طش٠مخ اٌسً ://            السؤال األول 
 

غرب  ْ 18 شمال خط االستواء ، وبين خطي طول 55ْجنوب خط االستواء إلى ْ 13يمتد العالم اإلسالمي بين دائرتي عرض  
 . شرق غرنتشْ 140غرينتش إلى خط طول 

................................................................................................... ـ :عدد دوائر العرض . 1
................................................................................................... ـ :عدد خطوط الطول . 2
: ...................................................................... الدوائر الرئٌسة التً تمر فً العالم اإلسالمً . 3

   (1)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 

   (3+2)ٔشبط 



  (2 )رقم :                    النشاط           :اليوم     موقع العالم اإلسالمي وأىميتواألول           :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو ال  :     المتطمب األساسي

 .تبرز أىمية العالـ اإلسالمي مف خالؿ امتداده الكاسع   (    ). 1
 .عدـ كجكد عكائؽ طبيعية في العالـ اإلسالمي، ساىـ في عدـ التكاصؿ بيف دكلو (    ). 2    

.                        يعطي أمثمة من دول العالم اإلسالمي توضح أىميتو في المجاالت الدينية واالقتصادية. 2   39يرتب مبررات أىمية موقع العالم اإلسالمي حسب الصور الواردة ص. 1:      األىداف السموكية 
يستنتج أىمية موقع العالم اإلسالمي   . 3                             

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 :-باستخدام أسموب تدريس الصور- 
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم :قبل *

 صور مجموعة أمامك  ( 39) الكتاب  افتح)

  (اقتصادٌة ، دٌنٌة ، موقع جعرافً" فً المجاالت المختلفة 

 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة  إتاحة:أثناء *
 .الدافعٌة  وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة :بعد *  أسئلة إضافة مع مسبقا

 .الحٌاتٌة  والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة

 

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
تكظيؼ الصكر في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ - 

:- حكليا 
  ُيعدد المجاالت المتنكعة المكجكدة في الصكر .
  يرتب مبررات أىمية مكقع العالـ اإلسالمي حسب

  الصكر 

صكر الكتاب 
المدرسي 

 (1)بطاقة عمل رقم  39ص
  
 
 

 

 2٘ـ 
 
 
 
 
 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي- 
يناقش المعمم الطالب حول أىمية المجاالت الدينية واالقتصادية لمعالم 

  :-اإلسالمي
 
 
 
 
 
 
 

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار و االستنتاج - 
  يعطي أمثمة مف دكؿ العالـ اإلسالمي تكضح

 أىميتو في المجاالت الدينية 
  يعطي أمثمة مف دكؿ العالـ اإلسالمي تكضح

 أىميتو في المجاالت االقتصادية
 ما نتائج  تميز العالـ اإلسالمي بيذه المجاالت 

 

الكتاب 
 المدرسي

 (2)بطاقة عمل رقم  
 
 
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي-  3٘ـ
  :-يناقش المعمم الطالب حول  موقع العالم اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار و االستنتاج - 
    عدد دكائر العرض التي تمر في العالـ اإلسالمي
  االمتداد الكاسع لمعالـ اإلسالمي. 
  إشرافو عمى مسطحات مائية. 
 تحكمو في عدد مف المضائؽ كالممرات المائية الميمة 
  اتساع مساحتو عمى شكؿ كتمة متجانسة مف

 حيث مظاىر السطح دكف عكائؽ طبيعية

خريطة العالـ 
اإلسالمي 
 (3)بطاقة عمل رقم   الطبيعية

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  :-  رم٠ُٛ خزبِٟ - 
  
 

 (4)بطاقة عمل رقم 
 

 

 

 

  

:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (5)بطاقة عمل رقم 
 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف معمكمات :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
 .كقيـ كحقكؽ إنساف 

 
 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 
 
 

 أمين حسين  فرج اهلل/ إعداد المعمم   
 
 
 
 

 



 
 

 

ـ :رأًِ اٌصٛس ، ٚاعزٕزح ،ثُ اخت             ://
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أىمية موقع العالم اإلسالمي 
رتب مبررات أىمية موقع العالم اإلسالمي حسب الصور  . 1
.............................................................................................................. 
. أعطي أمثمة من دول العالم اإلسالمي توضح أىميتو في المجاالت الدينية واالقتصادية. 2          

. .............................................................................................................
 

 

 :-ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ               ://
.  دائرة عرض بيف الشماؿ كالجنكب68امتداد العالـ اإلسالمي الكاسع عمى ما يزيد عف - 1

.......................................................................................................................................................... / إٌر١دح 

 . ػػ إشراؼ العالـ اإلسالمي عمى مسطحات مائية ميمة2

.......................................................................................................................................................... / إٌر١دح 
 

 

 

 :-ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ               ://
 

 .  ػػ تحكـ العالـ اإلسالمي في عدد مف المضائؽ كالممرات المائية الميمة1   

.......................................................................................................................................................... / إٌر١دح 

 .  اتساع مساحتو عمى شكؿ كتمة متجانسة مف حيث مظاىر السطح دكف عكائؽ طبيعية.2   

 ........................................................................................................................................................../ إٌر١دح 
 

 

ـ : دًٌ ػٍٝ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ : //               ://
   

"   أىمية العالم اإلسالمي"  ـ 

.......................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................

 ( 3+2)ٔشبط 

 ( 1)ٔشبط 

   ( 4)ٔشبط 

 ( 5)ٔشبط 



  (3 )رقم :                    النشاط           :اليوم     موقع العالم اإلسالمي وأىميتواألول           :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-صوب ما تحتو خط : المتطمب األساسي 

  تشكؿ الثركات االقتصادية دعامة أساسية لتطكير العالـ اإلسالمي. )    (1
 تتصدر الثركات المائية في العالـ اإلسالمي قائمة الثركات االقتصادية   (     ).2

.            يتبين أىمية الثروات االقتصادية كدعامة أساسية في تطوير العالم اإلسالمي .2 .                                     قراءة واعية  ( 40)يقرأ صور الكتاب صفحة  .1: األىداف السموكية 
.     ـ يذكر الثروات مائية التي يمتمكيا العالم اإلسالمي  4.         يستنتج أىمية الزراعة كثروة من الثروات االقتصادية في العالم اإلسالمي . 3                        

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 
 
 
 

 :-باستخدام أسموب تدريس الصور- 
- : مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم :قبل *
صور فً المجاالت المختلفة  مجموعة أمامك  ( 40)  الكتاب  افتح)

  (الصٌد ، الزراعة ، النفط ، األدوٌة"  

 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة  إتاحة:أثناء *
 .الدافعٌة  وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة :بعد *  إضافة مع مسبقا

 .الحٌاتٌة  والمهارات بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة

 

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
تكظيؼ الصكر في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا  - 
. ُيعدد المجاالت المتنكعة المكجكدة في الصكر .
. يعمؿ تعدد الثركات االقتصادية في العالـ اإلسالمي . 
. فسر أىمية دراسة الثركات االقتصادية في العالـ اإلسالميم. 

 نعدد ثركات اقتصادية أخرل 
 

صكر 
الكتاب 

المدرسي  
 40ص

 (1)بطاقة عمل رقم 
 
 
 
 

 

 
 2ىػ 
 
 

 

 

. باستخدام أسموب الحوار والنفاش - 
   أىمية الثروات االقتصادية يناقش المعمم الطالب حول

 كدعامة أساسية في تطوير العالم اإلسالمي
 
 
 
 
 

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
ما المقصكد باألنشطة االقتصادية التقميدية .   
لماذا تتصدر قائمة ىذه األنشطة في العالـ اإلسالمي  .  
اذكر بعض دكؿ العالـ اإلسالمي التي حققت فائضا في اإلنتاج .

الحيكاني 
 اذكر بعض الدكؿ التي تستكرد الحيكانات الحية كالمحـك .

الكتاب 
 (2)بطاقة عمل رقم المدرسي 

 
 
 
  
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

. باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -  3٘ـ
   أىمية  الزراعة كثروة يناقش المعمم الطالب حول

 اقتصادية في تطوير العالم اإلسالمي
 

. التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار - 
يفسر تصدر قائمة النشاط الزراعي قائمة األنشطة االقتصادية .

 التقميدية  

الكتاب 
 (3)بطاقة عمل رقم   المدرسي 

 

 

 4٘ـ 

 
. باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 

   أىمية  الثروة المائية كثروة يناقش المعمم الطالب حول
 اقتصادية في تطوير العالم اإلسالمي

 
 

 
 

 :- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار -
. أيف يمارس سكاف العالـ اإلسالمي صيد األسماؾ . 
كـ تصؿ نسبة إنتاج صيد األسماؾ مف اإلنتاج العالمي . 
 .أذكر أىـ الدكؿ اإلسالمية في إنتاج األسماؾ. 
 ىؿ يمتمؾ العالـ اإلسالمي ثركات مائية أخرل ؟ اذكرىا ؟  . 
 
 

الكتاب 
 المدرسي

 (4)بطاقة عمل رقم 

 

 

  

 
:- رم٠ُٛ خزبِٟ - 

 (5)بطاقة عمل رقم  

 

 
  

:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (6)بطاقة عمل رقم 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف معمكمات :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. كقيـ 

 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
  

 

أمين حسين فرج اهلل / إعداد المعمم 
 
 
 

 

 
 



 

 :تأمل الصور، واستنتج، ثم اجب                        ://
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .......................... ............................ ..............................صؾ ما تشاهده فً الصور أعاله . 1
 ...................................................................علل تعدد الثروات االقتصادٌة فً العالم اإلسالمً . 2
 ......................................................... .فسر أهمٌة دراسة الثروات االقتصادٌة فً العالم اإلسالمً. 3
 .............................................................. .............................عدد ثروات اقتصادٌة أخرى. 4

 

 :اجب عما يأتي                        ://
 

 :- اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ : // اٌغؤاي األٚي
  (ــ اإلنتاج الحٌوانً    ــ الزراعة   صٌد األسماك )   تعتبر من بٌن األنشطة االقتصادٌة التقلٌدٌة فً العالم اإلسالمً . 1
 ( ــ صٌد األسماك ـ ملح الطعام   الزراعة ـ اإلنتاج الحٌوانً)      من أبرز الثروات االقتصادٌة فً العالم اإلسالمً  . 2
 ( الصٌد- التجارة           - الزراعة         -  الصناعة     (           النشاط االقتصادي التقلٌدي فً العالم اإلسالمً. 3
   الدول التً حققت فائضاًا فً اإلنتاج الحٌوانً . 4

 (المؽرب وتونس- السودان وتشاد  - العراق وسورٌا - مصر والسعودٌة   )                                                   
 (دول الخلٌج العربً  ــ السودان  ــ تشاد )   من دول العالم اإلسالمً التً  تستورد الحٌوانات الحٌة واللحوم . 5
 

   ثُ رفغش: //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

. ذرصذس اٌضساعح لائّح األٔشطح االلرصاد٠ح فٟ اٌعاٌُ اإلعالِٟ . 2

/ ............................................................................................................................................... اٌغثة 

 

 :اجب عما يأتي                        ://
 

 :- اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ : //اٌغؤاي األٚي
 .من اإلنتاج العالمً ( %  20ـــ  %   15ــ  %   10ــ  %  5)   يٌصل إنتاج الثروة السمكٌة فً العالم اإلسالمً  إلى حوال. 1
 (اندونٌسٌا، والمؽرب ــ السودان ــ تشاد )             عدامن أهم الدول اإلسالمٌة فً إنتاج األسماك ما ٌلً . 2
 (اللإلإ ــ اإلسفنج ــ ملح الطعام ــ جمٌع ما سبق  )                          ٌمتلك العالم اإلسالمً ثروات مائٌة مثل  . 3

  

 :اجب عما يأتي                        ://
 :- اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ : //اٌغؤاي األٚي

   (دول الخلٌج العربً ــ إٌران والعراق ــ دول المؽرب العربً ــ بالد الشام )     عدا ٌعتبر البترول من الموارد االقتصادٌة الهامة فً الدول التالٌة . 1
 (اندونٌسٌا - األردن         - تركٌا           - الجزائر        )                                 الدول التً تشتهر بإنتاج النحاس  . 2
 (المنجنٌز - البترول       - الحدٌد     - الفوسفات   )         المورد االقتصادي األكثر أهمٌة فً دول الخلٌج العربً. 3

  

   ثُ رفغش: //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

 . ثزٕٛع ِؼبدٔٗ  ٠ز١ّض اٌؼبٌُ اإلعالِٟ.4

/ ................................................................................................................................................................. اٌغثة 

 

 ( 1)ٔشبط 

 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 



  

 :اجب عما يأتي                        ://
  

:- أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ )ضغ إشبسح : // اٌغؤاي األٚي

. تتفاوت الثروات االقتصادٌة فً حجمها وتوزٌعها  بٌن دول العالم اإلسالمً  (    ).1   
  .تشكل الثروات االقتصادٌة دعامة أساسٌة لتطوٌر العالم اإلسالمً (    ). 2   
 . ٌصنؾ اقتصاد العالم اإلسالمً ضمن اقتصاد الدول النامٌة (    ). 3   

  

 

   ثُ رفغش: //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

  

.  زممد تعط دٚي اٌعاٌُ اإلعالِٟ فائعا فٟ اإلٔراج اٌس١ٛأٟ . 1

/ ............................................................................................................................................... اٌغثة 

. ذطٛس اٌصٕاعاخ اٌرد١ّع١ح، ٚاٌغزائ١ح، ٚاٌّعذ١ٔح، ٚاٌى١ّ١ائ١ح . 2
/ ............................................................................................................................................... اٌغثة 

. ٠سرُ اٌعًّ عٍٝ ذسم١ك اٌرىاًِ االلرصادٞ ت١ٓ دٚي اٌعاٌُ اإلعالِٟ . 3    

/ ............................................................................................................................................... اٌغثة 
 
  

 ـ :   صٕف اٌثشٚاد اٌزب١ٌخ ثسغت اٌدذٚي اٌّٛضر                     ://
يران ــ  السودان وتشاد  والمغرب ــااندونيسي)   ــ الجزائر وتركيا ــ ألردن ــ كازخستان وا 

يران والعراق ودول المغرب العربي ااندونيسي  (  ـ دول الخميج العربي وا 
اٌذٚي اٌزٟ رشزٙش ثٗ اٌثشٚاد   
 اإلنتاج الحيكاني   1

 

    صيد األسماك 2
 

 الحديد 3
 

 المنجنيز 4
 

 الفكسفات 5
 

 النحاس 6
 

 البترول 7
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 ( 5)ٔشبط 

 ( 6)ٔشبط 



 

 صس١فخ رم١١ُ اٌذسط 

ذم١١ُ اٌرم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ذم١١ُ اٌٛعائً ذم١١ُ األٔشطح ٚاإلخشاءاخ ذم١١ُ األ٘ذاف ذم١١ُ اٌّرطٍة األعاعٟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم 



  (2+1)رقم :                    النشاط           :اليوم     شعوب العالم اإلسالميالثاني          :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .عدد السكاف في العالـ اإلسالمي في تغير مستمر (     ). 1
 . تحسف المستكل الصحي كالغذائي يقمؿ مف معدالت الكفيات . )     ( 2    

                                  يتبين مراكز الثقل السكاني لشعوب العالم اإلسالمي في قارات العالم .3يتعرؼ عمى عدد سكاف العالـ اإلسالمي .2 يتعرؼ عمى تكزيع المسمميف في قارات العالـ  .1: األىداف السموكية 
                                  يتبيف مراكز الثقؿ السكاني لدكؿ العالـ اإلسالمي     .5.                توزيع سكان العالم اإلسالمي في قارات العالميكضح العكامؿ المؤثرة في . 4.                   

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

  (تحميل الخريطة )ثنائي التعمم الإستراتيجيةباستخدام 
 تحميؿ الخريطة: باستخداـ التعمـ الثنائي

 - :التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 استنتاجات الطالب كتنظيميا  عرضرعاية 

.  كالتشجيعز كالتحفي

م يدون المالحظات ثويفكر ثم يناقش زميمو  (    )صفحة يتأمل الخريطة - 
 -: حول

.  يذكر القارات التي فييا ثقؿ سكاني كبير لممسمميف•
. التي ترتفع فييا نسبة المسمميف فريقية   بعض الدكؿ العربية اإليعدد. 
 .سمِّي  بعض الدكؿ العربية األسيكية التي ترتفع فييا نسبة المسمميف م. 
 

خريطة العالـ 
اإلسالمي  أكبر 
 (1)بطاقة عمل رقم  الجميرات المسممة 

     
 

 

٘ 2 
  
 
 
 
 
 
 

  :-الحوار والمناقشة إستراتيجيةباستخدام - 
. مساحة العالـ اإلسالمي . 
. عدد سكاف العالـ اإلسالمي .
. معدالت الكالدة لدل المرأة المسممة كالمرأة الفمسطينية .

 
 
 
 

 :- األسئمة لى عيشارك بأفكاره واإلجابة -
 كـ تبمغ مساحة العمـ اإلسالمي ككـ تعادؿ ىذه المساحة مف اليابسة.
ماذا ترتب عمى اتساع مساحة العالـ  اإلسالمي .
.  كلماذا . ىؿ عدد السكاف ثابت أـ متغير .
ـ 2030كـ بمغ عدد سكاف المسمميف في العالـ كلماذا يتكقع زيادة أكبر في العاـ . 
. كـ يبمغ معدؿ الكالدة عف المرأة المسممة .
. كـ يبمغ معدؿ الكالدة عند المرأة الفمسطينية . 
 .ارتفاع معدؿ الكالدة كانخفاض معدؿ الكفيات / بـ تفسر .
 

خريطة العالم 
 اإلسالمي 

 (2)بطاقة عمل رقم 
 
  
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  :-العصف الذىني إستراتيجيةباستخدام -    3 ٘
 

مناطق الثقل السكانً  . 
مناطق انخفاض السكان .
. عدد الدول اإلسالمٌة فً قارات العالم .
 
 
 
 
 
 
 

 :- األسئمة لى عيشارك بأفكاره واإلجابة -
 ىؿ يتساكل التكزيع السكاني بيف القارات 

 أيف يرتفع التكزيع السكاني ، كأيف ينخفض
  ما ىك الشكؿ الذم يتكزع فيو سكاف العالـ اإلسالمي عمى

 قارات العالـ
  ػ:كـ يبمغ عدد الدكؿ اإلسالمية في كؿ مف 
 آسيا ، أفريقيا ، أكركبا ، أكقيانكسيا 
  اذكر بعض الدكؿ اإلسالمية في ىذه القارات. 

الجدول المرفق 
 م2016احصائية)

  -  
 (4+3)بطاقة عمل رقم 

  
 
 
 
 

( 4+3)بطاقة عمل رقم  يتبع
 

 

 4٘ـ 
  :-األسموب اإلستنتاجي إستراتيجيةباستخدام - 

تكزيع سكاف مناقشة الطالب في العكامؿ المؤثرة في 
 العالـ اإلسالمي في قارات العالـ

 :- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار-  
أيف يتركز معظـ السكاف في العالـ اإلسالمي . 
بماذا تتميز المناطؽ الساحمية  . 
  .  أيف يقؿ تركز السكاف في العالـ اإلسالمي . 

خريطة العالم 
 اإلسالمي الطبيعية

 

 :-رسوم البيانية ال الجداول وباستخدام أسموب تدريس-  5٘ـ 
 ٌطالب ٌٍرأًِ ٚاٌرفى١ش تش٠ٚح ذشن اٌفشصح ي0

ء أثٕا ذٛظ١ر اٌّعط١اخ اٌّشخٛ ِٓ اٌطالب اٌسصٛي ع١ٍٙا. 
 ذس١ًٍ اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌث١ا١ٔح تذلح. 
ذس١ًٍ اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ تشىً ء غالب أثٕاًٌذمذ٠ُ اٌذعُ . 

 . اٌسصحءإظافٟ ِٚىثف أثٕا
 . ِٓ خالي اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌث١ا١ٔحء االعرمصاج ذ١ّٕح ِٙاس.
  ٚذع١ّّاخقذشد١عُٙ عٍٝ ذس٠ًٛ األسلاَ ٚاٌشِٛص ٌسمائ.

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
ٌىٟ رغزٕزح دٚي اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ، فٟ ِشاوض اٌثمً اٌغىبٟٔ خذٚيرأًِ اي

  .اٌزشو١ت اٌٍغٛٞ ٌٍغىبْ
،اذكرىا  عمى دكؿ ذات ثقؿ سكانياإلسالمييشتمؿ العالـ . 
ما ىي الدكلة األكثر سكانان في العالـ اإلسالمي . 
. ىؿ عدد السكاف ثابت أـ مستمر .
 في العالـ اإلسالمي" أقميات" ما ىي الدكلة األقؿ سكانان . 

الجداكؿ 

( 5 )بطاقة عمل رقم  
 

 

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -     

  (6 )بطاقة عمل رقم    
 

 
 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. مف معمكمات كقيـ 

 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

:-ٔشبط ث١زٟ -     
( 7 )بطاقة عمل رقم 

 
 

 



 

 :خريطة العالم اإلسالمي، بداللة األلوان استنتج، ثم اجب أمامك                   ://
 

. اخرالف ذٛص٠ع اٌّغ١ٍّٓ ِٓ دٌٚح ألخشٜ فٟ اٌعاٌُ اإلعالِٟفغش . 1

 / ......................................................................................................اٌغثة 

ِّّٟ  تعط اٌذٚي اٌعشت١ح األع٠ٛ١ح اٌرٟ ذشذفع ف١ٙا ٔغثح اٌّغ١ٍّٓ .. 2 ع

......................................................................................................................................................... 

ِّّٟ  تعط اٌذٚي اٌعشت١ح األع٠ٛ١ح اٌرٟ ذشذفع ف١ٙا ٔغثح اٌّغ١ٍّٓ . 3 . ع

.......................................................................................................................................................... 

 ت١ٓ اٌعٛاًِ اٌّؤثشج فٟ ذٛص٠ع اٌغىاْ فٟ اٌذٌٚح .4
 ..........................................................................................................................................................

 
 ػ:أجب عما ياتي                     ://

 :- اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ : //اٌغؤاي األٚي
 ( 3.18 ـــ1018 ــ 2000 ــ 2.18)ملٌار نسمة ........ حوالً  (2016)بلػ عدد سكان المسلمٌن فً العالم . 1
  (4  ــ2.1  ــ3.7  ــ 3.1)مولود            ....... نسبة معدالت الوالدة عند المرأة المسلمة وتبلػ . 2
 

ـ :صوب ما تحتو خط في العبارات التالية : // اٌغؤاي اٌثبٟٔ
  ( .....................).            مساحة اليابسة نصؼتعادؿ مساحة العالـ اإلسالمي . 1
              ) .....................( ²مميكف كـ22تبمغ مساحة العالـ اإلسالمي حكالي  . 2
 ( .....................)مكلكد     3.1بمغت نسبة معدالت الكالدة عند المرأة في فمسطيف . 3
 

 
 :-اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ                     ://

 (آسٌا ـــ أفرٌقٌا ـــ أوروبا ـــ جمٌع ما سبق  )ٌرتفع التوزٌع السكانً للمسلمٌن  فً قارات                            .  1
 (أمرٌكا الشمالٌة ـ أمرٌكا الجنوبٌة ـ أوقٌانوسٌا ـ آسٌا  )             عداٌنخفض التوزٌع السكانً للمسلمٌن فً القارات التالٌة . 2  

 (اندونٌسٌا ـــ باكستان ــ مصر ـــ فلسطٌن)جمٌع ما ٌلً من الدول اإلسالمٌة فً قارة آسٌا ما عدا                .  3
 ( 28      ـ 27     ـ 26      ـ 25 )دولة                  ........ بلػ عدد الدول اإلسالمٌة فً قارة أفرٌقٌا. 4
 (فرنسا  ـ ألمانٌا   ـ أسبانٌا   ـ  ألبانٌا )الدولة اإلسالمٌة  الوحٌدة فً قارة أوروبا هً                         . 5
 (سورٌنام وؼوٌانا ــ اسبانٌا والبرتؽال ـ البرازٌل واألرجنتٌن )فً قارة أوقٌانوسٌا ٌوجد فٌها دولتان هما                     . 6

 

  
 :-اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ                     ://

 ( ػ سكريناـ كغكيانا بنغالدش ػ  الباكستان ػ  اندونيسيا  )عداما يمي  سكانيال الثقؿ عمى ذات اإلسالمي العالـ مف دكؿ. 1 
 ( ػ مصر بنغالدش ػ  الباكستان ػ  اندونيسيا)الدكلة اإلسالمية األكثر سكانان في العالـ اإلسالمي            . 2
 (اليند ػ الصيف ػ الباكستاف  )  عدامف الدكؿ غير اإلسالمية التي تحتكم عمى عدد كبير مف المسمميف . 3
   
  

   (1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 

 ( 4+3)ٔشبط 

 ( 5 )ٔشبط 



 

 
 :بم تفسر                      ://

 
 .ارتفاع معدل الوالدة وانخفاض معدل الوفٌات . 1

 : ...................................................................................................................................السبب 
ٌتركز معظم السكان فً العالم اإلسالمً فً المناطق            . 2
: ................................................................................................................................ السبب    
 

 
 (م2016احصائية)صنف التوزيع السكاني لممسممين حسب الجدول المرفق                      ://

 (مميون 2 مميون ـــ 8مميون ــ 56 مميون ــ1400مميون  ـــ1مميون ـــ 581)
 أكقيانكسيا  أمريكا الجنكبية  أمريكا الشمالية  أكركبا  أفريقيا  آسيا  القارة

       عدد السكان المسممين 

 
 

 ( 6 )ٔشبط 

 ( 7 )ٔشبط 



 (3 )رقم :                    النشاط           :اليوم     شعوب العالم اإلسالميالثاني          :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو ال : المتطمب األساسي 

 .المغة العربية أىمية خاصة لككنيا لغة القرآف الكريـتكتسب . )    ( 1
 . كاحدالتركيب المغوي في العالم اإلسالمي. )    ( 2

التركيب المغوي في العالم اإلسالمي       يتبين.2.                                               يكضح التركيب المغكم لسكاف العالـ اإلسالمي بالنسبة لمعالـ. 1: األىداف السموكية 
   فسر اىتماـ شعكب العالـ اإلسالمي بتعمـ المغة العربيةم .3                     

  
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة

 (1)بطاقة عمل رقم   
 
 
 

 

 1٘ـ
  
 

 :-رسوم البيانية ال الجداول وباستخدام أسموب تدريس- 
 ٌطالب ٌٍرأًِ ٚاٌرفى١ش تش٠ٚح ذشن اٌفشصح ي0
ء أثٕا ذٛظ١ر اٌّعط١اخ اٌّشخٛ ِٓ اٌطالب اٌسصٛي ع١ٍٙا. 
 ذس١ًٍ اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌث١ا١ٔح تذلح. 
ذس١ًٍ اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ تشىً ء غالب أثٕاًٌذمذ٠ُ اٌذعُ . 

 . اٌسصحءإظافٟ ِٚىثف أثٕا
 . ِٓ خالي اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌث١ا١ٔحء االعرمصاج ذ١ّٕح ِٙاس.
  ٚذع١ّّاخقذشد١عُٙ عٍٝ ذس٠ًٛ األسلاَ ٚاٌشِٛص ٌسمائ.

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
اٌزشو١ت ٌىٟ رغزٕزح دٚي اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ، فٟ ٌغبد اٌغىبْ خذٚيرأًِ اي

  .اٌٍغٛٞ ٌٍغىبْ
  اإلسالميالمغات األكثر  انتشارا في العالـ كالعالـ . 
  اإلسالميترتيب المغة العربية بالنسبة لمغات في العالـ كالعالـ. 

  
 

 الجدكؿ

٘ 2 
 
 
 

  :-تعاوني التعمم الإستراتيجيةباستخدام - 
فريقي مف خالؿ  التييئة لمتعمـ اؿ

  (تكضيح الميمة كقكاعد العمؿ كتكقعاتو مف الطالب بعد التعمـ  )
  كسط كؿ " مضمكف الفقرة " فتح محتكل الكتاب

 .مجمكعة
 متابعة المجمكعات كتقديـ التكجييات كالتحفيز .
  يرعى عرض إنجازات المجمكعات لممناقشة 
  

 -:العمل مع فريقة والتأمل والتوقيع و النقاش - 
 .يسجل لغة كل دولة من الدول بحسب المجموعات 

ػ :أيف تسكد المغات . 
. المغة السامية.
. المغة األرية .
. المغة المغكلية .
المغة الزنجية .
  المغة العربية ، نسبة المتحدثيف بيا ، أىميتيا. 

 الجداكؿ

 (2)بطاقة عمل رقم   
 
 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 3٘ـ
 كجو المعمـ الطالب لتأمؿ محتكل الكتاب المدرسي م

الستنتاج أسباب اقباؿ الشعكب عمى   (    )ص 
 تعمـ المغة العربية

  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز
 .كالتشجيع 

 

  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ طرح األسئمة
:- حكؿ أىمية المغة العربية

 
 

 

  :- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار-
كـ تبمغ نسبة المتحدثيف بالمغة العربية في العالـ اإلسالمي مف .

مجمكع المغات المتداكلة في العالـ اإلسالمي  
المغة العربية أىميتيا كتسب مف أيف ت

  لماذا تقبؿ الشعكب عمى تعمـ المغة العربية.
 
 
 
 

الكتاب المدرسي 
 
 

 (3)بطاقة عمل رقم   
 

 
 

 

 

  
 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4)بطاقة عمل رقم  
 

 

 

 

  
ـ:ٔشبط ث١زٟ -    

 (5)بطاقة عمل رقم   
 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
. مف معمكمات كقيـ 

 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

أمين فرج اهلل/ إعداد المعمم     

 
 

 



 :، واستنتج ،ثم اجب تأمل الجدول                    ://
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

رتب الدول اإلسالمٌة حسب عدد السكان ترتٌباًا تنازلً كما هو فً الجدول؟  . 1
بٌن أهمٌة وجود دول إسالمٌة ذات ثقل سكانً ؟  . 2

................................................................................................................................................ 

 .سمًِّ بعض الدول التً ٌتواجد فٌها الشعب الفلسطٌنً فً الشتات. 3 
................................................................................................................................................ 

 
 
 

 ػ  : بحسب الجدكؿ التركيب المغوي في دول العالم اإلسالميصنؼ                     ://
: تؤمل الجدول، واستنتج ،ثم اجب : // السإال األول

 مكان انتشارها  مثال  األصول اللغوٌة 

الدول العربٌة  السامٌة 

الباكستان ـ إٌران  اآلرٌة 

الصٌن ـ تركٌا  المغولٌة  

غٌنٌا ـ السنغال  الزنجٌة 
. تعدد اللؽات فً العالم اإلسالمً. 1

................................................................................................................................................ 
. فسر اهتمام شعوب العالم اإلسالمً بتعلم اللؽة العربٌة. 2

 ................................................................................................................................................
 

 

 :-ثُ رفغش          ://           
  
. .اشتمال العالم اإلسالمً على لؽات متنوعة .1

/ ...................................................................................................................  السبب  
 
 

 :-ثُ رفغش        ://           
 
 اهتمام شعوب العالم اإلسالمً بتعلم اللؽة العربٌة.

/ .............................................................................................................................   اٌغثة  

 

 :-                                                           اوزت رمش٠ًشا                 ://
 

 أ١ّ٘خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. 
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................

الترتٌب التنازلً للدول   (بالملٌون)م2016عدد المسلمٌن فً العام الدولة 

   282.27اندونٌسٌا 

  195.87باكستان 

  265.78الهند 

  149.87بنغالدش 

  88.83مصر 

  130.55نٌجٌرٌا 

  78.71إٌران 

  79.34تركٌا 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 

 ( 1)ٔشبط 

 ػًّ رؼبٟٚٔ (2)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 



  (1 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
-  :صوب ما تحتو خط  : المتطمب األساسي

         ) ...........................(.خط االستكاءتقع فمسطيف جنكب  .1
  ) ..........................( .المممكة األردنيةيحد فمسطيف مف الغرب  .2

يحدد الموقع الجغرافي لفمسطين عمى الخريطة  .2.                                    يتبين الموقع الفمكي لفسطين  .1: األىداف السموكية 
يحدد موقع فمسطين بالنسبة لموطن العربي . 4يستنتج األىمية اإلستراتيجية لفمسطين                             .3                     

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارك في استنتاج أىداف الدرس - 
 .إدراك مدى التقدم أثناء الدرس - 

 
 السبكرة

  
 

 

 :باستخدام إستراتيجية المالحظة غير المباشرة من خالل أطمس  -  1 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ تكميؼ الطالب بقراءة

 . 48المكقع الفمكي لفمسطيف مف الكتاب صفحة رقـ
 مناقشة الطالب حكؿ المكقع الفمكي لفمسطيف .
  يناقش الطالب حكؿ عدد خطكط الطكؿ كدكائر العرض

 .التي تمر في فمسطيف

  .يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا- 
يتأمل الموقع الفمكي من خالل الخريطة في األطمس ويسجل المالحظات حول  

  يذكر درجات العرض التي تقع بينيما امتداد فمسطيف الفمكي .
  يذكر درجات الطكؿ التي تقع بينيما امتداد فمسطيف الفمكي. 
 يستنتج عدد خطكط الطكؿ كدكائر العرض التي تمر بفمسطيف. 

 

خريطة فمسطيف - 
الفمكية  

 

 (1)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 
 

 

  :-تعاوني التعمم الإستراتيجيةباستخدام -  2٘ـ
فريقي مف خالؿ  التييئة لمتعمـ اؿ

تكضيح الميمة كقكاعد العمؿ كتكقعاتو مف الطالب بعد  )
  :-(التعمـ 
  كضع خريطة مكبرة لفمسطيف السياسية كسط كؿ

 .مجمكعة
 متابعة المجمكعات كتقديـ التكجييات كالتحفيز .
  يرعى عرض إنجازات المجمكعات لممناقشة كتقييميا. 

 
 
 

 :-العمل مع فريقو والتأمل والتوقيع والنقاش - 
 :يعين الدول التي تحد فمسطين عمى خريطة فمسطين السياسية - 

  الدكؿ التي تحدىا مف جية الشماؿ. 
  ماذا يحدىا مف جية الجنكب. 
  البحر يحدىا مف جية الغرب. 
 الخميج كالصحراء التي تحدىا مف جية الشرؽ .
  كـ تبمغ مساحة فمسطيف التاريخية
  المشاركة الفاعمة. 

 
 
 

خريطة فمسطيف - 
السياسية 

 

 (2)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي - 3٘ـ
 كجو المعمـ الطالب لتأمؿ نص الكتاب المدرسي م

 الستنتاج أىمية مكقع فمسطيف 49ص
 .اإلستراتيجي 

  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز
 .كالتشجيع 

 :- لالستنتاج 48يتأمل خريطة فمسطين ص- 
 -:يدون المالحظات حول 

 ما القارات التي تقع بينيما فمسطيف ؟
 لماذا كانت فمسطيف مطمعان لمغزاة ؟

 .اذكر الغزاة الذيف خضعت ليـ فمسطيف قديمان 
 اذكر المعارؾ التاريخية الميمة التي كقعت عمى أرض فمسطيف

 

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 

 

  :-باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة-  4٘ـ
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ طرح األسئمة

. حكؿ مكقع فمسطيف بالنسبة لمكطف العربي 
 
 
 
 
 

  .يفكر ويستنتج ،ثم يجيب عمى أسئمة المعمم -
في أم قارة تقع فمسطيف 

في أم جناح مف الكطف العربي تقع فمسطيف .
يذكر أسماء دكؿ عربية تقع في الجناح اآلسيكم 
يذكر أسماء دكؿ عربية تقع في الجناح األفريقي 
أذكر الدكؿ العربية التي تتككف منيا بالد الشاـ 

. حدد الجية التي تقع فييا فمسطيف بالنسبة لبالد الشاـ 

 خريطة الكطف العربي

 (4)بطاقة عمل رقم - 
 

 

  
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (  )بطاقة عمل رقم -  
 

 
:-ٔشبط ث١زٟ -      

 (5)بطاقة عمل رقم  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

أميف / إعداد المعمـ   
 حسيف فرج اهلل

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 ـ:اجب عما ٌؤتً                    ://
 

ـ  : السإال األول  
اكتب درجات خطوط الطول ودوائر العرض التً تقع بٌنهما فلسطٌن  

 :على الخرٌطة 
 

 

ـ :أكمل الفراغ :// السإال الثانً 
 ................................تقع فلسطٌن إلى الشمال من خط  .1
 ................................تقع فلسطٌن إلى الشرق من خط  .2
................ موقع فلسطٌن بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ٌسمى الموقع .3
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 :-اروش اٌذٚي ٚاٌّٛالغ اٌّدبٚسح ٌفٍغط١ٓ ثسغت اٌدذٚي //                     ://
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

المكان أو الدولة الجهة 
 

 الشمال 
 

 الجنوب 
 

 الشرق 
 

 الغرب 
 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

 

 



 

 ـ:أخت ػّب ٠أرٟ                     ://
  

 :-ث١ٓ أ١ّ٘خ ِٛلغ فٍغط١ٓ اٌدغشافٟ

1. ........................................................................................................... 
2. ........................................................................................................... 
 

ـ : اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌاتً ://السإال الثانً 
 

 (الفارسٌة ـ الٌونانٌة ـ الرومانٌة ـ الفرنجة  )خضعت فلسطٌن قدٌماُ للسٌطرة عدا  .1
 (المؽول  ـ الرومانٌة ـ الفرنجة  )خضعت فلسطٌن فً العصور الوسطى للسٌطرة عدا  .2
 (أجنادٌن ـ الٌرموك ـ حطٌن ـ عٌن جالوت ـ جمٌع ما سبق  )من المعارك التارٌخٌة المهمة التً وقعت على أرض فلسطٌن  .3
  

 

 :-أخت ػّب ٠برٟ                     ://
 

 فٟ أٞ خٕاذ ِٓ اٌٛغٓ اٌعشتٟ ذمع فٍغط١ٓ ؟ .1
 

............................................................. 

 ِٓ اٌذٚي اٌعشت١ح اٌرٟ ذمع فٟ اٌدٕاذ األع١ٛٞ .2
 ......................................................

 

 ......................................................

 ِٓ اٌذٚي اٌعشت١ح اٌرٟ ذمع فٟ اٌدٕاذ األفش٠مٟ .3
 ....................................................

 

 .....................................................

 
 

 

 :-اسعُ خش٠طخ فٍغط١ٓ ٚزذد ػ١ٍٙب اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌّدبٚسح ٌٙب                     ://
 

  

 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 

 

  



  (2 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
-  :أجب بنعم أو بال  : المتطمب األساسي

 .تتنكع مظاىر السطح في فمسطيف بالرغـ مف صغر مساحتيا  (     ).1
 .تمتد السيكؿ الساحمية بمحاذاة األنيار  (     ).2

.      يحدد المظاىر التضاريسية عمى خريطة فمسطين  .2                                                      فمسطين يفسر تنوع مظاىر السطح في.1: األىداف السموكية 
.                                                                 يتبين مظاىر السطح في فمسطين .3                    

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارك في استنتاج أىداف الدرس - 
 .إدراك مدى التقدم أثناء الدرس - 

 
 السبكرة

  
 

 

٘ 1  
  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -

 كجو المعمـ الطالب لتأمؿ خريطة الكتاب المدرسي م
 خريطة فمسطيف الطبيعية الستنتاج أسباب 49ص

 .تنكع مظاىر السطح كالمناخ في فمسطيف 
  رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا ، كالتحفيز

 .كالتشجيع 

 :-لالستنتاج 49يتأمل خريطة قارة آسيا ص- 
 -:يدون المالحظات حول 

 مساحة فمسطيف ؟ 
  أثر مساحة كصغر فمسطيف كامتدادىا عمى مظاىر

 .السطح كالمناخ 
  ما ىي النتائج المترتبة عمى تنكع مظاىر السطح .

 

خريطة فمسطيف - 
الطبيعية 

 

 (1)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 
 
 
 

 

  :-تعاوني التعمم الإستراتيجيةباستخدام -  2٘ـ
فريقي مف خالؿ  التييئة لمتعمـ اؿ

تكضيح الميمة كقكاعد العمؿ كتكقعاتو مف الطالب بعد  )
  :-(التعمـ 
  كضع خريطة مكبرة لفمسطيف الطبيعية كسط كؿ

 .مجمكعة
 متابعة المجمكعات كتقديـ التكجييات كالتحفيز .
  يرعى عرض إنجازات المجمكعات لممناقشة كتقييميا. 

 :-العمل مع فريقو والتأمل والتوقيع والنقاش - 
  - يعين مظاىر السطح عمى خريطة فمسطين الطبيعية مستخدمًا

 ا:-األلوان المناسبة لكل مظير تضاريسي 
  ػ السيكؿ الساحمية :المجمكعة األكلى. 
  الجباؿ : المجمكعة الثانية. 
  األغكار : المجمكعة الثالثة. 
  ىضبة النقب : المجمكعة الرابعة
  المشاركة الفاعمة. 

خريطة فمسطيف - 
الطبيعية 

 
 (2)بطاقة عمل رقم - 

 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 (تحميل الخريطة )ثنائي التعمم الإستراتيجيةباستخدام -  3٘ـ
 تحميؿ الخريطة: باستخداـ التعمـ الثنائي

 - :التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ
 متابعة تقدـ الطالب كتقديـ الدعـ كالتحفيز . 
 استنتاجات الطالب كتنظيميا ض رعاية عر

. كالتشجيع كالتحفيز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: م يدون المالحظات حولثويفكر ثم يناقش زميمو  22صفحة يتأمل الخريطة - 

. مظاىر السطح التي تتككف منيا فمسطيف. 
تركز الجباؿ ؟ أذكر أسماء بعض منيا ؟ . 
اذكر أسماء بعض المدف الجبمية في فمسطيف ؟ .
. اذكر امتداد السيؿ الساحمي الفمسطيني .

. اذكر أسماء بعض السيكؿ الساحمية الفمسطينية 
. اذكر بعض المدف الساحمية الفمسطينية .

. في أم جية تكجد ىضبة النقب الفمسطينية 
ما اسـ المدينة الرئيسة في ىضبة النقب؟ .
. اذكر امتداد الغكر الفمسطيني .

اذكر أسماء مدف األغكار الفمسطينية ؟ 
اذكر أشير األنيار الفمسطينية ؟ .

. مف أيف ينبع نير األردف ؟ كأيف يصب ؟ ككـ يبمغ طكلو 
. مف أيف ينبع نير العكجا ؟ كأيف يصب ؟ ككـ يبمغ طكلو . 
 
 

خريطة فمسطيف 
 الطبيعية

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 

 

  
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4)بطاقة عمل رقم -  
 

 
:-ٔشبط ث١زٟ -      

 (5)بطاقة عمل رقم  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

أميف / إعداد المعمـ   
 حسيف فرج اهلل

 

 



 
 

 
 

 

 

 :بم تفسر                   ://
 

. تنوع مظاهر السطح فً فلسطٌن . 
 

/ ................................................................................................................................... السبب 

 

 :-ػ١ٓ ِظب٘ش اٌغطر ػٍٝ خش٠طخ فٍغط١ٓ ِغزخذِبً األٌٛاْ إٌّبعجخ ٌىً ِظٙش ف١ّب ٠برٟ //                     ://
 

 
  ػ السيكؿ الساحمية :المجمكعة األكلى. 
  الجباؿ : المجمكعة الثانية. 
  األغكار : المجمكعة الثالثة. 
  ىضبة النقب : المجمكعة الرابعة
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  :-(ب )بما ٌناسبها من عناصر السطح فً  العمود  (أ  )وفق بٌن عبارات المجموعة                     ://
  (ب  )                                                                    (أ  )                                 

المرتفعات الجبلٌة  (    )ـ تمتد بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط ما بٌن رأس الناقورة شماالًا ورفح جنوباًا          1
السهول الساحلٌة  (    )ـ تمتد من أقصى شمال فلسطٌن حتى النقب جنوباًا وتنحصر بٌن السهول واألؼوار     2
األؼوار  (    )ـ ٌشكل نصؾ مساحة فلسطٌن وٌتخذ شكل المثلث                                         3
 عوجانهر ال (    )   ـ ٌمتد من سهل الحولة شماالًا حتى وادي عربة جنوباًا                                   4
    هضبة النقب (  )   ٌنبع من جبل الشٌخ فً لبنان وٌصب فً بحٌرة طبرٌا                                                   .5

 نهر األردن (     )ٌنبع من جبال نابسل وٌصب فً البحر المتوسط شمال ٌافا                                             . 6
  

 

 أمامك مجموعة من المدن الفلسطٌنٌة أرجعها إلى مظهر السطح التابعة له                     ://
 (سهول ـ جبال ـ أغوار ـ صحراء  )

 مظهر السطح المدٌنة  مظهر السطح المدٌنة 

  بٌسان 7  غزة 1

  عكا 8  الناصرة 2

  أرٌحا 9  بئر السبع 3

  نابلس 10  الخلٌل 4

  حٌفا 11  رام هللا 5

  رفح 12  جنٌن 6

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

 



 
 

 

  أسعُ خش٠طخ فٍغط١ٓ اٌطج١ؼ١خ ِٛضسبً ػ١ٍٙب أُ٘ ِظب٘ش اٌغطر اٌفٍغط١ٕ١خ ،ثُ ٌْٛ وً ِظٙش ثّب ٠ٕبعجٗ                  ://
 

 

   (5)ٔشبط 

  



  (3 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
-  :أجب بنعم أو بال  : المتطمب األساسي

 .تختمؼ درجات الحرارة عمى فمسطيف مف منطقة إلى أخرل  (     ).1
 .  تسقط األمطار عمى فمسطيف في فصؿ الصيؼ  (     ).2

. يرسم خريطة فمسطين ويحدد عمييا األقاليم المناخية  .2.                                    يفسر مفيوم اإلقميم المناخي  .1: األىداف السموكية 
. يصف مناخ فمسطين صيفاً وشتاًء . 3                    

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارك في استنتاج أىداف الدرس - 
 .إدراك مدى التقدم أثناء الدرس - 

 
 السبكرة

  
 

 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام -  1 ٘
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  (اإلقميم المناخي)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 الطالب  كاستجابات أفكار كافة يدكف . 
 كيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار يحمؿ

 . الصحيحة
  اإلقميـ المناخييشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ 

. 
 يدكف التعريؼ عمى السبكرة كُيعيد قراءتو  .

   :-يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا -
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت األفكار

  .المنتمية
  اإلقميـ المناخي يشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحةقارة أكركبايقرأ مفيـك  .  

 
 
 

خريطة فمسطيف - 
المناخية  

 

 (1)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 
 
 
 
 

 

  :-تعاوني التعمم الإستراتيجيةباستخدام -  2٘ـ
فريقي مف خالؿ  التييئة لمتعمـ اؿ

تكضيح الميمة كقكاعد العمؿ كتكقعاتو مف الطالب بعد  )
  :-(التعمـ 
 كضع خريطة مكبرة لفمسطيف صماء كسط كؿ مجمكعة. 
 متابعة المجمكعات كتقديـ التكجييات كالتحفيز .
  يرعى عرض إنجازات المجمكعات لممناقشة كتقييميا. 

 :-العمل مع فريقو والتأمل والتوقيع والنقاش - 
  -ـ:يعين األقاليم المناخية عمى خريطة فمسطين الطبيعية 
  ػ إقميـ مناخ البحر المتكسط:المجمكعة األكلى 
  (شبو الصحراكم)إقميـ المناخ شبو الجاؼ: المجمكعة الثانية 
  (الصحراكم  )إقميـ المناخ الجاؼ : المجمكعة الثالثة 
  المشاركة الفاعمة. 

 

خريطة فمسطيف الصماء 

 (2)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي-  3٘ـ
 :-التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ تكضيح المياـ 

  يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ نص الكتاب
 . مناخ فمسطيف ، لممناقشة  51المدرسي ص

 يقدـ الدعـ لممجمكعات كالتشجيع كالتحفيز .
 
 
 

 ، مناخ فمسطين ، ويفكر ثم يناقش زميمو ، ثم 51يتأمل نص الكتاب ص - 
  :-يدون المالحظات حول

  مناخ فمسطيف في فصؿ الشتاء مف حيث درجة الحرارة كاألمطار. 
  مناخ قارة فمسطيف في فصؿ الصيؼ مف حيث درجة الحرارة كاألمطار 
 كميات األمطار 

 
 

خريطة فمسطيف 
 المناخية

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 

 

  
 

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -   

 (4)بطاقة عمل رقم -  
 

 
:-ٔشبط ث١زٟ -      

 (5)بطاقة عمل رقم  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 :اقرأ اآلٌة الكرٌمة والحدٌث الشرٌف، استنتج، ثم اجب                   ://
 

 .هو عبارة عن منطقة محددة جغرافٌاً وفلكٌاً ، لها خصائص مناخٌة ونباتٌة تمٌزه عن غٌره من المناطق  (...................................).  
 

 

 :-زذد األلب١ٌُ إٌّبخ١خ ػٍٝ خش٠طخ فٍغط١ٓ  //                     ://
 
 

  ـ إقميم مناخ البحر المتوسط:المجموعة األولى 
  (شبو الصحراوي)إقميم المناخ شبو الجاف: المجموعة الثانية 
  (الصحراوي  )إقميم المناخ الجاف : المجموعة الثالثة 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 :أكتب المصطلح العلمً المناسب أمام العبارات التالٌة مما بٌن القوسٌن                     ://
 

 (ـ اإلقلٌم شبه الصحراوي  ـإقلٌم مناخ البحر المتوسط ـ اإلقلٌم الصحراوي الجاف )
 

. إقلٌم ٌسود فً صحراء النقب ووادي عربة  ( ...................... ) .1      
 .إقلٌم ٌسود فً السهول الساحلٌة و السفوح الؽربٌة للمرتفعات  ( ....................... ).2      
 .إقلٌم ٌسود فً الجزء الشمالً واألوسط من حوض نهر األردن وشمال النقب  ( ....................... ).3      

  

 

 :-أخت ػّب ٠أرٟ                     ://
:- أمام العبارة الخطؤ فٌما ٌلً ( × ) أمام العبارة الصحٌحة و إشارة  ( √ )ضع إشارة : // السإال الثالث

 .تتمٌز فلسطٌن بالتنوع المناخً  (    )
 .تتساوى جمٌع درجات الحرارة فً جمٌع مناطق فلسطٌن  (    )

 .تسقط األمطار على فلسطٌن فً فصل الصٌؾ  (    )
 تتفاوت كمٌة األمطار فً فلسطٌن من منطقة ألخرى  (    )

 

:- بم تفسر// السإال الرابع 
 .تزداد كمٌة األمطار على فلسطٌن فً المناطق الساحلٌة والؽربٌة والجبلٌة

/ ..................................................................................................................... السبب 
. تقل كمٌة األمطار على فلسطٌن فً المناطق الجنوبٌة والشرقٌة 

 / .....................................................................................................................السبب 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

 



 
 

 

 . أسعُ خش٠طخ فٍغط١ٓ ٚٚصع ػ١ٍٙب األلب١ٌُ إٌّبخ١خ                   ://
 

 

   (5)ٔشبط 

  



  (4 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
-  :أجب بنعم أو بال  : المتطمب األساسي

 . المسجد األقصى مف أقدس المساجد عند المسمميفعتبرم.)     (  1
 .ـ 1948سيطر االحتالؿ الصييكني عمى كامؿ فمسطيف عاـ  (     ).2

. يتبين احتالل الصياينة لفمسطين  .2.                                    يفسر أىمية األقصى في القرآن والسنة  .1: األىداف السموكية 
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارك في استنتاج أىداف الدرس - 
 .إدراك مدى التقدم أثناء الدرس - 

 
 السبكرة

  
 

 

باستخدام استراتيجية األسموب اإلستنتاجي   -  1 ٘
 :-يناقش المعمم الطالب حول 

 أىمية المسجد األقصى في القرآف . 
 أىمية المسجد األقصى في السنة . 

 
 
 
 
 

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
   المسجد األقصى مف أقدس المساجد عند المسمميفلماذا يعتبر.
. ما ىي المساجد التي تشد إلييا الرحاؿ . 
. كـ تعادؿ الصالة في المسجد األقصى . 
  ُأكَلى القبمتيف كثاني المسجديف كثالث الحرميفما ىك المسجد. 
لى أيف   ُأْسِرَم برسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ مف أيف. .  كا 
. ما اسـ الدابة التي امتطاىا الرسكؿ في رحمتو .
. منى فرضت الصالة عمى المسمميف . 
 .، كفي أم عاـ  تـ تحكيؿ القبمة إلى الكعبة المشرفة لماذا .

صكرة الكتاب ص  - 
 (1)بطاقة عمل رقم -   

 
 
 
 
 
 
 

 

باستخدام استراتيجية العصف الذىني   - 2٘ـ
 :-يناقش المعمم الطالب حول 

. احتالل بريطانيا لفمسطين . 
. احتالل الصياينة لفمسطين . 
 
 

 . احتالؿ فمسطيف مف قبؿ االنجميزمتى تـ .  
. كمتى تـ تسميميا لمصياينة .
. كفي أم عاـ تـ احتالؿ كامؿ فمسطيف . 
. ما نتيجة كقكع القدس في أيدم الصياينة . 
  قضية فمسطيف ىي قضية المسمميف األكلىلماذا تعتبر . 
 
 

 

 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 3٘ـ

  

 
 (3)بطاقة عمل رقم -  
 

 

  
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4)بطاقة عمل رقم -  
 

 
  

:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (5)بطاقة عمل رقم  
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

/ إعداد المعمم   
  أمين حسين فرج اهلل

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 :اقرأ اآلٌة الكرٌمة والحدٌث الشرٌف، استنتج، ثم اجب                   ://
 

ٌرُس ﴿: قال تعالى  ٌعُس الْبَبصِذ مِذ َو السَّل هُس هُس اتِذَنا إِذنَّل ٌَ نْب   هُس مِذ ٌَ لَهُس لِذنُسرِذ َنا َحوْب جِذدِذ األَقْبَصى الَّلذِذي َباَركْب جِذدِذ الْبَحَرامِذ إِذلَى الْبَمسْب َن الْبَمسْب الً مِّم ٌْب هِذ لَ دِذ َرى بِذَعبْب َحاَن الَّلذِذي أَسْب بْب  .﴾سُس
(. 1سورة اإلسراء اآلٌة )

َحالُس  تُسَشدُّد  ال(: عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال جِذدِذ  :َمَساجِذد َثالَثةِذ  إِذلَى إِذالَّل  الرِّم جِذدِذي الَحَرام الَمسْب  المسجد)َهَذا َوَمسْب

جِذدِذ  (النبوي  . (رواه البخاري ومسلم) .(األَقْبَصى َوالَمسْب
   
. فسر احتفال المسلمون بذكرى اإلسراء والمعراج. 1

................................................................................... 
. حدد موقع كل من المسجد الحرام والمسجد األقصى.2
 ................. ...................................................................بٌن العالقة بٌن المسجد الحرام والمسجد األقصى .3

 
 ........................................... .........................................استنتج  اهتمام العالم اإلسالمً بفلسطٌن.4
 

 

 :-اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ //                     ://
 ( ــ األموي   ـ الحرام  ــ األقصى   النبوي  )                        عدا المسجدمن المساجد الّتً تشد  إلٌها الرحال . 1
 ( ــ ألؾ     ــ خمسمائة   ــ مائة  خمسون   )          صالة .......... الصالة فً المسجد األقصى تعدل عما سواه. 2

 (ــ األموي  ـ الحرام  ــ األقصى     النبوي  )                أُولَى القبلتٌن وثانً المسجدٌن وثالث الحرمٌن المسجد . 3
 (ــ الٌمن       ـ الطائؾ    ـ المدٌنة     مكة  )  إلى بٌت المقدس....... أُْسِرَي برسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم من . 4
 (ــ الفٌل     ــ الحصان     ـ الناقة    البراق  )                الدابة التً أُْسِرَي برسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم بها . 5
 (  ــ  الحزنـ المعراج  ــ اإلسراء      الفٌل  )                  فرضت الصلوات الخمس على المسلمٌن فً حادثة   . 6

 (ـ الرابعة   ـ الثالثة        ـ الثانٌة     األولى  )       . للهجرة.......   تم تحوٌل القبلة إلى الكعبة المشرفة فً السنة . 7

 

 :-اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ //                     ://
  
 ( 1967 ـ    1948 ـ     1920ـ    1917)                            تم احتالل فلسطٌن من قبل االنجلٌز فً العام . 1
 ( 1967 ـ   1948  ـ     1947 ـ    1917)                   سلم االحتالل اإلنجلٌزي فلسطٌن للصهاٌنة فً العام . 2

 ( 1967 ـ    1957 ـ     1948ـ      1917)                سٌطر االحتالل الصهٌونً على كامل فلسطٌن فً العام .3
  

 

 :-ثُ رفغش                     ://
 . قضية فمسطين ىي قضية المسممين األولىصبحت أ. 

 .....................................................................................................................................  .

 .....................................................................................................................................  .

 .....................................................................................................................................  .
 .....................................................................................................................................  .

 
 

 

 :-أوزت رمـــش٠ــــش                     ://
 

ـ  :أ١ّ٘خ اٌّغدذ األلصٝ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ . 

 

 .....................................................................................................................................  .
 .....................................................................................................................................  .

 .....................................................................................................................................  .

.....................................................................................................................................  .

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 



  (5 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .أىمؿ العرب كالمسمميف تدكيف سيرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمغازيو  (     ) .1
 .أكؿ مف رسـ خريطة لمعالـ ىك اإلدريسي  (     ) .2
o  1969/أب /21يعمل إقدام  الصياينة عمى حرق المسجد األقصى بتاريخ  .2.                   قراءة واعية  ( 52 )يقرأ الصور صفحة . 1: األىداف السموكية 

 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

 - :باستخدام أسموب تدريس الصور-  1٘ـ 
 :  الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم. 
 ٌسش٠ك مجموعة من الصور أمامك ( 52)ص  الكتاب  افتح)

 (اٌّغدذ األلصٝ
 ضوء فً الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة إتاحة. 

 وإثارة والتشجٌع أداء الطالب متابعة مع المسبقة المعطٌات
 .الدافعٌة 

ًا  لهم المحددة المعطٌات وفق الطالب مناقشة.   مع مسبقا
 بالواقع والربط والتؤمل ، التفكٌر على باعثة أسئلة إضافة

 .الحٌاتٌة  والمهارات

 

 . التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
 :-تكظيؼ الصكر في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا بحيث - 
. صؼ ما نشاىده في الصكر التي أعالهم.
  1969/أب /21عمؿ إقداـ  الصياينة عمى حرؽ ا لمسجد األقصى بتاريخ م.
نناقش ردة فعؿ العالـ العربي كاإلسالمي الشعبية كالرسمية عمى .

  .1969إحراؽ المسجد األقصى عاـ 
 

صكرة حريؽ - 
المسجد األقصى 
مف الكتاب 

 52ص

 (1)نشاط رقم - 
 
 
 
 
 

 

  :- الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام -  2 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة .

مناقشة الطالب حريؽ المسجد األقصى ةردة فعؿ الشعكب 
 .كالحككمات اإلسالمية 

 
 

. التأمؿ كالتفكير كاالستنتاج كاإلجابة كاالستفسار - 
 في أم عاـ كاف ذلؾ . مف ىك المجـر الصييكني الذم قاـ بحرؽ المسجد األقصى. 
  .ما ىك مكقؼ الشعكب العربية كاإلسالمية مف تمؾ الفعمة .
. بماذا نادت ىذه األصكات .
 قمة إسالمي في الرباط بالمممكة المغربية اؿعقد مؤتمر متى . 
. ، ك بماذا سميت فيما بعد .ت ىذه القمة أسسإلى ماذا .
  منظمة التحرير الفمسطينية في المؤتمر ما ىي الصفة التي شاركت بيا. 

 الكتاب المقرر

 (2)نشاط رقم - 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 

  
 

 
 

  
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (3)نشاط رقم - 
 

 

 
:- ٔشبط ث١زٟ     -  

 (4)نشاط رقم 
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم  

 



 

  
 ـ:أتؤمل الصور ، واستنتج ، ثم اجب  //                         ://

 
. صؾ ما نشاهده فً الصور. 1

............................................................................. 
 
 
 
 
 

 
  1969صور من إحراق المسجد األقصى  .  1969/أب /21علل إقدام  الصهاٌنة على حرق ا لمسجد األقصى بتارٌخ .2

......................................               ...................................................................................... 
 .1969ناقش ردة فعل العالم العربً واإلسالمً الشعبٌة والرسمٌة على إحراق المسجد األقصى عام . 3

............................................................................................................................    

  
 : -صٛة ِب رسزٗ خظ فٟ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ         ://

...................( ...) ......                          .  على ٌد مصطفى كمال أتاتورك م1914سقطت الخالفة العثمانٌة فً عام . 1
...................( ...) ...... قولدشتاٌنم على ٌد المجرم الصهٌونً  1969أب/ 21 أحرق المسجد األقصى المبارك صباح ٌوم.2
...................( ...) ...... .         م1969/أٌلول /25 فً بالمملكة العربٌة السعودٌةعقد أول مإتمر قمة إسالمً فً الرباط .3

...................( ...) .......        م على خلفٌة حرٌق المسجد األقصى  1969/أٌلول /25 فً منظمة التعاون الخلٌجًأنشؤت .4
 ...................(...) ......                           .عضوفً مإتمر القمة اإلسالمً بصفة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة شاركت .5

  
 ـ:اجب عما ٌؤتً         ://

 

:- ثُ رفغش : // اٌغؤاي األٚي

 . سالميإفكار تطالب بمؤتمر دكلي أ عدة كرظو- 1 

/ ................................................................................................................................... اٌغثة  

 ـ1969/أيمكؿ /25عقد مؤتمر قمة إسالمي في الرباط بالمممكة المغربية في - 2
/ ................................................................................................................................... اٌغثة  

 

:- ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ : // اٌغؤاي اٌثبٟٔ

. م  1969أب/ 21 إحراق  المسجد األقصى المبارك على ٌد المجرم الصهٌونً ٌوم. 
/ ................................................................................................................................... إٌر١دح  

 

  
 ـ:كتب تقرٌراً     ://

 
 

 ـ:حرٌق المسجد األقصى .
 ...............................................................................................................................................

 

 ...............................................................................................................................................

 

   (1)ٔشبط 

 اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ

 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



 (أ /6 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-صوب ما تحتو خط  : المتطمب األساسي

  )...................(.لموحدةيمثؿ اليالؿ في شعار منظمة المؤتمر اإلسالمي  .1
 ( ...................) الشعب الفمسطيني         المؤتمر اإلفريقيتمثؿ منظمة  .2

      اإلسالميتعاكفسباب نشأة منظمة اؿأكر يذ .2.                                     يفسر مدلوالت شعار منظمة التعاون اإلسالمي  .1: األىداف السموكية 
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
. إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 
 

 السبكرة
 

 

باستخدام أسموب تدريس الصور واألسموب -  1٘ـ 
 -:اإلستنتاجي

 مثال الصفً للموقؾ التالمٌذ بتهٌئة المعلم ٌقوم  : 

صورة شعار منظمة المإتمر  أمامك (   ) ص  الكتاب  افتح)
 اإلسالمً 

 الصور ٌتؤملوا لكً للطالب كاملة الفرصة إتاحة 
متابعة أداء  مع المسبقة المعطٌات ضوء فً

 .الدافعٌة  وإثارة والتشجٌع الطالب

 حول ما إذا كان صور تعبر عن  الطالب مناقشة
 .علوم أخرى 

 

  .التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
:- تكظيؼ الصكر في الكتاب المدرسي ، كمناقشة التالميذ حكليا - 

  صكرة. يستنتج الفكرة الرئيسة التي تمثميا ىذه الصكر 
 ماذا تمثؿ مدلكالت الشعار 

 
 
 
 

صكرة شعار 
منظمة المؤتمر 
اإلسالمي 

 

 (1)نشاط رقم - 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .باستخدام إستراتيجية اإلستنتاجي - 2 ٘
سباب نشأة منظمة يناقش المعمـ الطالب حكؿ أ

      اإلسالميمؤتمراؿ
 
 
 
 
 
 

:- التأمل والتفكير واالستنتاج واإلجابة واالستفسار - 
 ميد عقد أكؿ مؤتمر قمة إسالمي في الرباط إلى ماذا .
،كفي أم عاـ  عقد أكؿ مؤتمر إسالمي لكزراء خارجية الدكؿ اإلسالمية أيف . 
. ما ىي القرارات التي نتجت عف ىذا المؤتمر . 
 .ما ىي المدينة التي اختيرت مقرن لممنظمة بصفة مؤقتة . 
. ، كأيف عقد مؤتمر القمة اإلسالمية الثانيمنى . 
.  ىذا المؤتمر  منظمة التحرير الفمسطينية فيما ىي صفة.  
 كأيف عقدت  الدكرة الثامنة كالثالثيف لمجمس كزراء خارجية الدكؿ األعضاء متى عقدت . 
 .ما االسـ الجديد الذم تحكلت إليو منظمة المؤتمر اإلسالمي . 

  
 (2)نشاط رقم -  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 3٘ـ

  

  

   

 

 

   

  

  
 

 

 

 
  

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (3)نشاط رقم -  
 

 

 

  

:- ٔشبط ث١زٟ   -  

 (4)نشاط رقم -  
 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
 .معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أمين فرج اهلل/ إعداد المعمم  

 

 



 
 

  
  تأمل الصور، واستنتج، ثم اجيب ـ           ://

o اذكر محتويات شعار منظمة التعاون اإلسالمي. 
 ............................................
............................................ 

o سمي بعض الدول العربية واإلسالمية بالعالم. 
         ............................................
         ............................................

  
   ـ:  فيما يأتي منظمة التعاون اإلسالميأىداف أمام (  √   )ضع إشارة          ://

 . تعزيز التضامف اإلسالمي بيف الدكؿ األعضاء. )    ( 1
 .  لممسمميفة صكف كحماية المصالح المشترؾ. )    (2
 . دعـ كفاح جميع الشعكب اإلسالمية لصيانة كرامتيا كاستقالليا كحقكقيا الكطنية. )    ( 3
 . حماية األماكف المقدسة. )    ( 4
 .استحداث تخصصات جديدة لمكاكبة سكؽ العمؿ كخصكصان في مجاؿ التصنيع كاإللكتركنيات كتكنكلكجيا المعمكمات. )    (5
 . دعـ كفاح الشعب الفمسطيني كمعاكنتو الستعادة حقكقو المشركعة كتحرير األراضي المحتمة. )    ( 6
 . العمؿ عمى محك التفرقة العنصرية كجميع األشكاؿ االستعماريػة. )    ( 7
االىتماـ بالتعميـ التكنكلكجي كربطو بالبحث العممي، كتشجيع التعميـ العالي الخاص  (    ). 8
 مجانية التعميـ في جميع مراحمو (    ).9

.  بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة  تييئة المناخ المالئـ لتعزيز التعاكف االقتصادم كالتجارم.)    (10
 

 ـ :ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ              ://
 .  اٌرعاْٚ اإلعالِٟ بيف الدكؿ األعضاء في منظمةتييئة المناخ المالئـ لتعزيز التعاكف االقتصادم كالتجارم. 1

/ ....................................................................................................................................... إٌر١دح  

.  اٌرعاْٚ اإلعالِٟ  في منظمةالرقي بالعمـك كالتكنكلكجيا بيف الدكؿ األعضاء. 2

/ ....................................................................................................................................... إٌر١دح  

 
 ـ :  ألـــزـــشذ              ://

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ طشذ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلعالِٟ ٌشؼبس اٌزىبًِ االلزصبدٞ ث١ٓ دٌٚٙب إال أٔٙب رؼبٟٔ ِٓ اٌزجؼ١خ   

 .ألزشذ  آ١ٌبد ٚاعزشار١د١بد ٌزسم١ك اٌزىبًِ االلزصبدٞ ث١ٓ اٌذٚي األػضبء

 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

   (1)ٔشبط 

 



 (ب/6 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .فمسطيف حاليان في منظمة المؤتمر اإلسالمي بصفة مراقب  (     ) .1
 . المشركعة  الشعب الفمسطينيالستعادة حقكؽتعمؿ منظمة التعاكف اإلسالمي  (     ) .2

                2008يعدد أىداف منظمة التعاون اإلسالمي كما ورد في ميثاق   .2                   (     ) تحميل النص التاريخي الوارد في الكتاب صفحة  .1: األىداف السموكية 
             

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

  السبكرة
 

٘ 1  
 
 

  النص التاريخي: باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -
التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

 ( من الكتاب المدرسي  (  )قراءة وتأمل النص التاريخي صفحة  )
 .  تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرؤه المعمـ نفسو .
ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في التساؤالت . 

 .التي يركنيا حكلو 
 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة . 
 .يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار . 

 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة 

  (   )من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة - 
  ُيدكف المالحظات حكؿ النص .

 عند اإلسالمً التعاون منظمة مٌثاق ما هو العهد الذي ٌتضمنه. 
  تؤسٌسها

. هل اقتصر عمل المنظمة على فلسطٌن . 
؟ وفً أي عام كان  عشرة الحادٌة اإلسالمٌة أٌن عقدت القمة.

ذلك ؟ 

 التضامن تعزٌز فً المنظمة ما هً األهداؾ التً حددتها. 
األعضاء  الدول بٌن اإلسالمً

  المشاركة الفاعمة مف المعمـ كالطمبة .
 

( 1)بطاقة عمل رقم -  النص التاريخي- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2٘ـ 
 - :باستخدام الحوار والمناقشة- 

 مٌثاق أهداؾ المنظمة التً حددهامناقشة الطالب حكؿ 

   2008  العام فً اإلسالمً التعاون منظمة
 
 

 
 

  :-  التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
 التعاون منظمة مٌثاق اذكر أهداؾ المنظمة التً حددها

   2008  العام فً اإلسالمً
 
 
 
 
 
 

الكتاب المدرسي 

( 2)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

٘ 4  

 
 

 
 

 -  الكتاب المدرسي
 
 
 
 
 
 
 

    

  
   

 
 

 

  
 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 

 

 

 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 

. المشاركة في المناقشة والحوار - 
 .تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

:-ٔشبط ث١زٟ    -  

 (4)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 

 

 



 

 

 
 اقرأ النص ،واستنتج، ثم اجب//         

 

 عيدا بالسعي بكؿ الكسائؿ السياسية كالعسكرية لتحرير القدس مف االحتالؿ...تضمف ميثاؽ منظمة التعاكف اإلسالمي عند تأسيسيا 
 القمة اإلسالمية الحادية عشرة كفي...بعد ذلؾ لتشمؿ متابعة قضايا العالـ اإلسالمي بشكؿ عاـميمات المنظمة اتسعت ك... الصييكني

 تعزيز التضامف اإلسالمي بيف الدكؿ  في أىداؼ المنظمةت، حدد2008 آذار 14 ك13يكمي  عقدت في دكار عاصمة السنغاؿ التي
 كحماية األماكف المقدسة،  ...األعضاء، كدعـ التعاكف في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالعممية كالتكنكلكجية،

 ....كدعـ كفاح الشعب الفمسطيني كمعاكنتو الستعادة حقكقو المشركعة كتحرير األراضي المحتمة
 

. استنتج الموقؾ الرسمً لمنظمة التعاون اإلسالمً من احتالل القدس وإحراق المسجد األقصى. 1
.............................................................................................................................................. 

 . 2008عدد أهداؾ منظمة التعاون اإلسالمً كما ورد فً مٌثاق . 2
........................................................................................................................................... ...

. بٌن مجاالت  التعاون بٌن دول  منظمة التعاون اإلسالمً . 3
.............................................................................................................................................. 

  
   ـ:  فيما يأتي منظمة التعاون اإلسالميأىداف أمام (  √   )ضع إشارة          ://

 . تعزيز التضامف اإلسالمي بيف الدكؿ األعضاء. )    ( 1
 .  لممسمميفةصكف كحماية المصالح المشترؾ. )    ( 2
 . دعـ كفاح جميع الشعكب اإلسالمية لصيانة كرامتيا كاستقالليا كحقكقيا الكطنية. )    ( 3
 . حماية األماكف المقدسة. )    ( 4
. استحداث تخصصات جديدة لمكاكبة سكؽ العمؿ كخصكصان في مجاؿ التصنيع كاإللكتركنيات كتكنكلكجيا المعمكمات. )    (5
 . دعـ كفاح الشعب الفمسطيني كمعاكنتو الستعادة حقكقو المشركعة كتحرير األراضي المحتمة. )    ( 6
 . العمؿ عمى محك التفرقة العنصرية كجميع األشكاؿ االستعماريػة. )    ( 7
االىتماـ بالتعميـ التكنكلكجي كربطو بالبحث العممي، كتشجيع التعميـ العالي الخاص  (    ). 8
 مجانية التعميـ في جميع مراحمو (    ).9

.  بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة  تييئة المناخ المالئـ لتعزيز التعاكف االقتصادم كالتجارم.)    (10
 

 ـ :ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ              ://
 .  اٌرعاْٚ اإلعالِٟ بيف الدكؿ األعضاء في منظمةتييئة المناخ المالئـ لتعزيز التعاكف االقتصادم كالتجارم. 1

/ ....................................................................................................................................... إٌر١دح  

.  اٌرعاْٚ اإلعالِٟ  في منظمةالرقي بالعمـك كالتكنكلكجيا بيف الدكؿ األعضاء. 2

/ ....................................................................................................................................... إٌر١دح  

 
ـ :ألـــزـــشذ              ://

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ طشذ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلعالِٟ ٌشؼبس اٌزىبًِ االلزصبدٞ ث١ٓ دٌٚٙب إال أٔٙب رؼبٟٔ ِٓ اٌزجؼ١خ   

 .ألزشذ  آ١ٌبد ٚاعزشار١د١بد ٌزسم١ك اٌزىبًِ االلزصبدٞ ث١ٓ اٌذٚي األػضبء

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 

   (1)ٔشبط 



 (7 )رقم :                    النشاط           :اليوم       فمسطين والعالم اإلسالمي: الثالث:    الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .ُفرضت الزكاة في السنة الثانية لميجرة  (     ) .1
 .تكسع الدكلة اإلسالمية زاد مف نفقاتيا  (     ) .2

 .يعدد ابرز القرارات الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص القضية الفمسطينية .2.  يفسر اىتمام منظمة التعاون اإلسالمي بالقضية الفمسطينية .1: األىداف السموكية 
   المآخذ عمى قرارات منظمة التعاون اإلسالمييتبين. 3                     

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

  النص التاريخي: باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -
التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

 ( من الكتاب المدرسي  (  )قراءة وتأمل النص التاريخي صفحة  )
 .  تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرؤه المعمـ نفسو .
ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في التساؤالت التي . 

 .يركنيا حكلو 
 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة . 
 .يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار . 

 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة 

    )من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة - 
  ُيدكف المالحظات حكؿ النص .

القضية الفمسطينية كالقدس الشريؼ في ما ىي المكانة التي حظيت بيا . 
،ككزراء خارجية الدكؿ  معظـ  قرارات مؤتمرات القمـ اإلسالمية

  .اإلسالمية
. عمى ماذا تنص قرارت المؤتمرات .
 
  
 
 

   النص التاريخي
 (1)بطاقة عمل رقم - 
 
 
 
 
 

 

 

 .باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة -  2٘ـ
أبرز القرارات الصادرة تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ طرح األسئمة حكؿ 

 :- .منظمة التعاكف اإلسالمي بخصكص القضية الفمسطينيةعف 
 
 
 

  :يفكر ويستنتج ،ثم يجيب عمى أسئمة المعمم- 
منظمة التعاكف اإلسالمي يعدد أبرز القرارات الصادرة عف . 

 .بخصكص القضية الفمسطينية
أدانت االحتالؿ الصييكني  لألراضي الفمسطينية كما يمارسو . 

 مف انتياكات لمقانكف الدكلي اإلنساني بحؽ الفمسطينييف
 

 

 (2)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -  3 ٘
  :-يناقش المعمم الطالب حول

. المآخذ عمى قرارات منظمة التعاكف اإلسالمي 
 
 
 
 
 
 

 : يفكر ويستنتج ،ثم يجيب عمى أسئمة المعمم -
. المآخذ عمى قرارات منظمة التعاكف اإلسالميما ىي . 

  اقتصارىا عمى الشجب كاالستنكار كاإلدانة 
اغمب قراراتيا فيما يتعمؽ بتحرير فمسطيف كاقتصرت عمى األراضي .

   دكف المطالبة بتحرير فمسطيف التاريخية1967المحتمة عاـ 
 تحرؾ ساكنا أك تتخذ مكقفا حازما اتجاه االعتداءات الصييكنية لـ.

 عمى المقدسات 
 . األعضاء بما يتخذ مف قرارات صادره عنياإلزاميةعدـ . 

  التفكير كاإلجابة كالمناقشة. 

 الكتاب المدرسي

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 

    

 4٘ـ 

  

    
 
 
 

 

 
 
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4)بطاقة عمل رقم -   
 

 

 

  
 :-ٔشبط ث١زٟ -  

 (5)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 مناقشة الطالب حكؿ :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
. ما تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 

. المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 أمين فرج اهلل/ إعداد المعمم    
 
 

 



  اقرأ النص ، واستنتج ، ثم اجب                   ://
 .

 ،ح،ٚٚصساء خبسخ١خ اٌذٚي اإلعال١ِخعالَِٟ اإللُاد اي ِؤرّشِؼظُ  لشاسادإخّبع إعالِٟ فٟ ػٍٝ  اٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌمذط اٌشش٠ف زظ١ذ

 ثبالٔغسبة ِٓ األساضٟ اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ، ٚػٍٝ سأعٙب اٌمذط اٌشش٠ف، ٚرأ١٠ذ اٌشؼت اٌؼشثٟ اٌفٍغط١ٕٟ فٟ اٌصٙب٠ٕخ ِطبٌجخ ٚاٌزٟ ٔصذ ػٍٝ

 ِٕظّخ اٌزسش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّّثً اٌششػٟ ػٍٝ وبفخ اٌّغز٠ٛبد ٚاػزجبسخٙبدٖ ٚٔضبٌٗ ِٓ أخً رسش٠ش أسضٗ، ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ 

 .ٚاٌٛز١ذ ٌٍشؼت اٌؼشثٟ اٌفٍغط١ٕٟ

.  اهتمام منظمة التعاون اإلسالمً بالقضٌة الفلسطٌنٌة/فسر. 1

.................................................................................................................................................. 
 .عدد ابرز القرارات الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمً بخصوص القضٌة الفلسطٌنٌة. 2

.................................................................................................................................................. 

  .بٌن موقؾ منظمة التعاون اإلسالمً من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة. 3
.................................................................................................................................................. 

 
 االحتالل الصهٌونً للقانون الدولً  أمام اإلجراءات التً اتخذتها منظمة التعاون اإلسالمً للحد من انتهاكات(  √   )ضع إشارة   ://           

     .اإلنسانً بحق الفلسطٌنٌٌن.                                           
  .1948مطالبة المجتمع الدكلي بإنياء االحتالؿ الصييكني لألراضي العربية كالفمسطينية عاـ  (    ). 1
تيا تعيدت بحمام ك  عمى المقدساتالصييكنية مكقفا حازما تجاه االعتداءات تتخذا (    ). 2
 ةمكاإلسالـ ةمالعرب العكاصـ عمجـ في ةينيالفمسط رمالتحر لمنظمة تمثيؿ مكاتب فتح عمى األعضاء الدكؿ حث . )    (3
 . صادره عنيا األعضاء بما يتخذ مف قراراتإلزامية (    ). 4
 رمالتحر  لمنظمة يدفع ريعو فمفمسط اسـ يحمؿ خاص دمبر طابع بإصدار األعضاء الدكؿ عم جـطالبت (    ).5
  المقدس تمب لمساعدة األمكاؿ اسي كجمعمالس العمؿ ـملتنظ ؼمالشر القدس كلجنة القدس صندكؽ فتحت. )    ( 6
 .   األعضاء دكؿ في جميع فمفمسط جغرافية كتاريخ تدريس عمى األعضاء الدكؿ المنظمة حثت. )    ( 7
 .االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني  (    ). 8
 فمسطيف التاريخية بتحرير المطالبة. )    ( 9

 .دعـ عضكية فمسطيف في جميع المحافؿ الدكلية  (    ).10
 

 :- اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ح اإلخبةاختر://    ://           
 (الشجب ـ االستنكار ـ اإلدانة ـ جمٌع ما سبق   )من المآخذ على قرارات منظمة التعاون اإلسالمً اقتصارها على . 1
اؼلب قرارات منظمة التعاون اإلسالمً  فٌما ٌتعلق بتحرٌر فلسطٌن اقتصرت على األراضً المحتلة عام  . 2

  ( ـ كالهما 1967 ـ 1948)                                                                               
ـ :من صور انتهاكات االحتالل الصهٌونً للقانون الدولً اإلنسانً بحق الفلسطٌنٌٌن . 3  

       االستٌطان وبناء جدار الضم العنصري ـ طمس للمعالم والمقدسات ـ عزل مدٌنة القدس وحصار قطاع ؼزة ـ )           
 (جمٌع ما سبق .             

  (قبة الصخرة- المسجد األقصى - القدس -  فلسطٌن   )طابع البرٌد  الذي طالب به أعضاء منظمة المإتمر اإلسالمً اسم. 4  
 
 

:  بم تفسر ://السإال الثانً 

.  إنشاء األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمً . 3    
 / ......................................................................................................................................السبب  

 .إنشاء صندوق القدس . 4
 / ......................................................................................................................................السبب  

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 



 
 :-ثُ رفغش // ://    ://           

 . حثت منظمة التعاون اإلسالمً، على تدرٌس جؽرافٌة وتارٌخ فلسطٌن فً جمٌع لدول األعضاء فً المنظمة- 1
/ ...................................................................................................................................... السبب  

 . فً فلسطٌن تجاه االعتداءات الصهٌونٌة على المقدساتإخفاق منظمة المإتمر اإلسالمً فً الناحٌة السٌاسٌة . 2
/ ...................................................................................................................................... السبب  

  
 

:- ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ: // اٌغؤاي اٌثبٟٔ

  العنصرمالضـ كالتكسعبناء جدار . 
/ ...................................................................................................................................... إٌر١دح  

 

ـ :من المآخذ على قرارات منظمة التعاون اإلسالمً.:// السإال الثالث 
 .................................................................... .

 .................................................................... .

 
  
 

 
 :-سعـــبٌـــخ     ://               

  

 

 
 

صذ٠مٟ اٌؼض٠ض ، 

 ٚأروش ، ١ِٛ٠بً   ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ثسك اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌص١ٔٛ١ٙخاالٔزٙبوبد ٌّؼب٠ٕخ أدػٛن ٌض٠بسح ثٍذن اٌثبٟٔ فٍغط١ٓ،

: ٌه ِٕٙب 

. استٌطان لألرض الفلسطٌنٌة ، وما ٌرتبط بها من سلب األرضً، وهدم البٌوت - 
. ـ طمس المعالم والمقدسات 
. ـ هدم البٌوت، واالعتقاالت 

. ـ عملٌات القتل العشوائٌة 
  .ـ فرض اإلؼالقات والحصار على المدن الفلسطٌنٌة

. ـ بناء جدار الضم والتوسع العنصري الذي التهم األرض الفلسطٌنٌة وقطع التواصل بٌن أبناء الشعب الواحد 
. ـ عزل مدٌنة القدس عن محٌطها 

  .ـ حصار قطاع ؼزه وعزله عن العالم
 

 

 

  

   

 ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  اٌص١ٔٛ١ٙخاالٔزٙبوبد ٌّؼب٠ٕخ فٍغط١ٓٚخٗ سعبٌخ ٌصذ٠مه فٟ أِش٠ىب رذػٖٛ ف١ٙب إٌٝ ص٠بسح "

 ."  ٌّٕبصشح اٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ،ِج١ٕبً ٌٗ ٘زٖ اإلخشاءاداإلٔغبٟٔ ثسك اٌفٍغط١١ٕ١ٓ
 

   (4)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 



 
 

 

 صس١فخ رم١١ُ اٌذسط 

ذم١١ُ اٌرم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ذم١١ُ اٌٛعائً ذم١١ُ األٔشطح ٚاإلخشاءاخ ذم١١ُ األ٘ذاف ذم١١ُ اٌّرطٍة األعاعٟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 أميف فرج اهلل/ إعداد المعمـ 
 



 (1 )رقم :                    النشاط           :اليوم     رحمة في ماليزياالرابع         :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-صوب ما تحتو خط :    المتطمب األساسي 

                   .             )..................(أمريكا تقع دكلة ماليزيا في قارة . 1
  . )..................(الظمم واالضطياد يرمز المكف األحمر في العمـ الفمسطيني إلى. 2

.  يستنتج دالالت اليالؿ في العمـ الماليزم . 3يبيف المكقع الفمكي لدكلة ماليزيا                       .2يحدد المكقع الجغرافي لدكلة ماليزيا              .1:   األىداف السموكية 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )
 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
. إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 
 

 السبكرة
 

 

٘ 1 
  :-باستخدام إستراتيجية التعمم التعاوني- 

 التييئة لمتعمـ الفريقي مف خالؿ 
تكضيح الميمة كقكاعد العمؿ كتكقعاتو مف الطالب بعد  )

 :- (التعمـ 
  كضع خريطة مكبرة لقارة آسيا الطبيعية كسط كؿ

 .مجمكعة
 متابعة المجمكعات كتقديـ التكجييات كالتحفيز. 
  يرعى عرض إنجازات المجمكعات لممناقشة كتقييميا. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :-العمل مع فريقو والتأمل والتوقيع والنقاش - 
 :-ماليزيا السياسية عمى خريطة الموقع الجغرافي لدولة ماليزيايعين - 

  في أم قارة تقع دكلة ماليزيا. 
  إلى كـ قسـ تقسـ دكلة ماليزيا ، اذكرىما ،كماذا يفصؿ بينيما. 
  مما تتككف ماليزيا الغربية .مما تتككف ماليزيا الشرقية  ..
ـ ماليزيا الشرقية  :حدود 

ػ بحر الصيف الجنكبي    :شماالن / المجمكعة األكلى 
ػ بحر سكلك الذم يفصميا عف الفمبيف   :شرقان / المجمكعة الثانية
ػ  بكرنيك األندكنيسية  :غربان /المجمكعة الثالثة 
ػ بكرنيك األندكنيسية   :جنكبان /المجمكعة الرابعة

ـ   :حدود ماليزيا الغربية 
ػ بحر الصيف الجنكبي   :شرقان /المجمكعة الخامسة 
ػ مضيؽ سنغافكرة   :جنكبان /المجمكعة السادسة 
ػ مضيؽ ممقا   :غربان / المجمكعة السابعة 
ػ دكلة تايمند  :شماالن / المجمكعة الثامنة 

 

الخريطة 
 الطبيعية ةلدكلة ماليزيا

 (1)بطاقة عمل رقم 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 :باستخدام إستراتيجية المالحظة غير المباشرة من خالل أطمس  - 2 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ تكميؼ الطالب بقراءة

 . 7المكقع الفمكي لقارة آسيا مف الكتاب صفحة رقـ
 مناقشة الطالب حكؿ المكقع الفمكي لقارة آسيا .
  يناقش الطالب حكؿ عدد خطكط الطكؿ كدكائر العرض

. التي تمر في القارة 
 

  .يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا- 
يتأمل الموقع الفمكي من خالل الخريطة في األطمس ويسجل المالحظات 

:- حول 
  يذكر درجات العرض التي تقع بينيما امتداد ماليزيا الفمكي .
  يذكر درجات الطكؿ التي تقع بينيما امتداد ماليزيا الفمكي. 
 يستنتج عدد خطكط الطكؿ كدكائر العرض التي تمر بدكلة ماليزيا 

 

أطالس - 
خريطة المكقع الفمكي - 

 لقارة آسيا
 (2)بطاقة عمل رقم 

 
 
 

 

  3٘ـ 
  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -

 يكجو المعمـ المجمكعات الثنائية لتأمؿ عمـ ماليزيا .
  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا

 .كالتحفيز كالتشجيع 
 

ـ :الستنتاج دالالت اليالل (    )يتأمل عمم ماليزيا ص -  
:-  يدون المالحظات حول دالالت العمم الماليزي .
وٌرمزان  (هالل وشمس  )ٌعتبر اللون الذهبً للنجمة والهالل. 

َ لإلسال

 

ِا ٟ٘ دالالخ األٌٛاْ فٟ عٍُ فٍغط١ٓ . 

عمـ ماليزيا  
عمـ فمسطيف 

 (3)بطاقة عمل رقم 
 
 
 

 

 

  

-  ـ:رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4)بطاقة عمل رقم  
 

 

 

  

 

:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (5)بطاقة عمل رقم 
 

 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. مف معمكمات كقيـ 
 
 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
  

 

 أميف فرج اهلل/ إعداد المعمـ 

 

 
 

 
 
 



 

 

  :أجبثم  ،، واستنتج  الخريطةأالحظ                      ://
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 :- اخزش اإلخبثخ  ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌؼجبساد ا٢ر١خ //  ://           
 (أفرٌقٌا ــ آسٌا ـــ أوروبا ــ لٌس مما سبق  )تقع دولة مالٌزٌا فً جنوب شرق قارة . 1
 ( ـــــ بحر سولو   ــ بحر الٌابان الصٌن الجنوبًبحر )    ٌفصل بٌن مالٌزٌا الشرقٌة والؽربٌة. 2
 (بحر الصٌن الجنوبً  ـــ بحر سولو  ـــ بحر الٌابان   )ٌحد مالٌزٌا الشرقٌة شماالًا              . 3
 (بحر الصٌن الجنوبً  ـــ مضٌق سنؽافورة  ـــ مضٌق ملقا )  ٌحد مالٌزٌا الؽربٌة شرقاًا             . 4
 (صباح           ـ سرواك        ـ المالٌو     ـ  بورنٌو  )      تعرؾ مالٌزٌا الؽربٌة بـ          .5

   
 

 

     ـ:اخت ػّب ٠أرٟ   ://           
 " .  ْ شرؽ خط غرينتش 101-41ْْ شماؿ خط اإلستكاء، كبيف   8 - 3 فتمتد بيف فمكياتمتد دكلة ماليزيا " 

.................................................... احسب عدد دوائر العرض التً تمر فً دولة مالٌزٌا . 1
.................................................... احسب عدد خطوط الطول التً تمر فً دولة مالٌزٌا . 2
. خط جرٌنتش ...................... خط االستواء ، ................... تقع دولة مالٌزٌا . 

   
 

 

    ـ :(ة  )ثّب رشِض إ١ٌٗ ِٓ دالالد فٟ اٌؼّٛد  (أ )صً دالٌخ األٌٛاْ ٚاٌشِٛص ِٓ اٌّدّٛػخ   ://           
 (ب  )                                         (أ )                 

الظمـ كاالضطياد   (    ) إلى                  اليالؿ في العمـ الماليزميرمز . 1
المحبة ك السالـ  (    )يرمز المكف األحمر في عمـ فمسطيف إلى             . 2
اليالؿ  (    )يرمز المكف األخضر في عمـ فمسطيف إلى            . 3
الخير كالنماء      (    )يرمز المكف األسكد في عمـ فمسطيف إلى              . 4
اإلتحاد  (    )يرمز المكف األبيض في عمـ فمسطيف إلى             . 5
   التضحية كالعطاء (    )ترمز الشمس في العمـ الماليزم إلى                  . 6
 
 

 ػًّ رؼبٟٚٔ (1)ٔشبط 

ـ ماليزيا الشرقية  :حدود  
جية  الشماؿ / المجمكعة األكلى 
جية الشرؽ   / المجمكعة الثانية
جية الغرب  /المجمكعة الثالثة 
جية الجنكب  /المجمكعة الرابعة

ـ   :حدود ماليزيا الغربية 
جية الشرؽ  /المجمكعة الخامسة 
جية الجنكب  /المجمكعة السادسة 
جية الغرب  / المجمكعة السابعة 
جية الشماؿ  /المجمكعة الثامنة 

  

 ( 1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 



 

 

     ـ:اخت ػّب ٠أرٟ   ://           
 

:- اسعُ ػٍُ فٍغط١ٓ فٟ وشاعزه ٚاوزت دالالد األٌٛاْ ِٚب رشِض إ١ٌٗ . أ       

1..................................................................................  . 

2..................................................................................  . 

3..................................................................................  . 

4..................................................................................  . 

        

 ( 4)ٔشبط 



 (2 )رقم :                    النشاط           :اليوم     رحمة في ماليزياالثالث         :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
 :- صوب ما تحتو خط فيما يمي  :      المتطمب األساسي

 )..................( بالمسيحية يديف غالبية سكاف دكلة ماليزيا .1
    )..................( العربيةيتحدث سكاف دكلة ماليزيا المغة . 2

 يذكر لغة وديانة دولة ماليزيا. 3     يعدد األعراق المختمفة لسكان ماليزيا .2.             يفسر الزيادة في أعداد السكاف في ماليزيا .1:      األىداف السموكية 

 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
. إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 
 

 السبكرة

 

 

٘ 1  
 
 

 :-رسوم البيانيةال الجداول وباستخدام أسموب تدريس- 
 ٌطالب ٌٍرأًِ ٚاٌرفى١ش تش٠ٚح ذشن اٌفشصح ي0

ء أثٕا ذٛظ١ر اٌّعط١اخ اٌّشخٛ ِٓ اٌطالب اٌسصٛي ع١ٍٙا. 
 ذس١ًٍ اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌث١ا١ٔح تذلح. 
ذس١ًٍ اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ تشىً ء غالب أثٕاًٌذمذ٠ُ اٌذعُ . 

 . اٌسصحءإظافٟ ِٚىثف أثٕا
 . ِٓ خالي اٌدذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌث١ا١ٔحء االعرمصاج ذ١ّٕح ِٙاس.
  ٚذع١ّّاخ قذشد١عُٙ عٍٝ ذس٠ًٛ األسلاَ ٚاٌشِٛص ٌسمائ.

. التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
ػذد ٌىٟ رغزٕزح اٌفشٚلبد فٟ ٔغجخ ِب١ٌض٠ب رأًِ اٌٙشَ اٌغىبٟٔ فٟ 

  .اٌغىبْ فٟ اٌغٕٛاد اٌّخزٍفخ ، ِغ اٌزؼ١ًٍ
  كـ تبمغ مساحة دكلة ماليزيا .
  كـ يبمغ عدد سكاف ماليزيا. 
  كـ تبمغ نسبة الزيادة السكانية. 
 كيؼ يتكزع السكاف في ماليزيا ، كمف يشكؿ النسبة األعمى منيـ 

 
 الرسـ البياني

 (1)بطاقة عمل رقم - 

 

٘ 2  

- :  الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام 
  تييئة الطالب لممناقشة. 
  مناقشة الطالب حكؿ  األعراؽ المختمفة المككنة لشعب ماليزيا

. 
 
 
 
  

 . التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار- 

ما ىي األعراؽ المختمفة المككنة لمشعب الماليزم . 
. كـ تشكؿ نسبة الماليك مف الشعب الماليزم. 
  
 
 
 
 
 
 

 جدكؿ المغات 

 (2)بطاقة عمل رقم -  
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

- :  الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام   3 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة. 
  مناقشة الطالب حكؿ لغة كديف الشعب الماليزم. 
   

 
 
 
  

 . التأمؿ كالتفكير كاإلجابة كاالستفسار- 

. ما ىي المغة التي يتحدثيا السكاف الماليزييف. 
. ىؿ مف لغات أخرل يتحدثيا الماليزييف. 
. ما ىي الديانة التي يديف بيا غالبية السكاف.
. اذكر اسـ العاصمة الماليزية.
 
 

 جدكؿ المغات 

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 
 

 

 
  

:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (4)بطاقة عمل رقم - 
 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار- 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أمين حسين فرج اهلل/ إعداد المعمم  

 



 

 :ثم نجيب ،نالحظ الرسم البياني، ونستنتج                    ://

  
إٌّٛ اٌغىبٟٔ فٟ ِب١ٌض٠ب ثب١ٌٍّْٛ 

 . ..........................ـ2016اذكر عدد سكاف ماليزيا عاـ . 1
 . ................................................................. الزيادة في أعداد السكاف في ماليزيافسر. 2

 

 :-اخزش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ                     ://
  
 ( 41.7 ـ 21.7 ـ 31.7 )ملٌون نسمة ....... م حوالً 2016عدد سكان مالٌزٌا حسب إحصائٌة عام . 1
 (المالٌو ـــ  الصٌنٌون ــــ  الهنود )العرق الذي ٌشكل النسبة األعلى فً مالٌزٌا هو . 2
 (اللؽة األردٌة ــ الصٌنٌة اإلنجلٌزٌة ـــ المالوٌة ـ  )اللؽة الرسمٌة التً ٌتحدثها سكان مالٌزٌا         . 3
 (اإلسالمٌة ـ المسٌحٌة ــ الٌهودٌة ــ المجوسٌة  )ٌدٌن ؼالبٌة سكان مالٌزٌا بالدٌانة                 . 4
 % ( 70ــ  % 60ـــ  % 50ــ  %  40 )ٌشكل المسلمون فً مالٌزٌا حوالً               . 5

   (ككاالمبكر    ػ بانككؾ     ػ ىافانا     ػ كابكلى )عاصمة مالٌزٌا                                    . 6
 

 :-اوزت ٔجزح ػٓ                     ://
 
 المغة المالويةـ  :لغة دولة ماليزيا . 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
 ...........................................................................................................................

 
 

   (1)ٔشبط 

 ( 3+2 )ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 



 (3)رقم :                    النشاط           :اليوم     رحمة في ماليزياالرابع        :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
 :-أجب بنعم أو ال  : المتطمب األساسي

 .دخؿ اإلسالـ إلى ماليزيا عف طريؽ الفتكحات اإلسالمية)    (  .1
 .المسيحية ىي الديف الرسمي لسكاف دكلة ماليزيا  (    ) .2

                 . مع الحضارات والشعوب األخرىيتبين أثر امتزاج ماليزيا .2قراءة واعية                                     (61)قراء النص التاريخي ص . 1: األىداف السموكية 
            يستنتج دور رئيس الوزراء السابق مياتير محمد في إحداث النيضة الماليزية .3                        

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1 
النص التاريخي ص : باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -
 التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام ك(61)
 تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرؤه المعمـ نفسو . 
ُيعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في التساؤالت .  

 .التي يركنيا حكلو 
 يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة . 
 .يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار . 

  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة

 ( 61)من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب صفحة - 
ما ىك أثر المكقع الجغرافي في تاريخ ماليزيا  . 
.  التي امتزجت في ماليزيا الشعكب كالحضارات ما ىي . 

.  ما ىك تأثير الينكد في الحضارة الماليزية 
. إلى أم استعمار غربي خضعت ماليزيا ،في أم قرف .
. متى حصمت ماليزيا عمى استقالليا . 
 .كيؼ دخؿ اإلسالـ إلى ماليزيا . 

 .ُيدكف المالحظات حكؿ النص 
 

 61النص التاريخي ص

 (1)بطاقة عمل رقم  
 
 
 

 

  .الحوار والمناقشةباستخدام إستراتيجية -  
  دور رئيس الوزراء يناقش المعمـ الطالب حكؿ

    السابق مياتير محمد في إحداث النيضة الماليزية
  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا

. كالتحفيز كالتشجيع 
   

 

  .يفكر،ثم يجيب عمى أسئمة المعمم -  
. اذكر جنسيات التجار التي كانت تـؤ ماليزيا في القدـ ؟. 
. ما إسـ المدينة الماليزية التي أصبحت في القرف الخامس عشر مركز تجارم كبحرم ميـ . 
. لماذا سارعت القكل االستعمارية الحتالؿ ماليزيا . 
. اذكر القكل االستعمارية التي استعمرت ماليزيا عمى مدار تاريخيا . 
متى تأسس االتحاد الماليزم الحالي ؟ . 

 

الكتاب المقرر  

 (2)بطاقة عمل رقم 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

األ٘ذاف   

   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 3ىػ  
  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي- 

  دور رئيس الوزراء يناقش المعمـ الطالب حكؿ
    السابق مياتير محمد في إحداث النيضة الماليزية

  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا
. كالتحفيز كالتشجيع 

   
 

  .يفكر ويستنتج ،ثم يجيب عمى أسئمة المعمم -  
. متى تكلى مياتير محمد الحكـ ؟. 
. ما أثر النيضة التنمكية التي أحدثيا عمى ماليزيا . 
.  ـ ، كيعتبر غاية في الغرابة في عالمنا العربي 2003ما ىك العمؿ الذم أقدـ عميو عاـ . 
. كلماذا أقدـ عمى االستقالة مف منصبو . 
. ما مكقؼ ماليزيا مف القصية الفمسطينية . 
لماذا ترفض ماليزيا االعتراؼ باالحتالؿ الصييكني ؟كماذا تشترط مف أجؿ ذلؾ ؟ . 

 كيؼ تدعـ ماليزيا القضية الفمسطينية ؟. 

الكتاب المقرر  

 (3)بطاقة عمل رقم 
 
 

 

 
 
  

:- رم٠ُٛ خزبِٟ -  

  
 (4)بطاقة عمل رقم -  
 

 

 
  

:- ٔشبط ث١زٟ   -  

 (5)بطاقة عمل رقم -   
 

 

 مناقشة الطالب حكؿ ما تعممكه مف :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ  
 .معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أمين فرج اهلل/ إعداد المعمم  

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

  :اجب عما  يأتي                      ://
 اقرأ النص، واستنتج، ثم اجب ـ:السؤال األول 

 والمسممين في جنوب شرق آسيا ،فامتزجت فييا الشعوب والحضارات نبرزت أىمية الموقع الجغرافي لدولة ماليزيا في كونيا ممتقى لمتجار الينود والصينيي
فاثر الينود في الفن والثقافة الماليزية ، وادخل التجار والدعاة المسممين اإلسالم لممنطقة ، وأصبح الدين الرسمي ليا ، وقد خضعت لالستعمار البريطاني في 

 م1981 م ، ومرت بنيضة كبيرة بعد تولي مياتير محمد الحكم عام 1975أواخر القرن الثامن عشر الميالدي ،وتأسس اإلتحاد الماليزي الحالي عام 
 .....................................اذكر الدكلة التي استعمرت ماليزيا؟ . 1

..........................  االتحاد الماليزم فييا تأسسالسنة التي . 2
 ....................... ؟ ما أثر امتزاج ماليزيا مع الحضارات كالشعكب األخرل.2

 :-أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ ) ضغ إشبسح ://اٌغؤاي اٌثبٟٔ 
كانت مالٌزٌا قدٌماًا نقطة التقاء للتجار الهنود والصٌنٌٌن والمسلمٌن  (    ). 1
. امتزجت فً مالٌزٌا الشعوب والحضارات  (    ). 2
 الفتوحات اإلسالمٌةدخل اإلسالم مالٌزٌا عن طرٌق  (    ). 3 
 .تعتبر مالٌزٌا من مصاؾ الدول المتقدمة اقتصادٌاًا  (    ). 4 

 

 :-اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن //                         ://
 (المالٌو ـــ  الصٌنٌون ــــ  الهنود )العرق الذي ٌشكل النسبة األعلى فً مالٌزٌا هو . 1
 (اللؽة األردٌة ــ الصٌنٌة اإلنجلٌزٌة ـــ المالوٌة ـ  )اللؽة الرسمٌة التً ٌتحدثها سكان مالٌزٌا         . 2
 (اإلسالمٌة ـ المسٌحٌة ــ الٌهودٌة ــ المجوسٌة  )ٌدٌن ؼالبٌة سكان مالٌزٌا بالدٌانة                 . 3

 % ( 70ــ  % 60ـــ  % 50ــ  %  40 )ٌشكل المسلمون فً مالٌزٌا حوالً               . 4
   (كواالمبور    ـ بانكوك     ـ هافانا     ـ كابولى )عاصمة مالٌزٌا                                    . 5

 

 ـ:اخت ػّب ٠أرٟ //                        ://
 :-أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ )ضغ إشبسح  ://السؤال األول

ا  (    ).  أجبر رئٌس وزراء مالٌزٌا السابق على االستقالة قصرًا
 .  تعد مالٌزٌا من الدول الداعمة للقضٌة الفلسطٌنٌة. )    (2
    .اعترفت مالٌزٌا باالحتالل الصهٌونً، وتربطها عالقات قوٌة به  (    ). 3
 

 :- ِٓ أوْٛ : //ثانًالسإال ال

. رئيس كزراء ماليزيا السابؽ ،يعتبر مف أعظـ القادة السياسييف كاالقتصادييف في آسيا . ) .................... ( 

 

 ـ:اخت ػّب ٠أرٟ //                        ://
 

   ثُ رفغش: //اٌغؤاي اٌثبٟٔ

 . كىك في قمة مجده، كبكامؿ إرادتو (االستقالة )مف السمطة  االنسحاب قرار رئيس كزراء ماليزيا . 

/ .................................................................................................................................................   اٌغثة 

. ِا ٘ٛ اٌّغرفاد ِٓ اعرماٌح سئ١ظ ٚصساء ِا١ٌض٠ا . 

 

/ ........................................................................................................................................  اٌذسط اٌّغرفاد
 

 : اوزت رمش٠ش ػٓ //                        ://
  
ـ مهاتٌر محمد:رئٌس وزراء مالٌزٌا السابق . 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



 

 (أ /4 )رقم :                    النشاط           :اليوم     رحمة في ماليزياالرابع         :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  -:أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .تعتبر دكلة ماليزيا مف الدكؿ العالـ النامية  (     ) .1
 إلى تحدد األكلكيات كاألىداؼ التي يجب الكصكؿ إلييا  يعكد الفضؿ في تطكر ماليزيا  (     ) .2

يتعرف عمى سياسة ماليزيا التنموية في مجال الزراعة             .2                                يتبيف الحرؼ التي عمؿ بيا سكاف ماليزيا قديمان  .1: األىداف السموكية 
 .          (الصناعة ، السياحي ،االستثمارات  )يتبين سياسة ماليزيا التنموية في مجال. 3                    

          

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

استنتاج أىداؼ  ) عف طريؽ رصد تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ يميد المعمم لمدرس  
 (الدرس مع الطالب 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

٘ 1  
 
 

 " النص التاريخي: " باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي  -
:- التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام 

(  من الكتاب المدرسي )    (قراءة وتأمل النص التاريخي صفحة  )
 تكميؼ أحد الطمبة بقراءة النص التاريخي أك يقرأه المعمـ نفسو  
 . يعطي الطمبة فرصة كافية لمتفكير في النص ، كالتفكير في التساؤالت التي يركنيا

. حكلو 
  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة ، كيكتبيا عمى السبكرة  .
  يحاكؿ المعمـ كالطمبة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت عف طريؽ الحكار  .
  يستمع المعمـ إلى تساؤالت الطمبة كيكتبيا عمى السبكرة
  لتقكيـ كالتغذية الراجعة .

 

من خالل قراءة وتأمل النص التاريخي الموجود في الكتاب - 
    :-)    (صفحة 

ما ىك المنيج الذم تسير عميو ماليزيا في حياتيا  . 
. كما نتائج ذلؾ عمى المجتمع . 
مف أيف استمد االقتصاد الماليزم نيضتو  . 
ما رأم القيادة الماليزية كالشعب الماليزم في ذلؾ . 
 
 
 

 

المدرسي الكتاب - 
 ص 
 
 (1)بطاقة عمل رقم -     

 
  
 

    

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -  2 ٘
 من حيث  سياسة ماليزيا التنموية في مجال الزراعةيناقش المعمم الطالب حول 

  زراعة النخيؿ كنتائج ذلؾ عمى االقتصاد الماليزم  .
 
 
 

. التأمل والتفكير واالستنتاج واإلجابة واالستفسار - 
بماذا بدأت الخطة االقتصادية الماليزية في قطاع الزراعة 

. كـ عدد شجر النخيؿ الذم غرسكه أكؿ عاميف . 
. ما نتائج ذلؾ عمى اقتصاد ماليزيا . 
. ىؿ مف محاصيؿ أخرل تنتجيا ماليزيا . 
 

 الكتاب المدرسي

 (2)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

   الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام  3 ٘
تييئة الطالب لممناقشة في سياسة . 

ػ :ماليزيا التنمكية في مجاؿ
 (الصناعة ، المالي ، السياحي  )
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  :-التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
  ـ:في قطاع الصناعة 

كـ مقدار التقدـ الذم حققتو ماليزيا في عاـ كاحد عف العاـ السابؽ لو .
لمف يعكد الفضؿ في ىذه الزيادة . 

 ـ : سياحةفي قطاع ال
 الفنادؽ متمايزة في لماذا كانت.فقطاع السياحة إلى كـ ضعؼ تضاعؼ . 

   أسعارىا
  ـ : قطاع االستثماراتفي

. ىؿ سمح لالستثمارات المحمية ك األجنبية.
. ما ىك الشرط الذم يحتكـ إليو مقابؿ المكافقة . 
ما ىي المنشآت المعمارية التي أنشئت . 
 كـ كصؿ حجـ التعامؿ اليكمي لمبكرصة. 

الكتاب المدرسي - 
ص  
 

صكر تمثؿ القطاع - 
الصناعي كالمالي 
 كالسياحي في ماليزيا

 (3)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (3)يتبع بطاقة عمل رقم - 
 

 

 
 مناقشة الطالب حكؿ ما :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 

. تعممكه مف معمكمات كقيـ 

 .المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

:-ٔشبط ث١زٟ    -   

 (4)بطاقة عمل رقم - 
 

 



 

 :اقرأ النص، واستنتج، ثم اجب                      ://
 

عاش الماليزيكف قديمان في الغابات ،كعممكا في زراعة المطاط كالمكز كاألناناس كصيد األسماؾ ،كقد اعتبرت مف الدكؿ الفقيرة 
ـ ، كتيدؼ إلى تحقيؽ تكزيع منصؼ لثركات البالد عمى جميع 1970النامية ،أطمقت ماليزيا سياستيا االقتصادية الجديدة عاـ 

الطكائؼ ، كاعتمدت اإلسالـ منيجان فكانت ىذه السياسة الباب الذم عبرت منو ماليزيا نحك تطكر سريع ، كيعكد الفضؿ في ىذا 
. التطكر إلى مياتير محمد

 .............................................................نبٌن الحرؾ التً عمل بها سكان مالٌزٌا قدٌما . 1
 ............. .......................................................وضح خطوات مالٌزٌا للنهضة الحدٌثة . 2

 

 :-أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ف١ّب ٠ٍٟ ( × ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصس١سخ ٚ إشبسح  ( √ )ضغ إشبسح                      ://
 

. بدأت الخطة االقتصادٌة لمالٌزٌا بقطاع الصناعة  (    ) .1
 .تعتبر مالٌزٌا أولى دول العالم فً تصدٌر زٌت النخٌل (    ).2
تعتبر مالٌزٌا محجماًا سٌاحٌا لكل العالم .)    ( 3
   
 

 ـ : أغت اإلٔدبصاد اٌّب١ٌض٠خ فٟ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ                      ://
(  لطبع االعزثّبساد  قطاع السياحة ـ  ـ  لطبع اٌصٕبػخ ـ  قطاع الزراعة) 

بفضل المنظومة الشاملة فً األجهزة الكهربائٌة  % 46حققوا فً عام واحد تقدما  تجاوزت  نسبته حوالً  ( .................). 1
 .والحاسبات اإللكترونٌة.             .          

 .          وأنشؤ . سمح باالستثمارات المحلٌة واألجنبٌة، بضوابط شفافة  فتم بناء أعلى برجٌن توأمٌن فً  العالم ( .................). 2
 .البورصة التً وصل حجم تعاملها الٌومً إلى حوالً  ملٌاري دوالر ٌومٌاًا .                        

.      أكثر من عشرٌن ضعفا،  فبنى الفنادق المتماٌزة فً أسعارها لتناسب كل تاالستثماراضاعؾ حجم . ) ............ ....( 3
  الطبقات الفقٌرة والؽنٌة ولتصبح مالٌزٌا محجا سٌاحٌا لكل العالم.     .                        

ؼرسوا ملٌون شجرة نخٌل الزٌت فً أول عامٌن لتصبح مالٌزٌا أولى دول العالم فً تصدٌر زٌت النخٌل (....................).4
. كما تنتج محاصٌل أخرى مثل المطاط واألرز والفلفل والكاكاو.                        

 
 

 ـ : اخت ػّب ٠أرٟ                      ://
  

 ثُ رفغش  ://اٌغؤاي األٚي 

.  عف العاـ السابؽ% 46حققت ماليزيا في قطاع الصناعة ، في عاـ كاحد تقدما  تجاكزت  نسبتو حكالي . 1

/ ............................................................................................................................................ اٌغثة 

  أكثر مف عشريف ضعفا،  فبنى الفنادؽ المتمايزة في أسعارىا في قطاع السياحةتضاعفت ماليزيا حجـ االستثمارا. 2

/ ............................................................................................................................................ اٌغثة 

 

ـ  : ِب إٌز١دخ اٌّزشرجخ ػٍٝ ://اٌغؤاي اٌثبٟٔ 

 .غرس مميكف شجرة نخيؿ في أكؿ عاميف مف الخطة التنمكية الماليزية . 
/ ............................................................................................................................................ إٌر١دح 

 

 ـ : اوزت رمش٠ًشا ػٓ                      ://
  

أُ٘ إٔدبصاد سئ١ظ اٌٛصساء اٌّب١ٌضٞ اٌغبثك ِٙبر١ش ِسّذ فٟ اٌّدبالد اٌز٠ّٕٛخ اٌّخزٍف.

 ( 1)ٔشبط 

 ( 2)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 3)ٔشبط 

 ( 4)ٔشبط 



 (ب /4 )رقم :                    النشاط           :اليوم     رحمة في ماليزياالثالث         :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .تطوير التعميم ىو القرارات الجديدة التي تستيدف تطوير العممية التعميمية وتطبيقاتيا)     (  .1
 . يطكر التعميـاالىتماـ بالتعميـ التكنكلكجي كربطو بالبحث العممي)     (  .2

. التغير الذم طرأ عمى التعميـ في ماليزيا في عيد مياتير يتبين. 2.                   يذكر العكامؿ التي أثرت في عممية التعميـ في ماليزيا .1: األىداف السموكية 
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد يميد المعمم لمدرس  
استنتاج  )تكقعات الطالب حكؿ تعمميـ 
 (أىداؼ الدرس مع الطالب 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

  .باستخدام إستراتيجية األسموب اإلستنتاجي -  1 ٘
يناقش المعمم الطالب التي أقرت في عممية التعميم 

 في ماليزيا
  تييئة الطالب لممناقشة .

 
 

:- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار - 
  التنمكية عمى التعميـ الماليزم الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ما أثر.
اذكر المشاكؿ التي كاف يعاني منيا التعميـ الماليزم قبؿ العممية التنمكية   .
مف الذم أسيـ في بناء المدارس كتطكير التعميـ  . 
. ما ىك الدكر الذم لعبو مياتير محمد في إصالح التعميـ .

 الكتاب المدرسي.
  

 (1)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 
 
 

 

  :- الحوار والمناقشةإستراتيجيةباستخدام -   2 ٘
  تييئة الطالب لممناقشة .

 التغييرات التي أحدثيا مناقشة الطالب حكؿ 
مياتير محمد في مجاؿ التعميـ 

 
 
 
 
 

  يتأمل ويشارك بأفكاره ،واإلجابة واإلستفيار- 
. ماىك المقصكد بتطكير التعميـ . 
ـ التي عرفت باسـ السياسة 1970مف خالؿ الخطة التنمكية الثانية عاـ ما ىك نصيب التعميـ . 

. ما نكع التعميـ الذم ركزت عميو .  ك االقتصادية الجديدة 
ما ىي المادة التكنكلكجيا الجديدة ، كما ىي العمـك التي صدر فرار بتدريسيا 

. ما أسـ أكبر جامعة في ماليزيا . إلى أم عاـ مجانية التعميـ .

. ما ىي التخصصات التي تـ استحداثيا ، كما العبرة مف ذلؾ .
. ما دكر البحث العممي في أحداث التنمية . 
. ما نصيب المرأة مف ىذه العممية التنمكية التعميمية . 
 
 

 الكتاب

 (2)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  :-باستخدام العصف الذىني -   3 ٘
  يكجو المعمـ الطالب 

 
 
 

  
كيفي يمكن االستفادة من  التجربة الماليزية وتطبيقيا في  فمسطين 

 في مجال التعميم
 

  
 (3)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (4)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

  
:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (5)بطاقة عمل رقم -   
 

 

  

 مناقشة :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
الطالب حكؿ ما تعممكه مف معمكمات 

. كقيـ   
 

 
. المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

/ إعداد المعمم  
 أمين فرج اهلل

 
 

 



 

 :اقرأ النص، واستنتج، ثم اجب -                   ://
انعكست  الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السابقة فً مالٌزٌا على التعلٌم  الذي كان ٌعانً  من مشاكل عدة فلم ٌكن رسمٌا 

 الذي انعكس على األمر،  فً بناء  المدارس وتطوٌر التعلٌم  أسهمتوكانت لؽتة الصٌنٌة  إلى أن جاءت اإلرسالٌات التبشٌرٌة  التً 
االهتمام الحكومً وعندما وصل مهاتٌر محمد الى السلطة وضعت القوانٌن وعدلت المناهج وتم توحٌد اللؽة وتقلٌل الخلل الموجود فً 

. فرص التعلٌم بٌن المناطق الرٌفٌة والحضرٌة فؤصبحت مركزاًا متمٌزاًا للتعلٌم

 .........................................................اذكر العوامل التً أثرت فً عملٌة التعلٌم فً مالٌزٌا. 1
 ................................................بٌن التؽٌر الذي طرأ على التعلٌم فً مالٌزٌا فً عهد مهاتٌر . 2

 

 : - اكتب المصطلح الذي تشٌر إلٌه العبارة التالٌة : //السإال الثانً                     ://
 
.      .                        هو القرارات الجدٌدة التً تستهدؾ العملٌة التعلٌمٌة وتطبٌقاتها بما فٌها استحداث فروع .)...................(1

. جدٌدة للعلوم وتؽٌٌر للقوانٌن
.                        لقد كانت العالمة البارزة فً تطوٌر التعلٌم فً مالٌزٌا من خالل الخطة التنموٌة الثانٌة     )...................(.2 

 .م ، وركزت على التطوٌر الكمً والنوعً لجمٌع المراحل 1970عام
 

 ـ: فٌما ٌؤتً المالٌزٌةالنهضوٌة أمام السٌاسة التعلٌمٌة (  √   )ضع إشارة                    ://
مساحات التعلٌم الفنً ضٌقة   (    ). 1
ركزت على التطوٌر الكٌفً لجمٌع المراحل  (    ). 2
(  IT)إدخال مادة تكنولوجٌا المعلومات  (    ). 3
. تدرٌس مادتً العلوم والرٌاضٌات باللؽة المالوٌة. )    ( 4
               .                             سنوات فقط 6مجانٌة التعلٌم فً المدارس لمدة  (    ).6

 .استحداث تخصصات جدٌدة لمواكبة سوق العمل وخصوصاًا فً مجال التصنٌع واإللكترونٌات وتكنولوجٌا المعلومات.)    (7
االهتمام بالتعلٌم التكنولوجً وربطه بالبحث العلمً، وتشجٌع التعلٌم العالً الخاص  (    ).8
دراسة الطالب المالٌزٌٌن داخل البالد ومنعهم من البعثات للدراسة فً الخارج  (    ).9

منع المرأة من التعلٌم  (    ).10
 

 ـ :اجب عما ٌاتً                    ://
: - أحاكم  خطة مياتير محمد في التنمية التعميمية لمبالد.

 ..............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................

 كيف يمكن االستفادة من التجربة الماليزية وتطبيقيا في فمسطين في مجال التعميم  .2

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

 

 

وجو رسالة لمرؤساء والقادة العرب تحثيم فييا عمى اإلقتداء بنيج رئيس وزراء ماليزيا مياتير محمد ، من أجل ـ              
 . بناء وتطوير بالدىم

 

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

 
 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (5)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



  (5 )رقم :                    النشاط           :اليوم     رحمة في ماليزياالرابع         :     الدرسالثانية:            الوحدةالسابع : الصف
  :-أجب بنعم أو بال : المتطمب األساسي 

 .االبتكار واالبداع يساىم في تطور المجتمعات)     (  .3
 .مف كاجب الدكلة تبني المبدعيف كالمبتكريف)     (  .4

. يوضح أثر اإلبداع واالبتكار في المجتمع. 3يستنتج دور المجتمع في رعاية المبدعين    . 2.                   يفسر مفيـك االبتكار .1: األىداف السموكية 
 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

 عف طريؽ رصد تكقعات الطالب يميد المعمم لمدرس  
 (استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب  )حكؿ تعمميـ 

. يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس - 
 .إدراؾ مدل التقدـ أثناء الدرس - 

 السبكرة
 

 

 -: الذىني العصف إستراتيجية باستخدام -  1 ٘
 -:ثـ يسأؿ  دائر داخؿ  (االبتكار)عبارة  المعمـ يكتب

 "؟ "العبارة ىذه لك تعني ماذا  
 . الطالب  كاستجابات أفكار كافة يدكف. 
 . الصحيحةكيعتمد  الخطأ األفكار باستبعاد الطالب أفكار  يحمؿ.
  لإلبتكاريشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ . 
 . يدكف التعريؼ عمى السبكرة كُيعيد قراءتو. 
 

   :-يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا -
  يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيـك كيثبت األفكار

  .المنتمية
  االبتكار يشارؾ في صياغة مفيـك. 
  قراءة صحيحةالحكار كالتفاىـ يقرأ مفيـك .  

 
 
 

 الكتاب المدرسي.
 (1)بطاقة عمل رقم -    

 
 
 
 
 

 

٘ 
 .  األسموب اإلستنتاجيإستراتيجيةباستخدام -   2+3

 دكر المجتمع في يناقش المعمـ الطالب حكؿ  
 رعاية  المبدعيف

  ، رعاية عرض استنتاجات الطالب كتنظيميا
 .كالتحفيز كالتشجيع 

 

 :- التأمل والتفكير واإلجابة واالستفسار- 
  ، اذكر أسماء بعض المبدعيف المسمميف ، العرب

 الفمسطينييف الذيف نبغكا في المجاالت المختمفة 
  ما ىي كاجبات الدكلة تجاه المبدعيف ؟ ككيؼ تككف

 رعايتيـ ؟
  ما ىي كاجبات المجتمع تجاه المبدعيف. 
  

  

 الكتاب

 (2)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 

 

         اٌصف

         اٌزبس٠خ

 



 

األ٘ذاف   
   األٔشطخ ٚ اٌخجشاد  

 اٌٛعبئً

 

اٌزم٠ُٛ 

 ٔزبئدٗأدٚارٗ دٚس اٌطبٌت دٚس اٌّؼٍُ 

  :-باستخدام العصف الذىني -   3 ٘
  يكجو المعمـ الطالب الطالب 

 
 
 

  
 عمى صعيد الفرد كالدكلة كالمجتمع ؟ ما ىي النتائج المترتبة عمى رعاية المبدعيف

 
 
 
 

  
 (2)بطاقة عمل رقم -  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
  

 :-رم٠ُٛ خزبِٟ -  

 (3)بطاقة عمل رقم - 
 

 

 

  
:-ٔشبط ث١زٟ -    

 (4)بطاقة عمل رقم -   
 

 

  

 مناقشة :غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 
الطالب حكؿ ما تعممكه مف معمكمات 

. كقيـ   
 

 
. المشاركة في المناقشة والحوار - 
. ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس - 
 

 
 أميف فرج اهلل/ إعداد المعمـ 

 
 

 



 

 : -اوزت اٌّصطٍر اٌزٞ رش١ش إ١ٌٗ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ                    ://
 

. . . . .                                         تنظٌم األفكار وظهورها فً بناء جدٌد ، والقدرة على المشكالت بؤسالٌب جدٌدة ، وقدرة  ( ....................................). 
 .الشخص على تولٌد  األفكار التً لم ٌسبقه إلٌها أحد 

 
 

 :-أمام العبارة الخطؤ فٌما ٌلً ( × ) أمام العبارة الصحٌحة و إشارة  ( √ )ضع إشارة                      ://
 
. االبتكار هو القٌام بشئ عادي ، ٌتناسب مع متطلبات المجتمع ، بطرٌقة تقلٌدٌة (    ).1
 .من حق الفرد أن تتاح له الفرصة الستؽالل أقصى قدراته فً االبتكار والتمٌز  (    ).2

 .من واجب الدولة رعاٌة المبدعٌن والمبتكرٌن وتشجٌعهم مادٌاًا ومعنوٌاًا  (    ).3

 
 
 

ـ :أجب عما ياتي                     ://
 

 

ـ  :  ما هً النتائج المترتبة على : //السإال الثالث
 
. أهمٌة االبتكار واإلبداع فً تطور المجتمع وتقدمه . 

: .......................................................................................................................................... النتٌجة 
 

    

 

 

 اكتب تقريًر عن أىمية اإلبداع واالبتكار في تنمية وتطور المجتمعات .              
 

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

 
 

   (1)ٔشبط 

   (2)ٔشبط 

   (3)ٔشبط 

   (4)ٔشبط 



 
 صس١فخ رم١١ُ اٌذسط

ذم١١ُ اٌرم٠ُٛ اٌّشزٍٟ ذم١١ُ اٌٛعائً ذم١١ُ األٔشطح ٚاإلخشاءاخ ذم١١ُ األ٘ذاف ذم١١ُ اٌّرطٍة األعاعٟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


