
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 دفتـر : إعداد الدروس
 

 فؤاد محمود سلمان إعداد:                            
 

 ذكور مملكة البحرين اإلعدادية لالجئين المدرسة:    
             

  تاسعال الصف:                            
        

 تماعيةمواد اج التخصص:                            
 

 ثانيالفصل ال

 
 



 (  2 – 1رقم ) النشاط:    :    اليوم                تنوع البيئة الطبيعية  : الدرس: األول          الثالثةالوحدة:         التاسع الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . تقع فلسطين على ساحل البحر المتوسط)    (  .1
 . اخ فلسطين بالحرارة العالية طول العاميمتاز من )    ( .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 البيئة الطبيعية 
 الكائنات الحية 
 عالقات متبادلة 

 
 

 بيئات مناخية
 أقاليم 

 نباتات طبيعية
 
 

 رةالبيئة الحا
 البيئة المعتدلة
 البيئة الباردة

 
 
 
 
 

 يفسر المقصود بالبيئة –1 ھ
  الطبيعية        

 

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  بالبيئة الطبيعية  يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

 البيئة الطبيعية استقراء مفهوم  
 خالل االجابة على األسئلةمن  
 

 صورة 
 الكتاب
 صفحة

 (4 ) 

 ( 11( ) أ ( اختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
  

 يعدد أنواع البيئات الرئيسية  –2 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   في العالم          

 أنواع البيئات الرئيسيةيناقش المعلم الطالب حول   
 في العالم    

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة
 الكتاب
 صفحة

 (5 ) 

 مل الفراغ : أك 
 ينقسم سطح األرض إلى بيئات طبيعية وهي  
 -------و  -------و  ------البيئة  
 

 

 يحدد االمتداد الجغرافي  – 3 ھ
 والعمل في مجموعات: استمطار األفكاراسلوب استخدام ب   لكل بيئة         

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 لجغرافي لكل بيئة  االمتداد احول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق
 أقالم

  
 : أجب بنعم أو بال 
 )   ( تقع البيئة الباردة بين دائرتي عرض  

 ( شمال خط االستواء وجنوبه 30 – 0)       
 
 

 

 يظلل باستخدام األلوان  -4 ھ
 عالم الصماء على خريطة ال      

 البيئات الرئيسية في العالم        
 

 :لخرائط الصماءباستخدام ا  
يوزع المعلم على الطالب خرائط صماء ويطلب 
من الطالب تظليل البيئات الرئيسية في العالم 

 عليها 

 التظليل على الخريطة   

 خرائط
 صماء 

 ألوان

 
 . ظليلالحظة دقة التم   

 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 لقيم واالتجاهاتوا

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 دائرة عرض
 خط االستواء

 يذكر البيئة الطبيعية التي – 5 ھ
   تقع فلسطين ضمنها       

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 التي تقع البيئة الطبيعية يناقش المعلم الطالب حول   
 فلسطين ضمنها    
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 العالم

 الطبيعية

 اختر اإلجابة الصحيحة :   
 تقع فلسطين في البيئة  

 الباردة ( –المعتدلة  –) الحارة             
 

    بم تفسر / تقسيم علماء الجغرافيا سطح األرض إلى بيئات مناخية    تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

   على أي أساس صنف علماء الجغرافيا البيئات المناخية ؟  واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ) أ ( ( 2 رقم ):       النشاط: اليوم  تنوع البيئة الطبيعية                الدرس: األول  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . لكل بيئة خصائص مناخية ونباتية تميزها عن غيرها)    (  .1
 . ينقسم سطح األرض إلى بيئات حسب المناخ)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 

 األهداف القيم واالتجاهاتو 
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 البيئة الحارة

 البيئات الفرعية
 
 
 

 االقليم االستوائي
 االقليم المداري

 االقليم الصحراوي
 االقليم الموسمي

 
 البيئة االستوائية

 حوض نهر الكنغو
 
 
 
 

 حوض األمازون
 اإلندونيسيةالجزر 

 

 يذكر االمتداد الفلكي –1 ھ
 للبيئة الحارة        

 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول االمتداد الفلكي للبيئة الحارة   
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (6 ) 

 أكمل الفراغ :  
 -----عرض  تمتد البيئة الحارة بين دائرتي 
 شمال خط االستواء وجنوبه   
 

 

 يسمي أقسام البيئة الحارة   –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول أقسام البيئة الحارة    

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق

 قالمأ

 اختر االجابة الصحيحة :  
 كل ما يلي من أقسام البيئة الحرة ما عدا  
 (الصحراوياالقليم  –االقليم االستوائي  –إقليم التندرا ) 
 

 

 يحدد االمتداد الفلكي  – 3 ھ
 للبيئة االستوائية          

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 الفلكي للبيئة االستوائية    االمتداديناقش المعلم الطالب حول  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (1 ) 

  
 أجب بنعم أو بال : 
 بين دائرتي عرض  )   ( تقع البيئة االستوائية 

 ( شمال خط االستواء وجنوبه 60 – 30)       
 
 

 

 يسمي المناطق التي تقع  -4 ھ
 ضمن نطاق البيئة االستوائية      

 
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 المناطق التي تقع ضمنيناقش المعلم الطالب حول   
 نطاق البيئة االستوائية   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 أطالس

 أكمل الفراغ :  
 ---تتمثل البيئة االستوائية في حوض نهر  

 ------والجزر  -----وحوض نهر   
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 القيم واالتجاهاتو 

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 
 
 

 
 درجات الحرارة

 معدل المطر السنوي
 أمطار تصعيدية

 غطاء نباتي كثيف
 غابات  األبانوس
 النباتات المتسلقة
 الحيوانات المتسلقة

 تربة الديبال

 يظلل على خريطة صماء – 5 ھ
 للعالم البيئة االستوائية          

 :لخرائط الصماءباستخدام ا  
يوزع المعلم على الطالب خرائط صماء ويطلب من 

 عليها البيئة االستوائية الطالب تظليل 
 التظليل على الخريطة   

 خرائط
 صماء 

 ألوان

 
 . ظليلالحظة دقة التم   

 
 

 

 يصف مميزات البيئة – 6 ھ
 المناخية  االستوائية       

 والحيوانية والنباتية          

 العمل في مجموعات:باستخدام اسلوب العصف الذهني و   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 مميزات البيئة االستوائية المناخية والحيوانية والنباتية   حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 جابات امام الطالباال

 
 أوراق
 أقالم

  ( 11( ) د ( اختبر نفسك صفحة )  1سؤال )   

 يبين مميزات سطح البيئة  – 1 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   االستوائية وتربتها         

 يناقش المعلم الطالب مميزات سطح البيئة االستوائية   
 وتربتها     

 جابةالتفكير واالستفسار واال
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (8 ) 

  ( 11( اختبر نفسك صفحة )  ج( )  2سؤال )  

  ( 11( ) ج ( اختبر نفسك صفحة )  4سؤال )     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ أو عرض مقطع فيديو للحياة في البيئة االستوائية   اغالق الدرس

  بة على : كثافة الغطاء النباتي في البيئة االستوائية  ما النتيجة المترت  واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 



 (  ب( )  2رقم ) النشاط:    :    اليوم  تنوع البيئة الطبيعية                الدرس: األول  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :صحح ما تحته خط :   المتطلب األساسي

 . من حيوانات البيئة االستوائية  الغزال .1
 . البيئة الحارةاألبانوس والكينيا من أشجار  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه هأدوات دور الطالب دور المعلم

 البيئة المعتدلة
 األقاليم المعتدلة الدافئة

 
 
 

 إقليم البحر المتوسط
 إقليم الصحاري المعتدلة

 االقليم الصيني
 اإلقليم اللورنسي

 
 بيئة البحر المتوسط

 كاليفورنيا 
 ساحل تشيلي
 إقليم الكاب

 منخفضات جوية قطبية
 الرياح العكسية
 رياح الخماسين

 
 

 فلكييذكر االمتداد ال –1 ھ
 للبيئة المعتدلة       

 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
  االمتداد الفلكي للبيئة المعتدلةيناقش المعلم الطالب حول   
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (9 ) 

  ( 11( اختبر نفسك صفحة )  أ( )  1سؤال )   

  يسمي أقسام البيئة المعتدلة  –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول أقسام البيئة المعتدلة    

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق
 أقالم

 أكمل الفراغ :  
 ----و  ----و  ----تتمثل البيئة المعتدلة في  
 

 

 يحدد االمتداد الفلكي  – 3 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   لبيئة البحر المتوسط         

 لبيئة يناقش المعلم الطالب حول االمتداد الفلكي    
    البحر المتوسط   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (10 ) 

  
 اختر االجابة الصحيحة : 
 شمال  -----لبحر المتوسط من تمتد بيئة ا 
 وجنوب خط االستواء  

       (0 – 30  /30 – 40  /30 – 60 ) 
 

 

 يسمي المناطق التي تقع  -4 ھ
 ضمن نطاق بيئة البحر المتوسط      

 
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول المناطق التي تقع ضمن  
 وسط نطاق بيئة البحر المت  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 :  أجب بنعم أو بال   أطالس

 )   ( إقليم الكاب يقع ضمن بيئة البحر المتوسط  
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 
 

 
 البطم  –أشجار البلوط 

 الصنوبر –الزيتون البري 
 الحيوانات البرية

 الصحراء
 جبال أطلس

 جبال بالد الشام 
 هضبة الكاب

 السهل الساحلي

 يظلل على خريطة صماء – 5 ھ
 للعالم بيئة البحر المتوسط          

 :لخرائط الصماءباستخدام ا  
يوزع المعلم على الطالب خرائط صماء ويطلب من 

 المتوسط    الطالب تظليل بيئة البحر
 التظليل على الخريطة   

 خرائط
 صماء 

 ألوان

 
 . ظليلالحظة دقة التم   

 
 

 

 يصف مميزات بيئة البحر – 6 ھ
 المتوسط المناخية        
 والحيوانية والنباتية          

 العمل في مجموعات:باستخدام اسلوب العصف الذهني و   
 راء نقاش يقسم الطالب إلى مجموعات ويطلب منهم اج  

 حول مميزات بيئة البحر المتوسط المناخية والحيوانية  
    والنباتية   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق
 أقالم

  ( 11( ) د ( اختبر نفسك صفحة )  4سؤال )   

 يبين مميزات سطح بيئة – 1 ھ
 البحر المتوسط           

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 مميزات سطح بيئة البحر  حول يناقش المعلم الطالب  
 المتوسط      

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 
 

 اختر االجابة الصحيحة :  
 ---- بيتميز سطح بيئة البحر المتوسط  

 االثنان معًا ( –الهضاب  –) الجبال       
 

  ( 11صفحة )  كر ونناقشنف    تقويم ختامي: 

   بيئة البحر المتوسطماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ أو عرض مقطع فيديو للحياة في   اغالق الدرس

 بم تفسر : جفاف رياح الخماسين  -1 واجب بيتي  
   ما هي مظاهر سطح بيئة البحر المتوسط مع ذكر أمثلة عليها ؟ -2

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 



 (  ج( )  2رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع البيئة الطبيعية                الدرس: األول  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 حر المتوسط بشدة البرودة .)    ( تمتاز بيئة الب .1
 )    ( تهب على بيئة البحر المتوسط رياح غربية عسكرية تسبب سقوط األمطار . .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 البيئة الباردة 
 إقليم التندرا 

 
 
 
 
 يا سيبير 

 شبه جزيرة إسكندنافيا
 أالسكا  –كندا 

 
 

 الصحاري الجليدية 
 أراضي الجليد الدائم 

 
 
 

 

 يذكر االمتداد الفلكي –1 ھ
 للبيئة الباردة       

 
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
  االمتداد الفلكي للبيئة الباردةيناقش المعلم الطالب حول   
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (11 ) 
 

 أجب بنعم أو بال :   
 )    ( تمتد البيئة الباردة بين دائرتي عرض  

 ( شمال خط االستواء وجنوبه  60 – 30)       
 

 المناطق التي تقع يسمي  –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل      ضمن نطاق البيئة الباردة        

 ويطلب منهم اجراء نقاش إلى مجموعات  الطالب يقسم  
 المناطق التي تقع ضمن نطاق البيئة الباردة   حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 :  أختر اإلجابة الصحيحة 
 كل الدول التالية تقع في البيئة الباردة ما عدا 

 سا (فرن –الدنمارك  –) السويد    
 

 

 يسمي أقسام البيئة الباردة   – 3 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول أقسام البيئة الباردة    

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 أطالس

   
 ( 11( اختبر نفسك صفحة ) ب( )  2سؤال ) 

 
 

 

 يظلل على خريطة صماء – 4 ھ
 :لخرائط الصماءباستخدام ا   الباردة    للعالم البيئة       

يوزع المعلم على الطالب خرائط صماء ويطلب 
 من الطالب تظليل البيئة الباردة   

 التظليل على الخريطة   

 خرائط
 صماء 

 ألوان

 
 . ظليلالحظة دقة التم   

 
 

 

         صفال

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 ويمالتق

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 القطبين

 الثلوج  –األمطار 
 
 
 

 حيوانات آكلة األعشاب 
 ثور المسك –الرنة 
 البوم –الذئاب  –الدببة 

 
 

 غابات الصنوبر
 النباتات المزهرة 
 حشيشة البحر 

   زهرة القطن

 يستنتج الخصائص  – 5 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   المناخية للبيئة الباردة           

 الخصائص المناخية للبيئة حول يناقش المعلم الطالب   
 الباردة      

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (11 ) 

 
 صحح ما تحته خط :   

 يمتد فصل الشتاء في أراضي الجليد الدائم  
  أشهر 5إلى  
 

 

يسمي الحيوانات التي  – 6 ھ
 تعيش في البيئة الباردة    

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 الحيوانات التي تعيش في يناقش المعلم الطالب حول   
 البيئة الباردة      
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (12 ) 

 اختر االجابة الصحيحة :  
  كل ما يلي من حيوانات البيئة القطبية ما عدا 
 األفعى ( –الرنة  –) ثور المسك   

 

 يذكر نباتات البيئة الباردة     – 1 ھ

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 نباتات البيئة الباردة     حوليناقش المعلم الطالب   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (13 ) 
 

  ( 11( اختبر نفسك صفحة ) ب( )  1سؤال )  

  بم تفسر / تمتاز البيئة الباردة بأنها شديدة البرودة    تقويم ختامي: 

  بيئة القطبية ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ أو عرض مقطع فيديو للحياة في ال  اغالق الدرس

    عن البيئة القطبية في ثالث سطور أكتب تقرير   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 



 ( ) الحصة األولى (  3رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع البيئة الطبيعية                الدرس: األول  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 تأثر األنشطة االقتصادية بالظروف المناخية .)    ( ت .1
 )    ( تنمو في البيئة االستوائية نباتات فقيرة . .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 االنشطة االقتصادية

 التضاريس –المناخ 
 نباتيالغطاء ال

 البيئة االستوائية 
 

 كثافة الغابات
 صعوبة المواصالت 

 القبائل البدائية
 جماعة الزاندي

 
 حوض الكنغو 
 األنشطة التقليدية
 األدوات البسيطة 

 
 

 مزارع المطاط
 قصب السكر 

 

 يوضح الظروف التي تتأثر  –1 ھ
 األنشطة االقتصادية بها        

 

 :ة اسلوب الحوار والمناقشاستخدام ب  
 الظروف التي تتأثر بهايناقش المعلم الطالب حول   
 األنشطة االقتصادية  
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (14 ) 
 

 أجب بنعم أو بال :   
 تتأثر األنشطة االقتصادية بظروف )    (   

  المناخ والتضاريس         
 

 يعلل صعوبة الظروف في  –2 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   بيئة االستوائية    ال       

 حول صعوبة الظروف فييناقش المعلم الطالب    
 البيئة االستوائية       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 لغابات
 البيئة

 االستوائية

 :  بم تفسر 
 صعوبة الظروف في البيئة االستوائية  
 

 

 ديةيسمي األنشطة االقتصا – 3 ھ
 والعمل في مجموعات: استمطار األفكاراسلوب استخدام ب   التي تمارسها جماعة الزاندي         

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول األنشطة االقتصادية التي تمارسها جماعة الزاندي     

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 م الطالباالجابات اما
 

 
 أوراق
 أقالم

   
 ( 11( اختبر نفسك صفحة ) ج ( )  1سؤال ) 

 
 

 

 يذكر أين انتشرت الزراعة  – 4 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   الحديثة في البيئة االستوائية         

 الزراعة الحديثة في  ارانتشحول يناقش المعلم الطالب   
 البيئة االستوائية      

 واالستفسار واالجابة التفكير
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (15 ) 

 أجب بنعم أو بال :    
 )    ( حلت زراعة المطاط وقصب السكر مكان  

 الغابات بعد إزالتها           
 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 ئجهنتا أدواته دور الطالب دور المعلم
 إندونيسيا  

 الصناعات الغذائية
 الصناعات االلكترونية
 المدرجات الزراعية

 جزيرة جاوة

 يسمي الدولة التي شهدت  – 5 ھ
 نهضة صناعية وزراعية        

 في البيئة االستوائية            
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 ضة الدولة التي شهدت نهيناقش المعلم الطالب حول   
 صناعية وزراعية في البيئة االستوائية      

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 خريطة 
 العالم

 
 صحح ما تحته خط :   

 من مناطق البيئة  أسبانياتعتبر دولة   
 االستوائية التي تطورت فيها الصناعة  
 

 

   ما هي أشهر المعادن التي ظهرت في البيئة االستوائية    تقويم ختامي: 

   ألنشطة البيئة االستوائية ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ أو عرض مقطع فيديو   اغالق الدرس

     ( 11( اختبر نفسك صفحة )  3سؤال )    واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( ) الحصة الثانية (  3رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع البيئة الطبيعية                الدرس: األول  :       الثالثة  الوحدة:    تاسع      الالصف: 
  :أختر اإلجابة الصحيحة :   المتطلب األساسي

 .البطم ( –األبانوس  –) البلوط بيئة المعتدلة ما عداجميع األشجار التالية تنمو في ال .1
 . الرعي ( –الصناعة  –حرفة ) الزراعة  الحرفة الرئيسية في فلسطين هي .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 البيئة المعتدلة
 بيئة البحر المتوسط

 تركز سكاني 
 والحيوانية الحياة النباتية
  

 حرفة صيد السمك 
 الصناعة  –الزراعة 

 النشاط السياحي
 النشاط التجاري

 
 

 سواحل البحر المتوسط
 
 
 
 
 

 مراكز جذب السياح
 المناظر الطبيعية 

 اآلثار التاريخية والدينية

 يفسر التركز السكاني  –1 ھ
 الكبير في البيئة المعتدلة       

 

 : االسلوب االستنتاجياستخدام ب  
 التركز السكاني الكبير فيحول يناقش المعلم الطالب   
 البيئة المعتدلة  
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (15 ) 

 :  بم تفسر  
   تتميز البيئة المعتدلة بالتركز السكاني الكبير  

 يسمي األنشطة االقتصادية  –2 ھ
 والعمل في مجموعات: استمطار األفكاراسلوب استخدام ب       التي يمارسها سكان البيئة المعتدلة   

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول األنشطة االقتصادية التي تمارسها سكان البيئة المعتدلة       

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 :  مل الفراغأك 
 من األنشطة االقتصادية في البيئة المعتدلة   
 ------و  ------و  ----- 
 

 

 يذكر أين تنتشر حرفة  – 3 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   صيد السمك في البيئة المعتدلة       

 حرفة صيد السمك فييناقش المعلم الطالب حول   
 البيئة المعتدلة      

 ير واالستفسار واالجابةالتفك
 

 خريطة
 حوض
 البحر

 المتوسط
 

   
 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 يمارس سكان السواحل في البيئة المعتدلة  
 الصناعة ( –الزراعة  –حرفة ) الصيد  
 
 

 

 يعلل اشتهار البيئة  – 4 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   المعتدلة بالنشاط السياحي            

 اشتهار البيئة المعتدلة حول يناقش المعلم الطالب   
 بالنشاط السياحي       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (15 ) 

 
 بم تفسر :     
 تشتهر البيئة المعتدلة بالنشاط السياحي  
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 قويمالت

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 التجارة –الزراعة  

 حرفة الرعي  – النقل
 
 
 
 
 حيفا  –الموانئ 

  أسدود –غزة 

 يذكر األنشطة االقتصادية – 5 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    في فلسطين        

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 االقتصادية في فلسطين األنشطةحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 ورق
 أقالم

 
 ( 11( اختبر نفسك صفحة ) ب( )  4سؤال )   
 

 

      أهم الموانئ الفلسطينيةيسمي  – 6 ھ

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 موانئ الفلسطينية     أهم اليناقش المعلم الطالب حول   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الكتابصور 
 ( 16) صفحة

 خريطة
 فلسطين
 

 اختر االجابة الصحيحة :  
 ما عدا  موانئ فلسطينكل ما يلي من  
 ( طرابلس  – اسدود   – حيفا )   

 

 ------أكمل /  أ. تشتهر يافا بزراعة     تقويم ختامي: 
 --------زراعة النخيل مدينة ب. تشتهر ب           

 

  أو عرض مقطع فيديو ألنشطة البيئة المعتدلة  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 بم تفسر / تنشط التجارة في البيئة المعتدلة  .1 واجب بيتي  
 ما هي أشهر صناعات البيئة المعتدلة ؟ .2

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 



 ( ) الحصة الثالثة (  3رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع البيئة الطبيعية                الدرس: األول  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . يئة القطبية حيوانات تتحمل الجفافيعيش في الب)    (  .1
 . الرنة وثور المسك من الحيوانات آكلة اللحوم)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 البيئة الباردة
 قلة السكان
 انية والحيو فقر الحياة النباتية 

 
 قبائل األسكيمو
 المناخ البارد

 جمع بيض الطيور
 صيد األسماك والحيتان

 
 

 حيوانات برية ذات فراء
 الكاريبو  –الرنة 

 
 
 
 

 صناعة المالبس والخيام
 الزالجاتو العربات جر 

 

 يعلل قلة السكان في  –1 ھ
 البيئة الباردة       

 

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 قلة السكان في البيئة الباردة حول الطالب  يناقش المعلم  
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 العالم

  
 :  بم تفسر  
 قلة السكان في البيئة القطبية  
  

 

 يوضح النشاط االقتصادي  –2 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   لقبائل األسكيمو في الصيف           

 النشاط االقتصادي لقبائلب حول يناقش المعلم الطال  
 األسكيمو في الصيف       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
ألنشطة 
 اقتصادية 

 :  أكمل الفراغ 
 تقوم قبائل األسكيمو في فصل الصيف  
  -------وصيد  -------بجمع  
 

 

 يذكر النشاط االقتصادي  – 3 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   لقبائل األسكيمو في الشتاء          

 النشاط االقتصادي لقبائليناقش المعلم الطالب حول   
 األسكيمو في الشتاء     

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 لحيوان 

 الرنة
 والكاريبو

   
 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 تقوم قبائل األسكيمو بصيد الحيوانات ذات الفراء 
 الخريف ( –الشتاء  –يف في فصل ) الص  
 
 

 

 يبين أهمية صيد الحيوانات – 4 ھ
 العمل في مجموعات:باستخدام اسلوب العصف الذهني و   عند قبائل األسكيمو            

 يقسم الطالب إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء   
 نقاش حول أهمية صيد الحيوانات عند قبائل األسكيمو       

  
العمل في االلتزام بقواعد 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق
 أقالم

 أختر اإلجابة الصحيحة : 
 لحيوان الرنة والكاريبو قبائل األسكيمو  تربي 
 الحصول على لحومها  -   
 استخدامها في النقل  -   
 االثنان معًا  -   

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 الخبراتاألنشطة و 

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  

 تجمد تربتها
 
 
 الفحم -التعدين 
 الحديد  –النفط 

 الصناعات البسيطة

 يفسر قلة الزراعة في – 5 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب       البيئة الباردة        

 البيئة الباردة     قلة الزراعة في حول يناقش المعلم الطالب   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

  
 : بم تفسر   

 ال تصلح أرض البيئة القطبية للزراعة  
 

 

 يذكر المهن التي يعمل بها – 6 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب       سكان البيئة الباردة        

 المهن التي يعمل بها سكان يناقش المعلم الطالب حول   
 البيئة الباردة       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 صور

 لصناعات 
 بدائية

 : أكمل الفراغ  
 يعمل سكان البيئة القطبية بالبحث عن المعادن 
 ------و  ------و  -----مثل  

 

  ما النتيجة المترتبة على / تجمد تربة البيئة القطبية     تقويم ختامي: 

  تفدنا من درسنا اليوم ؟ أو عرض مقطع فيديو ألنشطة البيئة الباردة  اذا اسم  اغالق الدرس

     لماذا يمارس سكان البيئة القطبية الصيد البحري في فصل الصيف والصيد البري في فصل الشتاء ؟  واجب بيتي  
  اناعداد / المعلم فؤاد سلم                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  1رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع الخصائص السكانية                الدرس: الثاني  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 )    ( المناطق الساحلية مناطق تركز سكاني كبير . .1
 من أعلى مناطق العالم كثافة سكانية  . )    ( يعتبر قطاع غزة .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 النمو السكاني
 فترة زمنية

 معدالت المواليد
 معدالت الوفيات

 الهجرة
 

 الزيادة السكانية
 كثرة األمراض

 األوبئة انتشار
 
 

 التقدم الصحي
 زيادة الدخل

 
 
 

 الزيادة الطبيعية
 الوفيات –المواليد 

 

  يستنتج مفهوم النمو السكاني –1 ھ
   

 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول مفهوم النمو السكاني  
 

 استقراء مفهوم النمو السكاني  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 جدول
 الكتاب 

 صفحة
 (18 ) 

 

  
 ( 21( ) د ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
  

 

 يعدد العوامل المؤثرة في  –2 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   النمو السكاني             

 العوامل المؤثرة في يناقش المعلم الطالب حول   
 النمو السكاني        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 جدول
 الكتاب 

 صفحة
 (18 ) 

 أكمل الفراغ :  
  ------يتأثر النمو السكاني بمعدل  
 --------و  --------و  
 

 

 يقارن بين الزيادة الطبيعية  – 3 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    في الماضي وفي الحاضر           

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 زيادة الطبيعية في الماضي وفي الحاضر    الحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 ورق
 أقالم

   
 :  بم تفسر  
 الزيادة الكبيرة في عدد السكان في الوقت الحاضر 
 
 

 

 يفسر المقصود بالزيادة  – 4 ھ
 الطبيعية            

  
 :لوب االستقرائي االساستخدام ب  
 بالزيادة الطبيعية     يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

 بالزيادة الطبيعية     استقراء مفهوم  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 جدول
 الكتاب 

 صفحة
 (18 ) 

 ( 21()  أ  ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 الزيادة الغير طبيعية 

 صافي الهجرة
 المهاجرين المغادرين
 المهاجرين الوافدين

 
 صحة –الخدمات 
 ماء  –تعليم 
 مدارس –كهرباء 

 أغذية
 

 يفسر المقصود بالزيادة  – 5 ھ
 الغير طبيعية            

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 بالزيادة الغير طبيعية     يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

 الزيادة الغيراستقراء مفهوم  
 من خالل االجابة طبيعية   
 على األسئلة  
 

 جدول
 الكتاب 

 صفحة
 (18 ) 

 
 ( 21()  ب ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
 

 

 نمو يذكر أسباب دراسة ال – 6 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   السكاني للدولة              

 أسباب دراسة النمو حول يناقش المعلم الطالب   
 السكاني للدولة        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 جدول
 الكتاب 

 صفحة
 (18 ) 

 

 : أجب بنعم أو بال  
 )   ( تساعد دراسة النمو السكاني على تحديد  

 احتياجات الدولة        
 

   أهمية دراسة النمو السكاني للدولة /  بم تفسر    تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 بم تفسر / أ. كانت الزيادة السكانية بطيئة في الماضي .  واجب بيتي  
    رب. اختالف الزيادة في عدد السكان من مكان آلخ           

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 



 (  2رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع الخصائص السكانية                الدرس: الثاني  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :عالمة صح أو خطأضع :   المتطلب األساسي

 )    ( الزيادة الطبيعية للسكان ال تؤثر على النمو السكاني . .1
 )    ( لعب التقدم الصحي دور كبير في الزيادة الكبيرة في عدد السكان في بعض الدول  . .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته طالبدور ال دور المعلم

 معدل النمو السكاني
 دول العالم النامية
 الدول المتقدمة

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 
 معدل نمو مرتفع

 الباكستان -أوغندا
 
 
 

 نمو سكاني متوسط 
 الهند  –مصر 

 البرازيل
 
 
 

 نمو سكاني منخفض
 الدول األوروبية

 الصين –اليابان 
 استراليا -أمريكيا 

 واع معدالت النمو يذكر أن –1 ھ
  السكاني في العالم      

 
 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول أنواع معدالت النمو السكاني في العالم  

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 أطالس
 أوراق
 أقالم

  
 جب بنعم أو بال :أ 
 )   ( معدل النمو السكاني في العالم يتباين  

 من دولة إلى أخرى         
  

 

 يسمي دول ذات معدل نمو  –2 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب         سكاني مرتفع       

 دول ذات معدل نمو اليناقش المعلم الطالب حول   
 سكاني مرتفع        

 الستفسار واالجابةالتفكير وا
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (19 ) 

 :  أختر اإلجابة الصحيحة 
 كل الدول التالية ذات نمو سكاني مرتفع  
 الباكستان ( –أوغندا  –ما عدا ) اليابان  
 

 

 يذكر الدول ذات النمو  – 3 ھ
 السكاني المتوسط           

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 علم الطالب الدول ذات النمو السكاني المتوسط    يناقش الم  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الكتاب خريطة
 صفحة

 (19 ) 
 أطالس
 

   
 ( 21( ) أ ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )   
 
 

 

 يسمي دول ذات معدل نمو – 4 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   سكاني منخفض            

 علم الطالب حول الدول ذات معدل نمو يناقش الم  
 سكاني منخفض  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (19 ) 

 صحح ما تحته خط :  
 سكاني مرتفعجميع الدول األوروبية ذات نمو  
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب لمدور المع
  
 

 يظلل على خريطة العالم  – 5 ھ
 الصماء دول العالم حسب       

 معدالت النمو السكاني               

 :لخرائط الصماءباستخدام ا  
يوزع المعلم على الطالب خرائط صماء ويطلب من 

    الدول حسب معدالت النمو السكانيالطالب تظليل 
 ى الخريطة التظليل عل  

 خرائط
 صماء 

 ألوان

 
 . ظليلالحظة دقة التم   

 
 

 

 يستنتج سبب ارتفاع معدل – 6 ھ
 النمو السكاني في فلسطين            

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 سبب ارتفاع معدل النمو حول يناقش المعلم الطالب   
 السكاني في فلسطين        

التفكير واالستفسار 
 بةواالجا

 

 خريطة
 فلسطين

 
  بم تفسر :  
 ارتفاع النمو السكاني في فلسطين   
 

 

 --------أكمل الفراغ / أ. وصل معدل النمو السكاني في دول العالم النامية إلى     تقويم ختامي: 
   ---------ب. وصل معدل النمو السكاني في فلسطين إلى                 

 

  ا من درسنا اليوم ؟ ماذا استفدن  اغالق الدرس

 % ---أكمل الفراغ / أ. الدول ذات النمو السكاني المرتفع يزيد فيها النمو السكاني عن     واجب بيتي  
 % ----ب. الدول ذات النمو السكاني المتوسط  يتراوح متوسط النمو السكاني بين                
 % -----خفض النمو السكاني فيها أقل من ج . الدول ذات النمو السكاني المن               

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 



 (  3م ) رق:       النشاط: اليوم  تنوع الخصائص السكانية                الدرس: الثاني  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :صحح ما تحته خط :   المتطلب األساسي

 .  قليلة السكانمناطق التربة الخصبة ووفرة المياه مناطق  .1
 .  أكبر القارات في عدد السكان  أوروباتعتبر قارة  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه واتهأد دور الطالب دور المعلم

 عوامل طبيعية
 عوامل بشرية

 المناخ  –التضاريس 
 النشاط االقتصادي  –المياه 

 طرق المواصالت
 سياسة الدولة

 

 السهول الفيضية
 وسط القارات

 المناطق الصحراوية
 

المناطق المرتفعة 
 المناطق االستوائية 

 الصحاري الحارة
 
 

 المدن الصناعية
 السهل األوروبي العظيم

 النرويج -فلندا 

 يصنف في جدول العوامل  –1 ھ
 التي يعتمد عليها التوزيع        
  السكاني إلى طبيعية وبشرية       

 

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول العوامل التي يعتمد عليها التوزيع السكاني   
  طبيعية وبشرية  
 

  
م بقواعد العمل في االلتزا

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 جدول الكتاب
 صفحة

 (20 ) 
 أوراق
 أقالم

  
 صحح ما تحته خط : 

  العوامل طبيعيةمن  النشاط االقتصادي   
 لتوزيع السكان    
  

 

 يحدد مناطق التركز السكاني  –2 ھ
 في أسيا والمناطق التي يقل         
       ها السكان في        

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 مناطق التركز السكاني فييناقش المعلم الطالب حول   
 أسيا والمناطق التي يقل فيها السكان         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

خريطة  
 العالم

 :  أختر اإلجابة الصحيحة 
  داجميع المناطق التالية يقل فيها السكان ما ع 

 الهضاب ( –سهول سيبيريا  –) السهول الفيضية 
 

 

 يبين مناطق التركز السكاني  – 3 ھ
 في أفريقيا والمناطق التي        
 يقل فيها السكان               

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 مناطق التركز السكاني فييناقش المعلم الطالب حول   
 يقل فيها السكان        أفريقيا والمناطق التي  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 

 أطالس

   
 بم تفسر :   
 قلة السكان في المناطق االستوائية من أفريقيا 
 
 

 

 يعلل تركز السكان في  – 4 ھ
 المدن الصناعية في أوروبا      
 وقلتهم في المناطق الشمالية            

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 تركز السكان في المدن حول يناقش المعلم الطالب   
 الصناعية في أوروبا وقلتهم في المناطق الشمالية        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
خريطة  

 العالم
 ما النتيجة المترتبة على :  
 وعورة المناطق الشمالية من قارة أوروبا وشدة برودتها 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 التجاهاتوالقيم وا

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 سهول نهر األمازون 

 جبال األنديز
 هضبة بتاجونيا

 
 
 

 الموارد االقتصادية 
 البحيرات العظمى
 المناطق القطبية

 
 
 

 المدن الكبرى 
 المدن الصناعية 
 حشائش السافانا 

 ة الغابات المداري
 
 

 يحدد مناطق التركز السكاني – 5 ھ
 في أمريكيا الجنوبية والمناطق       
 التي يقل فيها السكان              

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 مناطق التركز السكاني في يناقش المعلم الطالب حول   
 أمريكيا الجنوبية والمناطق التي يقل فيها السكان         

 ير واالستفسار واالجابةالتفك
 

  
 خريطة

 العالم 
 

 
 أختر اإلجابة الصحيحة :  
  يقل السكان في قارة أمريكيا الشمالية في 

 ل الساحليةالسهو   -
 سهول نهر األمازون  -
 (السهول الفيضية -

 

 يوضح  المناطق التي يتركز – 6 ھ
 فيها السكان في أمريكيا الشمالية     
 ا السكان       والمناطق التي يقل فيه    

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول المناطق التي يتركز فيها السكان في أمريكيا الشمالية   
 والمناطق التي يقل فيها السكان         

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 باالجابات امام الطال

 

خريطة  
 العالم
 أوراق
 أقالم

 أجب بنعم أو بال :  
 يتركز السكان في أمريكيا الشمالية في)   (  

  شمال كندا        
 

يقارن بين مناطق التركز  – 1 ھ
السكاني في أستراليا والمناطق قليلة 

 السكان       

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 عوامل المؤثرة في اليناقش المعلم الطالب حول   
 النمو السكاني    

     

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 ( 21()  أ  ( أختبر نفسك صفحة )  4سؤال )    أطالس

  

    قلة السكان في سهول سيبيريا .بم تفسر /     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 . قلة السكان في شمال كندا. بم تفسر / أ  واجب بيتي  
    يتركز السكان في السهول الساحلية والفيضية في قارة أسيا .ب.            

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 



 (  4رقم ) :       النشاط: اليوم  نوع الخصائص السكانية               ت الدرس: الثاني  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . هجرة الشباب من الريف إلى المدينة توثر على التركيب السكاني)    (  .1
 .  الحروب على قطاع غزة أدت إلى زيادة عدد الشباب)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 

 األهداف واالتجاهات والقيم
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 

 التركيب السكاني
 العمر  –النوع 

 الهرم السكاني
 

 تركيب عمري 
 تركيب نوعي

 
 
 

 توزيع السكان حسب النوع
 مقاومة األمراض
 هجرة الشباب

 
 
 
 الهجرة –الحروب 

 وفيات الذكور

  سر المقصود بالتركيب السكاني يف –1 ھ
   

 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  التركيب السكاني يناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 

 السكاني  استقراء مفهوم التركيب 
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 صورة
 الكتاب
 صفحة

 (22 ) 
 

  
 ( 21( أختبر نفسك صفحة )  ج( )  2سؤال )  
  

 

       بين نوعي التركيب السكانيي –2 ھ

 : الحوار والمناقشةاسلوب استخدام ب  
       أنواع التركيب السكانييناقش المعلم الطالب حول   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 الشكل
 صفحة

 (22 ) 

 أكمل الفراغ :  
 -----ينقسم التركيب السكاني إلى تركيب  
 --------وتركيب  
 

 

 المقصود بالتركيب يفسر  – 3 ھ
 النوعي          

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 بالتركيب النوعي    يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

  استقراء مفهوم التركيب النوعي 
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 
 الشكل
 صفحة

 (22 ) 
 

   
 ( 21( ) ب ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )  
 
 

 

 يعلل زيادة نسبة االناث  – 4 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   عن نسبة الذكور في العالم            

 أسباب زيادة نسبة االناثحول يناقش المعلم الطالب   
 عن نسبة الذكور في العالم       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 بم تفسر : 
 العالمزيادة نسبة االناث عن نسبة الذكور في  
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 تصنيف حسب العمر

 فئة األطفال
 فئة الشباب

  فئة كبار السن
 

 يفسر المقصود بالتركيب  – 5 ھ
       العمري       

  
 :ستقرائي االسلوب االاستخدام ب  
 بالتركيب العمري      يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

 التركيب العمرياستقراء مفهوم  
 من خالل االجابة على األسئلة

 

 صورة
 الكتاب
 صفحة

 (22 ) 

 
 أكتب المصطلح : 
 )            ( تصنيف السكان حسب أعمارهم  
 

 

    جرة الذكور من الريف إلى المدينة .ه/  ما النتيجة المترتبة على    تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 --------و  -------يصنف السكان حسب العمر إلى أطفال و / أ.  أكمل الفراغ    واجب بيتي  
    ---------تسمى فئة  64 – 15الفئة العمرية من ب.                 

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  5رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع الخصائص السكانية                الدرس: الثاني  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . ترتفع في فلسطين نسبة كبار السن(     ) .1
 .  التطور الصحي ساهم في انخفاض معدل الوفيات)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 المجتمعات الفتية
 الدول النامية
 وفيات الرضع

 ستهلكةفئة م
 

 الدول المتقدمة
 تحديد النسل

 المجتمعات الشابة
 
 
 

 انخفاض معدل الوفيات
 األيدي العاملة 

 الهجرة 
 
 

 المجتمعات الهرمة
 المشكالت االقتصادية

 
 

 يذكر أقسام سكان العالم  –1 ھ
  حسب العمر      

 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 كان العالم أقسام سيناقش المعلم الطالب حول   
  حسب العمر  
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 جدول 
 الكتاب
 صفحة

 (23  ) 

  
 أكمل الفراغ :   
  ------ينقسم سكان العالم حسب العمر إلى  
 -----و  -------و  

 

 يفسر المقصود بالمصطلحات –2 ھ
 التالية المجتمعات الفتية         
 المجتمعات الشابة         

 المجتمعات الهرمة             

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 بالمصطلحات يناقش المعلم الطالب حول المقصود   
 التالية المجتمعات الفتية , المجتمعات الشابة   
 المجتمعات الهرمة        

 استقراء مفهوم المصطلحات التالية 
 المجتمعات الفتية , المجتمعات  
 تمعات الهرمة      الشابة , المج 
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 جدول 
 الكتاب
 صفحة

 (23 ) 

 أكتب المصطلح :  
 )          ( مجتمعات التي ترتفع فيها نسبة 

 صغار السن               
 

 

يميز بين المناطق التي  – 3 ھ
ترتفع فيها نسبة صغار السن 

     والمناطق التي تقل فيها

 عمل في مجموعات:المن خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 المناطق التي ترتفع فيها نسبة صغار السن حول   
 والمناطق التي تقل فيها     

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق 
 أقالم

   
 ( 21حة ) () ب ( أختبر نفسك صف 4سؤال )  
 
 

 

 يصنف المناطق إلى  – 4 ھ
 مناطق ترتفع فيها نسبة        
 الشباب وأخرى تنخفض فيها           

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول المناطق التي ترتفع فيها  
     نسبة الشباب واألخرى التي تنخفض فيها       

 االجابةالتفكير واالستفسار و 
 

 جدول 
 الكتاب
 صفحة

 (23 ) 

 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 بلغت نسبة الشباب في فلسطين   
   (1559  %- 5159  %- 1955 ) % 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  

 عخصائص المجتم
 الخطط االقتصادية 

 الخطط الصحية
 

 الخدمات
 الفئة العمرية المنتجة 

 رعاية 
 إعالة
 

 يذكر المناطق التي ترتفع – 5 ھ
 فيها نسبة كبار السن        
 واألخرى التي تنخفض فيها             

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 يها يناقش المعلم الطالب حول المناطق التي ترتفع ف  
 نسبة كبار السن واألخرى التي تنخفض فيها     

     

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 جدول 
 الكتاب
 صفحة

 (23 ) 

 
 أجب بنعم أو بال : 
 )   ( ترتفع نسبة كبار السن في الدول النامية  
 

 

 يوضح أهمية دراسة  – 6 ھ
 التركيب العمري       
       والنوعي للسكان        

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 أهمية دراسة التركيب العمريحول يناقش المعلم الطالب   

 والنوعي للسكان          
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 جدول 
 الكتاب
 صفحة

 (23 ) 

 أجب بنعم أو بال :  
 تساعد دراسة التركيب النوعي والعمري)   (  

  لمشكالت للسكان في فهم الكثير من ا       
 

    المجتمعات الشابة , المجتمعات الهرمة ./  بعرف المقصود     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

     (  21( أختبر نفسك صفحة )  3سؤال )    واجب بيتي  
  / المعلم فؤاد سلماناعداد                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 



 (  6رقم ) :       النشاط: اليوم  تنوع الخصائص السكانية                الدرس: الثاني  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . جميع سكان العالم يتشابهون في صفاتهم )    (  .1
 .  يمكن أن يكون في الدولة أكثر من ساللة)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 السالالت البشرية
 صفات جسمية
 الساللة الزنجية

 التهجير االجباري
 تجارة العبيد 
 البشرة الداكنة

 جعدالشعر األ
 الشفاه الغليظة
 األنف العريض

 األقزام –الزنوج 
 البوشمن

 الساللة المغولية
 البشرة الصفراء
 العيون المنحرفة
 الشعر المرسل
 الساللة القوقازية
 البشرة الوردية
 البنية الناعمة
 الشعر المتموج
 الشفاه الرفيعة

 

  يفسر المقصود بالساللة البشرية –1 ھ
 

  
 :الستقرائي االسلوب ااستخدام ب  
  الساللة البشريةيناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 

 استقراء مفهوم النمو السكاني  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (25 ) 

  
 ( 21( أختبر نفسك صفحة )  أ  ) ( 5سؤال )  
  

 

 يبين الصفات الجسمية التي –2 ھ
 صنفت على أساسها        
 سالالت البشرية       ال       

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 الصفات الجسمية التي صنفت على أساسها حول   
 السالالت البشرية         

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 :  بنعم أو بالأجب  
 )   ( قسم العلماء السالالت حسب التطور العلمي 
 

 

 يسمي السالالت البشرية  – 3 ھ
 في العالم          

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 أنواع السالالت البشرية  يناقش المعلم الطالب حول   
 في العالم      

     

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 لكتابا

 صفحة
 (25 ) 

   
 ( 21()  ب ( أختبر نفسك صفحة )  5سؤال )  
 
 

 

 يقارن بين السالالت  – 4 ھ
 البشرية من حيث نسبتها        
 لون البشرة , شكل العيون        
 الشعر            

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 السالالت البشرية من حيث نسبتها , لون البشرة حول   
 شكل العيون , الشعر       

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 ( 21()  د  ( أختبر نفسك صفحة )  5سؤال )   أقالم

 
 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 راتاألنشطة والخب

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  
 

 يظلل باستخدام األلوان  – 5 ھ
 أماكن تواجد السالالت        

 البشرية على خريطة         
 العالم الصماء              

 :لخرائط الصماءباستخدام ا  
 يوزع المعلم على الطالب خرائط صماء ويطلب من    
 طالب تظليل أماكن تواجد السالالت البشرية علىال   
 خريطة العالم الصماء         

 التظليل على الخريطة   

 خرائط
 صماء 

 ألوان

 
 . ظليلالحظة دقة التم   

 
 

 

    ( 26قضية للنقاش صفحة )     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 ( 21( ) ج ( صفحة )  5) سؤال    واجب بيتي  
 (    21)  صفحة(  ج( )  1)  سؤال  

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  1رقم ) :       النشاط: م اليو                 التنوع الحضاري  :  الدرس: الثالث       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . يدين جميع سكان العالم بدين واحد)    (  .1
 .تختلف المجتمعات في عاداتهم وتقاليدهم )    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته لبدور الطا دور المعلم

 التنوع الحضاري
 الثقافات –الحضارات 

 تنوع األديان
 
 
 
 اللغات –األعراق 

 العادات والتقاليد 
 

 
 

 الديانات السماوية 
 المعتقدات 
 الهندوسية
 البوذية
 

 تنوع اللغة
 التبادل الثقافي
 لغة محلية
 لغة عالمية

 يفسر المقصود بالتنوع  –1 ھ
  الحضاري       

 

  
 :االسلوب االستقرائي ستخدام اب  
  قش المعلم الطالب حول مفهوم التنوع الحضاريينا 
 

 استقراء مفهوم النمو السكاني  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (28 ) 
 

  
 ( 34( أختبر نفسك صفحة )  أ  ( ) 2سؤال )  
  

 

 يذكر مجاالت التنوع  –2 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   لم      الحضاري في العا       

 مجاالت التنوع الحضارييناقش المعلم الطالب حول    
     في العالم        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (28 ) 

 أكمل الفراغ :  
 تختلف مجاالت التنوع الحضاري في العالم  
 ----و  ----و  ----من حيث  
 

 

 يوقع على شكل بياني – 3 ھ
 نسب األديان في العالم             

 :الرسم البيانيباستخدام   
 ويطلب من  ييوزع المعلم على الطالب شكل بيان   
     توقيع نسب األديان في العالم عليهالطالب    
    

  التوقيع على الشكل البياني  

 شكل
 بياني
 ألوان

 
 . وقيعالحظة دقة التم   

 
 

 

 يميز بين اللغات المنتشرة  – 4 ھ
 :من خالل االسلوب االستنتاجي والعمل الجماعي    في العالم             

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 في العالم       اللغات المنتشرةحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 باالجابات امام الطال

 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (28 ) 

 ( 34( أختبر نفسك صفحة ) ب ()   1سؤال )  
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 تنوع العرق 

 النسيج اجتماعي
 نظام سياسي موحد

 
 

 عادات الطعام 
 الزي –الشراب 

 األفراح = األحزان
 طرق التحية

 الحوار الحضاري

 يسمي الدولة التي تعددت – 5 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   فيها األعراق والقوميات             

 يناقش المعلم الطالب حول الدولة التي تعددت فيها   
 األعراق والقوميات            

 ةالتفكير واالستفسار واالجاب
 

  
 أختر اإلجابة الصحيحة : 
 تعددت األعراق والقوميات في دولة 
 بريطانيا ( –مصر  –) الواليات المتحدة األمريكية  
 

 

 يضرب أمثلة على العادات – 6 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   والتقاليد المنتشرة في العالم              

 ى العادات والتقاليديناقش المعلم الطالب حول أمثلة عل  
 المنتشرة في العالم             

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (30 ) 

 أجب بنعم أو بال :  
 تبادلت بعض الشعوب العادات والتقاليد)   (  

  فيما بينها      
 

    ( 34( ) أ , ج ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   الق الدرساغ

 ------و  ------و  ------من اللغات التي اتصفت بالعالمية أ.   / أكمل   واجب بيتي  
    ---------أكثر الدول تعددًا في المعتقدات واألديان هي ب.           

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 



 (  2رقم ) :       النشاط: اليوم  التنوع الحضاري                 الدرس: الثالث  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . لمينتمنع الحضارة اإلسالمية حرية العبادات لغير المس)    (  .1
 .  يعيش المسيحيون جنبًا إلى جنب مع المسلمين في فلسطين)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 التنوع الحضاري
 المسيرة التاريخية
 اآلثار اإليجابية
 التفاعل الثقافي

 ل الخبراتتباد
 الحضارة اإلنسانية 

 التحديات
 الحضارة اإلسالمية 

 حرية العبادة
 حرية التعبير
 أمهات الكتب

 قواعدها الشرعية 
 ترفع وازدراء 
 اآلثار السلبية

 االنغالق اللغوي
 النعرات الطائفية
 الحروب األهلية

 النزعات االنفصالية
 تفكك االمبراطوريات

 يستنتج اآلثار االيجابية  –1 ھ
  للتنوع الحضاري       

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   
 يناقش المعلم الطالب حول اآلثار االيجابية للتنوع الحضاري   

 التفكير واالستفسار واالجابة

 الشكل 
 صفحة

 (31 ) 

  
 أختر اإلجابة الصحيحة :  
  كل ما يلي من اآلثار اإليجابية للتنوع الحضاري ما عدا 

 تبادل الخبرات ( –الدينياالنغالق  –معات) تقدم المجت
 
 

 

 يتكلم عن إنجازات الحضارة  –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    العربية اإلسالمية             

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول إنجازات الحضارة العربية اإلسالمية     

  
االلتزام بقواعد العمل في 

لنقاش وعرض وعات وامجم
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق
 أقالم

 أجب بنعم أو بال : 
 )   ( لم تأخذ الحضارة العربية اإلسالمية عن 

 الحضارات األخرى        
 

 يبين اآلثار السلبية – 3 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   للتنوع الحضاري           

 آلثار السلبية للتنوع يناقش المعلم الطالب حول ا  
 الحضاري      

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص
 الكتاب 
 صفحة

 (32 ) 

   
 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 من األثار السلبية للتنوع الحضاري  

 بناء الحضارة اإلنسانية ( –التفاعل الثقافي  –) تفكك اإلمبراطوريات 

 

 

 يوضح الشواهد الدالة على – 4 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   آلثار السلبية للتنوع الحضاري     ا   

 يناقش المعلم الطالب حول الشواهد الدالة على اآلثار  
 السلبية للتنوع الحضاري       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 خريطة
 العالم

 أجب بنعم أو بال : 
 )   ( تفكك االمبراطوريات من الشواهد على  

 للتنوع الحضارياآلثار اإليجابية       
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 التعددية

 وحدة الجغرافيا
 المصير المشترك

  فرق تسد
 

 يعلل فشل االستعمار في – 5 ھ
 والتفرقة بين  إثارة الشقاق        
 أبناء الوطن العربي              

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 فشل االستعمار في إثارة حول يناقش المعلم الطالب   
 الشقاق والتفرقة بين أبناء الوطن العربي        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 خريطة
 الوطن
 العربي

 
 بم تفسر : 
 سياسة فرق تسد التي  فشل االستعمار في  
 استخدمها في الوطن العربي  
 

 

  (   34( أختبر نفسك صفحة )  4سؤال )     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

  (   34( أختبر نفسك صفحة )  5سؤال )     واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  3رقم ) :       النشاط: اليوم  التنوع الحضاري                 الدرس: الثالث  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . على التراث في فلسطينساهمت منظمة اليونسكو في الحفاظ )    (  .1
 .  تعمل المنظمات الدولية على دعم التعاون الحضاري في العالم)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 التبادل –اليونسكو 
 االبداع –التجديد 

 الجنس البشري
 االيسيسكو 

 التفاعل الثقافي
 

 المنظمات الدولية
 المنظمات االقتصادية
 التبادل التجاري والعلمي
 المجاالت التطبيقية

 
 عقد المؤتمرات والندوات

 بعثات طالبية
 األفالم الوثائقية

 االنفتاح
 العبث بالتراث

 
 سرقة التراث

 االتجار بالتراث
 بنك معلومات إلكتروني

 ماتيسمي بعض المنظ –1 ھ
 الدولية التي تساهم في       
  تعزيز التعاون الحضاري      

 

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 بعض المنظمات الدولية يناقش المعلم الطالب حول   
  التي تساهم في تعزيز التعاون الحضاري  
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص
 الكتاب
 صفحة

 (32 ) 

  
 أكمل الفراغ :  
 من المؤسسات الدولية التي تسهم في تعزيز  

 ------و  -----التعاون الحضاري   
 

 

 يستنتج دور المنظمات  –2 ھ
 الدولية في تعزيز التعاون        
       الحضاري في العالم        

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 حول دور المنظمات الدولية في يناقش المعلم الطالب   
       يز التعاون الحضاري في العالم تعز   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص
 الكتاب
 صفحة

 (32 ) 

 أجب بنعم أو بال : 
 )   ( تعمل المنظمات الدولية على تقليص  

 الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة        
 

 

 يفسر المقصود باليونسكو – 3 ھ
   اإليسيسكو            

 :االسلوب االستقرائي خدام استب  
 باليونسكو , اإليسيسكو     يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

 باليونسكو استقراء مفهوم  
 من خالل االجابة اإليسيسكو  
 على األسئلة  
 

 
 شعار

 اليونسكو
 اإليسيسكو

 

   
 ( 34()  ب , ج ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )  
 
 

 

 في يوضح دور الدول  – 4 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   تعزيز التعاون الحضاري            

 يناقش المعلم الطالب حول دور الدول في تعزيز   
 التعاون الحضاري       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 تعمل الدول على تعزيز التعاون الحضاري من خالل  

 االثنان معًا ( –تعليم اللغات األجنبية  –ات ) عقد الندو 
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  
 

 يقدر أهمية قبول عضوية  – 5 ھ
 جموعات:العمل في ممن خالل    دولة فلسطين في اليونسكو              

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 أهمية قبول عضوية دولة فلسطين في اليونسكو       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 ورق
 أقالم

 
 بم تفسر :   
 أهمية انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو   
 

 

    ( 33( صفحة )  2نشاط تطبيقي )     ختامي:تقويم  

 ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس
 عن األماكن األثرية في فلسطين والتي أدرجت ضمن قائمة التراث العالميمقطع فيديو عرض أو   

 

  (   34( أختبر نفسك صفحة )  3سؤال )     واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  2 – 1رقم ) :       النشاط: اليوم                  التنوع االقتصادي :  الدرس: الرابع       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . الغنية بمواردها االقتصاديةطين تعتبر من الدول فلس)    (  .1
 .تشتهر فلسطين باستخراج النفط  )    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 التنوع االقتصادي

 األنشطة االقتصادية
 
 
 
  

 اعة صن –زراعة 
 خدمات
 
 

 موارد طبيعية 
 موارد بشرية

 
 
 

 موارد ملموسة
 موارد غير ملموسة

 

 يفسر المقصود بالتنوع  –1 ھ
  االقتصادي       

 

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  التنوع االقتصادييناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 

  التنوع االقتصادياستقراء مفهوم  
 األسئلة من خالل االجابة على 
 

 األشكال 
 صفحة

 (35 ) 

  
  

 ( 44()  أ  ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال ) 
  
 

 

 يذكر أسس تصنيف  –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    الموارد االقتصادية              

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 أسس تصنيف الموارد االقتصادية       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

لنقاش وعرض مجموعات وا
 االجابات امام الطالب

 
 أوراق
 أقالم

 أكمل الفراغ :  
 تصنف الموارد االقتصادية حسب أصلها  
 -----و  -----و  -----إلى  
 

 

 يميز بين الموارد االقتصادية – 3 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   حسب أصلها             

 الموارد االقتصادية حول ناقش المعلم الطالب ي  
 حسب أصلها       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الشكل
 صفحة

 (36 ) 

   
 :  أختر اإلجابة الصحيحة  
 كل ما يلي موارد طبيعية ما عدا 
 التربة ( –الزراعة  –) األرض  
 

 

 يصنف الموارد االقتصادية – 4 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   حسب طبيعتها             

 الموارد االقتصادية يناقش المعلم الطالب حول   
 حسب طبيعتها       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الشكل
 صفحة

 (36 ) 

   
 أجب بنعم أو بال :

 )   ( السياسات الحكومية والتخطيط موارد ملموسة  
 
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 

 موارد متوفرة 
 موارد محدودة

 
 

 موارد متجددة
 موارد غير متجددة

 
 

 

 يقارن بين الموارد االقتصادية – 5 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   حسب مدى انتشارها             

 الموارد االقتصادية حسب حول م الطالب يناقش المعل  
 مدى انتشارها        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الشكل
 صفحة

 (36 ) 

 
 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 كل ما يلي موارد متوفرة في الطبيعة ما عدا 
 الشمس ( -الماء  –) الهواء  
 

 

 يذكر أنواع الموارد – 6 ھ
 زمني      االقتصادية حسب عمرها ال  

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول الموارد االقتصادية حسب  
 عمرها الزمني        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الشكل
 صفحة

 (36 ) 

 : صحح ما تحته خط  
   متجددةالمعادن والنفط موارد  

 يقدر أهمية الموارد  – 1 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    دية لإلنسان      االقتصا       

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 أهمية الموارد االقتصادية لإلنسان      حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 : بم تفسر   أقالم

   ادية لإلنسان أهمية الموارد االقتص 

   أعطي أمثلة على موارد اقتصادية بشرية  .1 تقويم ختامي: 
 أعطي أمثلة على موارد اقتصادية محدودة االنتشار   .2

 

  أو عرض مقطع فيديو لبعض الموارد االقتصادية ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

     ( 44( أختبر نفسك صفحة )  3سؤال )    واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 



 ( الحصة األولى 3رقم ) :       النشاط: اليوم  التنوع االقتصادي                 الدرس: الرابع  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :صحح ما تحته خط :   المتطلب األساسي

 . النشاط االقتصادي في فلسطين الصناعةتعتبر  .1
 . بحرفة صيد السمك الضفة الغربيةتشتهر  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 الصيد البري 
 الصيد البحري

 بية الحيوانات الرعي وتر 
 
 

 الماشية –األغنام 
 الزراعة –الدواجن 

 اآلالت الحديثة
 زراعة مروية

 
 

 زراعة بعلية
 زراعة تجارية
 زراعة معاشية
 زراعة كثيفة
 زراعة واسعة

 
 
 

  يصنف األنشطة االقتصادية –1 ھ
 التي يمارسها سكان العالم        

 

 العمل في مجموعات:من خالل   
 مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  إلى الطالب يقسم  
 األنشطة االقتصادية التي يمارسها سكان العالم  حول   
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

  
 أكمل الفراغ :   
 يمارس سكان العالم أنشطة اقتصادية متعددة 
  ----و  ----و  ----مثل الصيد و  
  

 

 يقارن بين الصيد البري  –2 ھ
 والصيد البحري وأماكن        
       انتشارها       

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 الصيد البري والصيد يناقش المعلم الطالب حول   
       البحري وأماكن انتشارها  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (31 ) 

 :  صحح ما تحته خط   
 تعد سواحل شمال غرب أوروبا وسواحل  
  المصائد البريةالبيرو من أهم  
 

 

 يستنتج  أهمية تربية  – 3 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   الحيوانات في العالم          

 أهمية تربية الحيوانات في العالم   يناقش المعلم الطالب   
 الجابةالتفكير واالستفسار وا

 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (31 ) 

   
 بم تفسر :   
 أهمية تربية الحيوانات في العالم  
 
 

 

 يتكلم عن الزراعة من  – 4 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    حيث أنواعها وأماكن انتشارها         

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 وأماكن انتشارها      الزراعة من حيث أنواعهاحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 ( 43()  أ  ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )   أقالم

 
 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه اتهأدو  دور الطالب دور المعلم
 الصناعة 

 المواد الخام
 الصناعة االستخراجية

 مصادر الطاقة
 الفحم  –النفط 

 الغاز 
 الصناعة التحويلية
 الصناعات الغذائية

 
 

 يفسر أهمية الصناعة – 5 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   لدول العالم              

 لعالم       أهمية الصناعة لدول احول يناقش المعلم الطالب   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (39 ) 

 
 بم تفسر :   
  الصناعة لالقتصاد العالمي أهمية  
 

 

 يميز بين أنواع الصناعة        – 6 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 أنواع الصناعة       يناقش المعلم الطالب حول   

 واالجابة التفكير واالستفسار
 

 خريطة 
 الكتاب
 صفحة

 (39 ) 

 ( 44()  ب ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
  

 :أكتب المصطلح العلمي     تقويم ختامي: 
 ( التغيير في شكل المواد الخام وجعلها أكثر مالئمة لحاجات اإلنسان      )       .1
   ( استخراج الخامات ومصادر الطاقة من باطن األرض     )        .2

 

  أو عرض مقطع فيديو ألحد األنشطة االقتصادية ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 أعطي أمثلة على :    واجب بيتي  
 مناطق تنتشر فيها الزراعة الكثيفة وأخرى تنتشر فيها الزراعة الواسعة .1
    صناعات استخراجية وأخرى تحويلية  .2

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 



 ( الحصة الثانية  3رقم ) :       النشاط: اليوم  التنوع االقتصادي                 الدرس: الرابع  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 يارة األماكن األثرية والدينية في القدس سياحة عالجية .)    ( ز  .1
 )    ( يصدر الوطن العربي النفط للدول األجنبية  . .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 أنشطة خدماتية
 أنشطة انتاجية

 السياحة
 السياحة الداخلية
 السياحة الخارجية
 سياحة ترفيهية

 علمية  –دينية 
 عالجية 

 النقل واالتصاالت
 وسائل نقل برية

 الجوية  –بحرية 
مجال االتصاالت 
 وتكنولوجيا المعلومات

 الفاكس  –الهاتف 
 التجارة –االنترنت 

 البيع والشراء
 المستهلك –البائع 

 التجارة الداخلية
 ة التجارة الخارجي

 التصدير -االستيراد 

  يعدد األنشطة الخدماتية  –1 ھ
   

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب 
  األنشطة الخدماتية يناقش المعلم الطالب حول   
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 الشكل 
 صفحة

 (35 ) 
 

  
 ( 44( أختبر نفسك صفحة )  ج( )  1سؤال )  
  

 

   لسياحة      يفسر المقصود با –2 ھ
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 بالسياحة      يناقش المعلم الطالب حول المقصود  
 

 منالسياحة استقراء مفهوم 
 خالل االجابة على األسئلة

 

 خريطة 
 الكتاب

 صفحة 
 (40 ) 

 :  أكتب المصطلح العلمي 
 )              ( حركة االنسان وانتقاله من 

 مكان آلخر                  
 

 

 يميز بين وسائل النقل  – 3 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    ووسائل االتصاالت            

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 وسائل النقل ووسائل االتصاالت     حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 الباالجابات امام الط

 

 
 أوراق
 أقالم

   
 أكتب المصطلح العلمي :   
)              ( شركات تقدم خدمات في  

 مجال االتصاالت و التكنولوجيا والمعلومات

 

 يقارن بين التجارة الداخلية – 4 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   والتجارة الخارجية             

 الداخلية والتجارة  التجارةحول يناقش المعلم الطالب   
 الخارجية        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة 
 الكتاب

 صفحة 
 (40 ) 

 ( 44أختبر نفسك صفحة )  (  4سؤال )  
 

 

         الصف

         يخالتار
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 التعليم – الصحة 

 الخدمات الطبية 
 العالج 

 صناعة األدوية  
 

 يقدر أهمية الصحة  – 5 ھ
 والتعليم في المجتمع               

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول أهمية الصحة والتعليم  
 في المجتمع         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

  
 همية التعليم في المجتمعأبم تفسر /  
 

 

 أكتب المصطلح العلمي :       تقويم ختامي: 
 )            ( حركة انتقال األشخاص والبضائع عبر وسائل النقل  .1
   من األنشطة الخدماتية الحيوية وتقدم خدمات طبية لإلنسان (            )  .2

 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 السياحة الداخلية –عرف كل من / أ. السياحة الخارجية    جب بيتي وا 
    التجارة الداخلية  –ب. التجارة                  

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  4رقم ) :       النشاط: اليوم  التنوع االقتصادي                 الدرس: الرابع  :       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :أكمل الفراغ :   المتطلب األساسي

 .  -------و  ------تصدر فلسطين للخارج  .1
 .  -------و  -------تستورد فلسطين من الدول األجنبية  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 ألنشطة والخبراتا
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 التعاون االقتصادي
 المنافع االقتصادية

 الصناعة –الزراعة 
 النقل –التجارة 
 السياحة –االتصاالت 

 األمن الغذائي 
 التصحر –الجفاف 

 المراكز التجارية
 االتحاد األوروبي

 سوق موحدة
 يجيمجلس التعاون الخل

 مراكز البحوث العلمية
 األزمات االقتصادية

 أزمة الغذاء
 األمية –التلوث 

 أزمة المياه
 

 يعدد مجاالت التعاون  –1 ھ
  االقتصادي بين دول العالم       

 
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 مجاالت التعاون االقتصادي يناقش المعلم الطالب حول  
 بين دول العالم 

 االستفسار واالجابةالتفكير و 
 

 نص 
 الكتاب
 صفحة

 (41 ) 

  
 أكمل الفراغ : 
بين الدول في يكمن التعاون االقتصادي  

 ---و  ----و  ----المجاالت الزراعية و 
  

 

 يستنتج أهداف التعاون  –2 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   االقتصادي بين دول العالم              

 حول أهداف التعاون االقتصادي الب يناقش المعلم الط  
 بين دول العالم         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص 
 الكتاب
 صفحة

 (41 ) 

 :  أختر اإلجابة الصحيحة 
 يهدف التعاون االقتصادي إلى 
 االثنان معًا ( –محاربة الجفاف  –) تحقيق األمن الغذائي  

 

 

 يعطي نماذج من التجارب – 3 ھ
 الناجحة عالميًا في مجال       

     التعاون االقتصادي        

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 نماذج من التجارب الناجحة عالميًا في مجال حول   
 التعاون االقتصادي      

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 ابات امام الطالباالج

 

 
 أوراق
 أقالم

   
 : أجب بنعم أو بال   
 يعد االتحاد األوروبي من التجارب الناجحة )   (  

 في التعاون االقتصادي        
 

 

 يسمي دول مجلس التعاون – 4 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   الخليجي            

 لتعاون دول مجلس ايناقش المعلم الطالب حول   
 الخليجي       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 خريطة
 شبه

 الجزيرة
 العربية

 ( 43( أختبر نفسك صفحة ) ب ()   1سؤال )  
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  

ة اتفاقية الشراك
 األوروبية المتوسطية 

 للتجارة والتعاون
 اتفاقات اقتصادية

 يذكر االتفاقات االقتصادية –5 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    التي وقعتها الحكومة الفلسطينية         

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
االتفاقات االقتصادية التي وقعتها الحكومة حول   
 سطينية       الفل

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق 
 أقالم

 
 أكمل الفراغ :

 وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقيات اقتصادية مع 
 -----و  -----الدول العربية مثل  
 

 

    انشاء مجلس التعاون الخليجيبم تفسر /     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   غالق الدرسا

     ( 44( أختبر نفسك صفحة )  5سؤال )    واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  5رقم ) :       النشاط: اليوم  التنوع االقتصادي                 :  الدرس: الرابع       الثالثة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . تسمح سلطات االحتالل بحرية تنقل األشخاص والبضائع في فلسطين)    (  .1
 .  عمل االحتالل الصهيوني على تشجيع المنتجات الفلسطينية )    (  .2

يم الحقائق والمفاه
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 االقتصاد الفلسطيني
 التطور –النمو 

 االحتالل الصهيوني
 

 مصادرة األراضي
االستيالء على مصادر 

 المياه
 المواد الخام

 قصف المنشآت الصناعية
 
 

 الحصار البحري
 الحديثةالمعدات 

 الهيمنة على المعابر
 الصادرات –الواردات 

 
 خدمات الكهرباء

 المؤسسات المستقلة

 يعلل ضعف النشاط  –1 ھ
  االقتصادي في فلسطين       

 

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول ضعف النشاط االقتصادي في فلسطين  

 م بقواعد العمل في االلتزا  
 لنقاش وعرضمجموعات وا  
 االجابات امام الطالب  

 أوراق
 بم تفسر :    أقالم

  ضعف النشاط االقتصادي الفلسطيني  

 يستنتج أسباب ضعف  –2 ھ
 مساهمة النشاط الزراعي        
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب    والصناعي في االقتصاد القومي           

 حول أسباب ضعف مساهمة النشاط ش المعلم الطالب يناق 
 الزراعي والصناعي في االقتصاد القومي       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الشكل 
 صفحة

 (42 ) 

 أختر اإلجابة الصحيحة :  
 كل ما يلي من أسباب ضعف النشاط   
 الزراعي ما عدا  

 تجريف األراضي الزراعية  -
 ياه السيطرة على مصادر الم -
 تدمير المصانع -

 

 يعدد ممارسات االحتالل  – 3 ھ
 اإلسرائيلي ضد االقتصاد       
     الفلسطيني       

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد االقتصاد حول   
 الفلسطيني      

  
اعد العمل في االلتزام بقو 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 :  أجب بنعم أو بال   
 )   ( تتحكم إسرائيل في المعابر الدولية لفلسطين 
 )   ( تسمح سلطات االحتالل بدخول المواد الخام 

 الالزمة للصناعة الفلسطينية        

 

 يقترح طرقًا للتغلب على  – 4 ھ
 ممارسات االحتالل اإلسرائيلي      

 ضد االقتصاد الفلسطيني           
 :من خالل العمل الجماعي وحل المشكالت   
 يناقش المعلم الطالب حول طرقًا للتغلب على ممارسات 

 االحتالل اإلسرائيلي ضد االقتصاد الفلسطيني       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 أوراق
  لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي المستمراقترح حاًل   أقالم

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  
 

    ( 43قضية للنقاش صفحة )     تقويم ختامي: 

  ض مقطع فيديو لتجريف األراضي أو تدمير المصانعأو عر ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

  (   43( أختبر نفسك صفحة )  6سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ( 2,  1رقم ) :       النشاط: اليوم  الحروب                       ول  :الدرس: األ        الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . حرب 2014يعتبر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام )    (  .1
 .  استخدم االحتالل اإلسرائيلي شتى الوسائل في عدوانه على قطاع غزة)    (  .2

لمفاهيم الحقائق وا
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 الحروب 

 ظاهرة عالمية
 
 
 

 المواجهة بين طرفين
 األسلحة 

 
 
 
 

 أسباب اقتصادية 
 الصراع على الموارد
 األسواق العالمية 

 
 

 الموارد األولية
 الكأل و الماء

 

  يفسر مفهوم الحرب –1 ھ
 

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  الحربيناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 

 من الحرب استقراء مفهوم  
 خالل االجابة على األسئلة 
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (41 ) 

  
 أكتب المصطلح  

 ظاهرة عالمية قديمة مارستها الشعوب تقوم)        ( 
 المواجهة بين طرفين أو أكثرعلى أساس             

  

 

 يعطي أمثلة على الحروب –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    واألدوات المستخدمة فيها              

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 حول أمثلة على الحروب واألدوات المستخدمة فيها         

  
االلتزام بقواعد العمل في 

جموعات والنقاش وعرض م
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 :  أختر اإلجابة الصحيحة 
 بالعدوان على قطاع غزة  2014قام عام  
 األمريكي ( –الصهيوني  –البريطاني االحتالل ) 
 

 

 يستنتج أسباب الحروب – 3 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   التي قامت في العالم            

 أسباب الحروب التي قامتحول يناقش المعلم الطالب   
 في العالم       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 الشكل 
 صفحة

 (48 ) 

   
 :  أكمل الفراغ  
 ---و ---و ---أسباب الحروب اقتصادية و 
 
 

 

 يعطي أمثلة لحروب قامت – 4 ھ
 :طار األفكار اسلوب استماستخدام ب   ألسباب اقتصادية             

 يناقش المعلم الطالب حول أمثلة لحروب قامت   
 ألسباب اقتصادية        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (49 ) 

 أجب بنعم أو بال :  
 )   ( الحروب التي قامت في شبه الجزيرة العربية قبل 

 اإلسالم حروب ألسباب اقتصادية       
 

         الصف

         التاريخ
 



فاهيم الحقائق والم
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 األسباب الدينية
 الحروب المدمرة

 حرب الثالثين عام 
 الحروب الفرنجية

 
 األسباب القومية
 إقليم مقدونيا

 شبه جزيرة البلقان
 االتحاد اليوغسالفي

 
 األسباب السياسية
 العالقات الدولية

 قنصلية

 يسمي الحروب التي قامت – 5 ھ
 :اسلوب العصف الذهني استخدام ب   في العالم ألسباب دينية              

 الحروب التي قامت في يناقش المعلم الطالب حول   
 العالم ألسباب دينية        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (49 ) 

 
 ( 58( أختبر نفسك صفحة )  ج()   1)  سؤال 
 

 

 يذكر الحروب التي قامت  – 6 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   في العالم ألسباب قومية              

 الحروب التي قامت فييناقش المعلم الطالب حول   
 العالم ألسباب قومية         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 بالكتا

 صفحة
 (49 ) 

 : أختر اإلجابة الصحيحة  
 كل ما يلي حروب قامت ألسباب قومية ما عدا 

 الحروب الفرنجية  -
 النزاع على إقليم مقدونيا  -
  الصراع بين أقاليم جزر البلقان  -

 

 يبين الحروب التي قامت  – 1 ھ
 :ر اسلوب استمطار األفكااستخدام ب   في العالم ألسباب سياسية              

 الحروب التي قامت فييناقش المعلم الطالب حول   
 العالم ألسباب سياسية         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (49 ) 

 : صحح ما تحته خط  
 م  1853الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا عام  
   دينيةحرب ألسباب   

 

    -----و  ------و  -----كك االتحاد اليوغسالفي إلى عدة دول منها أكمل الفراغ : تف    تقويم ختامي: 

  عرض مقطع فيديو من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

     ( 58( أختبر نفسك صفحة )  3سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 



 (  3رقم ) :       النشاط: اليوم  الحروب                       الدرس: األول  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :صحح ما تحته خط :   المتطلب األساسي

 .  البريطانييقوم الفلسطينيون حاليًا االحتالل  .1
 .  م 1948احتلت إسرائيل قطاع غزة بعد حرب عام  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 الحروب
 الحروب األهلية
 طرفين محليين

 
 

 الحرب األهلية اللبنانية
 الحرب األهلية الروسي

 
 
 ة

 األهلية الصينية الحرب
الحروب األهلية في 

 الدول العربية
 
 

 الحرب اإلقليمية 
 منطقة جغرافية محددة
 الحرب اللبنانية التشادية 

 

  يذكر أنواع الحروب –1 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   

 أنواع الحروبيناقش المعلم الطالب حول   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 
 الشكل
 صفحة

 (50 ) 

  
 أكمل الفراغ :   
 ---و ---و ---تنقسم الحروب إلى أهلية و 
  

 

يفسر المقصود بالحروب  –2 ھ
 األهلية        

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 ش المعلم الطالب حول مفهوم الحروب األهليةيناق 
 

  استقراء مفهوم الحروب األهلية 
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 ر الكتابصو 
 صفحة 

 (50 ) 
 (51 ) 

 أكتب المصطلح   
 ( الحروب الداخلية التي تقوم بين        )    

 طرفين أو أكثر في الدولة أو المجتمع            
  

 

 يعطي أمثلة على – 3 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    حروب أهلية            

 نقاش  إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء الطالب يقسم  
 على حروب أهلية     حول أمثلة   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 صور الكتاب
 صفحة 

 (50 ) 
 أوراق
 أقالم

   
 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 كل ما يلي من الحروب األهلية ما عدا  
 (تشاديةالالليبية  –الحرب الصينية  –)الحرب اللبنانية 
 
 

 

 يستنتج المقصود  – 4 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   بالحرب اإلقليمية             

 المقصود بالحرب اإلقليمية      حول يناقش المعلم الطالب   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 صور الكتاب
 صفحة 

 (50 ) 
 

 أكتب المصطلح   
 و أكثر في ( تقوم بين طرفين أ    )         

 منطقة جغرافية محددة النطاق               
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 

 الحرب العراقية اإليرانية
 الحرب بين الكوريتين

 الحرب العربية اإلسرائيلية
 
 
 لعالميةالحروب ا

 الحرب العالمية األولى
 الحرب العالمية الثانية

 

 يعطي أمثلة على  – 5 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    حروب إقليمية              

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 أمثلة على حروب إقليمية       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

اش وعرض مجموعات والنق
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 
 ( 58( أختبر نفسك صفحة )  أ()   2سؤال )  
 

 

 يعلل اعتبار الحروب  – 6 ھ
 العالمية أكبر أنواع الحروب            

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 اعتبار الحروبأسباب حول يناقش المعلم الطالب   
 حروب       العالمية أكبر أنواع ال  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور الكتاب
 صفحة 

  (51 ) 

 ( 51()  أ ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )  
  

    بم تفسر / تعتبر الحروب العالمية من أكبر أنواع الحروب     تقويم ختامي: 

  م أو العالمية 1948رب أو صور من حماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ عرض مقطع فيديو   اغالق الدرس

     م  1961أكتب تقرير في ثالث أسطر عن حرب عام    واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



  ) أ , ب ( ( 4رقم ) :       النشاط: اليوم                  الحروب       الدرس: األول  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . شارك العرب في الحرب العالمية األولى مع الدولة العثمانية)    (  .1
 .  تأثر الوطن العربي بالحروب العالمية)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 ألنشطة والخبراتا
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 الحروب العالمية
 اتساع نطاقها
 تعدد أطرافها
 نتائج وخيمة

 الظروف الدولية
 تهيئة المناخ

 الحرب العالمية األولى
 الحرب العالمية الثانية

 دول الحلفاء
 دول المحور
 دول الوسط

 
 الحرب الباردة

 الصراع –التنافس 
 تصريحات القادة –التوتر 

 تبادل االتهامات
 سباق التسلح
 غزو الفضاء

 تجارب األسلحة
 المناورات

  يوضح مفهوم الحرب العالمية –1 ھ
   

 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  العالمية يناقش المعلم الطالب حول مفهوم الحرب 
 

 العالميةاستقراء مفهوم الحرب  
 بة على األسئلةمن خالل االجا  
 

 خرائط 
 الكتاب
 صفحة

 (52 ) 

  
 أكتب المصطلح  

 حروب استمرت لعدة سنوات وشملت معظم)        ( 
 القارات ونتائجها انعكست على العالم             

  
 

 

 يعدد الدول المتحاربة حسب  –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل           تحالفاتها في كلى الحربين       

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 الدول المتحاربة حسب تحالفاتها في كلى الحربين       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أطالس
 أوراق
 أقالم

 أختر اإلجابة الصحيحة :  
 عالمية األولى شاركت الدولة العثمانية في الحرب ال 
 الوسط ( –المحور  –إلى جانب دول ) الحلفاء  
 

 

      يستنتج مفهوم الحرب الباردة – 3 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 مفهوم الحرب الباردة     حول يناقش المعلم الطالب   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (53 ) 

   
 ( 58أختبر نفسك صفحة ) ()  ب (  2سؤال )  
 
 

 

       يوضح مظاهر الحرب الباردة – 4 ھ

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 مظاهر الحرب الباردة      يناقش المعلم الطالب حول   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (53 ) 

 أجب بنعم أو بال :  
 تحادقامت الحرب الباردة بين اال)   (  

 السوفيتي وفرنسا       
 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 العروض العسكرية

 تجنيد العمالء
 انهيار االتحاد السوفيتي

 يذكر متى انتهت  – 5 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة ستخدام اب   الحرب الباردة             

 انتهاء الحرب الباردة      يناقش المعلم الطالب حول   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (53 ) 

 
 ( 58( أختبر نفسك صفحة )  ب()   1سؤال )  
 

 

    لى والثانية ما هي دول المحور التي شاركت في كل من الحرب العالمية األو     تقويم ختامي: 

  أو صور للحرب العالمية األولى أو الثانيةماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ عرض مقطع فيديو   اغالق الدرس

  (    58( أختبر نفسك صفحة )  4سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  5رقم ) :       النشاط: اليوم  الحروب                       الدرس: األول  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 .أدت الحروب مع االحتالل اإلسرائيلي إلى تنمية االقتصاد الفلسطيني)    (  .1
 .  تعمد االحتالل اإلسرائيلي في حروبه تدمير المصانع واغتيال الشخصيات  )    ( .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 نتائج الحروب
 المجتمع الدولي

 النتائج االقتصادية
 نفقات مادية

 سائل االنتاجخسائر بو 
 البنى التحتية

 مطارات –موانئ 
 طرق –بنوك 

 شبكات مياه –جسور 
 كهرباء

 نتائج اجتماعية 
 الجرحى –القتلى 
 المفقودين –األسرى 

 المشردين –المشوهين 
 

 النتائج السياسية
 انهيار االمبراطوريات

 ابرام االتفاقيات
 سقوط األنظمة

 يبين أهم نتائج الحرب  –1 ھ
  لمية الثانيةالعا       

 
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
  نتائج الحرب العالمية الثانيةيناقش المعلم الطالب حول   
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (54 ) 

  
 أكمل الفراغ :  
 ترتب على الحروب مجموعة من النتائج منها 
  -----و  ------و  -----النتائج  
  

 

        يحدد النتائج االقتصادية للحروب –2 ھ

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 النتائج االقتصادية للحروب       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 ( 58تبر نفسك صفحة ) ( أخ 5سؤال ) 
  

 يعدد النتائج االجتماعية – 3 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   للحروب              

 يناقش المعلم الطالب حول النتائج االجتماعية للحروب        
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (54 ) 

   
 :  صحح ما تحته خط  
 ى التحتية والخسائر في وسائل االنتاج تدمير البن 
 للحروب  اقتصاديةنتائج  
 

 

 يوضح النتائج السياسية  – 4 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    للحروب               

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 النتائج السياسية للحروب       حول   

  
 االلتزام بقواعد العمل في

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 كل ما يلي من النتائج السياسية للحروب ما عدا 
 المشردين( –انتشار الفوضى  –)االنقالبات العسكرية  

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 الثورات –الفوضى 

 االنقالبات العسكرية
 حركات التحرر

 حق تقرير المصير
 حركة التحرير الوطني الجزائري

 الثورة الفلسطينية

 يقدر دور الحروب التي  – 5 ھ
 خاضتها حركات التحرر        
 الوطني ضد االستعمار في       
 لى االستقالل       الحصول ع       

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 دور الحروب التي خاضتهاحول يناقش المعلم الطالب   
 حركات التحرر الوطني ضد االستعمار في الحصول   
 على االستقالل         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

صور من 
 الثورة 

 الفلسطينية

 
 ما النتيجة المترتبة على : 
 اربة حركات التحرر للدول االستعمارية مح 
 

 

    ما النتائج االجتماعية للحروب ؟    تقويم ختامي: 

  تدمير -أسرى  –جرحى  –أو صور قتلى ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ عرض مقطع فيديو   اغالق الدرس

     ة خالل عدوانه على قطاع غزةأكتب في ثالث سطور عن تدمير االحتالل للمنشآت الفلسطيني   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  6رقم ) :       النشاط: اليوم  الحروب                       الدرس: األول  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . تقوم المنظمات الدولية بحماية المدنيين أثناء الحروب)    (  .1
 .  تسمح إسرائيل لمنظمة الصليب االحمر بالقيام بمهامها خالل عدوانها على قطاع غزة)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 لتقويما
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 االتفاقات الدولية
 معركة سولفر ينو
 المنظمات المحايدة

 األسرة الدولية
 األسرى –المتحاربين 
 المدنيين –الجرحى 

 المؤسسات الدولية
 اللجنة الدولية

 للصليب األحمر 
 اتفاقيات جنيف األربعة

 الطواقم الطبية
 البروتوكول

 القليميةالحروب ا
 حركات التحرر

 النزاعات المسلحة
 ترحيل المواطنين
 توطين أغراب
 معاهدة أوتاوا

 
 

 يبين متى انبثقت فكرة وضع  –1 ھ
  حد للمعاناة التي تسببها الحروب    
 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 متى انبثقت فكرة وضع حديناقش المعلم الطالب حول   
 ها الحروبللمعاناة التي تسبب  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص
 الكتاب  

 صفحة 
 (56 ) 

  
 أكمل الفراغ :  
 انبثقت فكرة وضع حد للمعاناة التي تسببها  
 -------الحروب على يد  
  

 

 يحدد مهمة اللجنة الدولية  –2 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   للصليب األحمر              

 مهمة اللجنة الدوليةمعلم الطالب حول يناقش ال  
 للصليب األحمر          

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 شعار
 الصليب
 األحمر
 الدولي

 أختر اإلجابة الصحيحة :  
 تأسست اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 

 م ( 1916 –م  1863 –م  1816)   
 

 يوضح بنود اتفاقيات  – 3 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    ربعة     جنيف األ        

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 بنود اتفاقيات جنيف األربعة     حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 نص
 اتفاقية  

 جنيف
 الرابعة 

   
 أجب بنعم أو بال :  
 اتفاقيات جنيف األربعة على )   ( نصت  

 حماية الجنود الجرحى والمرضى        
 

 

 يفسر المقصود  – 4 ھ
 بمعاهدة أوتاوا             

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول معاهدة أوتاوا   
 

 استقراء مفهوم معاهدة أوتاوا  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 

 ( 58()  د ( أختبر نفسك صفحة )  1ال ) سؤ   
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 األلغام األرضية
 النزاعات المسلحة

 تعقروا نخالً 
 الصوامع

 يدلل على أن اإلسالم  – 5 ھ
 ماية المدنيينعمل على ح       

 أثناء الحروب              
 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 دور اإلسالم في حماية المدنيين أثناء الحروب حول   
 
 
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 
 
 
 

 وصية 
 رأبو بك

 صفحة
 (51 ) 

 أختر اإلجابة الصحيحة :   
 الخليفة الذي أوصى بعدم قتل الشيوخ  
 واألطفال والنساء هو  

 عمر بن الخطاب  -
 أبو بكر الصديق -
 عثمان بن عفان  -

 

    ( 51نفكر ونناقش صفحة )     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

     ي نصوص البروتوكوالن األول والثاني التفاقيات جنيف األربعة ما ه  واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



  ) أ , ب ( ( 1رقم ) :       النشاط: اليوم                        االنفجار السكاني :  الدرس: الثاني       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . يعتبر قطاع غزة من أعلى معدالت النمو السكاني )    (  .3
 .  الزيادة السكانية الكبيرة تحتاج لزيادة في الموارد )    (  .4
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 لخبراتاألنشطة وا
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 االنفجار السكاني

 ارتفاع معدل المواليد
 انخفاض معدل الوفيات

 
 

 خلل في التوازن
 الموارد الغذائية

 الموارد االقتصادية
 نظرية مالثوس

 
 متوالية هندسية
 متوالية حسابية

 الفقر –المجاعات 
 الحروب –المرض 

 
 

 شي األمراضتف
 انتقادات

 التقدم العلمي
  

 يفسر المقصود باالنفجار  –1 ھ
  السكاني       

 

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  االنفجار السكانييناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 
 

 االنفجار السكاني استقراء مفهوم  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 
 الجدول
 صفحة

 (59 ) 

  
 ( 68()  أ ( أختبر نفسك صفحة )  2ل ) سؤا 
  

 

 يعلل التزايد السكاني المتسارع –2 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   في عدد السكان في العالم               

 حول التزايد السكاني المتسارع في يناقش المعلم الطالب   
 عدد السكان في العالم         

 جابةالتفكير واالستفسار واال
 

 
 الجدول
 صفحة

 (59 ) 

 :  بم تفسر 
 التزايد الكبير في عدد السكان 
 

 

 يستنتج المتوالية التي  – 3 ھ
 يتزايد بها كل من السكان        
 والغذاء في العالم             

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 التي يتزايد بها كل من السكان والغذاء  المتواليةحول   
 في العالم        

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 الجدول
 صفحة

 (60 ) 
 أوراق
 أقالم

   
 أجب بنعم أو بال :  
 )   ( يتزايد السكان وفق متتالية حسابية بينما  

 الية هندسية يتزايد الغذاء وفق متت       
 

 

 يفسر تعرض نظرية – 4 ھ
 مالثوس إلى الكثير        
       من االنتقادات       

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 تعرض نظرية مالثوسيناقش المعلم الطالب حول   
 إلى الكثير من االنتقادات        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الجدول
 صفحة

 (60 ) 
 : تفسر بم  
  تعرض نظرية مالثوس لكثير من االنتقادات 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 الدول النامية
 الدول المتقدمة

 يعلل ظهور مشكلة  – 5 ھ
 االنفجار السكاني في الدول      
 النامية بينما ال تظهر في      

 الدول المتقدمة            

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 ظهور مشكلة االنفجار السكاني في الدول الناميةحول   
 بينما ال تظهر في الدول المتقدمة        

  
االلتزام بقواعد العمل في 

والنقاش وعرض  مجموعات
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 
 بم تفسر :  
 تزداد مشكلة االنفجار السكاني في الدول النامية  
 

 

 يقترح حلواًل لمشكلة  – 6 ھ
        االنفجار السكاني        

 : حل المشكالت اسلوب استخدام ب  
حلواًل لمشكلة االنفجار يناقش المعلم الطالب حول   
 سكاني        ال

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 أجب بنعم أو بال :   
زيادة االنتاج يساهم في حل مشكلة )   (  

 االنفجار السكاني 
 

 

    بم تفسر / ظهور مصطلح االنفجار السكاني     تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

 (  59جدول صفحة ) من خالل ال  واجب بيتي  
 متى تضاعف عدد سكان العالم للمرة األولى .1
    كم من الزمن احتاج سكان العالم للتضاعف في المرة الثانية والثالثة  .2

 

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 



  (  2رقم ) :       النشاط: اليوم  االنفجار السكاني                       الدرس: الثاني  :         الرابعةالوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 .ارتفاع معدل الوفيات يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد السكان )    (  .1
 . ة االنفجار السكانيالتقدم العلمي وزيادة االنتاج يساهم في حل مشكل)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 الزيادة الطبيعية
 ارتفاع معدل المواليد
 انخفاض معدل الوفيات
 االنفجار السكاني
 الرعاية الصحية

 
 اللقاحات –األدوية 
 ت الحيويةالمضادا

 األوبئة –األمراض 
 السل  –الكوليرا 

 
 الغذاء –المالريا 

 الصحة العامة  –الجوع 
 العادات والتقاليد 

 الزواج المبكر
 

 فترة االنجاب
 أيدي عاملة
 دخل األسرة

 

  يعدد أسباب االنفجار السكاني –1 ھ
 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 اب االنفجار السكانيأسبيناقش المعلم الطالب حول   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (61 ) 
 

  
 ما النتيجة المترتبة على:  
 ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات  
  

 

 يوضح دور الرعاية الصحية –2 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   في مشكلة االنفجار السكاني                

 دور الرعاية الصحية في يناقش المعلم الطالب حول   
 مشكلة االنفجار السكاني           

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (61 ) 

 أختر اإلجابة الصحيحة :  
 من األمراض التي كانت سبب في زيادة عدد الوفيات 

 االثنان معًا ( –السل  –) الكوليرا   
 

 

 يتكلم عن الغذاء كعامل  – 3 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   من عوامل االنفجار السكاني            

 الغذاء كعامل من عوامل حول يناقش المعلم الطالب   
 االنفجار السكاني         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (61 ) 

   
 أجب بنعم أو بال :  
 الغذاء أدى إلى تقليل المجاعات توفر)   (  

 وتحسن الصحة العامة       
 

 

 يبين دور العادات والتقاليد  – 4 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    في مشكلة االنفجار السكاني           

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 لسكاني      حول دور العادات والتقاليد في مشكلة االنفجار ا  

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 بم تفسر :  
 لعبت العادات والتقاليد دور في مشكلة  
  االنفجار السكاني  

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب لمدور المع
 المستوى التعليمي
 عالقة عكسية

 التخطيط –الوعي 
 المتطلبات الحياتية

 يوضح دور المستوى  – 5 ھ
 التعليمي في مشكلة        
 االنفجار السكاني              

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 في يناقش المعلم الطالب حول دور المستوى التعليمي  
 مشكلة االنفجار السكاني         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (61 ) 

 
 ما النتيجة المترتبة على :  

 انخفاض المستوى التعليمي في بعض المجتمعات
 

 

     تكلم عن دور تحسن مستوى الرعاية الصحية في تفاقم مشكلة االنفجار السكاني    تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

  (    69( أختبر نفسك صفحة )  3سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (   3رقم ) :       النشاط: اليوم  االنفجار السكاني                       ي  :الدرس: الثان       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 .يشكل التزايد المستمر في عدد السكان في فلسطين عبًأ على الدولة )    (  .1
 . زيادة عدد السكان الكبير تعمل على الحد من ظاهرة الفقر)    (  .2

ئق والمفاهيم الحقا
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 االنفجار السكاني
 اآلثار السلبية
 الدول النامية

 الجوع  –الفقر 
 غذاء كاف

 معدالت االعالة
 كبار السن –األطفال 

 سن العمل
 تضخم أعداد سكان المدن 

 سكانيةأزمات 
 ازدحامات مرورية

 التلوث
 توفر الخدمات

 االحتياجات االستهالكية
 المشاريع االنتاجية
 التنمية المستديمة
 استنزاف الموارد
 اجتثاث الغابات

 

 يوضح اآلثار السلبية  –1 ھ
  لالنفجار السكاني       

 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 السلبية لالنفجار اآلثار يناقش المعلم الطالب حول   
  السكاني  
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (62 ) 
 

  
 ما النتائج المترتبة على االنفجار السكاني 
  

 

 يبين أين تنتشر ظاهرة  –2 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   الفقر والجوع                

 ظاهرة الفقر والجوع         يناقش المعلم الطالب حول انتشار   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (62 ) 

 أجب بنعم أو بال : 
 معظم األشخاص الذين يعانون من الفقر)   (  

 يتركزون في الدول المتقدمة       
 

 

 يعلل ارتفاع معدالت  – 3 ھ
 االعالة في الدول التي       
 السكاني        تعاني من االنفجار      

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 ارتفاع معدالت االعالة في حول يناقش المعلم الطالب   
 الدول التي تعاني من االنفجار السكاني         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (62 ) 

   
 بم تفسر :  
 ارتفاع معدالت االعالة في الدول التي تعاني 
  من االنفجار السكاني  

 

 يعدد المشاكل الناتجة عن  – 4 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    تضخم أعداد سكان المدن             

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 المشاكل الناتجة عن تضخم أعداد سكان المدن      حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

والنقاش وعرض  مجموعات
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 : أكمل الفراغ  
 من المشاكل الناتجة عن تضخم أعداد سكان  
  ------و  ------و  -----المدن  

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 الزحف العمراني
 النظم البيئية

 
 
 
 

 يوم السكان العالمي
 البيئة والتنمية

 

 يعلل اهمال المشاريع  – 5 ھ
 االنتاجية وصعوبة تحقيق        
 التنمية في الدول التي تعاني      
 من االنفجار السكاني            

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 ل المشاريع االنتاجيةاهماحول يناقش المعلم الطالب   
 وصعوبة تحقيق التنمية في الدول التي تعاني من   
 االنفجار السكاني       

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (63 ) 
 

 
 بم تفسر :  
 اهمال المشاريع االنتاجية في الدول التي تعاني  
  من االنفجار السكاني  
 

 

 نزافيعطي أمثلة على است – 6 ھ
 الموارد في الدول التي        
 تعاني من االنفجار السكاني              

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 أمثلة على استنزاف الموارد في الدول التي تعانيحول   
 من االنفجار السكاني          

  
ل في االلتزام بقواعد العم

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (63 ) 
 أوراق
 أقالم

 ( 69( أختبر نفسك صفحة )  ب()   2سؤال )  
  

  (    69( ) أ ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )     تقويم ختامي: 

  استنزاف الموارد –الفقر  –للتلوث أو صور أو مقاطع فيديو ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

     أكتب في ثالث سطور عن األعباء التي تتحملها الدولة في توفير الخدمات لألعداد المتزايدة للسكان  واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 



 (   4رقم ) :       النشاط: اليوم  االنفجار السكاني                       الدرس: الثاني  :       الرابعة  الوحدة:     التاسع     الصف: 
  :صحح ما تحته خط :   المتطلب األساسي

 . تحديد النسلدعا الدين اإلسالمي إلى  .1
 على المجتمع . آثار إيجابيةاالنفجار السكاني له  .2
م الحقائق والمفاهي

 األهداف والقيم واالتجاهات
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 اآلثار السلبية
 الحد من النسل
 تنظيم النسل
 التخطيط

 
 احتياجات المجتمع

 نشر الوعي
 التوسع الرأسي 
 الوسائل الحديثة
 التوسع األفقي

 
 األدوية

 اللقاحات الطبية
 ستوى الصحيرفع الم

 
 األمراض السارية

 الحصبة –الكوليرا 
 الجحدري

 يستنتج طرقًا لمواجهة مشكلة  –1 ھ
  االنفجار السكاني      

 

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول طرق مواجهة مشكلة   
 االنفجار السكاني   
 

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (65 ) 

 أختر اإلجابة الصحيحة : 
 يمكن مواجهة االنفجار السكاني من خالل  

 التوسع الرأسي في االنتاج الزراعي -
 رفع المستوى الصحي -
 االثنان معاً  -

 

 يفرق بين تنظيم النسل –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    وتحديد النسل               

 راء نقاش إلى مجموعات ويطلب منهم اج الطالب يقسم  
 حول الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل          

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 اآلية
 القرآنية
 صفحة

 (64 ) 
 

 :  أكتب المصطلح 
 ( جعل فترة زمنية بين كل إنجاب وآخر       )  
 

 

 يعلل تبني الحكومة  – 3 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب   ينية سياسة تحديد النسل      الص     

 يناقش المعلم الطالب حول تبني الحكومة الصينية   
 سياسة تحديد النسل        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص
 الكتاب
 صفحة

 (64 ) 

 بم تفسر :  
 سن الحكومة الصينية تشريعات تمنع الزوجين 
 من طفل من انجاب أكثر 
   

 

 يبين دور التقدم الصحي  – 4 ھ
 في مواجهة مشكلة      
 االنفجار السكاني           

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 دور التقدم الصحي في مواجهة مشكلة حول   
 االنفجار السكاني        

  
مل في االلتزام بقواعد الع

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 أجب بنعم أو بال :  
  )   ( رفع المستوى الصحي وانتاج األدوية واللقاحات 

 الطبية يحد من مشكلة االنفجار السكاني      
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 أختر اإلجابة الصحيحة :    تقويم ختامي:  

 تبنت الحكومة الصينية سياسة منع الزوجين من انجاب أكثر من طفل عام .1
 م ( 2015 –م  2013 –م  1918) 

    طفلين ( –أطفال  4 –أطفال  3م للزوجين بإنجاب )  2015سمحت الحكومة الصينية عام  .2

 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

  (    69( أختبر نفسك صفحة )  4سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ب ( –) أ (  5رقم ) :       النشاط: اليوم  االنفجار السكاني                       ثاني  :الدرس: ال       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 .االحتالل اإلسرائيلي سبب االزدحام السكاني في قطاع غزة )    ( يعتبر  .1
 .   تعتبر الضفة الغربية أعلى مناطق العالم كثافة سكانية)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 

 االزدحام 
 االكتظاظ السكاني
 الزيادة الطبيعية
 التهجير القصري

 
 العصابات الصهيونية

 مخيمات –تشريد 
 الكثافة السكانية

 البطالة 
 

 عالفقر المقد
 أزمات إسكانية
 حق العودة 
 تعويضات

 

 المدن –القرى 
 الديار البدوية

 شهادات تسجيل

 يفسر أسباب مشكلة االكتظاظ –1 ھ
  السكاني في قطاع غزة       

 
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 حول أسباب مشكلة االكتظاظ يناقش المعلم الطالب   
 السكاني في قطاع غزة 

 ر واالجابةالتفكير واالستفسا
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (66 ) 
 

  
 ( 69()  ج ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
  

 

 يسمي القرى والمدن التي  –2 ھ
 ُهجر منها الفلسطينيون إلى       
 قطاع غزة               

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 قرى والمدن التي ُهجر منها الفلسطينيون إلىحول ال  
 قطاع غزة           

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 خريطة 
 فلسطين
 أوراق
 أقالم

 أكمل الفراغ :   
 من المدن والقرى التي ُهجر منها الفلسطينيون  
 ----و  ----و  ----إلى قطاع غزة  
 

 

 يعدد النتائج التي ترتبت  – 3 ھ
 على االكتظاظ السكاني في       
 قطاع غزة             

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول النتائج التي ترتبت على  
 االكتظاظ السكاني في قطاع غزة         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

    
 ترتبة على :ما النتيجة الم  
 االكتظاظ السكاني في قطاع غزة 
 

 

 يعلل ارتفاع معدالت  – 4 ھ
 البطالة واألزمات اإلسكانية      
 الخانقة في قطاع غزة            

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 ارتفاع معدالت البطالة حول يناقش المعلم الطالب   
 ة      واألزمات اإلسكانية الخانقة في قطاع غز  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
لمنازل  

 مدمرة
 بم تفسر :  
  ارتفاع معدالت البطالة في قطاع غزة  

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 حق العودة 
 تعويضات

 المدن –القرى 
 الديار البدوية

 شهادات تسجيل

 يوضح على ماذا ينص  – 5 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل           194رقم قرار األمم المتحدة      

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
        194نص قرار األمم المتحدة رقم حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

وعرض مجموعات والنقاش 
 االجابات امام الطالب

 

 نص قرار
 رقم

194 
 
 ( 68( أختبر نفسك صفحة )  3()  1سؤال )  
 

 

 يقدر أهمية حق العودة  – 6 ھ
 :  العصف الذهنياسلوب استخدام ب           لالجئين الفلسطينيين        

 أهمية حق العودة لالجئينيناقش المعلم الطالب حول   
  الفلسطينيين          

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور 
 الكتاب
 صفحة

 (61 ) 

 كيف يمكن لعودة الالجئين أن تساهم في حل   
 مشكلة االكتظاظ السكاني في قطاع غزة   
 

 

  (    69( أختبر نفسك صفحة )  5سؤال )   تقويم ختامي: 

  جمة عنهلالكتظاظ السكاني أو المشاكل النايو أو صور أو مقاطع فيدماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

  (    69صفحة )  ( 1نشاط تطبيقي رقم )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



 (   2 - 1رقم ) :       النشاط: اليوم  المجاعات                        الدرس: الثالث  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة تسبب في حدوث مجاعات)    (  .1
 .   النمو السكاني الكبير يعمل على التخفيف من المجاعات )    (  .2
الحقائق والمفاهيم 

 األهداف االتجاهاتوالقيم و 
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 

 المغرب األقصى
 انحباس المطر

 المجاعة –الجراد 
 السلوكيات السيئة

 

 األسباب الطبيعية
 تلف المحاصيل
 األمراض واألوبئة
 موجات البرد 

 
 الصقيع –االنجماد 

 اآلفات الزراعية
 ب البشريةاألسبا
 االستعمار –الحروب 

 
 سوء التغذية

 الحروب األهلية
 ضعف التعاون الدولي

 األسرة الدولية
 

  يوضح مفهوم المجاعة  –1 ھ
 

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 المجاعةيناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 
 

 من المجاعة استقراء مفهوم  
 خالل االجابة على األسئلة 
 

 صور
 ابالكت

 صفحة
 (10 ) 

  
 ( 11()  أ ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
  

 

 يذكر أقسام أسباب المجاعة –2 ھ

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 أسباب المجاعةيناقش المعلم الطالب حول   

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (10 ) 

 أكمل الفراغ :  
 ---و  ---ت إلى عوالم تعود أسباب المجاعا 
 

 

 يعدد األسباب الطبيعية  – 3 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    للمجاعات       

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 األسباب الطبيعية للمجاعاتحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

   
 : أختر اإلجابة الصحيحة   
  كل ما يلي من األسباب الطبيعية للمجاعات ما عدا 
 اآلفات الزراعية ( –الجفاف  –) االستعمار  
 

 

 يبين األسباب البشرية  – 4 ھ
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب         للمجاعات       

 للمجاعات       األسباب البشريةيناقش المعلم الطالب حول   
 التفكير واالستفسار واالجابة

 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (12 ) 

 بم تفسر :  
 يعتبر االستعمار سبب من أسباب وجود  
  المجاعات في المجتمع  

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 هنتائج أدواته دور الطالب دور المعلم
 استنزاف الموارد
 المشكالت البيئية

 التلوث –التصحر 
 االنحباس الحراري

 يقترح حلواًل لمشكلة  – 5 ھ
 باستخدام أسلوب حل المشكالت والعمل الجماعي          المجاعات في العالم       

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 عالم       حلواًل لمشكلة المجاعات في الحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 
 :  أجب بنعم أو بال 
  )   ( االستغالل األمثل للموارد يقضي على المجاعة 
 

 

  (    11( أختبر نفسك صفحة )  1( )  1سؤال )   تقويم ختامي: 

  أو صور أو مقاطع فيديو لمناطق تعرضت لمجاعاتمن درسنا اليوم ؟  ماذا استفدنا  اغالق الدرس

  (    11( أختبر نفسك صفحة )  3سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (   4 - 3رقم ) :       النشاط: اليوم  المجاعات                        الدرس: الثالث  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . يواجه الشعب الفلسطيني الحصار اإلسرائيلي بمجهوداته الذاتية)    (  .1
 . يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة وضع صعب بسبب الحصار)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 تفشي األمراض
 سوء التغذية

 ارتفاع معدالت الوفاه
 هجرة السكان

 ارهاق ميزانية الدولة
 

 المديونية
 التبعية السياسية

 المنظمة العربية للتنمية
 ات االقليمية المنظم

 المنظمات الدولية
 

 منظمة الفاو
 منظمة اليونيسيف

 الجفاف –التصحر 
 

 الصليب األحمر
 الهالل األحمر
 مساعدات طارئة

 حصار –حروب 
 

 يبين النتائج المترتبة  –1 ھ
  على المجاعات       

 
 العمل في مجموعات:من خالل   
 ش إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقا الطالب يقسم  
  حول النتائج المترتبة على المجاعات   
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (14 ) 

  
 أختر اإلجابة الصحيحة : 
 كل ما يلي من النتائج المترتبة على المجاعات ما عدا 

 القضاء على األمراض -
 ارتفاع معدل الوفيات -
 السكانهجرة  -

 

 يسمي المنظمة العربية التي –2 ھ
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب   أنشأت لمواجهة ظاهرة المجاعة     

 المنظمة العربية التي أنشأتيناقش المعلم الطالب حول  
 لمواجهة ظاهرة المجاعة  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 شعار
 المنظمة
 العربية
 للتنمية

 ( 11( أختبر نفسك صفحة )  2  () 1سؤال )  
  

 يعدد المنظمات الدولية  – 3 ھ
 التي تسعى إليجاد حلول       
 لضحايا المجاعات       

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول المنظمات الدولية التي   
 تسعى إليجاد حلول لضحايا المجاعات 

 ابةالتفكير واالستفسار واالج
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (16 ) 

   
 ( 11()  ب ( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )  
 

 

 يسمي المنظمات الدولية – 4 ھ
 التي تقدم المساعدات العاجلة     

 لضحايا المجاعات وقت الحروب       
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 المنظمات الدولية التي تقدمحول يناقش المعلم الطالب   
 المساعدات العاجلة لضحايا المجاعات وقت الحروب        

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 شعار
 الصليب
 األحمر

 أختر اإلجابة الصحيحة :  
 من المنظمات التي تقدم مساعدات عاجلة وقت الحرب 
 االثنان معًا ( –الهالل األحمر  –) الصليب األحمر  
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 جاهاتوالقيم واالت

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 

 كوارث طبيعية
 الدفاع المدني

 يقدر دور الدفاع المدني  – 5 ھ
 الفلسطيني في مساعدة       
 المواطنين في حاالت        

        الحصار والكوارث       

 :العمل في مجموعاتمن خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 دور الدفاع المدني الفلسطيني في مساعدة حول   
 المواطنين في حاالت الحصار والكوارث         

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 
 أجب بنعم أو بال :  
 دور كبير الفلسطيني لدفاع المدني لعب ا)   (  

 وقت الحرب والكوارثفي إخالء السكان        
 

 

     ما واجبنا نحو المنظمات التي تساعد في الحد من ظاهرة المجاعة    تقويم ختامي: 

  ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

   (   11( أختبر نفسك صفحة )  4سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ب ( –) أ  ( 1رقم ) :       النشاط: اليوم           حماية التراث الثقافي        :  الدرس: الرابع       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :صحح ما تحته خط :   ألساسيالمتطلب ا

 . القدستوجد كنيسة المهد في مدينة  .1
 .  المعنويالثوب الفلسطيني من التراث  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 التراث الثقافي
 مقتنيات –موروثات 
 ل الالحقةاألجيا

 الشتات –اليونسكو 
 

 يوم التراث
 الهوية الوطنية
 تشويه التراث
 طمس التراث
 التراث المادي

 
 المرئي –الملموس 

 األماكن األثرية 
 العمالت –األدوات 

 المحميات
 

 التراث المعنوي
 وسائط مادية

 
 

   يفسر المقصود بالتراث الثقافي –1 ھ
 

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
  التراث الثقافي يناقش المعلم الطالب حول مفهوم  
 

  التراث الثقافي استقراء مفهوم  
 من خالل االجابة على األسئلة 
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (18 ) 

  
 أكتب المصطلح : 
 الموروثات من المقتنيات المادية(        )       

 والمعنوية من األجيال السابقة                  
 ويتم تناقلها عبر األجيال                 

 

 يوضح كيف عملت فلسطين  –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    على المحافظة على التراث       

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 كيف عملت فلسطين على المحافظة على التراثحول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

قاش وعرض مجموعات والن
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 :  أكمل اإلجابة الصحيحة  
 من كل عام  -----خصصت فلسطين يوم  
 يومًا للتراث الفلسطيني 
 

 

 يذكر أقسام التراث – 3 ھ
 : الحوار والمناقشةاسلوب استخدام ب  
 أقسام التراثيناقش المعلم الطالب حول   

 بةالتفكير واالستفسار واالجا
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (19 ) 

 : أختر اإلجابة الصحيحة   
 ينقسم التراث إلى تراث 
 االثنان معًا ( –معنوي  –) مادي  

 

 يفسر المقصود بالتراث  – 4 ھ
 المادي , والتراث المعنوي              

  
 :االسلوب االستقرائي استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول المقصود بكل من 

 لتراث المادي , والتراث المعنوي       ا  
 

 التراث المادي استقراء مفهوم  
 من خاللوالتراث المعنوي   
 االجابة على األسئلة  
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (18 ) 

 أكتب المصطلح :  
 )             ( التراث الملموس والمرئي بالعين 

 مثل األماكن األثرية واألرداف                 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



حقائق والمفاهيم ال
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 وسائط غير مادية

 األغاني –اللغة 
 الحكايات –الشعر 
 األلغاز الشعبية  –األمثال 

 العادات والتقاليد

 يعطي أمثلة على التراث  – 5 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل           التراث المعنويالمادي , و        

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 أمثلة على التراث المادي , والتراث المعنوي       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 
 يحة :أختر اإلجابة الصح 
 كل ما يلي من التراث المعنوي ما عدا 
 العمالت ( –األمثال  –األغاني )  
 

 

     عرف التراث المعنوي    تقويم ختامي: 

  أو أغنية يا زريف الطول أو عرض صور عن التراثماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

     ي وأخرى عن التراث المعنويأذكر ثالث أمثلة عن التراث الماد   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (  2 رقم ):       النشاط: اليوم  حماية التراث الثقافي                 الدرس: الرابع  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :ضع عالمة صح أو خطأ:   المتطلب األساسي

 . نجح االستعمار الصهيوني في طمس التراث الفلسطيني)    (  .1
 .    حافظت المقدسات اإلسالمية على طابعها اإلسالمي في فلسطين)    (  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب معلمدور ال

 
 اهمال التراث
 التفريط 

 األجيال القادمة
 الغزو الفكري

 
 التبعية األجنبية

 تشويه –تزوير 
 سرقة –طمس 

 
 

 المحميات الطبيعية
 المخطوطات 
 رمز الهوية

 الحق التاريخي
 

 االرتباط الروحي
 الرساالت السماوية

 
 

 يوضح أثر إهمال التراث  –1 ھ
  إلسالمي ا       

 

 العمل في مجموعات:من خالل   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
  اآلثار المترتبة على إهمال التراث اإلسالمي حول   
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 نص الكتاب
 صفحة

 (81 ) 
 أوراق
 أقالم

  
 أو بال :أجب بنعم   
 إهمال التراث والتفريط به يحرم األجيال )   (  

 القادمة منه       
  

 

 يعلل اهتمام األمم والشعوب  –2 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   بالتراث الثقافي        

 اهتمام األمم والشعوب يناقش المعلم الطالب حول   
 بالتراث الثقافي  

 جابةالتفكير واالستفسار واال
 

 نص 
 الكتاب
 صفحة

 (81 ) 

 بم تفسر :  
 اهتمام األمم والشعوب بالتراث الثقافي 
 

 

 يدلل على أن التراث رمز  – 3 ھ
 :اسلوب العصف الذهني استخدام ب   للهوية واثبات الحق التاريخي     

 يناقش المعلم الطالب حول التراث كرمز للهوية   
 واثبات الحق التاريخي  

 االستفسار واالجابةالتفكير و 
 

 صور
 من 
 التراث
 

   
 بم تفسر :   
 يعتبر التراث رمز للهوية واثبات الحق التاريخي 
 

 

 يوضح أهمية مدينة القدس – 4 ھ
 كمعلم ديني وأثري في         

       نفوس سكان العالم        
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 ة مدينة القدس كمعلمأهمييناقش المعلم الطالب حول   

 ديني وأثري في نفوس سكان العالم         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 للمقدسات
 اإلسالمية
 والمسيحية
 في القدس

 :أختر اإلجابة الصحيحة   
 يرتبط حوالي نصف سكان العالم باألماكن الدينية  
  الناصرة ( –بيت لحم  –) القدس  المقدسة في مدينة  
 
 

 

         فالص

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 الثقافة العالمية
 تجارب الشعوب

 التنمية االقتصادية
 

 تنشيط السياحة
 العملة الصعبة

 
 

 حماية البيئة
 االنقراض

 تنشيط البيئة

 في إثراءيبين دور التراث  – 5 ھ
 الثقافة العالمية              

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول دور التراث في إثراء   
 الثقافة العالمية         

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 
 

 
 أجب بنعم أو بال : 
 )   ( التراث الثقافي من مصادر المعرفة التاريخية   
 

 

 يوضح دور التراث في – 6 ھ
 تنشيط السياحة                  

 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول دور التراث في تنشيط   
 السياحة            

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 لمناطق 

 أثرية

 أختر اإلجابة الصحيحة :  
 نشيط التراث الثقافي يعمل على ت 

  الزراعة ( –السياحة  –) الصناعة    
 

 

 يربط بين حماية التراث – 1 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   وأثره في حماية البيئة                  

 يناقش المعلم الطالب حول حماية التراث وأثره في   
 حماية البيئة            

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

صور 
وانات لحي

 ونباتات 
 معرضة
 لالنقراض

 أجب بنعم أو بال :  
 الحفاظ على الحيوانات والنباتات المهددة )   (  

  باالنقراض ينشط البيئة المحلية       
 

 

     ( 82نفكر ونناقش صفحة )     تقويم ختامي: 

  ق أثرية وتاريخيةأو صور أو مقاطع فيديو لمناطماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟   اغالق الدرس

  (    89( أختبر نفسك صفحة )  6سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 



 (  3رقم ) :       النشاط: اليوم         حماية التراث الثقافي          الدرس: الرابع  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  :أكمل الفراغ :   المتطلب األساسي

 . --------التراث الثقافي يعمل على تنشيط  .1
 .  --------- بيجب الحفلظ على الحيوانات والنباتات المهددة  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 األنشطة والخبرات
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب ور المعلمد

 المخاطر
 مخاطر طبيعية

 المناخ 
 تشقق المباني
 تآكل النقوش 

 الزالزل -الصواعق
 سد مأرب

 الفطريات –اآلفات 
 المخطوطات

 المخاطر البشرية
 القصف –الحروب 
 السرقة –التدمير 
 التهريب –التزوير 

 الجهل
 غياب الوعي الثقافي

 عدم الترميم 
 عن اآلثار التنقيب

 يذكر أنواع المخاطر التي –1 ھ
 يتعرض لها التراث الثقافي       

 
 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 أنواع المخاطر التي يتعرض حول يناقش المعلم الطالب 
 لها التراث الثقافي  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 الشكل
 صفحة

 (82  ) 

  
 : أكمل الفراغ  
 خاطر التي يتعرض لها التراث إلىتنقسم الم 
 ------مخاطر طبيعية وأخرى  
  

 

 يستنتج المخاطر الطبيعية  –2 ھ
 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب   التي يتعرض لها التراث الثقافي     

 المخاطر الطبيعية التي يناقش المعلم الطالب حول   
 يتعرض لها التراث الثقافي  

 االجابةالتفكير واالستفسار و 
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (83 ) 

 ( 89( ) ج ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )  
  

 يعدد المخاطر البشرية  – 3 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    التي يتعرض لها التراث الثقافي  

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 ث الثقافيالمخاطر البشرية التي يتعرض لها التراحول   
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 صور الكتاب
 صفحة

 (83 ) 
 أوراق
 أقالم

   
 ( 89( ) ج ( أختبر نفسك صفحة )  1سؤال )  
 

 

 يوضح دور االحتالل  – 4 ھ
 اإلسرائيلي كخطر يهدد        
 التراث الفلسطيني              

 العمل في مجموعات:ل من خال   
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 دور االحتالل اإلسرائيلي كخطر يهدد التراثحول   
 الفلسطيني         
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 ( 89( أختبر نفسك صفحة )  أ( )  1سؤال )  
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
  (    98( أختبر نفسك صفحة )  2سؤال )     تقويم ختامي:  

  ات في محيط المسجد األقصىماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ أو صور أو مقاطع فيديو للحفري  اغالق الدرس
  (    98( أختبر نفسك صفحة )  5سؤال )   واجب بيتي  

  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ب ( –) أ  ( 4رقم ) :       النشاط: اليوم  ث الثقافي                حماية الترا الدرس: الرابع  :       الرابعة  الوحدة:    التاسع      الصف: 
  : صحح ما تحته خط:   المتطلب األساسي

 . على حماية التراث العالمي اليونيسيفتعمل منظمة  .1
 .   بيت لحميوجد الحرم اإلبراهيمي في مدينة  .2
الحقائق والمفاهيم 
 األهداف والقيم واالتجاهات

 اتاألنشطة والخبر 
 الوسائل

 التقويم
 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم

 
 اتفاقية الهاي
 تحريم سرقتها

 تبديدها
 

 تدميرها
 الممتلكات الثقافية

 التشريعات والقوانين 
 المخطوطات

 
 الوثائق التاريخية 
 النزاعات المسلحة

 السجالت المحلية والدولية
 
 
 

 اليونسكو 
 التراث العالمي

 

 االتفاقيات الدولية التييذكر  –1 ھ
 وقعت لحماية التراث الثقافي       

 

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
 حول االتفاقيات الدولية التي يناقش المعلم الطالب   
 وقعت لحماية التراث الثقافي  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 نص
 الكتاب
 صفحة

 (84  ) 

  
 : أختر اإلجابة الصحيحة  
 ن االتفاقيات الدولية التي اهتمت بحماية م 
 لندن ( –الهاي  –التراث اتفاقية ) باريس  

 

 يحدد نصوص المادة الرابعة –2 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل    من اتفاقية الهاي        

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 ايحول نصوص المادة الرابعة من اتفاقية اله  

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 نص الكتاب
 صفحة

 (84 ) 
 أوراق
 أقالم

 أجب بنعم أو بال :  
 تنص المادة الرابعة من اتفاقية الهاي على )   (  

   نقل التراث أثناء النزاعات المسلحة        
 

 

 يسمي المؤسسات الدولية  – 3 ھ
 العاملة في مجال حماية        

 التراث الثقافي       
 :اسلوب استمطار األفكار استخدام ب  
 يناقش المعلم الطالب حول المؤسسات الدولية العاملة  
 في محال حماية التراث الثقافي  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب 

 صفحة
 (86 ) 

 

   
 ( 88) ( أختبر نفسك صفحة  ب( )  1سؤال )  
 

 

 يوضح دور اليونسكو في  – 4 ھ
 العمل في مجموعات:من خالل           الحفاظ على التراث الفلسطيني    

 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 دور اليونسكو في الحفاظ على التراث الفلسطيني       حول   

  
االلتزام بقواعد العمل في 

عرض مجموعات والنقاش و 
 االجابات امام الطالب

 

 
 أوراق
 أقالم

 ( 88( أختبر نفسك صفحة )  أ  ( ) 1سؤال ) 
 
 

 

         الصف

         التاريخ
 



الحقائق والمفاهيم 
 والقيم واالتجاهات

 األهداف
 األنشطة والخبرات

 الوسائل
 التقويم

 نتائجه أدواته دور الطالب دور المعلم
 الحفريات

 جدار الضم
 األلكسو 
 إيسسكو 

 
 المتحف اإلسالمي

 فالم وثائقيةأ

 يعدد المؤسسات العربية  – 5 ھ
 واإلسالمية العاملة في         
        مجال حماية التراث        

 :اسلوب الحوار والمناقشة استخدام ب  
  المؤسسات العربية واإلسالميةيناقش المعلم الطالب حول   
 العاملة في مجال حماية التراث         

 الجابةالتفكير واالستفسار وا
 

 الشكل
 صفحة

 (86 ) 
 

 
 ( 89أختبر نفسك صفحة )  (  3سؤال )  
 

 

 يستنتج التحديات التي  – 6 ھ
 تعيق المؤسسات التي تهتم     

 بحماية التراث في مدينة القدس              

 :االسلوب االستنتاجي استخدام ب  
 التحديات التي تعيق يناقش المعلم الطالب حول   
 التي تهتم بحماية التراث في مدينة القدس           المؤسسات  

 التفكير واالستفسار واالجابة
 

 صور
 الكتاب
 صفحة

 (86 ) 

 ( 89أختبر نفسك صفحة )  (  8سؤال )   
  

 يقترح طرقًا لحماية تراث  – 1 ھ
 مدينة القدس من التزوير        
 والسرقة والطمس                   

 العمل في مجموعات:حل المشكالت و اسلوب استخدام ب  
 إلى مجموعات ويطلب منهم اجراء نقاش  الطالب يقسم  
 طرق حماية تراث مدينة القدس من التزوير حول   
 والسرقة والطمس             
 

  
االلتزام بقواعد العمل في 

مجموعات والنقاش وعرض 
 االجابات امام الطالب

 

 عرض 
 فيديو 
 للحفريات
 في القدس

 أجب بنعم أو بال :  
 يجب ادراج موضوع التراث في المناهج )   (  

 المدرسية والجامعات الفلسطينية       
 

 

  (    89أختبر نفسك صفحة )  ) د ( ( 1سؤال )     تقويم ختامي: 

  اث العالميلمناطق أثرية أدرجت ضمن التر ماذا استفدنا من درسنا اليوم ؟ أو صور أو مقاطع فيديو   اغالق الدرس

  (    89( أختبر نفسك صفحة )  4سؤال )   واجب بيتي  
  اعداد / المعلم فؤاد سلمان                                                            

 


