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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،  يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    أمانــي، ويرن ويلامــس ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة 

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان ليتحقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس لتــوازن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا؛ وهــذا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  وال�إ

مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٧



تقديم     

اأولـت وزارة التربيـة والتعليـم العالـي في فلسطين تنشئة المواطن وغرس القيم الوطنية وال�جتماعية اهتماًما بارًزا، لذلك عملت على 

التربويـة،  ورسـالتها  الـوزارة،  رؤيـة  تحقيق  بهدف  مخرجاته؛  وتحسـين  فلسـطين،  فـي  التعليمي  والنظام  الدراسـية  المناهـج  تطوير 

وخططهـا ال�ستراتيجية، بمـا ينسـجم مـع المـوروث الثقافـي والدينـي والحضـاري للشـعب الفلسـطيني. 

      يهدف الجـزء ال�أول مـن كتـاب الدراسات ال�جتماعيـة للصـف السادس ال�أساسـي اإلى بنـاء المواطن الصالح، وتعزيز المنظومـة 

القيميـة والوطنيـة، في اإطار المتغيرات المختلفة، وفي ظل واقع ال�حتلال الصهيوني الذي يستهدف وحدة النسيج الوطني، وتدمير 

مقومات صموده المادية والمعنوية، ونهب ثرواته، وتزوير موروثه الثقافي، ما سيدفع اإلى تعزيز معاني الوحدة الوطنية، ورّص الّصّف 

الفلسطيني، باتجاه تحقيق اأهداف شعبنا وتطلعاته نحو التحــرر والبنــاء، واإقامـة الدولـة الفلسـطينية، وعاصمتهـا القـدس.

       يتضمـن هـذا الكتـاب مجموعـة مـن المعـارف والمهـارات والقيـم الدينية والوطنيـة وال�جتماعيـة والثقافية التي تسـهم فـي بنـاء 

سلامي،  الشـخصية الفلسـطينية المستقلة، وتنميـة مستوى الوعـي بحقوقـها وواجباتـها، وانتمائها لثوابتها، في اإطار محيطها العربي وال�إ

المتجذرة في اأعماق تاريخها وجغرافيتها؛ بهدف الحفـاظ علـى مقـدرات الوطن وثرواته واإمكاناته المادية والبشرية التـي تلعـب دوًرا 

مهمـًّا فـي الوصـول اإلـى التنميـة المسـتدامة.

      وقد تضمن هذا الكتـاب عدًدا من ال�أنشـطة التـي تستهدف المتعلـم، وتحاكي البيئة الفلسطينية وخصوصيتها، وتركز على 

التعلم النشط، وتتيح للطلبة تبادل الخبرات من خلال الحوار والمناقشة، وتهـدف اإلـى تكريـس حـب المعرفـة والبحـث وال�ستكشـاف 

وتوظيـف التكنولوجيـا فـي عمليـة التعلـم، وتعــزز المعــارف والمهــارات الحياتيــة، وقد تنوعـت تلك ال�أنشـطة بين فردية وجماعية؛ 

لتحقـق اأهـداف الكتـاب ومحتـواه. 

يشتمل الجزء ال�أول من هذا الكتاب على ثلاث وحدات، هي:

ال�أولى: مصادر المعرفة الجغرافية والتاريخية، وضمـت الـدروس: مصادر المعرفة الجغرافية، ومصادر المعرفة التاريخية.

الثانية: الوطن العربي مهد الحضارات القديمة، وضمـت الـدروس: شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، وفلسطين، والعراق، ومصر، وشمال اإفريقيا.

نسان.  الثّالثة: القانون والنظام يحمي حقوَقنا وواجباتِنا، وضمت الدروس: الدستور والُسلطات السياسّية في الّدولة، وحقوق ال�إ

ننا،  اأكبادنا، فاإ أفاضل والمعلمات الفلسطينيات الماجـدات، وحرصهم على فلذات  واإيمانًا منا بقدرات زملائنـا المعلميـن ال�

ومن منطلق المسؤولية، نضـع بيـن اأيديكم هـذه النسـخة ثمرة جهود دؤوبة، وكلنا ثقة بكم، واأنتم التربويون الخبراء في الميدان اأن 

ترفدوا هذا الكتاب بمقترحاتكم وتغذيتكم الراجعة، بما يعمل على تجويد العمل وال�رتقاء به؛ للاأخـذ بهـا فـي الطبعـات اللاحقـة. 

والله ولي التوفيق.                
فريق التاأليف



ّول ْرُس الاأ ٤مصادر  المعرفة  الجغرافية              الدَّ

ْرُس الثاني ١6مصادر المعرفة التاريخية     الدَّ

ّول ْرُس الاأ ٢6شبه الجزيرة العربية        الدَّ

ْرُس الثاني ٣٩بلاد الشام                    الدَّ

ْرُس الثالث ٥٠فلسطين   )اأرض كنعان(                   الدَّ

ْرُس الرابع ٥٧العراق )بلاد الرافدين(    الدَّ

ْرُس الخامس 66شمال اإفريقيا              الدَّ

المحتويات

مصادر المعرفة الجغرافية والتاريخية            ٢الوحدة الاأولى

الصفحة

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

الوطن العربي مهد الحضارات القديمة    ٢٤

القانون والنظام يحمي حقوقنا وواجباتنا    ٧6

قائمة المراجع والمصادر       ٩١

ّول ْرُس الاأ ٧٨الدستوُر والسلطاُت السياسية في الدولة        الدَّ

ْرُس الثاني نساِن                    الدَّ ٨٣حقوُق الاإ
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الَوحدُة 
الاأولى 

مصادُر المعرفِة الُجغرافّيِة 
والتّاريخّية

نتاأمَّل، ثّم نناقش: 

فلسطين المكان والزمان بما شهدته ِمْن اأحداث ِجسام، فوق كل ذرّة ِمْن ترابها حكاية.
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ُيَتوقَُّع ِمَن الطّلبة بعَد دراسِة هذه الوحدِة، والتفاعل مع اأنشطتها، اأن يكونوا قادرين على 

استيعاب المفاهيم والمهارات والمعارف حول مصادر المعرفة الجغرافّيِة والتاريخّية، وتنمية 

ويتم  العملية،  حياتهم  في  ذلك  وتوظيف  العبر،  واستخلاص  وتاريخهم  لوطنهم  انتمائهم 

تحقيق ذلك من خلال الاآتي: 

البحث، وكتابة التقارير، وتنفيذ المشاريع.	 

تطبيق اأنشطٍة تعليميٍَّة، باستخداِم بعِض مصادِر المعرفِة الجغرافّيِة والتّاريخّية.	 

تعيين المواقِع الجغرافّية والتاريخّية الواردِة في الوحدِة على الخرائِط الجغرافّيِة والتّاريخّية.	 

تنفيذ الزيارات والرحلات للمواقع الجغرافّيِة والتّاريخّيِة.	 

توظيف البيئة المحلية بمعالمها الجغرافّيِة والتّاريخّيِة؛ في اإنجاز معارض تراثية من ال�أدوات والّصور.	 

بالموروث 	  والوعي  ال�نتماء،  لتعزيز  المهمات  اإنجاز  في  والجماعّي  الفردّي  العمل  توظيف 

الحضاري، الِفَلسطيني، والعربي، والعالمي.

توظيف المفاهيِم والمصطلحاِت الواردِة في الوحدة في سياقات حياتّية.	 

توظيف مصادِر المعرفِة الجغرافيِة والتاريخيِة في تكريِس حقوِقهم الوطنّيِة، والتّاريخّية.	 
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مصادُر المعرفِة الُجغرافّيِة

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
٢- توضيِح الَمْقصوِد بِالَخريَطة. ١- تعداِد َمصاِدِر الَمْعِرَفِة الُجْغراِفيَّة.  

٤- استنتاِج اأنْواِع الَخرائِِط الُجْغراِفيَّة.    ٣- بياِن َعناِصِر الَخريَطة.   

٥- معرفِة اْسِتْخداماِت الَخرائِِط الُجْغراِفيَّة.

َوَر، والخريطَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليهما: َنشاط )١(: نُلاِحُظ الصُّ

صورة فضائية

خريطة

صورة جوية

رحلة ميدانية

ش

ّول: ْرُس الاأ الدَّ

اأ -  نَِصُف ما تُعبُِّر عنُه الّصور. ول�أي ِعْلٍم َتْنَتمي؟
ب- نَْسَتْنِتج َمصاِدَر اأْخرى لِذلَِك الِعْلم. 

َمصاِدُر الَمْعِرَفِة الُجْغرافِيَّة:
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

علم الجغرافيا هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية، والبشرية، وتوزيعها، والعلاقات المتبادلة بينها.

راساِت  َوالدِّ الَخرائِِط،  ِمْثُل  الُجْغراِفيَِّة  الَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  ِع  َتَنوُّ اإِلى  عالَِمنا  في  ريُع  السَّ ُر  التََّطوُّ اأّدى 

الَمْيدانِيَِّة، َوالرََّحلاِت، َوَغْيِرها، َوُظُهَوِر َمصادَر َجديَدٍة لَْم َتُكْن َمْعروَفًة ِمْن َقْبل ِمْثُل ال�ْسِتْشعاِر 

أْرِض بَِوساَطِة كاميراٍت اأو  يَُّة الَّتي تُْلَتَقُط لُِجْزٍء ِمْن َسْطِح ال� َوُر الَجوِّ َعْن ُبْعد، َوِمْن َتطبيقاتِِه: الصُّ

أْرِض،  َوُر الَفضائِيَُّة الَّتي تُْلَتَقُط ِمَن الَفضاِء الخاِرِجيِّ لَِسْطِح ال� اأجهزة َمْحمولٍَة بِالطّائِرات، َوالصُّ

ا، َونُُظُم  ناِعيَِّة، اأِو الَمْرَكباِت الَفضائِيَّة، ِمَن اْرتِفاعاٍت عالَِيٍة ِجدًّ أْقماِر الصِّ اأْو لُِجْزٍء ِمْنُه بَِوساَطِة ال�

.)GPS( َونِظاُم َتْحديِد الَمواقِع ،)GIS( الَمْعلوماِت الُجْغرافِيَّة

نترنت، مثل جوجل اإِيرث )Geogle Earth(، ونتجّول من خلالِه؛ 	  من خلال براِمج ال�إ
للتعّرِف اإلى اأي منطقٍة نُريدها.

َنشاط تطبيقي:
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َنشاط )٢(: نلاحُظ الخريطَة 
المجاورَة، ثُمَّ نجيُب َعِن الاأسئلِة 

الاآتية:

ْكُل  اأ-  ما الَمْنِطَقُة الُجْغراِفيَُّة الَّتي ُيَمثِّلُها الشَّ
المجاوُر؟

ب- كيف نرسم اأيَّ َمْنِطَقٍة ُجْغراِفيٍَّة ِمْن َسْطِح  

أْرِض الُكَرِويِّ َعلى َوَرَقة؟ ال�

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

أْرِض، اأْو لُِجْزٍء ِمْنُه َعلى َسْطٍح ُمْسَتٍو، َوْفًقا لِِمْقياِس  الَخريَطة: ِهَي َرْسٌم َتْوضيِحيٌّ لَِسْطِح ال�
َرْسٍم ُمَعيَّن.

مفهوم الخريطة:

رقم )١(:خريُطة َفِلسطين

عكاصفد
حيفا

غزة

يافا

طبريا بحيرة طبريا

ت
مي

 ال
حر

الب

الناصرة

جنين
بيسان

طولكرم
نابلس

اللدرام الله

الرملة القدساأريحا
بيت لحم

الخليل
خان يونس
رفح

بئر السبع

اأم الرشراش

 مدن

ش
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َنشاط )٣(: َنْقَراأ الخريطَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليها:

عناِصُر الَخريطة:

ش

يل
الن

ر 
نه

ش

رقم )٢(:خريطة الوطن العربي الطبيعية

ما اْسُم الَمْنِطَقِة الُجْغراِفيَِّة الَّتي تَُمثِّلُها هِذِه الَخريَطة؟ اأ- 
ب- َكْيَف نَْقَراأ ُمْحَتوياِت الَخريَطة؟

َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

آتَِية: راَسِة، اإِذا َتواَفَرْت فيها الَعناِصُر ال� تُْصِبُح الَخريَطُة ُمفيَدًة َوقابَِلًة لِلدِّ

أْمِثَلِة َعلى 	  ُعْنواُن الَخريَطة: َيُدلُّنا الُعْنواُن َعلى نَْوِع الَخريَطِة، َوما فيها ِمْن َمْعلومات، َوِمَن ال�

ياِسيَّة. ، َوَخريَطُة العالَِم السِّ ْسلاِميِّ َعناويِن الَخرائِط: َخريَطُة ِفَلسطيَن الطَّبيعّيُة، َوَخريَطُة العالَِم ال�إِ

الُمْحَتوى: َوُهَو الَمْعلوماُت الُجْغراِفيَُّة الَّتي َتْحَتويها الَخريَطة. 	 
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ُد ُمْحَتَوياتِها.    	  اإِطاُر الَخريَطة: َوُهَو الَخطُّ الَّذي ُيحيُط بِالَخريَطِة، َوُيَحدِّ

ماِل الُجْغراِفيِّ َعلى الَخريَطة.   	  مال: َوِهَي َسْهٌم ُيَبيُِّن اتِّجاَه الشَّ اإِشاَرُة اتِّجاِه الشَّ

ِمْفتاُح الَخريَطة: َوُهَو ُمَربٌَّع اأْو ُمْسَتطيٌل يوَجُد َعلى الَخريَطِة، َوُيَبيُِّن ِدل�ل�ِت الرُّموِز َوَمعانيها، 	 
َوالُمْصَطَلحاِت الُمْسَتْخَدَمَة فيها.

نستعيُن بخريطٍة جغرافّيٍة، ونتعّرف منها اإلى دل�ل�ِت الّرموِز المستخدمِة فيها.	 

َنشاط تطبيقي:

َمساَفٍة 	  ِمْن  ُيقابِلُها  َوما  الَخريَطة،  َعلى  الَمساَفِة  َبْيَن  النِّْسَبُة  َوُهَو  الَخريَطة:  َرْسِم  ِمْقياُس 

ُر الظّاِهَرَة الطَّبيِعيََّة ِمْن َحْجِمها الَكبيِر اإِلى َحْجٍم َصغيٍر، ُيْمِكُن  َحقيِقيٍَّة َعلى ال�أْرض، َوُيَصغِّ

َرْسمها َعلى الَوَرق، َوِمْن اأنواِعِه:

 مقياُس الرَّْسِم النِّسِبّي ١٠٠,٠٠٠:١سم.- 

 -. ١ سم
 ١٠٠,٠٠٠سم

 مقياُس الرّْسِم الَكْسِرّي 

 - .  مقياُس الرَّْسِم الَخطِّّي
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َنشاط )٤-اأ(: نُلاِحُظ الخريطَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

اأنواُع الَخرائِط:

ش

صفد

لبنان

سورية

↓

مصر

دن
أر ا

ال

ط
وس

لمت
ر ا

بح
ال

عكا
حيفا

جنين
طولكرم

نابلس
قلقيلية

يافا
رام الله

بيت لحم

الخليل
غزة

رفح

دير البلح
خان يونس

بئر السبع

اأم الرشراش

اأريحا
القدس

بحيرة طبريا

ت
مي

 ال
حر

الب

خليج العقبة

75

رقم )٣(: خريطة فلسطين

نُبيُِّن نوَع الخريطِة. اأ- 
ب- نُسّمي مدنًا فلسطينيًة، من خلاِل الخريطة.

نَقيُس الَمساَفَة بين اأيِّ مدينتين َعلى الَخريَطِة بِاْسِتْخداِم الِمْسَطَرة، ونَْحِسُب الَمساَفَة الَحقيِقيََّة  ج- 
َبْيَن الَمديَنَتْيِن، ُمْسَتعينيَن بِِمْقياِس الرَّْسم.



10

                  
َنشاط )٤- ب(: نُلاِحُظ الخريطَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليها:

 
رقم )٤(:خريطة العالم الطبيعية

ألْواِن في الَخريَطة. نُناِقُش ِدل�ل�ِت ال� اأ- 
ب- نَُبيُِّن نَْوَع الَخريَطة.

ج-  نَْسَتْنِتُج اأهّمّيَة الخرائِط الطّبيّعيِة.

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ِع الَخرائِِط الَّتي تَُعبُِّر َعْن هِذِه  أْرِض اإِلى َتَنوُّ ُع الظَّواِهِر الطَّبيِعيَِّة َوالَبَشِريَِّة َعلى َسْطِح ال� اأّدى َتَنوُّ
الظَّواِهر، َوِمْنها:

بيِعيَُّة، هي الخرائط التي تمثّل توزيَع الظّواهِر الطّبيعّيِة، ِمْثل: َخرائِِط َتْوزيِع التَّضاريِس،  - الَخرائُِط الطَّ
نسان فيها. َوالُمَسطَّحاِت المائِيَّة، وغيِرها ِمَن الظّواهِر الطّبيّعيِة التي ل� دخل للاإ

ياِسيَِّة الَّتي تَُبيُِّن  - الَخرائُِط الَبَشِريَُّة، وهي التي تمثّل توزيع الظواهر البشريّة ِمْثل: الَخرائِِط السِّ

َوِل َوالُحدوِد الَّتي َتْفِصُل َبْيَنها، وخرائط توزيع السكان والمدن، وغيرها. اأْسماَء الدُّ
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اْسِتْخدامات الَخرائِط الُجْغرافِيَّة
َنشاط )٥(: نُلاِحُظ الّصورَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

 

ّي. يََّة الَخريَطِة بِالنِّْسَبِة للّراِصِد الَجوِّ نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ اأ- 
آتَِي: ب- نُْكِمُل الَجْدَوَل ال�

ْخص اْسِتْخداُم الَخريَطةالشَّ

..................................................الُمَعلُِّم َوالطِّالِب

..................................................الُمَهْنِدس

..................................................الُجْنِدّي

فيَنة ..................................................قُْبطاُن السَّ
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

أْرِض، َوما َعَلْيها ِمْن َظواِهَر َطبيِعيٍَّة  ٌة لَِتْكويِن صوَرٍة واِضَحٍة َعْن َسْطِح ال� الَخريَطُة َوسيَلٌة ُمِهمَّ
ُد الَمواِقَع الُجْغراِفيََّة، َونُقاِرُن َبْيَن الظَّواِهِر الُجْغراِفيَّة، َونََتَعرَُّف اإِلى َشْكِل  َوَبَشِريَّة، َفِمْن ِخلالِها، نَُحدِّ

الظّاِهَرِة، َواْمِتداِدها، َوَتْوزيِعها الُجْغراِفّي.

نساِن للَخريَطة: وِمَن الاأمثلِة على اْسِتْخداماِت الاإ

الُمَعلُِّم َوالّطالِب: لَتْوضيِح َتْوزيِع الظَّواِهِر الطَّبيِعيَِّة َوالَبَشِريَّة.	 

أْمطاِر، 	  ّي، َوال� ْغِط الَجوِّ يَّة: لَتْوضيِح َتْوزيِع َعناِصِر الَجّو: ِمْن َدَرَجِة الَحراَرِة، َوالضَّ ُمذيُع النَّْشَرِة الَجوِّ

ياح، والّرطوبة. َوالرِّ

الَجْيش: َيْسَتْخِدُمها في َتْدريباتِِه، َوَعَمِلّياتِِه الَعْسَكِريَّة، َوفي َتْحديِد َمواِقِع الَقواِعِد الَعْسَكِريَّة.	 

الُمَهْنِدس: لُتساِعَدُه في َتْصميِم الَمباني، َوالطُُّرق. 	 

ُر، ثُّم نُقارُِن َبْيَن َمديَنتي راَم الله َوطولَكْرم، ِمْن َحْيُث الاْمِتداُد، من  نلاحُظ، ونفكِّ
خلاِل الّشكليِن الاآتييِن:

   شكُل اْمِتداد َمديَنِة راَم الله               شكُل اْمِتداد َمديَنِة طولَكْرم
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 نَُنظُِّم َجْولًَة َمْيدانِيًَّة في ُمحيِطنا بِِرْفَقِة الُمَعلِّم، َونَْجَمُع َمْعلوماٍت َعْن َظواِهَر 	 

َطبيِعيٍَّة، َواأْخرى َبَشِريٍَّة، َونُناِقُشها، َونَْكُتُبها في الَجْدَوِل ال�آتي:

َنشاط تطبيقي:

َوْصُف الّظاِهَرةَظواِهُر بشِريَّةَوْصُف الّظاِهَرةَظواِهُر طبيِعيَّة

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

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

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

 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوَكِلَمَة )ل�( ُمقابَِل الْعِباَرِة َغْيِر الصَّ اأْكُتُب َكِلَمَة )نََعْم( ُمقابَِل الِعباَرِة الصَّ ١

)         ( اأ- الَخرائُِط ِهَي الَمْصَدُر الَوحيُد لِْلَمْعِرَفِة الُجْغراِفيَّة.                         

       )         ( َوُر الَفضائِيَُّة تُْلَتَقُط بَِوساَطِة َقَمٍر ِصناِعيٍّ ِمَن اْرتِفاعاٍت عالَِية.     ب- الصُّ

)         ( ج- الَخرائُِط الُجْغراِفيَُّة ل� تُْعطينا فُْرَصَة الُمقاَرنَِة َبْيَن الظَّواِهِر الُجْغراِفيَّة.  

)         ( كّان.                    د- تُْظِهُر الَخرائُِط الطَّبيِعيَُّة التَّوزيَع الُجْغراِفيَّ للسُّ

)         ( ِد َمْوضوعاتِها، َواْسِتْخداماتِها.       ُد اأنْواُع الَخرائِِط الُجْغراِفيَِّة بَِتَعدُّ هـ- َتَتَعدَّ

ُد َمصاِدَر الَمْعِرَفِة الُجْغراِفيَّة. ٢ اأَعدِّ

ُح الَمْقصوَد بِالَخريَطِة الُجْغراِفيَّة. ٣ اأَوضِّ
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آتَِي: ٤ اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�

يَُّتهاَعناِصُر الَخريَطة اأَهمِّ

...............................................اإِشاَرُة اتِّجاه الشمال

ُد ُمْحَتَوياِت الَخريَطة................... الَخطُّ الَّذي ُيَحدِّ

...............................................ُعنواُن الَخريَطة

يََّة الَخرائِِط الُجْغراِفيَّة. ٥ اأْسَتْنِتُج اأَهمِّ

آتَِية، اأعيُِّن ما َياأْتي: ّماَء ال� 6 على َخريَطِة العالَِم الصَّ

مالِيَِّة، واأْمريكا الَجنوبِيَِّة، واأوقيانوسيا(.	  قاّراٍت: )اآسيا، واإْفريقيا، واأوروبّا، واأْمريكا الشَّ

أْطلسّي، والُمحيَط الِهندّي(.	  ُمحيطاٍت: )الُمحيَط الهادي، والُمحيَط ال�

أْحَمر(.	  َط، والَبْحَر ال� بحاًرا: )الَبْحَر الُمَتَوسِّ
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( في الخانِة المناسبِة: آتية، ثّم اأقّيُم تعلُّمي، بوضِع اإشارِة )  ٧ اأقراأ كّل عبارة من العبارات ال�

منخفضمتوسط مرتفعالعبارات

استخدامي الخرائط الورقّية التقليديّة للحصول على معرفة جغرافّية. 

استخدامي التطبيقات الحديثة في الحصول على المعرفة الجغرافية. 

مشاركتي في الرحلات المدرسّية. 

قراءتي لمفتاح الخريطة وعنوانها؛ لفهم محتواها.

تحديدي لطول المسافة بين موقعين على الخريطة من خلال مقياس رسمها. 
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مصادُر المعرفِة التّاريخّية

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
تعريِف َمْفهوِم الّتاريخ.- ١

َيِة دراَسِة الّتاريخ.- ٢ معرفِة اأِهمِّ

استنتاجِ َمصاِدِر الَمْعِرَفِة الّتاريِخيَّة. - ٣

ثاَر الّتاريّخيَة في ِفَلسطيَن، وطرِق الحفاِظ عليها.- ٤ توضيحِ الممارساِت التي تهّدُد ال�آ

مفهوم التاريخ:

َنشاط )١(: نلاحُظ الصورَة الاآتيَة، ْوَنْقَراأ، ثّم نقوُم بما ياأتي:

١٢6٠م / 6٥٨هـ

 وقَعــْت معركــُة عيــِن جالــوَت فــي ِفَلســطيَن قُــْرَب مدينــِة بيســاَن بيــَن جيــِش المســلميَن
بقيــادِة قُُطــَز، وجيــِش المغــوِل، وانتَهــْت بانتصــاِر جيــِش المســلميَن.

اأ- نَناِقُش َمْضموَن الّصوَرة.

ب- نَْحِسُب َكْم َسَنًة َمضى َعلى َمْعَرَكِة َعْيِن جالوت.

جـ- نُْعطي اْسًما للاأْحداِث الَّتي َوَقَعْت في الماضي.                                                                                                                                      

ْرُس الّثاني: الدَّ
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

َمُن، اأِو الَوْقت. التّاريُخ ُلَغًة: ُهَو الزَّ
اأّما اْصِطلاًحا: ُهَو ِدراَسُة الماضي؛ لَِفْهِم الحاِضِر، والتََّنبُِّؤ بِالمستقبل.

هناك رموز تدل على فترات َزَمِنيٍَّة ُمَعيَّنٍة وهي:

لام.	  يِِّد الَمسيِح َعَلْيِه السَّ أْحداِث الّتي َوَقَعْت َقْبَل ميلاِد السَّ الرّمز )ق.م(: وَيُدلُّ على الزَّمن وال�

لام.	  يِِّد الَمسيِح َعَلْيِه السَّ أْحداِث الّتي َوَقَعْت بعد ميلاِد السَّ الرّمز )م(: َيُدلُّ على الزَّمن وال�

الرّمز )هـ(: َيُدلُّ على التَّاأريخ الِهْجِريِّ بِالنِّْسَبِة للُمْسِلميَن، َفَقِد اتََّخَذ الُمْسِلموَن ِمْن ِهْجَرِة 	 

َرِة( ُمْناَسَبًة لَِتاأْريِخ  َمِة اإِلى َيْثِرَب )الَمدينة الُمَنوَّ الّرسوِل -صلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم- ِمْن َمكََّة الُمَكرَّ

. ال�أْحداِث، وكاَن ذلك َزَمَن الَخليَفِة ُعَمَر ْبِن الَخطَّاب 

َنشاط )٢(: نلاحُظ الّصورَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليها:

نناقُش مضموَن العبارِة الواردِة في الّصورِة. اأ- 
يََّة ِدراَسِة تاريِخ ِفَلْسطين. ب- نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ

اأهمية دراسة التاريخ:
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

نْسان، َفُهَو ُدروٌس ماضيِهٌ  ًرا عن الماضي، َوالتَّجاِرِب الَّتي َمرَّ بِها ال�إِ ُيْعطي ِعْلُم التّاريِخ َتَصوُّ
تُفيُدنا في اْسِتْخلاِص الِعَبر، وبناِء الحاضِر، والتَّخطيِط للُمستقبل، ما َيْجَعلُنا ُمتَّصليَن بِاأْجداِدنا، 
اأْسباَب  فُنا  َوُيَعرِّ تُراَثها،  َوَيْحَفُظ  أَمَم،  ال� ُيْنِصُف  التّاريِخ  َوِعْلُم  لَها.  اْمِتداٌد  نَْحُن  الَّتي  َواأصولِنا 
ياسيَّة وال�قتصاديَّة وال�جتماعيَّة  أَمِم الّسابَِقِة، َوانِْهياِرها وعن طبيعة حياتها السِّ نَْهَضِة الَحضاراِت َوال�

والدينيِّة، وال�أحداث التي مرت بها.

َوَر، ثّم نقوُم بما ياأتي: َنشاط )٣(: نلاحُظ الصُّ

      َمدائُِن صالِح / السعودية    ِقَطٌع نَْقِديٌَّة اإِْسلاِميَّة اأمويّة

َور اأْعلاه. نَِصُف ما نُشاِهُدُه في الصُّ اأ- 

ب- نَْسَتْنِتُج َمصاِدَر اأخرى للتّاريخ.

مصادر المعرفة التاريخيَّة:
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

الَمصاِدُر التّاريِخيَّة: ِهَي الَوسائُِل الَّتي ُيْمِكُن ِمْن ِخلالِها الُحصوُل َعلى َمْعلوماٍت َعِن الماضي، 

ها:  ٍة، اأَهمُّ َوَتكوُن َعلى اأْشكاٍل ِعدَّ

التّاريِخ ١-  وكُُتب  الَكريم،  َكالُقْراآِن  ماِويَّة  السَّ الُكُتب  مثل:  المكتوبة،  التاريخّية  المصادر 

ة  َة َوالعامَّ ْسِميََّة الخاصَّ أْوراَق الرَّ أثير، َوالَوثائِق الَّتي َتُضمُّ ال� َكِكتاِب )الكاِمل في التّاريخ( ل�ْبِن ال�

ْخُص َعْن  ْخِصيَّة: َوِهَي ما َيْكُتُبُه الشَّ َفر، َوالُمَذكِّرات الشَّ ِمْثَل كواشيِن ال�أراضي، َوَجوازاِت السَّ

ُحِف َوالَمَجّلاِت. ْوِريّات َكالصُّ َحياتِِه، اأْو َعْن َحياِة َغْيِرِه، َوَتجاِربِِه في الَحياة، اإضافًة اإلى الدَّ

نْساُن َوَيْرويِه ِمْن اأْحداٍث عاَشها َوشاَهَدها.٢-  ُث بِِه ال�إِ َفِويَُّة: َوِهَي ما َيَتَحدَّ واَيُة الشَّ  الرِّ

أماكِن الدينّيِة المقدسِة َكالمسجِد ال�أقصى ٣-  أثرية الَقديَمِة، وال�  الاآثاُر، ِمْثل: النّقوِد، َوالمباني ال�

في َمديَنِة القدس، وكنيسِة البشارِة  في مدينِة النّاصرِة، َوَغْيِرها.

بِالرُّجوِع اإِلى اأْشخاٍص عاَصروا الَحَدَث، َواأْفلاٍم َوثََّقْتُه، َوُصُحٍف َكَتَبْت َعْنه، نَِصُف 

ِسياَسَة ال�ْحِتلاِل الّصْهيونِيِّ في َقْمِع ال�نِْتفاَضِة الِْفَلْسطينيَِّة ال�أولى عاَم ١٩٨٧م، ونََتناَقُش 

َذها ال�ْحِتلاُل الّصهيونيُّ بَِحقِّ  ّف، َونَِصُف ال�نِْتهاكاِت الَّتي نَفَّ ْلنا اإِلَْيِه داِخَل الصَّ فيما َتَوصَّ

اأْبناِء َشْعِبنا الِْفَلْسطينّي.      

: َنشاٌط تطبيقيٌّ
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الممارساُت التي تهّدُد الاآثاَر التّاريّخيَة في فَِلسطيَن، وطرُق الحفاِظ عليها

النَّصُّ الثّاني:

يسكُن اأحمُد في مدينِة قلقيلية، ويرغُب في زيارِة مدينِة عكّا؛ للتَّعُّرف اإلى معالِمها 

التّاريّخيِة، لكنَّْه لْم يتمكَّن ِمْن ذلك، بسبِب منعِه ِمَن ال�حتلاِل دوَن وجِه حّق، فمن 

َحواِجَز  اأْو  َعوائَِق  اأيِّ  دوَن  يَّة،  بُِحرِّ كافًَّة  الَوَطِن  اأْرجاِء  في  ُل  التَّنقُّ َكِفَلْسطيِنّييَن  نا  َحقِّ

ْعلاِن  ْولِيَّة، ِمْثِل: ال�إِ ، وتتعارُض َمَع الَمواثيِق َوالقوانين الدَّ َيْفِرُضها ال�ْحِتلاُل الّصْهيونِيُّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة عاَم ١٩٤٨م. نْساِن، الّصاِدِر َعِن ال� العالَِميِّ لُِحقوِق ال�إِ

النَّصُّ الاأوَُّل:

اأْوَرَدْت اإِْحدى َوكالاِت الاأْنباِء الَمَحلِّيَِّة الاأْخباَر الاآتَِية: 
- ِفَلْسطيُن من اأْكَثر بِقاِع ال�أرِض نَْهًبا للاآثار....

آثاِر الِفَلْسطينّيِة عملّيٌة تعرََّضْت لَها ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَُّة ُمْنُذ ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ  - َسِرَقُة ال�
َحتّى يوِمنا هذا، َوِهَي َعَمِليٌَّة ُمَنظََّمة، لَِعَب ال�ْحِتلاُل الّصهيونِيُّ فيها َدوًرا َكبيًرا؛ لِْلَقضاِء 
.                                         بتصّرف َعلى التُّراِث الِفَلْسطيِنيِّ

َنشاط )٤/اأ(: َنْقَراأ النَّصّين، ثّم نقوُم بما ياأتي:

آثاِر الِفَلْسطيِنيَّة. ُر ِسياَسَة ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ تُجاَه ال� نَُفسِّ اأ- 

ب- نَُبيُِّن ال�أسباب التي حالَت دوَن زيارة اأحَمد لمدينِة َعكّا.

جـ- نَْذكُُر الَحّق الذي ُحِرَم ِمْنُه اأحمد.
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 َنشاط )٤/ب(: نلاحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

ش

رقم )٥(: خريطة فلسطين

نستنتُج مناطَق تاريّخيًة في ِفَلسطيَن. اأ- 
ب- نذكُر مناطَق، ومواقَع تاريّخيًة في منطقِتنا.
ج- نَْقَتِرُح ُطُرًقا للحفاِظ على اآثاِرنا الِفَلسطِينيَّة.
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

يستهدُف الاحتلاُل الّصهيونيُّ تاريَخنا ووجوَدنا الفلسطيني، فيقوُم بقلِب الحقائق والوقائع 

التّاريخية، وتزويِرها وتحريِفها، وينسُج تاريًخا مزيًَّفا يوافُق اأغراَضُه وماآرَبه؛ لذا علينا اأْن نَِعَي تاريَخنا، 

واَب ِمَن الَخَطاأ، وناأخَذ الِعَبَر  ونقَف على حقيقِة ما وقَع ِمْن اأحداٍث على اأرِضنا، حتّى نَُميَِّز الصَّ

ُننا ِمْن بناِء مستقبِلنا، واإقامِة دولِتنا المستقلِّة، وعاصمُتها الُقْدس.  والّدروَس الّتي تمكِّ

وِمْن واجِبنا الُمحاَفَظُة َعلى تراثِنا الِفَلسطيِنّي باعتباِرِه مصدًرا ِمْن َمصاِدِر الَمْعِرَفِة التّاريِخيَّة، 

َوَعَدُم الَمساِس اأِو الَعَبِث بِه، َوَتْرميُمه، َواإِْصلاُحه، َوِحماَيُته، َوالتَّعاُوُن َمَع الِجهاِت الَمْسؤولَِة؛ لَِمْنِع 

َسِرَقِته، اأْو َتْهريِبه اإِلى ِجهاٍت اأْخرى َتْسعى اإِلى َتْشويِه تراثِنا وتاريِخنا، َوَتْزويِره.

 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

تية: الّتاريخ، والمصادر التاريخية. ١ اأوّضُح الَمْقصوَد بال�آ

ِل، َوَنْوِعها في الَعموِد الّثالث، ِبَوْضِع َرْقِم وَّ َوفُِّق َبْيَن الَمصاِدِر الّتاريِخيَِّة في الَعموِد ال�أ ٢ اأ

      الَمْصَدِر الُمناِسب في الَعموِد الّثاني:

ْقم ْقُم الَمصاِدُر التّاريِخيَّةالرَّ الرَّ
الُمْناِسب

َنوُْعها

أْهراماُت في ِمْصر.١- ِرواَيٌة َشَفِويَّةال�

ة َدْرَوَزة.٢- د ِعزَّ َوثيَقةُمَذكِّراُت ُمَحمَّ

ولَِة الُعْثمانِيَّة.٣- ُمَذكِّراتَكواشيُن اأراٍض َصَدَرْت في َعْهِد الدَّ

اآثارُمقاَبَلٌة َشْخِصيٌَّة َمَع اأَحِد ُمقاتِلي معركة الكرامة.٤-
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يَُّة الّتاريخ؟  ما اأَهمِّ ٣

ياِع. ٤ اأْقَتِرُح ُطُرًقا للحفاظ على اآثاِر بلِدنا ِمْن النَّْهِب والضَّ

آتيِة، ثّم اأقيُِّم تعلُّمي، بوضِع اإشارِة ) √ ( في الخانِة المناسبِة: اأقراأ كلَّ عبارٍة ِمَن العباراِت ال� ٥

ضعيفجيدجيد جدًاممتاز العبارات

معرفتي دل�لة الرموز الزمنّية التاريخّية ) ق.م( )م( )هـ(. 

استنتاجي ممارسات ال�حتلال الصهيوني لتزوير تاريخنا. 

ِذكري اأمثلة تدل على اأهمية التاريخ في حياتنا. 

تحديدي اأسماء مواقع تاريخية في مدن فلسطينية متنوعة.

أثرية وال�أدوات التراثية.  تقديمي اقتراحات للمحافظة على المواقع ال�

اأقّيم ذاتي:

 اأعّبُر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسّية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.

نتشارك في تنفيذ اأحد المشاريع الاآتية:

ننّظُم معرضًا َنْجَمُع فيِه ِقَطًعا اأَثِريًَّة َوُتراِثيًَّة، اأْو ُصَوًرا َلها، وَنْعِرُضها للّزوار.- ١

حِد المتاحف، ونتّعرُف اإلى مقتنياِتِه التاريخيِة، واستخداماِتِه في - ٢ ُننّظُم زيارًة ل�أ

الّزمِن الماضي.

ثريِة، وُنِعدُّ تقريرًا َعْنُه.- ٣ ُننّظُم رحلًة ميدانيًَّة اإلى اأحِد المواقِع ال�أ

مشروع الوحدة:
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الَوَطُن الَعَرِبيُّ َمْهُد 
الَحضاراِت الَقديَمة

نتاأّمُل، ثّم نناقُش:

َمْت كثيًرا ِمْن  ْنسانيَّة الّتي َقدَّ ِبيَِّة اأولى الَحضاراِت الاإ َظَهَرْت َعلى الاأْرِض الَعَر

ْنجازاِت الَحَضارِيَّة في الَمجالاِت الُمْخَتِلَفِة. الاإ

الَوحدُة 
الثّانيُة 



25

   ُيتوقَُّع من الطّلبة بعد دراسِة هذه الوحدِة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على الربط  
بين المعارف الجغرافّية والتاريخّية للوطِن العربيِّ المتعلقة بحضاراته القديمِة، واستنتاِج العوامِل 
التّي ساعَدْت على قياِمها، واستخلاِص الِعَبِر والّدروِس ِمَن ال�أحداِث التاريخّيِة، وتوظيفها في 

حياتهم العملية، ويتم تحقيق ذلك من خلاِل الاآتية:

تنفيذ ال�أنشطة، والبحث، وكتابة التقارير، واإنجاز المشاريع.	 
تعيين المواقِع الواردِة في الَوْحَدِة على الخرائِط الجغرافيَِّة والتاريخّية.	 
تقييم العلاقِة الّتي ربَطْت حضاراِت الوطِن العربيِّ بعَضها بعضاً.	 
صدار اأحكام، واستخلاص العبر. 	  توظيف المعطيات وال�أحداث التاريخية ل�إ
توظيف العمل الجماعّي.	 
، وموارِدِهم الطّبيعّية.	  اقتراح ُطُرٍق للمحافظِة على موروثِِهم التّاريخيِّ
توظيف المفاهيِم والمصطلحاِت الواردِة في الَوْحَدة في سياقات حياتية.	 
توظيف النقاش والتفكير حول القضايا الجغرافية والتاريخية المتعلقة بالوطن العربي.	 
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ِبيَّة  ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَر

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
التمييِز َبْيَن الَجزيَرِة، َوِشْبِه الَجزيَرة.- ١

يََّته.- ٢ تحديِد الَمْوِقعِ الُجْغراِفيِّ لِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَِّة، وبياِن اأَهمِّ

ُن ِمْنها ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَرِبيَّة.- ٣ ذكِر الّدوِل الَّتي َتَتَكوَّ

توضيح َمظاِهِر َسْطِح ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَّة، واأثِرها في الُمناخ.- ٤

ت اإِلى ُنشوِء َحضاراِت ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَّة.- ٥ استنتاج الَعواِمِل الَّتي اأدَّ

توضيح اأهمِّ الَحضاراِت اّلتي َنَشاأْت في شبِه الجزيرِة العربيَِّة، واإنجازاِتها.- 6

ّكاِن ِمْن ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَِّة اإِلى الَمناِطِق الُمجاِوَرة.- ٧ بيان َعواِمِل ِهْجَرِة السُّ

وِل اّلتي ُهّجروا اإليها.- ٨ وصف اأوَضاعِ اللاجئيَن الِفَلسطينّييَن في الدُّ

َنشاط )١(: نُلاِحُظ الّصوَرَتْين الاآتيتيِن، ثّم نقوُم بما ياأتي:

)ب(       )اأ(                                     
نَِصُف ما نُشاِهُدُه في الّصوَرَتْين )اأ( و )ب(. اأ- 

ب- نَْسَتْنِتُج الَفْرَق َبْيَن الّصوَرَتْين.

ّول: ْرُس الاأ الدَّ

مفهوم الجزيرة، وشبه الجزيرة:
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َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

أْرِض تُحيُط بِها الِمياُه ِمْن َجميِع الِجهات، ِمْثل َجزيَرِة قبرص. الَجزيَرة: ِهَي ِمساَحٌة ِمَن ال�
أْرِض تُحيُط بِها الِمياُه ِمْن َثلاِث ِجهاٍت َفَقْط، ِمْثل ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة. ِشْبُه الَجزيَرة: هي ِمساَحٌة ِمَن ال�

َنشاط )٢(: َنْقَراأ الخريطَة الاآتيَة، ثمَّ نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليها:

ُد موقَع ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة بين القارات. نَُحدِّ اأ- 
ب- نَستنتُج تسمية ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة  بهذا ال�سم. 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ْرِقيِّ ِمَن الَوَطِن الَعَربِّي.-  ِة اآسيا، َوفي الِقْسِم الشَّ َتَقُع ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة في الِجَهِة الَجنوبِيَِّة الَغْربِيَِّة لِقارَّ

َتَتَمتَُّع ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة بَِمْوِقٍع تِجاِريٍّ َوَحضاِريٍّ ُمِهّم؛ َكونَها تُْشِرُف َعلى َمْجموَعٍة ِمَن - 
َلِت اتِّصالَها  ، والبحِر ال�أحمِر، الَّتي َسهَّ الُمَسطَّحاِت المائِيَِّة، كبحِر الَعَرِب، والخليِج العربيِّ

بُِدَوِل قاّراِت العالَِم الَقديِم الثَّلاِث: اآسيا، َواإِْفريقيا، َواأوروبّا.

رقم )6(:خريطُة قاّراِت العالَِم القديِم

الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية:

الخليج العربي

مر
أح ا

 ال
حر

الب

 العرب
بحر
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َنشاط )٣(: َنْقَراأ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:  

َنَْكُتُب في الَجْدَول ال�آتي: اأ- 

ِبيَّة َوُل الَّتي َتَتَكوَُّن ِمْنها ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَر الدُّ

ب- نَُسّمي اأكبَر َدْولَِة ِمْن َحْيُث الِمساحُة في ِشْبِه الجزيرِة العربيَِّة، واأْصَغَر َدْولَة.

ين
سط

فل

قبة
الع

ج 
خلي

دول شبه الجزيرة العربية:

رقم )٧(:خريطُة ُدَوِل شبِه الجزيرِة العربّيِة
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َنشاط )٤(: َنْقَراأُ  الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة التي تليها:

هضبة حضرموت

أمتار( ال�رتفاعات )بال�
فوق ٢٠٠٠

١٠٠٠ - ٢٠٠٠

٥٠٠ - ١٠٠٠

٢٠٠ - ٥٠٠٠

٢٠٠ - 
ــــــرب

العــــ
ـــــر 

حـــــ
جبال اليمنب

سهول تهامه

بجبال عسير
ب المند

مضيق با
هضبة نجد

وادي الدواسر

النفوذ

حساء سهول الاإ جبال ُعمان

طِح الظّاهرِة في الَخريَطة. اأ- نَُسّمي بعَض مظاهِر السَّ

ب- نَْذكُُر الُمَسطَّحاِت المائِيََّة الَّتي تُْشِرُف َعَلْيها ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة.
جـ- نَْسَتْنِتُج اأَثَر هِذِه الَمظاِهِر َعلى ُمناِخ ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة.

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 
آتَِية: ُن َسْطُح ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة ِمَن الَمظاِهِر التَّضاريِسيَِّة ال� َيَتَكوَّ

الَبْحِر 	  لِساِحِل  الُمحاِذَيِة  َوالَيَمِن  َوَعسيٍر،  الِحجاِز،  َوَتَتَمثَُّل في ُسهوِل  الّساِحِليَُّة:  هوُل  السُّ
ْحساِء الُمِطلَِّة َعلى الَخليِج الَعَربِّي، َوَغْيِرها. أْحَمر، َوتُْعَرُف بُِسهوِل تُهاَمَة، َوُسهوِل ال�إِ ال�

أْحَمِر، َوِجباِل ُعماَن.	  الِجباُل: َوَتَتَمثَُّل في ِجباِل الِحجاِز، َوَعسيٍر، َوالَيَمِن الُمواِزَيِة لِْلَبْحِر ال�

ها: َهَضَبُة نَْجٍد، َوَهَضَبُة َحْضَرَمْوت.	  الِهضاُب: تَُغطّي الِهضاُب ُمْعَظَم اأراضي ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة، اأَهمُّ

مظاهر سطح شبه الجزيرة العربية:

رقم )٨(:خريطُة شبِه الجزيرِة العربّيِة الطّبيعّيِة
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واِسِر. 	  ٌة، مثل وادي الدَّ الاأْوِدَيُة: َيَتَخلَُّل اأراضي ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة اأْوِدَيٌة ِعدَّ

ُمناخ شبه الجزيرة العربّية:

ْحراِوّي؛  تَُعدُّ ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة ِمْن اأَشدِّ ِمْناطِق العالِم َجفاًفا َوَحراَرة، َوَيْغلُُب َعَلْيها الطّاَبُع الصَّ

َوبعض مناطِق  ماليَُّة،  الشَّ الَمناِطُق  اأّما  نادًرا، وبشكٍل فجائيٍّ غزير،  اإِلّ�  الَمَطُر  َعَلْيها  َيْسُقُط  َفلا 

يفّيِة َعلى الَيَمِن  أْمطاُر الَمْوِسِميَُّة الصَّ َتِويَُّة، َوَتْسُقُط ال� أْمطاُر الشَّ الّساِحِل الَغْربِِي، َفَتْسُقُط َعَلْيها ال�

ْيف. َوَعسيٍر، َواأْجزاٍء ِمْن ُعماَن في َفْصِل الصَّ

َنشاط )٥(: َنْقَراأ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة التّي تليها:

عوامل نشوء الحضارات في شبه الجزيرة العربية:

رقم )٩(: خريطُة الطُّرِق التّجاريِّة القديمِة في شبِه الجزيرِة العربيِة

طريق رقم )١(

طريق رقم )٢(

طريق رقم )٣(

نَُبيُِّن اأَثَر الطُُّرِق التِّجاِريَِّة َعلى ِقياِم َحضاراِت ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة. اأ- 

ب-نَْسَتْنِتُج َعواِمَل اأْخرى لِِقياِم َحضاراِت ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة.
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َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

ْنساُن َنتيَجًة ل�ْسِتْقراِرِه في الُقرى َوالُمُدِن؛ ِمْن اأْجِل َتْحسيِن ُظروِف َحياِتِه. الَحضاَرة: ما اأْنَجَزُه ال�إِ

أْمطاِر َعلى  وِمْن الَعواِمِل الَّتي ساَعَدْت َعلى ِقياِم َحضاراِت ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة ِهَي ُسقوُط ال�

َمناِطقها الَجنوبِيَِّة َصْيًفا، َوُوجوُد الِمياِه الَعْذَبِة في َمناِطَق اأْخرى َكِبْئِر َزْمَزَم، َوقابِِليَُّة َبْعِض اأراضيها 

يَُّتها التِّجاِريَّة؛ بَِسَبِب  يَُّتها الّديِنيَُّة والحجُّ اإليها؛ نَتيَجًة لُِوجوِد الَبْيِت الَحراِم فيها، َواأَهمِّ راَعِة، َواأَهمِّ لِلزِّ

ُمروِر الَقواِفِل التِّجاِريَِّة ِمن اأراضيها.

نفّكُر، ثّم نناقُش:

نسان واإنجازاته في نشوِء الحضاراِت. ِل، ونمِط حياِة استقراِر ال�إ نساِن في نمِط حياِة التَّنقُّ  اإنجازاِت ال�إ

َنشاط )6/اأ(: َنْقَراأ الخريطَة الاآتيَة، َوَنْسَتْنِتج:

اإنجازاتها: حضارات شبه الجزيرة العربية و

رقم )١٠(: خريطُة حضاراِت شبِه الجزيرِة العربّيِة
 

الَمراِكَز الَحضاِريََّة الَّتي َظَهَرْت في ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة َقديًما.	 
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

َحْيُث  ْسلام،  ال�إِ َقْبَل  نْسانِيَِّة  ال�إِ الَحضاَرِة  تاريِخ  ِمْن  اأ  َيَتَجزَّ ل�  ُجْزًءا  الَعَربِيَِّة  الَجزيَرِة  ِشْبُه  تَُعدُّ 
نين، اأّدى اإِلى َتَبْلُوِر َحضاَرتِها، َوُظهوِر َعَدٍد ِمَن الممالك  َشِهَدِت اْسِتْقراًرا َبَشِريًّا ُمْنُذ اآل�ِف السِّ

في جنوب شبه الجزيرة العربية، َوِمْنها: 

- َمْمَلَكُة َمعين )١٢٠٠ ق.م – 6٥٠ ق.م(: 
تَُعّد ِمْن اأْقَدم َممالِِك الَيَمِن، وعاِصَمُتها َمديَنُة )ِقْرناو(.

- َمْمَلَكة َسَباأ )٩٥٠ ق.م – ١١٥ ق.م(: 
بِْلقيس،  الَمِلَكُة  ُملوِكها  اأْشَهِر  َوِمْن  َماأِرب،  َمديَنُة  الَيَمِن، وعاِصَمُتها  اأَهمَّ ممالك  َسَباأ  تَُعدُّ 
وانتَهْت مملكُة َسَباأ؛ بَِسَبِب َضْعِف ُملوِكها، َوانِْهياِر َسدِّ َماأِرَب َبْعَد َسْيِل الَعِرِم )المطِر الغزير( الَّذي 

َوَرَد ِذْكُرُه في الُقْراآِن الَكريم. 
- َمْمَلَكة ِحْمَير )١١٥ق.م – ٥٢٥م(:

ٌة، انَْتَهْت   َتزاَمَن ِقياُم مملكة ِحْمَير َمَع َضْعِف َمْمَلَكِة َسَباأ، َحْيُث داَرْت َبْيَنُهما ُحروٌب ِعدَّ

بَِسْيَطَرِة ِحْمَيَر َعلى َجميِع الَمناِطِق التّابَِعِة لَِسَباأ، وكانت عاِصَمُتها َمديَنُة ريدان )ُظفار(، َوِمْن اأْشَهِر 

ُملوِكها َسْيُف ْبُن ذي َيَزن.

َبَرَز  الَّتي  َة  َمكَّ ِمْثُل  الَعَربِيَِّة،  الَجزيَرِة  ِشْبِه  ِمْن  اأْخرى  َمناِطَق  في  َمراِكُز َحضارِيٌَّة  َوَظَهَرْت 

َدْوُرها؛ نَتيَجًة لُِوجوِد َبْيِت اللَِّه الَحرام فيها، َوُوقوِعها َعلى َطريِق الَقواِفِل التِّجاِريَِّة َبْيَن الَيَمِن َوالشام. 

راَعِة َوالتِّجاَرِة؛ نَتيَجًة لَِمْوِقِعها َعلى الطَّريِق التِّجاِريَّة َبْيَن الَيَمِن َوالّشاِم،  َوَيْثِرَب الَّتي َجَمَعْت َبْيَن الزِّ

راَعة. َوالّطائِِف الَّتي َتْمتاُز بُخصوَبِة  آباِر فيها، َفِعَمُل اأْهلُها بِالزِّ َوُخصوَبِة تُْرَبِتها، َوَكْثَرِة الَينابيِع َوال�

تُْرَبِتها، َوَبساتيِنها الَكثيَرة.

ـــا َعـــِن الَمِلَكـــِة 	  نَْتْرنِـــت، َونَْكُتـــُب َتْقريـــًرا تاريِخيًّ نَْبَحـــُث فـــي الَمْكَتَبـــِة، اأْو ِمـــْن ِخـــلال ال�إِ
بِْلقيـــَس، َونتناقـــُش فـــي دوِر المـــراأِة، وتولّيهـــا مناصـــَب قياديــّـًة فـــي ذلـــك الوقـــت.

: َنشاٌط بحثيٌّ
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َنشاط )6/ب(: نُلاِحُظ الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم َنْسَتْنِتج:

َعْرُش بِْلقيس ُمَدرجات ِزِراِعّية         

نْجازاِت الَحضاِريَِّة لممالِك َجنوِب ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة. -  دل�لَة ال�إِ

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

آتَِية: برَعْت ممالُك جنوِب شبِه الجزيرِة العربّيِة )اليمُن( في الَمجال�ِت ال�

دوَد؛ لَِتْخزيِن الِمياِه فيها، َواْسِتْخداِمها في اأْوقاِت الَجفاف، َوِمْن اأْشَهِرها َسدُّ 	  الزِّراَعة: َبَنوا السُّ

َماأِْرب، َكما َبَنوا الُمَدرَّجاِت الّزراعيَّة َعلى َجوانِِب الِجباِل، َوقاموا بِِزراَعِتها، َوِمْن اأَهمِّ ُمْنَتجاِت 

الَيَمِن الِبهاراُت للاأطعمة، َوالَبّخوُر الَّذي ُيستخَدُم في الَمعابِد.

التِّجاَرة: َرِكَب َعَرُب الَيَمِن الَبْحَر، َواأقاموا َعلاقاٍت تِجاِريًَّة َمَع بِلاِد الِهْند.	 

هير. 	  ْخَمَة، َوِمْنها َقْصُر َغَمداَن الشَّ الِعماَرة: َبنى الَيَمِنّيوَن الَمعابَِد َوالُقصوَر الضَّ
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َنشاط )٧(: َنلاحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

عوامل هجرة سكان شبه الجزيرة العربية:

ش

رقم )١١(:خريطُة الهجراِت ِمْن ِشْبِه الجزيرِة العربّيِة

نَُسّمي اأَهمَّ الَقبائِِل الَّتي هاَجَرْت ِمْن ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة، ونحّدد اتجاهها. اأ- 
نساَن للهجرِة ِمْن وطِنه. ب- نناقُش العوامَل التّي تدفُع ال�إ

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

نْساِن َمكاَن اإِقاَمِتِه بَِشْكٍل ُمَؤقٍَّت اأْو دائِم. َوِهَي َعلى اأنواع: ِهْجراٌت     الِهْجَرة: هي َتْغييُر ال�إِ

دائَِمٌة اأْو ُمَؤقََّتة، َوِهْجراٌت داِخِليٌَّة اأْو خاِرِجيَّة، َوِهْجراٌت اإِْجباِريٌَّة اأْو َطْوِعيَّة.

اأّدت عوامُل عّدٌة اإلى تراجِع حضاراِت جنوب ِشْبِه الجزيرِة العربَّيِة ِمْنها: َتَغيُّر ُمْناِخها، وانهياُر 

أمِن فيها،  سدِّ ماأْرَب، وضعُف الُحكّاِم العرِب، واحتلاُل ال�أحباِش الَيَمَن، وانتشاِر الَفْوضى وانعدام ال�

آرامّييَن،  والكنعانّييَن،   أْمِثَلة عليها: هجرِة ال� ما اأّدى اإلى هجرة القبائل العربية منها قديماً، وِمْن ال�

أنباِط اإلى بلاِد الّشام،  وهجرِة ال�أكّاديّيَن، وال�آشوريّيَن، والعموريّيَن اإلى العراق. وال�

خرى قبائل عربية اأ
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تهجير الفلسطينيين:

َنشاط )٨(: نُلاِحظ الّشكلْيِن الاآتيتيِن، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليهما:

ْعِب الِفَلسطيِنّي. هيونيِّ في تهجيِر الشَّ نُناِقُش دوَر ال�حتلاِل الصُّ اأ- 
ب- نذكُر اأعداَد المخيماِت الِفَلسطينيِة، وتوزيَعها الجغرافّي.

نَْقَتِرُح َحلًّا لَِقِضيَِّة الّلاِجئيَن الِفَلْسطيِنّييَن، ونَُبيُِّن َدْوَرنا تُجاَه َقِضيَّتهم. ج- 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ْت حــرُب عــاِم ١٩٤٨م )النّكبــُة( اإلــى تهجيــِر حوالَــي مليــوِن فلســطينيٍّ ِمــْن دياِرهــم، ِمــْن اأصــِل     اأدَّ

أراضــي الّتــي احتلّهــا الّصهاينــة، وتدميــُر اأكثــَر ِمــْن ٥٣١  ِمليــوٍن واأربعمئــِة األــٍف كانــوا يعيشــوَن فــي ال�

ــى  ــلال الحــرب، ولجــؤوا اإل ــزرًة خ ــُة ٣٤ مج ــَب الّصهاين ــع فلســطيني، وارتك ــًة فلســطينية وتجم قري

ــُة بعَضهــم  ــَرِت الِعصابــاُت الّصهيونّي اإرهــاِب الّســكّاِن وتخويِفهــم؛ بقصــِد دفِعهــم اإلــى الّرحيــل، واأجب

ــلاٍت وراَء الحــدود. علــى المغــادرة، ونقَلْتهــم فــي حاف

أمــِم المتحــدِة  ويعيــُش الِفَلســطينّيوَن الَّذيــن تــّم تهجيُرهــم فــي مخيمــاِت اللُّجــوِء الّتــي اأقاَمْتهــا وكالــُة ال�

آتيــة: أونــروا(  فــي المناطــِق المضيفــِة ال� غاثــِة اللاجئيــَن الِفَلســطينّييَن وتشــغيِلهم )ال� ل�إ

فــُة الغربّيــُة، وقطــاُع غــزَّة، ويّشــكُل الّلاجئــوَن الِفَلســطينّيوَن مــا نســبُتُه 6٧% مــن ســكّاِن قطــاِع  ♦ الضِّ

فــة الغربّيــة، َوْفــَق اإحصائيــة عــام ٢٠١٨م. غــّزة، و٢٧% مــن ســكّان الضِّ
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أردِن بالحقوِق الّتي يتمتُّع بها  ♦ َول المجاورة، كال�أردِن، وسوريا، ولبناَن، ويتمتُّع الِفَلسطينّيون في ال� الدُّ

أردنــّي. اأّمــا فــي ســوريا، فقــْد ســّهلِت الحكومــُة القوانيــَن؛ ل�نخــراِط الّلاجئيــَن الِفَلســطينّييَن  المواطــُن ال�

ــا، عــدا  ــا تقريًب ــوِق المواطــِن الســوريِّ ذاتِه ــاك بحق ــُع الِفَلســطينيُّ هن ــة، ويتمتّ ــاِة ال�قتصاديّ ــي الحي ف

ــعب. وينحــدُر غالبّيــُة الّلاجئيــَن فــي لُبنــاَن ِمــْن منطقــِة الجليــل؛  ــَح وال�نتخــاَب فــي مجلــِس الشَّ التّرشُّ

نظــًرا لقــرِب الحــدوِد الجغرافّيــِة، وِصــلاِت قربــى، وتجــارٍة قديمــٍة ربَطــْت بيــَن الّشــعبين، وتمنــُع قوانيــُن 

العمــِل فــي لُبنــاَن الِفَلســطينّيين ِمــَن العمــِل فــي وظائــَف كثيــرٍة، خاّصــًة الحكومّيــة منهــا.

وشكَّل  ٢٠١٩م،  عام  نسمٍة  حوالي١٣ِمليوَن  وخارِجها  ِفَلسطيَن  في  الِفَلسطينّييَن  عدُد  وبلَغ       

أونروا؛ اأي اأنَّ نصَف  الّلاجئوَن الِفَلسطينّيوَن حوالَي ٥,6 ِمليوَن نسمٍة منهم، وهم مسّجلوَن رسميًّا لدى ال�

آتي: الفلسطينّييَن ل�جئوَن تقريًبا، ويتوّزُع الِفَلسطينّيون َوْفَق اإقامِتهم على النّحِو ال�

عدُد الّسّكان/ نسمة قامة مكاُن الاإ
٥ مليون .٣٩ ُة الغربّيُة، وقطاُع غّزَة ـ والقدُس المحتلّة( فَّ )الضِّ

١,٥٩٧ مليون ال�أراضي المحتلّة عام ١٩٤٨م

٥,٩6٨ مليون َوُل العربّية الدُّ

٧٢٧ األًفا َوُل ال�أجنبّية الدُّ

   ما زال الشعب الفلسطيني يتمسك بحق عودته، وَيمكُن َحلُّ َقِضيَِّة الّلاِجئيَن الِفَلْسطيِنّييَن 

أَمِم الُمتَِّحَدِة َرْقِم )١٩٤( القاضي بَِعْوَدِة الّلاِجئيَن اإِلى  ، وَتْنفيِذ َقراِر ال� نهاِء ال�حتلاِل الّصهيونيِّ باإ

يٍَّة َوَمْعَنِويَّة. روا ِمْنها، َوَتْعويِضِهْم َعّما لَِحَق بِِهْم ِمْن اأذى َواأْضراٍر مادِّ ُمُدنِِهْم َوقُراُهْم الَّتي ُهجِّ

أْصِعَدِة َوالُمْسَتَوياِت     ومن واِجُبنا تُجاَه الّلاِجئيَن الِفَلْسطيِنّييَن َمسانََدتُُهْم، واإثاَرُة َقِضيَِّتِهْم َعلى ال�

روا ِمْنها. أماِكِن الَّتي ُهجِّ كافَّة، َحتّى َعْوَدتِِهْم اإِلى ال�

نختاُر اأحَد الّلاجئيَن الِفَلسطينّييَن في ِمْنطقِتنا، ونُْجري َمَعُه ِحواًرا حوَل معاناِة اللّجوء.	 

: َنشاٌط تطبيقيٌّ



37

 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:
حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١ اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ِة اآسيا؟  * في اأي جهة َتَقُع ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَرِبيَِّة ِبالنِّْسَبِة ِلقارَّ

ْرِقيَّة.        اأ- الَجنوِبيَِّة الَغْرِبيَّة.                         ب- الَجنوِبيَِّة الشَّ

ْرِقيَّة.    ماليَِّة الشَّ ماليَِّة الَغْرِبيَّة.                           د- الشَّ جـ- الشَّ

ِتَيِة ل� َتْنَتمي اإِلى ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَِّة؟ َوِل ال�آ  * اأيُّ الدُّ
عوِديَّة.       اأ- َقَطر.                                  ب- السُّ

جـ- الَيَمن.                                     د- ِمْصر.

ْيِفيَُّة في ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَّة؟ ْمطاُر الَمْوِسِميَُّة الصَّ * ِما الَمناِطق الَّتي َتْسُقُط َعَلْيها ال�أ
ماليَّة.              ب- الَيَمن.              اأ- الَمناِطُق الشَّ

ْرِقيَّة. جـ- الّساِحُل الَغْرِبّي.                   د- الَمناِطُق الشَّ

* ما اسُم الَممَلَكة اّلتي َحَكَمتها الَمِلَكُة ِبْلقيُس؟

ْنباط. اأ- َمعين.           ب- ِحْمَير.            جـ- َسَباأ.                 د- ال�أ

؟  َة الَحضاِرِيُّ    * لماذا َبَرَز َدْوُر َمكَّ
اأ- لوجوِد التُّْرَبِة الِخْصَبة.                      ب- ل�ْعِتداِل ُمناِخها.

جـ- لُوجوِد الَبْيِت الَحرام.                    د- لُوقوِعها َبْيَن ِمْصَر َوالِعراق.

   * اأيَن َيَقُع َسدُّ َماأِرَب؟
 اأ- الّشام.                                    ب- الَيَمن.           

جـ- الِعراق.                                   د- ِمْصر.

أمِم المتّحدِة َرقم )١٩٤(؟ ٢ على ماذا َينصُّ قراُر ال�
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ُز َبْيَن َمْفهَوَمي الَجزيَرِة، َوِشْبِه الَجزيَرة. ٣ اأَميِّ

آتَِيين: ُح الَمْقصوَد بِالَمفهومين ال� ٤ اأَوضِّ

اأ- الَحضاَرة.                 ب- الِهْجَرة.

آتَِيِة: ٥ ِمْن ِخلاِل الَخريَطِة ال�

اأ- األون الَمْوِقَع الُجْغراِفيَّ لِشْبِه الَجزيَرِة الَعَرِبيَّة.

ُن ِمْنها ِشْبُه َوَل الَّتي َتَتَكوَّ ب- اأْكُتُب الدُّ
     الَجزيَرِة الَعَرِبيَّة.

ُن ِمْنها َسْطُح ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة. ُح الَمظاِهَر التَّضاريِسيََّة الَّتي َيَتَكوَّ 6 اأَوضِّ

٧ اأْسَتْنِتُج الَعواِمَل الَّتي ساَعَدْت َعلى ِقياِم َحضاراِت ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة.

د اأَهمَّ الَحضاراِت الَّتي َظَهَرْت في ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة.  ٨ اأَعدِّ

نْجازاِت الَحضاِريَِّة لُِدَوِل َجنوِب ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة. ٩ اأذكُُر اأَهمَّ ال�إِ

آتَِيتين: ُر الِعبارتين ال� ١٠ اأَفسِّ

 اأ- الِهْجراُت الَقديَمُة ِمن ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة اإلى اأطراِفها.  
ب- َتْهجيُر الِفَلْسطيِنّييَن ِمْن وطنهم فلسطين.

١١ اأَبيُِّن واجبَنا تُجاَه الّلاجئيَن الِفَلسطينّيين.
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ِبلاُد الّشام  

ْرُس الّثاني: الدَّ

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ

ُن ِمْنها.- ١ َول الَّتي َتَتَكوَّ تحديد الَمْوِقع الُجْغراِفّي لِبلاِد الّشام، والدُّ
توضيح َمظاِهر َسْطِح )َتضاريِس( ِبلاِد الّشام، واأثرها في الُمناخ.- ٢
ْت اإِلى ُنشوِء الَحضاراِت الَقديَمِة في ِبلاِد الّشام.- ٣ استنتاج الَعواِمل الَّتي اأدَّ
تعداد اأْبَرز الَحضاراِت الَّتي َظَهَرْت في ِبلاِد الّشام، واإنجازاتها الحضارّية.- ٤
بيِعيَِّة في ِبلاِد الّشام.- ٥ استنتاج اأَهّم الَمواِرِد الطَّ
توضيح اآثار الّسياسِة الّصهيونّيِة على الموارِد الّطبيعّيِة الِفَلسطينّية.- 6

الموقع الجغرافّي لبلاد الشام:

َنشاط )١/اأ(: َنَتاأمَُّل الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة التّي تليها:

رقم )١٢(:خريطُة موقِع بلاِد الّشاِم بالنّسبِة للعالَِم

ُد َمْوِقَع بِلاِد الّشاِم بِالنِّْسَبِة لِْلعالَِم. نَُحدِّ اأ- 
ٍة َتَقُع بِلاُد الّشام؟ َوفي اأيِّ ِجَهٍة ِمْنها؟ ب- في اأيِّ قارَّ
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َنشاط )١/ب(: َنلاحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

الَّتي  َوَل  ــدُّ ال الخريطِة  على  نكتُب  اأ- 
َوفَق موقِع  الَّشاِم  بلاُد  ِمْنها  ُن  تتكوَّ

كلٍّ منها.

ب- نذكُر حدوَد بلاِد الّشاِم.

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

يشكُّل الموقُع الجغرافيُّ لبلاِد الّشاِم ملتقى قاّراِت اآسيا، واإفريقيا، واأوروبّا، وتقُع بلاُد الّشاِم 
مال تُْركيا، َوِمَن  ها ِمَن الشَّ ِة اآسيا، وهي جزٌء ِمَن الوطِن العربّي، َيُحدُّ في الِجَهِة الَغْربِيَِّة ِمْن قارَّ
ط، َوَقْد َتَرَك  ْرِق الِعراق، َوِمَن الَغْرِب الَبْحُر الُمَتَوسِّ الَجنوِب ِشْبُه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة، َوِمْصر، َوِمَن الشَّ
َمْوِقُع بِلاِد الّشاِم اأَثًرا َكبيًرا َعلى تاريِخها؛ اإِذ كانَْت حلقة وصل َبْيَن الَحضاراِت الَقديَمِة، َكَحضاَرِة 

بِلاِد الّراِفَدْيِن، َوالَحضاَرِة الِمْصِريَِّة، َوَحضاراِت ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة.

أْرُدُن، َوِفَلْسطيُن،  َتَتَكوَُّن ِبلاُد الّشاِم ِمْن اأْرَبِع ُدَوٍل، هي: سوِريَُّة، َوِهَي اأْكَبُرها ِمساَحًة، َوال�
َوِل ِمساَحة. َولُْبناُن الَّتي تَُعدُّ اأْصَغَر هِذِه الدُّ

رقم )١٣(:خريطُة ُدَوِل بلاِد الّشاِم

ش

دول بلاد الشام

ربية
ة الع

جزير
به ال

ش
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تضاريس بلاد الشام:

َنشاط )٢(: َنْقَراأ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة التّي تليها:

رقم )١٤(:خريطُة بلاِد الّشاِم الطّبيعّيِة

ْطِح الظّاِهَرَة في َخريَطِة بِلاِد الّشام. نَُسّمي َمظاِهَر السَّ اأ- 

ب- نَْذكُُر الُمَسطَّحاِت المائِيََّة الَّتي تُْشِرُف َعَلْيها بِلاُد الّشام.
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ها: ِة َمظاِهَر َتضاريِسيٍَّة، اأَهمُّ ُن َسْطُح بِلاِد الّشاِم ِمْن ِعدَّ َيَتَكوَّ

ِط في 	  ْرِقّي لِْلَبْحِر الُمَتَوسِّ هوِل الّساِحِليَّةِ الَّتي َتَقُع َعلى الّساِحِل الشَّ هول: َتَتَمثَُّل في السُّ السُّ

هوِل الّداِخِليَِّة الَّتي َتْنَحِصُر َبْيَن الُمْرَتَفعاِت الَجَبِليَِّة،  كُلٍّ ِمْن سوِريََّة، َولُْبناَن، َوِفَلْسطيَن، َوالسُّ

َكَسْهِل َمْرِج اْبِن عاِمٍر، َوَسْهِل َعّراَبَة في ِفَلْسطين، َوَسْهِل الِبقاِع في لُْبنان، َوَسْهِل الغاِب في 

سوِريََّة، َوَغْيِرها.

الِجباِل 	  َوِسْلِسَلِة  الَغْربِيَِّة،  الِجباِل  ِسْلِسَلِة  ِمْن  الُمْرَتَفعاُت  َتَتاألَُّف هِذِه  الَجَبِليَّة:  الُمْرَتَفعاُت 

راِة في  أْمِثَلِة َعَلْيها: ِجباُل َعجلوَن، َوالشَّ ْرقّية، َوَتْفِصُل َبْيَنُهما ُحْفَرُة ال�نِْهداِم الَعَربِيَّة، َوِمَن ال� الشَّ

أْرُدن، َوِجباُل الَجليِل في ِفَلْسطين، وجباُل لبنان، َوِجباُل الَعَلِويّيَن َوالّزاِوَيِة في سوِريََّة. ال�

الِهضاب: َتَتَمثَُّل هِذِه الِهضاُب في َهَضَبِة النََّقِب في ِفَلْسطين، َوَهَضَبِة باِدَيِة الّشاِم.	 

الَعَقَبة. وتتمثّل في 	  ِمْن َشماِل سوِريََّة َحتّى َخليِج  الّشاِم  بِلاِد  َوَتْمَتدُّ في  الاْنِهدام:  ُحْفَرُة 

ِفَلسطيَن بِمْنطقِة اأريحا وال�أغواِر، والبحِر الميِِّت، ووادي َعَرَبة.

أْرُدن، َونَْهِر 	  أْرُدن الَّذي َيْجري َبْيَن ِفَلْسطيَن َوال� أنْهاُر في نَْهِر ال� الاأْنهاُر َوالاأْوِدَية: َتَتَمثَُّل ال�

أْوِدَيُة في وادي  الُفراِت في سوِريَّة َوالِعراق َوتُركيا، َونَْهِر العاصي في لُْبناَن َوسوِريََّة. َوَتَتَمثَُّل ال�

أْرُدن، وغيرها. يّاِن( في ال� الفاِرَعة في ِفَلْسطين، َووادي اليابِِس )الرَّ

ُمناخ بلاد الّشام:

ِط في الّسهوِل الّساحلّيِة والُمرَتَفَعاِت  يتنّوُع ُمْناُخ بِلاِد الّشاِم، حيُث يسوُد ُمْناُخ البحِر المتوسِّ

 ، الَجبلّية، َفُهَو معتدٌل ماطٌر شتاًء، وحارٌّ جافٌّ صيًفا، فيما يسوُد الُمْناُخ الّصحراِويُّ وشبُه الّصحراويِّ

في مناطِق ال�أغواِر، وباديِة الّشاِم، وصحراِء النََّقِب، ويتَّسُم بارتفاِع درجاِت الحرارِة والَجفاف.
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 نُْعطي اأْمِثَلًة َعلى َمظاِهِر َسْطِح بِلاِد الّشاِم ِمْن َوَطِننا ِفَلْسطين، َونَْكُتُبها في 	 
الَجْدَوِل ال�آتي:

: َنشاٌط تطبيقيٌّ

ُسهوٌل داِخِليَّة

ُمْرَتَفعاٌت َجَبِليَّة

اأْنهار

اأْوِدَية

عوامل نشوء الحضارات القديمة في بلاد الشام:

َنشاط )٣(: َنَتاأمَُّل الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليهما:

مياه تربٌة ِخْصَبٌة

ُح اأَثَر الَمظاِهِر الّسابَِقِة َعلى اْسِتْقراِر الَبَشر، وِقياِم الَحضاراِت. نَُوضِّ اأ- 

ب- نَْسَتْنِتُج َعواِمَل اأْخرى ساَعَدْت َعلى ِقياِم َحضاراِت بِلاِد الّشام.

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

نْسانِيَّة، َوَقْد َتضاَفَرْت  نَشاأت في بِلاِد الّشاِم َحضاراٌت َعريَقٌة اأْسَهَمْت في بِناِء الَحضاَرِة ال�إِ
ُط، َوُمناخها الُمْعَتِدُل، َوِمياُهها الوفيرُة،  ها: َمْوِقُعها الُمَتَوسِّ ٌة ساَعَدْت في َنْشاأتِها، اأَهمُّ َعواِمُل ِعدَّ

ْطِح فيها. ُع َمظاِهِر السَّ َوتُرَبُتها الِخْصَبُة، َوَتَنوُّ
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حضارات ظهرت في بلاد الشام:

َنشاط )٤(:  نُلاِحُظ الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليهما:

                       البتراء                                                   تدمر

ما الحضارُة الّتي تمثّلُها كُلُّ صورٍة َمِن الّصورَتْيِن الّسابقَتْيِن؟ اأ- 
ب- نستنتُج موطَن هذِه الحضاراِت.

َنْحُن َتَعلَّْمنا:   

نجازات الحضارية، في مجال�ت الزراعة، والعمارة،  قاَمْت في بِلاِد الّشامِ َحضاراٌت ِعدَّة،كان لها العديد من ال�إ
والتجارة، ومن هذه الحضارات:

الكنعانّيوَن: ُهْم ِمن القبائل العربّيِة الّتي هاجَرْت ِمْن ِشْبِه الجزيرِة العربّيِة، واستقرَّْت في بلاِد الّشام. 	 

الاآرامّيون: َتعوُد اأصولُُهْم اإِلى ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة َقْبَل ُوصولِِهْم اإِلى بِلاِد الّشام، َواْسِتْقراِرِهْم 	 

آراِميَُّة في ال�ْمبراطوِريّاِت الُمجاِوَرة، َوِمْن ُمُدنِِهْم  فيها َحوالَي ١٥٠٠ ق.م، َوانَْتَشَرْت لَُغُتُهُم ال�

ْرياُن َبْعَد اْعِتناِقِهْم  اآراُم )ِدَمْشق(.انَْتهى ُحْكُمُهْم َبْعَد اْحِتلاِل الُفْرِس للَمْنِطَقة، َواأْطِلَق َعَلْيهُم السِّ
يانََة الَمسيِحيَّة. الدِّ

أْرُدن، 	  الاأْنباط:جاؤوا ِمْن ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة في الَقْرِن الّساِدِس َقْبَل الميلاِد، َواْسَتَقّروا َجنوَب ال�

ْخر، َواتَّخذوها عاِصَمًة لَُهْم، واهتموا ببناِء  َوَتَميَّزوا في َمجال الِعمارِة، َفَنَحتوا َمديَنَة الَبْتراِء في الصَّ

أنباِط َبْعَد ال�ْحتلاِل الّرومانِيِّ لَها سنَة ١٠6م. الّخزاناِت، والقنواِت المائّيِة. انَْتَهْت َدْولُة ال�
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 َتْدُمر: نََشاأْت َتْدُمُر في باِدَيِة الّشاِم عام ١٠٠ ق.م، َوَتَمتََّعْت بَِمْوِقٍع ُمَتَميِّز، ما َجَعَلها َمَمرًّا 	 
تِها في َعْهِد الَمِلَكِة  لِْلَقواِفِل التِّجاِريّة، كما اْشُتِهَرْت بالينابيِع، وزراعِة النّخيِل، َوَبَلَغْت ُذْرَوَة قُوَّ
ْغرى. َضُعَفْت َدْولَُة َتْدُمَر، َوانَْتَهْت عام  َزنّوبيا، َفَبَسَطْت نُفوَذها َعلى اأجزاء ِمْن ِمْصر َواآسيا الصُّ

٢٧٣م، ِعْنَدما اْحَتلَّها الّرومان.

الَغساِســـَنة: اأْصلُُهـــْم ِمـــْن 	 
َجنوِب ِشـــْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة، 
هاَجـــروا َبْعـــَد انِْهيـــاِر َســـدِّ 
َماأِْرب، َوُســـّموا الَغساِســـَنَة؛ 
نِْســـَبًة اإِلـــى َعْيِن مـــاٍء اأقاموا 
ة تَُســـّمى َعْيـــَن  َعَلْيهـــا ُمـــدَّ
َغّســـان، اتَّجُهَوا َشماًل� نَْحَو 
بِـــلاِد الّشـــام، َواتَّخـــذوا ِمْن 
َمديَنِة ُبْصـــرى عاِصَمًة لَُهْم، 
ثُمَّ نََقلوهـــا اإِلى َمديَنِة الجابَِيِة 

فـــي َهَضَبـــِة الَجْول�ن.

    امَتـــدَّ حْكُمُهـــْم ِمـــْن عـــاِم 

٢٢٠م َحتّـــى عـــاِم 6٣6م َبْعـــَد 

ْســـلاِميِّ لِْلَمْنِطَقـــة، مـــا  الَفْتـــِح ال�إِ

َدَفـــَع بِالغالِِبيَّـــِة الُعْظمـــى ِمْنُهـــْم 

ْســـلام. اإِلـــى اْعِتنـــاِق ال�إِ
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نَْتْرنِت، َونَْكُتُب َتْقريًرا َقصيًرا عن مدينة البتراء. نَْبَحُث في الَمْكَتَبِة، اأْو ِمْن ِخلاِل ال�إِ اأ- 
نَْتْرنِت، َونَْكُتُب َتْقريًرا َقصيًرا َعِن الَمِلَكِة  اأْو ِمْن ِخلاِل ال�إِ ب- نَْبَحُث في الَمْكَتَبِة، 

ّف. َزنّوبيا، َونُناِقُش ما َوَرَد فيه داخَل الصَّ

: َنشاٌط بحثيٌّ

الموارد الطبيعّية في بلاد الشام:

َنشاط )٥(: نُلاِحُظ الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم نقوُم بما ياأتي:

فوسفاتَمْقَلُع حجارٍة

ما المقصود بالموارد الطبيعّية؟ اأ- 
آتي: ب- نَْسَتْنِتُج َمواِرَد طبيعيًة اأْخرى في بِلاِد الّشام، َونَْكُتُبها في الَجْدَوِل ال�

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ِع الَمواِرِد الطَّبيِعيَّة، ِمْنها: المياُه، والتّربُة الِخْصَبُة، والمعادُن، كالنِّْفِط       َتَتَميَُّز بِلاُد الّشاِم بَِتَنوُّ
، والثّرواُت البحريُّة  أْرِز في لُبناَن، والفوسفاُت، وال�أملاُح في ال�أردنِّ في سوِريَّة، وغاباُت اأشجاِر ال�
 . ِط في لُبناَن، وسوِريََّة، وِفَلسطيَن، وخليِج العقبِة في ال�أردنِّ كال�أسماِك في سواحِل البحِر المتوسِّ
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َنشاط )6(: نُفّكر، ثّم نقوُم بما ياأتي: 

اآثار السياسة الصهيونيَّة على الموارِد الِفَلسطينّية:

نُكُتُب َمواِرَد َطبيِعيًَّة ِمْن َوَطِننا ِفَلْسطين. اأ- 

ب- نَْسَتْنِتُج الَعَقباِت الَّتي َتحوُل دوَن اْسِتْغلاِل َشْعِبنا الِفَلْسطيِنيِّ لِهِذِه الَمواِرد.

آثاَر الُمَتَرتَِّبَة َعلى َسْيَطَرِة ال�ْحِتلاِل الّصْهيونِيِّ َعلى َمصاِدِرنا المائِيَّة. ج- نبين ال�

َكْيَف نُحاِفُظ َعلى َمواِرِدنا َوَثَرواتِنا الطَّبيِعيَّة؟ د- 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ها: اأْملاُح الْبَحِر الَميِّت، َوالثَّْرَوُة المائِيَّة، َوَمصاِدُر  ِع َثَرواتِها الطَّبيِعيَّة الَّتي اأَهمُّ َتَتَميَُّز ِفَلْسطيُن بَِتَنوُّ

َمِكيَِّة، َوِحجاَرِة الِبناِء، َوَغْيِرها، َوُمْعَظُم هِذِه  ْمِسيَِّة، َوالثَّْرَوِة السَّ ، َوالطّاَقِة الشَّ الطّاَقِة، َكالغاِز الطَّبيِعيِّ

؛ بَِسَبِب َسْيَطَرِة ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ َعَلْيها، َواْسِتْغلالِِه لَها. الَمواِرِد ل� َيْسَتفيُد ِمْنها َشْعُبنا الِفَلْسطيِنيُّ

ياَسُة الّصهيونيَُّة َعلى الَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة، ِمْن َحْيُث التََّحكُّم في الموارِد  َوَقْد اأثََّرِت السِّ

ْيَطَرُة َعلى  ْولِّي، والسَّ الطّبيعّيِة، واستنزافها، وبناُء المستوطناِت الّصهيونّيِة الّتي تَُعدُّ مخالَِفًة للقانوِن الدَّ

آباِر،  ِهْم في اْسِتْغلالِها، ِمْن ِخلاِل َهْدِم ال� َمصاِدِر الِمياِه، َوِحْرماُن المواطنين الِفَلْسطيِنّييَن ِمْن َحقِّ

راِعّي، َوزيادِة ُمعاناِة المواطنين  نْتاِج الزِّ ، َوالَخّزاناِت، ما اأدّى اإلى انِْخفاِض ال�إِ َوَتْدميِر َشَبكاِت الرِّيِّ

ْرِب، وَتدميِر الَمراعي الطبيعية وِحرمان الرُّعاة من الّرعي. الَيْوِميَِّة؛ ِمْن اأْجِل الُحصوِل َعلى ِمياِه الشُّ
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 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ ١

آتية تقُع بِلاُد الّشاِم؟ * في اأيٍّ ِمن القارات ال�
اأ- اإِْفريقيا.              ب- اأوروّبا.              جـ- اآسيا.        د- اأْمريكا الَجنوِبيَّة.

ُن ِمْنها بِلاُد الّشام؟ َوُل الّتي َتَتَكوَّ  * ما الدُّ

ْرُدُن، َوِفَلْسطيُن، َوُلْبنان. ْرُدُن، َوالَجزاِئُر، َوِفَلْسطين.     ب- سوِريَُّة، َوال�أ  اأ- سوِريَُّة، وال�أ

ْرُدُن، َوالَيَمن. ْرُدُن، َوُلْبنان.      د- ِفَلْسطيُن، َوُلْبناُن، َوال�أ جـ- سوِريَُّة، َوالِعراُق، َوال�أ

 * ما الُمناُخ الّساِئُد في ِجباِل ِبلاِد الّشاِم؟
جـ- الُقْطِبّي.          د- ال�ْسِتواِئّي. ْحراِوّي.         ب- الُمْعَتِدل.     اأ- الصَّ

ْولَُة اّلتي كاَنِت الَبْتراُء عاِصَمًة لها؟ * ما الدَّ
جـ- الَغساِسَنة.        د- َتْدُمر. راِمّيون.            ْنباط.            ب- ال�آ اأ- ال�أ

* ما الّنتيجُة اّلتي ترتََّبْت على َوْفَرِة الِمياِه َوالتُّْرَبِة الِخْصَبِة في ِبلاِد الّشاِم؟

ْطِح.     ُع َمظاِهِر السَّ ب- َتَنوُّ ُع الُمناخ.                         اأ- َتَنوُّ

بيِعّي. ُع الِغطاِء النَّباِتيِّ الطَّ د- َتَنوُّ ُع الَمعاِدن.                       جـ- َتَنوُّ

يََّة الَمْوِقِع الُجْغراِفيِّ لِبلاِد الّشام. ٢ اأَبيُِّن اأَهمِّ

ُح َمظاِهَر َسْطِح بِلاِد الّشام. ٣ اأَوضِّ

ْت اإِلى ُظهوِر َحضاراِت بِلاِد الّشام. ٤ اأْسَتْنِتُج الَعواِمَل الَّتي اأدَّ
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آتي اأسماَء َحضاراِت بِلاِد الّشام، َواأَهمَّ اإِنْجازاتِها: ٥ اأكتُب في الَجْدَوِل ال�

ْقم اأْبَرُز اإِْنجازاتِهاَحضاراُت ِبلاِد الّشامالرَّ

-١

-٢

-٣

-٤

6 اأْعطي اأربعَة اأْمِثَلٍة َعلى َمواِرَد َطبيِعيٍَّة ِمْن بِلاِد الّشام.

آثاَر الُمَتَرتَِّبَة َعلى َسْيَطَرِة ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ َعلى َمواِرد ِفَلْسطيَن الطَّبيِعيَّة. ٧ اأْسَتْنِتُج ال�

آتَِيِة، ثُمَّ اأَقيُِّم تعلُّمي، بوَضِع اإِشاَرِة ) √ ( في الخانَِة الُمناِسَبِة: ٨  اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

قَِّة دقيق الِعباراُت ُط الدِّ َغْيُر َدقيٍقُمَتَوسِّ

َتْحديــدي لَِمْوِقــِع بِــلاِد الّشــاِم الُجْغراِفــيِّ بِالنِّْســَبِة لِقــاّراِت العالَــم، 
 . الَعَربِــيِّ لِْلَوَطــِن  َوبِالنِّْســَبِة 

َتْصنيفي لَِمظاِهِر َسْطِح بِلاِد الّشاِم، َمَع ِمثاٍل َعلى كُلٍّ ِمْنها. 

ُن ِمْنها بِلاُد الّشاِم.  َوِل الَّتي َتَتَكوَّ َتْسِمَيتي لِلدُّ

اْسِتْنتاجي لَِعواِمِل نُشوِء الَحضاراِت الَقديَمِة في بِلاِد الّشاِم.

َتْقديمي اأْمِثَلًة َعلى اأْسماِء َحضاراٍت َقديَمٍة قاَمْت في بِلاِد الّشاِم. 

َمْعِرَفتي بِِسياَسِة ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ تُجاَه الَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة. 
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ْرُس الثالث: الدَّ

فَِلْسطيُن )اأْرُض َكْنعان(

 

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
تحديِد اْمِتداِد اأْرِض َكْنعاَن.- ١
تسميِة اأَهمِّ الُمُدِن الَكْنعانِيَِّة في ِفَلْسطين.- ٢
نْجازاِت الَحضاِريَِّة الَكْنعانِيَِّة. - ٣ استنتاِج ال�إِ
توضيِح َعلاَقِة ِفَلْسطيَن بِجيرانِها َقديًما.- ٤
معرفِة حدوِد ِفَلسطيَن.- ٥
توضيح ِممارساِت ال�حتلاِل الّصهيونيِّ في ِفَلْسطيَن.- 6

امتداد اأرض كنعان:

َنشاط رقم )١(: نُلاحُظ الخريطَة 
المجاورَة،  َوَنْسَتْنِتُج:

ُر تسميَة ِفَلسطيَن باأرِض َكْنعان.  نَُفسِّ اأ- 
ُد الَمناِطَق الَّتي سكَنها الَكْنعانّيون. ب- نَُحدِّ

َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

َيْت ِفَلْسطيُن اأْرَض َكْنعاَن، َكما َوَرَدْت في  ُسمِّ
َخْمَسَة  َحوالَي  َقْبَل  الَعماِرنَِة في مصر  َتلِّ  َرسائِِل 

َعَشَر َقْرنًا َقْبَل الميلاد. 
الكنعانّيوَن ُهْم ِمن القبائِل العربّيِة الّتي هاجَرْت 
رقم )١٥(:خريطُة امتداِد اأرِض كنعاَنِمْن ِشْبِه الجزيرِة العربّيِة، واستَقرَّْت في بلاِد الّشام. 
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ْت ِمْن َراأِْس َشْمرا )اأوغاريت( في سوِريََّة َشماًل� اإِلى  َبنى الَكْنعانِّيوَن َعدًدا ِمَن الُمُدِن الَّتي اْمَتدَّ
ِهْم َكْنعان، َوُربَّما َيعوُد  ي الَكْنعانِّيوَن بِهذا ال�ْسِم؛ نِْسَبًة اإِلى َجدِّ َة َوَرَفَح َجنوًبا في فلسطين، َوُسمِّ َغزَّ

أْرَض الُمْنَخِفَضة. َبُب اإِلى َكِلَمِة )َكنع( اأْو )َخَنع(، َوَتْعني: ال� السَّ
َوالَيبوِسـّيوَن ِمـَن الَقبائِـِل الَكْنعانِيَّـِة الَّتـي َسـَكَنْت ِفَلْسـطيَن، َوكانَـْت عاِصَمَتُهـْم َمديَنـُة الُقـْدِس 
الَقديَمـِة الَّتـي اأْسـَمْوها َمديَنـَة )اأورو- سـالِم(؛ نسـبًة اإلـى اإلـه المدينـة الكنعانـي. اأّمـا اْسـُم ِفَلْسـطيَن 
الحالِـيِّ َفُهـَو ُمْشـَتقٌّ ِمـْن )بالسـتين(؛ نِْسـَبًة اإِلـى )الِفَلسـتيِنّييَن( الَّذيـَن َسـَكنوا الّسـاِحَل الَجنوبِيَّ ِمَن 

ِفَلسـطيَن الحالِيَِّة.

اأهم المدن الكنعانية في فلسطين:

َنشاط )٢(: نُلاِحُظ الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم  َنْسَتْنِتُج:

ْلطان                                                      َتلُّ َمِجّدو                         َتلُّ السُّ

أثريِّة في ِفَلسطيَن؟	  علاَم يدلُّ وجوُد المدِن الكنعانّيِة ال�

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

أْبراِج العالَِية؛ لِِحماَيِتها ِمَن  أْسواِر الَمنيَعة، َوال� َس الَكْنعانِّيوَن ُمُدنًا َوقًُرى ِزراِعيًَّة اأحاطوها بِال� اأسَّ
أْعداء، َوَبِقَيْت اأْسماُؤها ثابَِتًة َعلى َمرِّ الُعصور.  ال�

أْمِثَلِة َعَلْيها: َيريحو )اأريحا(؛ اأْي  َواأْسماُء الُمُدِن الَكْنعانِيَِّة لَها ِدل�ل�ٌت َوَمعاٍن واِضَحة، َوِمَن ال�
ْلطاِن، َوَبْيُت شاَن )بيسان(؛ اأْي َبْيُت  َمديَنُة الَقَمِر، َوِهَي اأْقَدُم َمديَنٍة في العالَِم، َومن اآثارها َتل السُّ
مود، َوَخرائُِبها تُْعَرُف  ُة َوالصُّ ة(؛ اأِي الُقوَّ ْمُل الحاّر، َوَهزاتي )َغزَّ لِه شان، َوَعكّو )عكا(؛ اأِي الرَّ ال�إِ
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لاِم ِعْنَد الَكْنعانِّيين، َوشكيم )نابلس(، َويافو  بِاْسِم َتلِّ الُعجول، َواأوْرسالِم )الُقْدس(، َوَتْعني اإِلَه السَّ

)يافا(؛ اأِي الَجميل، َوَقْرَيُة اأْرَبع )الَخليل(، َوَمِجّدو )َتلُّ الُمَتَسلِّم(. 
أْسماَء الَكْنعانِّيَة لُِمْسَتْوَطناتِِه، َوَسَرَق التُّراَث والتّاريَخ الَوَطِنيَّ  َوَسّمى ال�ْحِتلاُل الّصهيونِيُّ هِذِه ال�

َره. ، َوَزوَّ الِفَلْسطيِنيَّ

نجازات الحضارية الكنعانية: الاإ

َنشاط )٣(: نُلاِحُظ الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم َنْسَتْنِتُج:

                اأواٍن َفّخاِريٌَّة َكْنعاِنيَّة                                    ُحروٌف َكْنعاِنيَّة

اإِنْجازاٍت َحضاِريًَّة اأْخرى لِْلَكْنعانِّيين.	 

 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

آتَِية: نْسانِيَِّة في الَمجال�ِت ال� َم الَكْنعانِّيوَن اإِنْجازاٍت َعظيَمًة لِْلَحضاَرِة ال�إِ َقدَّ
أْسواِر َوالِقلاع، َوَبَنوا الُقصوَر َوالَمعابِد.	  الِعمارة: َبنى الَكْنعانِّيوَن الُمُدَن، َواأحاطوها بِال�

عوِب الَّتي َعَرَفِت الِكتاَبة.	  أْبَجِديََّة، َوُهْم ِمْن اأوائِِل الشُّ أْحُرَف ال� الِكتاَبة: اْخَتَرعوا ال�

أْطَلِسّي،َكما 	  ِط، َوالُمحيَط ال� ُفَن، َوَعرفوا َفنَّ الِملاَحة، َفَعبروا الَبْحَر الُمَتَوسِّ ناَعة: َصَنَع الَكْنعانِّيوَن السُّ الصِّ
الَفّخاِر،  َواأْبَدعوا في ِصناَعِة  ْهَرة،  َوالشُّ بِالَجْوَدِة  َتَميَّزْت  الَّتي  َوالّصوِفيََّة  الِكتّانِيََّة  الَمْنسوجاِت  َصَنعوا 

أْرُجوانِيَّة، َوَعَرفوا الَمعاِدَن، َفَصَنعوا اأْسِلَحَتُهْم ِمَن البرونِْز َوالَحديد.   أْصباِغ ال� َوالزُّجاِج، َوال�
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نوا 	  َواأنْواًعا ُمْخَتِلَفًة ِمَن الفاِكَهة، َوَدجَّ َوالِعَنَب،  عيَر،  َوالَقْمَح، َوالشَّ ْيتوَن،  الزَّ الزِّراَعة: َزَرعوا 
الماِشَيَة، َوالطّيور. 

َرْت لُِتْصِبَح َعلى َشْكِل 	  فائَِح، َوالَحَلقاِت، َوَتَطوَّ النُّقود: َفَقْد كانَْت نُقوُدُهْم تُْشِبُه الُقْضباَن، َوالصَّ
واياِت التّاريِخيَِّة )شاِقل(  َيْت َوْفًقا لَِبْعِض الرِّ اأْقراٍص َمْعَدنِيٍَّة ُمَتساِوَيٍة َتْقريًبا، َوَعَلْيها طاَبٌع َرْسِمّي، َوُسمِّ
اأْو )َشَقل(. َوِعْنَدما َغزا الُفْرُس ِفَلسطيَن اأواِخَر الَقْرِن الّساِدِس َقْبَل الميلاِد، َظَهَرْت َمْسكوكات في 
ِل َمـِلِك فـاِرس.  أوَّ ِفَلسطين، َوكانَْت ِمْن ِفَئَتْيِن: ال�أولى: َذَهِبيَّة تُْدعى )دارك(، نِْسـَبًة اإِلى دارا ال�

آراِميَِّة )َشَقل(. ٌة ِمَن الَكِلَمِة ال� َوالثّانَِيِة: تُْدعى )ِسْجلُوس(، َوِهَي َكِلَمٌة يونانِيٌَّة ُمْشَتقَّ

علاقة فلسطين بجيرانها قديمًا:

َنشاط )٤(: َنْقَراأ النَّصَّ الاآتَي، ثّم نجيُب َعِن السؤالييِن الاآتيين:

     

ة، َحْيُث كاَنْت َقواِفُلُهْم َتسيُر  "َسَلَك الَكْنعاِنّيوَن في ِتجاَرِتِهْم َمحاِوَر ِتجاِريًَّة ُمِهمَّ
باِبل، َوَشماًل� حّتى  َمَع  َشْرًقا  َواتََّجَهْت  َوَحْضَرَمْوَت َوُعمان،  الَيَمن  َجنوًبا َحّتى 
اأْرمينيا، َوَغْرًبا َمَع الِمْصرّيين، َفكانوا َيْنُقلوَن لهم ُكلَّ ما َيْحتاجوَنُه، َوُيْحِضروَنُه َلُهْم 

ِمْن َوراِء الِبحار".            اأحمد اإسماعيل، تاريخ ِبلاد الّشام، بتصّرف

َول الَّتي اْرَتَبَطْت َمَع الَكْنعانِّييَن بَِعلاقاٍت تِجاِريَّة. نَْذكُُر الدُّ اأ- 

ب- نَِصُف َعلاَقَة ِفَلْسطيَن َمَع الدول العربية التّي تجاورها حالِيًّا.

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

أَثِريَّـُة الَّتـي ُعِثـَر َعَلْيهـا داِخـَل ِفَلْسـطيَن وخارجهـا فـي َتـلِّ َمِجـّدو، َوَتـلِّ  َدِت الُمْكَتَشـفاُت ال� اأكَـّ

تعنّـك قـرَب جنيـن، وتـلِّ بلاطـَة فـي نابلـس، وَتـلِّ الَعماِرنَـِة فـي ِمْصـَر، َعلـى ُعْمـِق الَعلاقـاِت َبْيـَن 

تِها، اْمَتـدَّ نُفوُذها اإِلى َمناِطَق  الُمـُدِن الَكْنعانِيَّـِة، َومـا جاورهـا ِمـْن ُشـعوٍب َوَحضـارات، َفَفي اأْوِج قُوَّ
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واِسـَعة، َوَبَنـْت َعلاقـاٍت تِجاِريَّـًة َمـَع البابِِلّييـَن َوالِمْصريّيـَن َوالَيَمِنّييـَن، َوَغْيِرِهـْم، َبْيَنمـا فـي حـال�ِت 

َضْعِفهـا، كانَـْت َمَحـلَّ َتنـاُزٍع َوِصـراٍع َبْيـَن الَحضـاراِت الُمجـاِوَرِة لَهـا، َفَخَضَعـْت اأْرُض َكْنعـاَن 

لَِسـْيَطَرِة الَفراِعَنـِة، َوال�أشـوِريّيَن، َوالِكْلدانِّييـَن، َوالُفـْرس.

حدود فلسطين:
َنشاط )٥(: نُلاِحُظ الخريطَة الاآتيَه، َوَنْسَتْنِتُج:

أْرَبع. حدود ِفَلْسطيَن ِمْن ِجهاتِها ال� اأ- 
ِفَلْسطيَن،  تُجاِوُر  الَّتي  الَعَربِيََّة  ْولََة  الدَّ نَُسّمي  ب- 

َولَْيَسْت ِمْن بِلاِد الّشام.

َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

ِمَن  َتْمَتدُّ  الَّتي  الُجْغراِفيَُّة  الرُّْقَعُة  ِهَي  فَِلْسطين: 

أْرُدِن َشْرًقا، َوِمَن  ِط َغْرًبا، حتى نَْهِر ال� الَبْحِر الُمَتَوسِّ

َوِمْصَر  الَعَقَبِة  َخليِج  َحتّى  َشماًل�  َوسورِيََّة  لُْبناَن 

األف   ٢٧٬٠٢٧( حوالي  ِمساَحُتها  َوَتْبلُُغ  َجنوًبا، 

الَغْربِيَِّة  الِجَهِة  في  فلسطين  وَتَقُع  تقريًبا،  كم٢( 

الَّذي  الَوحيُد  الَبِريُّ  الَمَمرُّ  َوِهَي  اآسيا،  قارَِّة  ِمْن 

َيْربُِط َبْيَن قاَرَتي اآسيا َواإِْفريقيا، ما َجَعَلها َمْسَلًكا 

لُِطُرِق الَقواِفِل التِّجارِيَِّة َوالُجيوِش ُمْنُذ َفْجِر التّاريخ، 

يًَّة اْستراتيِجيًَّة، َجَعَلْتها َمْطَمًعا لِْلُغزاِة  َواأْكَسَبها اأَهمِّ

َوالُقوى ال�ْسِتْعمارِيَّة.

عكاصفد
حيفا

غزة

يافا

طبريا بحيرة طبريا

ت
مي
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الب

الناصرة

جنين
بيسان

طولكرم
نابلس

اللدرام الله

الرملة القدساأريحا
بيت لحم

الخليل
خان يونس
رفح

بئر السبع

اأم الرشراش

 مدن

ش

مصرالاأردن

لبنان

رقم )١6(:خريطة فلسطين
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ممارسات الاحتلال الصهيوني في فلسطين:

َنشاط )6(: َنْقَراأ النَّصَّ الاآتَي، ثّم نجيُب َعِن السؤالييِن الاآتيين:

أنَّه َيَتَحكَُّم في الطُُّرِق  َحبا اللُّه اأْرَض َكْنعاَن بَمْوِقٍع ُمَتَميِّز، َفتاَرًة َيكوُن نِْعَمًة؛ ل�

ئيَسِة َبْيَن َحضاراِت اآسيا َواإِْفريقيا َواأوروبّا، َوتاَرًة َيكوُن نِْقَمًة؛ ما جعلها َمْطَمًعا  الرَّ

لُِقوى ال�ْسِتْعماِر ُمْنُذ َفْجِر التّاريِخ َحتّى َوْقِتنا الحاِضر. 

نَُسّمي الُقوى ال�ْسِتْعماِريََّة الَّتي َسْيَطَرْت َعلى ِفَلْسطين حديًثا. اأ- 
َوِل العربّيِة والعالَم. ب- نُناِقُش اأثَر ال�حتلاِل الّصهيونيِّ على َعلاقِة ِفَلسطيَن َمَع الدُّ

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ـْعِب الِفَلْسـطيِنيِّ َعْن الدُّول العربّيِة والعالَم،  َيفِرُض ال�ْحِتلاُل الّصهيونِيُّ قُيوداً َعديَدًة لَِعْزِل الشَّ
ئيَسـة، حيـُث َعَمـَد ال�ْحِتـلاُل فـي َكثيـٍر ِمَن الَمـّراِت اإِلى  ِمـْن ِخـلاِل َتَحكُِّمـِه بِالُجسـوِر َوالَمعابِـِر الرَّ
أْفـراِد َوالَبضائِـع َعْبَرهـا، َكُجـْزٍء ِمـَن الُعقوبـاِت الَجماِعيَِّة الَّتـي َيْفِرُضها َعلى  ـِل ال� اإِْغلاِقهـا، َوَمْنـِع َتَنقُّ

الِفَلْسطيِنّيين.

 بعد اأن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوَكِلَمَة )ل�( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١ اأْكُتُب َكِلَمَة )نََعْم( ُمقابَِل الِعباَرِة الصَّ

)      ( َيْت ِفَلْسطيُن اأْرَض َكْنعاَن؛ ِنْسَبًة اإِلى الَكْنعاِنّيين.       اأ - ُسمِّ

)      ( شوِرّييَن َوالُفْرس.           ب- َخَضَعْت اأْرُض َكْنعاَن ِلَسْيَطَرِة الَفراِعَنِة َوال�أ

)      ( رَض المرتفعة.              ج- كلمة َكْنعاَن ماأخوذة ِمْن )َكَنع(، وتعني ال�أ

)      (  د- َتْبُلُغ ِمساَحة ِفَلْسطيَن )٢٧٠٠كم٢(.             

٢ اأبين المناطَق اّلتي َشِمَلْتها اأرُض كنعاَن قديًما.
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د الموقَع الجغرافيَّ لِفَلسطين. ٣ اأحدِّ

٤ اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�آتي:

الَمعنىالاْسُم الَكْنعانِّيالَمديَنة

اأريحا

بيسان

عكّا

الُقْدس

يافا

غزة

نْجازاِت الَحضاِريََّة الَكْنعانِّية. ُح ال�إِ ٥ اأَوضِّ

6 اأْسَتْنِتُج الَعلاقاِت َبْيَن الُمُدِن الَكْنعانِيَِّة َوما جاَوَرها ِمْن ُشعوٍب َوَحضارات.

٧ اأَبيُِّن ال�أساليَب الّتي يستخدُمها ال�حتلاُل الّصهيونيُّ لعزِل َفِلسطيَن َعْن محيِطها.

آتَِيِة، ثُمَّ اأَقيُِّم تعلُّمي، بوَضِع اإِشاَرِة ) √ ( في الخانَِة الُمناِسَبِة: ٨ اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

َتْحديدي ل�ْمِتداِد اأْرِض َكْنعاَن، َوُحدوِد ِفَلْسطيَن.

أَهمِّ الُمُدِن الَكْنعانِيَِّة في ِفَلْسطيَن. َتْسِمَيتي ل�

نْجازاِت الَحضاَرِة الَكْنعانِيَِّة. اْسِتْنتاجي ل�إِ

توضيحي لَِعلاَقِة ِفَلْسطيَن بِجيرانِها َقديماً.

َمْعِرَفتي بُِمماَرساِت ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ في ِفَلْسطيَن.
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ْرُس الّراِبع: الدَّ

الِعراق )ِبلاُد الّرافَِدْين(

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
َتحديِد الَمْوِقِعِ الُجْغراِفّي للعراق )ِبلاِد الّراِفَدْين(.- ١
َوصِف َمظاِهِر َسْطحِ العراِق )ِبلاِد الّراِفَدْين(، واأثِرها في الُمناخ.- ٢
استنتاج َعواِمَل قياِم الَحضاَرِة في العراق )ِبلاِد الّراِفَدْين(. - ٣
بيان اأَهّم َحضاراِت ِبلاِد الّراِفَدْيِن واإِْنجازاِتها.- ٤

الموقع الجغرافي للعراق:

َنشاط )١(: نُلاِحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

رقم )١٧(:خريُطة الموقِع الجغرافيِّ للعراِق )بلاِد الّرافديِن(

ُد موقَع الِعراِق. 	  نَُحدِّ

ش
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ها ِمَن  ِة اآسيا في الشماِل الشرقيِّ ِمْن الوطِن العربّي، َيُحدُّ َتَقُع بِلاُد الّراِفَدْيِن )الِعراُق( َغْرَب قارَّ
ْرِق  ، َوِشْبُه الَجزيَرِة الَعَربِيَّة، َوِمَن الَغْرِب بِلاُد الّشام، َوِمَن الشَّ ماِل تُْركيا، َوِمَن الَجنوِب الَخليُج الَعَربِيُّ الشَّ
َيْت بِلاَد الّراِفَدْين؛ نِْسَبًة اإِلى نََهْري ِدْجَلَة َوالُفرات. اإيران، َوتبلُغ ِمساحُتها ٤٣٧ األف كم٢ تقريًبا، َوُسمِّ
ا  يًَّة َكبيَرًة؛ اإِْذ اأْصَبَحْت َمَمرًّ ، َوقُْرُبها ِمْن َمراِكِز الَحضاراِت الَقديَمِة اأَهمِّ اأْكَسَبها َمْوِقُعها الُجْغراِفيُّ

لُِطُرِق الُمواَصلاِت التِّجاِريَِّة الَقديَمة.

مظاهر سطح العراق )ِبلاِد الّرافَِدْين(:

َنشاط )٢(: نُلاِحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليها:

رقم )١٨(:خريطُة العراِق )بلاِد الّرافديِن( الطّبيعّيُة

نهر دجلة

جبال طوروس

جبال زاغروس
هضبة غرب نهر الفراتنهر الفرات

الــــــــجــــــــبــــــــال

الـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــول

شط العرب

الكويتالخليج العربي

السعودية

األردن

سوريا

تركيا

 ايران

كم0 500

شامل

غربرشق

جنوب 

الموصل

بغداد

البصرة
سهول

هضاب

جبال

نَُسّمي الَمْظَهَر الطَّبيِعيَّ الغالَِب َعلى اأراضي بِلاِد الّراِفَدْين. اأ- 

أنهاَر في بلاِد الّرافدْين. ب- نَْذكُُر ال�
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َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

آتَِيِة:  ُن َسْطُح الِعراِق ِمَن الَمظاِهِر التَّضاريِسيَِّة ال� َيَتَكوَّ
ُهَوِل الفيضية الواِسَعِة الَّتي َيْجري فيها نَْهرا ِدْجَلَة َوالُفراِت. 	  السُّ

الُمْرَتَفعاِت الَجَبِليَِّة، شمال شرق العراق ِمْثِل ِجباِل كردستان وزاغروس.	 

الِهضاِب، كَهَضَبِة َغْرِب نَْهِر الُفرات.	 

ِط الُمْعَتِدِل في الِجَهِة  اأثََّرْت َتضاريُس الِعراِق َوَمْوِقُعُه في ُمناِخه، َحْيُث َيسوُد ُمناُخ الَبْحِر الُمَتَوسِّ
ْحراِويُّ الحارُّ َوالجافُّ في الِجَهِة الَغْربِيَّة،  ْرقّيِة ِمْنه، َوَيسوُد الُمناُخ الصَّ ماليَِّة الشَّ ماليَِّة، َوالشَّ الشَّ

ْحراِويِّ في َمْنِطَقِة َوَسَط الِعراِق َوَجنوَبه. َوالُمناُخ ِشْبُه الصَّ

عوامل قيام الحضارات في العراق )بلاد الرافدين(:

َنشاط )٣(: نُلاِحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليها:

رقم )١٩(:خريطُة نهَري دجلَة، والفراِت

ش

نناقُش دوَر نَْهِري دجلَة، والفراِت في قياِم حضارِة بِلاِد الّرافَدْين. اأ- 

ب- نَْسَتْنِتُج َعواِمَل اأْخرى لِقياِم َحضاراِت بِلاِد الّراِفَدْين.
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َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

ِمَن الَعواِمِل الَّتي ساَعَدْت َعلى نُشوِء الَحضاراِت في بِلاِد الّراِفَدْيِن َجَرياُن ِمياِه نَْهَري ِدْجَلَة 
التِّجاَرِة  ُطُرِق  َعلى  َوَمْوِقُعها  الِخْصَبة،  الَفْيِضيَِّة  التُّْرَبِة  ذاِت  راِعيَِّة  الزِّ هوِل  السُّ َوُوجوُد  َوالُفراِت، 
َوالُمواَصلاِت الَقديَمِة، َوقُْرُبها ِمْن َمراِكِز الَحضاراِت الَقديَمِة في ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة َوبِلاِد الّشام، 

وبلاِد فارَس )اإيران(.

حضارات العراق )بلاد الرافدين(:

َنشاط )٤/اأ(: نلاحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

رقم )٢٠(:خريطُة حضاراِت العراِق ) بلاِد الّرافديِن(

نَُسّمي الَحضاراِت الَّتي َظَهَرْت في بِلاِد الّراِفَدْين.	 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ِمَن الَحضاراِت الَقديَمِة الَّتي نََشاأْت في بِلاِد الّراِفَدْيِن حضارة الّسوَمِريّيَن َجنوَب الِعراق، َوِمْن 
ل،  أوَّ ُملوِكِهْم نَمرود، َوال�أكاديّوَن؛ نِْسَبًة اإِلى َمديَنِة اأكاد َوَسَط الِعراق، َوِمْن ُملوِكِهْم َسْرجوُن ال�
أموِريّون(، َوالِكْلدانِّيوَن، َوالبابِِلّيون، َوِمن ُملوِكِهْم َحمورابي، الَّذيَن اتَّخذوا ِمْن بابَِل  َوالَعموِريّون )ال�
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ِر الثّاني، َوال�أشوِريّوَن الَّذيَن اْسَتَقّروا في  عاِصَمًة لَُهْم َبْعَد َسْيَطَرتِِهْم َعَلْيها، َوِمْن ُملوِكِهْم نَبوَخذ نَصَّ
َشماِل الِعراق، َواتََّخذوا ِمْن َمديَنِة اأشوَر عاِصَمًة لَُهْم، ثُمَّ نََقلوها اإِلى نَْيَنوى، َوِمْن ُملوِكِهْم َسَنحاريب.

اإنجازات حضارات العراق )بلاد الرافدين(:

َوَر الاآتيَة، ثّم َنْسَتْنِتُج: َنشاط )٤/ب(: نُلاِحُظ الصُّ

َبّواَبُة ِعْشتاَر- الحضارُة البابلّيُة

صناعُة ال�أسلحِة - الحضارُة ال�آشوريُّةالكتابُة المسماريُّة - الحضارُة الّسومّريُة

نجـــازاُت  اإلـــى اأيِّ الحضـــاراِت تعـــوُد ال�إ اأ- 
ـــابقُة؟ ـــُة الس الحضاريّ

ب- نَذكـــُر اإنجـــازاٍت حضاريـــًة اأْخـــرى 
للحضـــــارات الّســــــومريِة والبابليــــــة 
ـــا لمعنـــى  وال�آشـــورية، فـــي ضـــوِء َفهمِن

الحضـــارة.
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َنْحُن َتَعلَّْمنا:  

الحضارة السومرّية:- ١

الُكْبرى،  الُمُدِن  بناُء  أمثلة على ذلك  ال� ِم، وِمَن  َوالتََّقدُّ بِال�ْبِتكاِر  الّسوَمِريّيَن  اْمتاَزْت َحضاَرُة 
ُه الثّيراُن، َواْبَتكروا الِكتاَبَة الِمْسماِريََّة الَّتي كُِتَبْت َعلى  كَمديَنِة )اأور(، َواْخَتَرعوا الِمْحراَث الَّذي َتُجرُّ
األْواٍح ِمَن الطّيِن، بِاأْقلاٍم ُرؤوُسها ُمَربََّعُة الشْكل، َفكانَْت َتْظَهُر َعلى َشْكِل َمساميَر، َكما اْسَتْخَدموا 
ْسِميَِّة َعَلْيها. َفِة الرَّ ْضفاِء الصِّ أْختاَم؛ لَِخْتِم الرَّسائِِل؛ ل�إِ َوَر َوالرُّموَز َبَدًل� ِمَن الَكِلمات، َوَصَنعوا ال� الصُّ

الحضارة البابلية:- ٢
لَِتْنظيِم  الّراِفَدْين؛  بِلاِد  الَقوانيِن في  ِفْكَرِة  ُر  َتَطوُّ ِمْنها:  ًة،  اإِنْجازاٍت َحضاِريًَّة ِعدَّ البابِِلّيوَن  َم  َقدَّ
َل قانوٍن في بلاِد الّرافديِن، واأقدَم الّشرائِع  الُمْجَتَمِع، َعلى َيِد الَمِلِك البابِِليِّ َحمورابي التي تَُعدُّ اأوَّ
، َكما اأْتَقَنواَ فُنوَن الِعماَرة، َوِمْن اأَهمِّ اآثاِرِهْم: ُبْرُج بابَِل الَّذي َيْرَتِفُع ِمَئَة  المكتوبِة في التّاريِخ البشريِّ
ُن ِمْن تِْسَعٍة َوِعْشريَن  َنَة اإِلى اْثَني َعَشَر َشْهًرا، كُلُّ َشْهٍر َيَتَكوَّ موا السَّ ِمْتر، َوَحدائُِق بابَِل الُمَعلََّقة،َ َقسَّ

ْمِسيَّة. َيْوًما اأْو َثلاثين، َواأْوَجدوا الّساَعَة الشَّ

نُِقَشْت عليها  الّتي  ِمَسلَّة حمورابي  نلاحُظ 
َعْن  نبحُث  ثّم  حمورابي،  )قوانيُن(  شريعُة 

بعِض القوانيِن الواردِة فيها.

، لَُه قاعدٌة،  الِمَسلّة: هي عموٌد حجريٌّ  *

واأربعُة اأوُجٍه، وَينتهي راأسُه بهرٍم صغيٍر.

: َنشاٌط بحثيٌّ

ِمَسلُّة َحمورابي الحجريُّة
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شـورّيُة في مناطَق واسـعٍة، بنوا خلاَلها الُمُدَن،  - ٣ مبراطورّيُة ال�آ ِت ال�إ شـوِرّيون: امتدَّ حضارة الاأ
َوالُقصـوَر، َوَزيَّنوهـا ِعْنـَد الَمداِخـِل َوالَبّوابـاِت َبَحَيواناٍت ُمَجنََّحٍة َضْخَمة، َوَنَحتوا الِمَسـّلات، 

ْسـِلَحَة، َوالُحِلّي. َوَصَنعوا ال�أ

ش

حضــارة الاأمورِّيــون )الَعمورِّيــون(: ُهــْم قبائـِـُل َرَحَلــْت ِمــَن الَجزيــَرِة الَعَربِيَّــة، َواْســَتَقرَّْت فــي - ٤
ســوِريََّة َوالِعــراق، َوَتَمكّنــوا ِمــَن التََّغْلُغــِل فــي بـِـلاِد الّراِفَدْيــن، َواتََّخــذوا ِمــْن بابـِـَل عاِصَمــًة لَُهــْم 

ــْيَطَرِة َعَلْيهــا. َبْعــَد السَّ

ــماِل، َواْســَتَقرَّْت في - ٥ الَمنــاِذَرة: ُهــْم قبائــُل هاَجــرْت ِمــْن َجنــوِب شــبه الَجزيــَرِة الَعَربِيَِّة نَْحَو الشَّ
أنْبــار، َواتَّخــذْت ِمــْن َمديَنــِة الحيــَرِة عاِصَمــًة لَُهــْم. َوُســّموا الِمْنــاِذَرَة؛ ل�أنَّ  َمْنِطَقــِة الحيــَرِة َوال�
أْســِلَحة،  أنِْســَجِة، َوالتَّْطريــِز، َوال� ُمْعَظــَم اأْســماِء ُملوِكِهــْم الُمْنــِذُر. َواْشــُتِهَر الَمنــاِذَرُة بِصناَعــِة ال�

ــْعر. هــا َقْصــُر الَخَوْرنَــق، َواْهَتّمــوا بِالموســيقى، َوالِغنــاِء، َوالشِّ َوَبَنــوا الُقصــوَر الَّتــي كاَن اأَهمَّ
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 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

آتَِية: ١ اأْكِمُل الَفراَغاِت في الُجَمِل ال�

َيِت الِعراُق بِلاَد الّراِفَدْيِن؛ نِْسَبًة اإِلى ُوجوِد نَْهَري ............ و ............. اأ- ُسمِّ

ْرقّيِة ِمَن الِعراِق ُهَو .............. ماليَِّة الشَّ ماليَِّة والشَّ ب- الُمناُخ الّسائُِد في الِجَهِة الشَّ

َيِت الِكتاَبُة الّسوَمِريَُّة بالِكتاَبَة ....................... ج- ُسمِّ

د- ِمْن اأْشَهِر ُملوِك الِكْلدانِّييَن ............................

آتَِية: ٢ َعلى َخريَطِة بِلاِد الّراِفَدْيِن ال�

َعيُِّن َنْهَري ِدْجَلَة َوالُفرات.  اأ- اأ

َوِل الُمجاِوَرِة ِلْلِعراق. ب- اأْكُتُب اأْسماَء الدُّ

ِة َمظاِهَر َتضاريِسيَّة، اأَبيُِّنها. ُن َسْطُح الِعراِق ِمْن ِعدَّ ٣ َيَتَكوَّ
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٤ اأْذكُُر الَعواِمَل الَّتي ساَعَدْت َعلى نُشوِء َحضاراِت الِعراِق )بِلاِد الّراِفَدْين(.

نْجاِز الخاصِّ بِها في الَجْدَوِل ال�آتي: ٥ اأْكُتُب اْسَم الَحضاَرِة التي ظهرت في بلاد الرافدين اأماَم ال�إِ

ْقم اإِْنجازاتُهاالَحضاَرةالرَّ

َنَة اإِلى اْثَني َعَشَر َشْهًرا....................١- موا السَّ َقسَّ

َزيَّنوا قُصوَرُهْم بَِحَيواناٍت ُمَجنََّحٍة َضْخَمة....................٢-

أنِْسَجِة َوالتَّْطريز. ...................٣- اْشُتِهروا في ِصناَعِة ال�

أْختاَم؛ لَِخْتِم الرَِّسائِل....................٤- َصَنعوا ال�

آتَِيِة، ثُّم اأَقيُِّم تعلُّمي، بوَضِع اإِشاَرِة ) √ ( في الخانَِة الُمناِسَبِة: 6  اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

َتْحديــدي لَِمْوِقــِع الِعــراِق الُجْغراِفــيِّ بِالنِّْســَبِة لِقــاّراِت العالَــِم، 
 . الَعَربِــيِّ لِْلَوَطــِن  َوبِالنِّْســَبِة 

َتْصنيفــي لَِمظاِهــِر َســْطِح الِعــراِق )بِــلاِد الّراِفَدْيــِن(، َمــَع ِمثــاٍل 
َعلــى كُلٍّ ِمْنهــا. 

اْســِتْنتاجي لَِعواِمــِل نُشــوِء الَحضــاراِت الَقديَمِة في بـِـلاِد الّراِفَدْيِن، 
َواإِنْجــازاِت كُلٍّ ِمْنها.

َتْعييني ُحدوَد الِعراِق، َونَْهَري ِدْجَلَة َوالُفراِت َعلى الَخريَطِة.



66

َشماُل اإْفريقيا
 

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ

تحديد الَمْوِقِع الُجْغراِفّي لشمال اإفريقيا.- ١
توضيِح مظاهِر سطِح شماِل اإفريقيا.- ٢

استنتاِج َعواِمِل ِقياِم الَحضاراِت في ِمْصَر الَقديَمِة، واأهمِّ اإنجازاتِها.- ٣

التّعّرِف اإلى اأَهمِّ الَحضاراِت الَقديَمِة في َشماِل اإِْفريقيا )ِقْرطاَجة(.- ٤

الموقع الجغرافي لشمال اإفريقيا:

َنشاط )١(: نُلاِحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّم نجيُب َعِن الّسؤاليِن اللّذيِن يليها:

ُح ُدَوَل َشمال اإِْفريقيا رقم )٢١(:خريطٌة تُوضِّ

َوِل ُمْجَتِمَعًة؟ ماذا ُيْطَلُق َعلى هِذِه الدُّ اأ- 
ب- نَْسَتْنِتُج َسَبَب َتْسِمَيِتها بِذلِك.

ْرُس الخامس: الدَّ
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ْفريِقيَّة، َوُتِطلُّ ُدَوُلها َعلى الّساِحِل  ِة ال�إِ َشماُل اإِفريقيا: ِهَي الَمْنِطَقُة الواِقَعُة في اأْقصى َشماِل القارَّ

ْطَلِسّي،  ْرقيِّ ِلْلُمحيِط ال�أ ْحَمِر، َوالّساحِل الشَّ ِط، َوالّساِحِل الَغْرِبيِّ ِلْلَبْحِر ال�أ الَجنوِبيِّ ِلْلَبْحِر الُمَتَوسِّ

َلْت ُنْقَطَة  ، َشكَّ َوَتْشَمُل ُدَوَل ِمْصَر، َوليبيا، وتوُنَس، َوالَجزاِئَر، َوالَمْغِرَب، َوِبَسَبِب َمْوِقِعها الُجْغراِفيِّ

اتِّصاٍل َبْيَن قاّراِت اإِْفريقيا، َواآسيا، َواأوروّبا.

اأْكُتُب اأْسماَء ُدَوِل َشماِل اإِْفريقيا َعلى الَخريَطة واألونها بِاألْواٍن ُمْخَتِلَفة.	 

: َنشاٌط تطبيقيٌّ
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َنشاط )٢(: َنْقَراأ الخريطَة، وَنْسَتْنِتُج، ثّم نجيُب َعِن الّسؤاليِن اللّذيِن يليها:

مظاهر سطح شمال اإفريقيا:

هضاب
السهول

خط الاستواء

جبال اأطلس

لوية
 الم

نهر

ـل
ــــ

يـــ
الن

ر 
نه

ش

٣٠

حـــــمر البحـــــــر الاأ

رقم )٢٢(:خريطُة مظاهر سطح شمال اإفريقيا

ما الَمْظَهُر الطَّبيِعيُّ الَّذي َيْغلُُب َعلى اأراضي َشماِل اإِْفريقيا؟ اأ- 

ْطِح ال�أْخرى الظّاِهَرَة في الَخريَطة. ب- نَْذكُُر َمظاِهَر السَّ

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 
ها: ٍة، اأَهمُّ ُن َسْطُح ُدَوِل َشماِل اإِْفريقيا ِمْن َمظاِهَر َتضاريِسيٍَّة ِعدَّ َيَتَكوَّ

ِط في ِمْصَر، وليبيا، َوتونَُس، َوالجزائِِر، 	  هوِل الّساِحِليَِّة الُمِطلَِّة َعلى الَبْحِر الُمَتَوسِّ هول: ِمْثُل السُّ السُّ
أْطَلِسيِّ في الَمْغِرِب، والّسهوِل الفيضّيِة  ِة َعلى ساِحِل الُمحيِط ال� هوِل الُمْمَتدَّ َوالَمْغِرب، َوالسُّ

أنهاِر، ِمْثِل سهوِل نهِر النّيِل في ِمْصَر. الممتّدِة على ِضفاِف ال�
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ِط في تونَُس، َوالَجزائِِر، 	  الِجبال: ِمْثُل ِجباِل اأْطَلَس الَّتي َتْمَتدُّ بَِشْكٍل ُمواٍز لِساِحِل الَبْحِر الُمَتَوسِّ
َوالَمْغِرِب، وجباِل البحِر ال�أحمِر الموازيِة لساحِل البحِر ال�أحمِر.

أْطَلِسيِّ َغْرًبا 	  ْفريِقيَِّة الَّتي َتْمَتدُّ ِمْن َسواِحِل الُمحيِط ال� الِهضاب: َوَتَتَمثَُّل في الَهَضَبِة الَعَربِيَِّة ال�إِ
أْحَمِر َشْرًقا. َحتّى الَبْحِر ال�

ِط. 	  الاأْنهار: ِمْثُل نَْهِر الَمْلِويَِّة، ونهِر النّيِل، اللّذيِن يصّباِن في البحِر المتوسِّ

أْجزاِء  ِط في ال� اأثََّر َمْوِقُع ُدَوِل َشماِل اإِْفريقيا، َوَتضاريُسها في ُمناِخها، َفَيسوُد ُمناُخ الَبْحِر الُمَتَوسِّ

حراِويُّ في َبِقيَِّة ِمْناِطِقها. ماليَِّة، َوُمْرَتَفعاِت ِجباِل اأْطَلس، َوَيسوُد الُمناُخ الصَّ الشَّ

عوامل قيام الحضارة القديمة في مِصر:

َنشاط )٣/اأ(: نُلاِحُظ الصورة، وَنْقَراأ العبارة، ثّم نقوم بما ياأتي:

نَْهُر النّيل

ْغريِقيُّ )هيرودوُت( ِمْصَر بَِقْولِِه: "ِمْصُر ِهَبُة النّيل". ُخ ال�إِ َوَصَف الُمَؤرِّ

نُناِقُش َمقولََة الُمَؤرِِّخ )هيرودوَت(. اأ- 

ب- نَْسَتْنِتُج الَعواِمَل الَّتي ساَعَدْت َعلى نُشوِء َحضاَرِة ِمْصَر الَقديَمة.
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

تَُعدُّ الَحضاَرُة الِفْرعونِيَُّة ِمْن اأْقَدِم الَحضاراِت الَبَشِريَِّة، َوالَّذي ساَعَد َعلى نُشوِء هِذِه الَحضاَرِة، 
َواْزِدهاِرها ما َياأْتي:

َنْهُر النّيل: َوُهَو العاِمُل الرَّئيُس في نُشوِء َحضاَرِة ِمْصَر الَقديَمة.	 

راَعة.	  َدُة الِخْصَبُة الُمناِسَبُة لِلزِّ هوُل الَفْيِضيَّة: َحْيُث التُّْرَبُة الَفْيِضيَُّة الُمَتَجدِّ السُّ

واآسيا، 	  اإِْفريقيا،  الثَّلاِث:  العالَِم  قاّراِت  ُمْلتقى  ِعْنَد  ِمْصَر  َمْوِقُع  ساَعَد  الُجْغرافِّي:  الَمْوقُِع 
واأوروبّا، َعلى اتِّصالِها بِالَحضاراِت الَقديَمة.

اإنجازات الحضارة المصرّية القديمة:

َنشاط )٣/ب(: نُلاِحُظ الّصورَتْيِن الاآتيتيِن، ثّم نقوُم بما ياأتي:

مومياء )تحنيط( ال�أهراماُت

نَْسَتْنِتُج دل�لَة اإِنْجازاِت الَحضاَرِة الِمْصِريَِّة الَقديَمِة.	 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ٍة، ِمْنها: َمْت ِمْصُر الَقديَمُة لِْلعالَِم َعْبَر تاريِخها الطَّويِل اإِنْجازاٍت َحضاِريًَّة في َمجال�ٍت ِعدَّ َقدَّ

، َوَتْخزيِن 	  دوَد؛ لَِتْنظيِم الرِّيِّ راَعة، َفاأنَْشؤوا الَقَنواِت َوالتَُّرع، َواأقاموا السُّ الزِّراَعة: اْهَتمَّ الِمْصريّوَن بِالزِّ

راَعة. الِمياه، َواْسَتْخدموا الّشادوَف؛ لَِرْفِع الِمياه،َكما َصَنعوا الُفؤوَس؛ ل�ْسِتْخداِمها في الزِّ
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الُعْمَلة: َعَرَف الِمْصريّوَن الُعْمَلَة، َواْسَتْعَملوها في ِشراِء حاجاتِِهْم، َوِمْن ِمْصَر، انَْتَقَلْت اإِلى 	 

َمناِطَق اأْخرى في العالَم.

الُعلوم: َبَرَع الِمْصريّوَن في الَهْنَدَسِة َوالِحساِب، َفقاسوا ِمساَحَة ال�أراضي َعلى ِضفاِف نَْهِر النّيل، 	 

أْهراماِت بَِطريَقٍة َهْنَدِسيٍَّة ُمْتَقَنة. دوا َمواعيَد َفَيضانِه، َوَبَنوا ال� َوَحدَّ

التَّْحنيط:اآَمَن الِمْصريّوَن بِالَحياِة َبْعَد الَمْوت، َفَحنَّطوا ُجَثَث الَمْوتى؛ َحتّى َتْبقى اأْجساُدُهْم َسليَمة، 	 

أْهراماُت الَّتي ُدِفَن فيها َمْجموَعٌة ِمْن ُملوِك ِمْصَر الَقديَمة. ة، ِمْنها ال� َوَدَفنوها في َمقابَِر خاصَّ

الِكتاَبــُة الِمْصريَّــة: اْســَتْخَدَم الِمْصريـّـوَن 	 

اأْفكاِرِهــْم  َعــْن  لِلتَّْعبيــِر  َوالرُّمــوز؛  ــَور  الصُّ

ــِة  ــُة بالِكتاَب ــِذِه الكتاب ــْت ه ــم، َوُعِرَف َواآرائِِه

الهيروغليِفيَّــة.

ِصناَعــُة الــَوَرق: َصَنــَع الِمْصريـّـوَن الــَوَرَق 	 

ِمــْن نَبــاِت الَبــْردي، َوســاَعَد اْســِتْعماُل الَوَرِق 

الِمْصريَّــِة  الِكتاَبــِة  انِْتشــاِر  َعلــى  َوالِحْبــِر 

خــاِرَج ِمْصــر.

الِكتاَبُة الهيروغليِفيَّة

نَباُت الَبْردي
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َنشاط )٤/اأ(: نُلاِحُظ الخريطَة الاآتيَة، ثّمَ َنْسَتْنِتُج:

حضارة قرطاجة:

 

رقم )٢٣(: خريطُة مجاِل نفوِذ قرطاج

ش

امتداَد الَحضاَرِة القرطاّجيِة.	 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

سها الِفينيِقّيوَن في توُنس، اْمَتدَّ ُنفوُذها، فَسْيَطَرْت َعلى َسواِحِل اإِْفريقيا، َوجزر  ِقْرطاَجة: َمديَنٌة اأسَّ
ِصِقْلَيَة، َوَسْردينيا، َوكورسيكا، َوَجنوِب اإِْسبانيا، َحّتى َسَقَطْت في َيِد الّروماِن في الَقْرِن الّثاني َقْبَل 

الميلاِد. 
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َنشاط )٤/ب(: َنْقَراأ النَّصَّ الاآتَي، ثّم نجيُب َعِن الاأسئلِة الّتي تليه:

"حاَصَر الّروماُن ِقْرطاَجَة اأْرَبَع ِسنين، َوَبْعَدها اْسَتطاعوا ُدخولَها، َوكاَن َعَدُد اأْهِلها 
َسْبَعِمَئِة األْف، َولِكْن لَْم َيْبَق ِمْنُهْم ِعْنَد اأْخِذها ِسوى َخْمسيَن األًْفا...، َواأِسَر َعَدٌد َكبيٌر 
َة َسْبَعَة َعَشَر َيْوًما َكاأنَّها ُبَحْيَرٌة ِمْن لََهب، َوُهِدَم  ِمْنُهْم، َواأْحِرَقِت الَمديَنُة، َوَبِقَيْت ُمدَّ
ْدنى، بتصّرف. ْرِق ال�أ كُلُّ ما َبِقَي قائًِما َبْعَد اْحِتراِقها".         مصطفى مراد الّدّباغ، الّتاريُخ الَقديُم ِللشَّ

نَُبيُِّن سياسَة الّروماِن َبْعَد احتلالِِهْم قرطاَجة. اأ- 
ب- نُْعطي َراأَْينا بِاإِْحراِق الُمُدِن َوالُقرى َوَتْدميِرها.

نُْعطي اأْمِثَلًة ِمِن الواِقِع َحْوَل ِسياَسِة الَحْرِق َوالتَّْدميِر الَّتي َيْنَتِهُجها ال�ْحِتلاُل الّصْهيونِيُّ بَِحقِّ  ج- 
ْعِب الِفَلْسطيِنّي. الشَّ

عاٍت ُسكّانِيًَّة ِفَلْسطيِنيًَّة َتمَّ َتْدميُرها، َواإِزالَُتها. نَُسّمي قًُرى َوَتَجمُّ د- 

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

َعٍة ِمَن الَغْزِو َوال�ْحِتلال، ما َيَتَسبَُّب في ُوقوِع َمجاِزَر،  عوِب اإِلى اأْشكاٍل ُمَتَنوِّ َيَتَعرَُّض َعَدٌد ِمَن الشُّ

ماِويَّة، َوالَقوانيَن  ياناِت السَّ كّاِن، َوَتْدميِر قُراُهْم َوُمُدنِِهْم، َوُمْمَتَلكاتِِهْم بَِشْكٍل ُيخالُِف الدِّ َوَتْهجيِر السُّ

نْساِن، َوُمْمَتَلكاتِه. ْولِيََّة الَّتي َتْهِدُف اإِلى الِحفاِظ َعلى َحياِة ال�إِ أْعراَف الدَّ َوال�
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 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

آتَِية: ١ اأْكِمُل الَفراغاِت في الُجَمِل ال�

هوُل الَفْيِضيَُّة في ِمْصَر َحْوَل َمْجرى َنْهِر -------------------. َلِت السُّ اأ-  َتَشكَّ

ب- َصَنَع الِمْصرّيوَن القدماء الَوَرَق ِمْن َنباِت ---------------.

ج- َبنى الِمْصرّيوَن --------------------------؛ ِلَتكوَن َمقاِبَر ِلُملوِكِهْم.

َسها ------------------------- في ------------------------. د- ِقْرطاَجُة َحضاَرٌة اأسَّ

آتي ُدَوَل َشماِل اإِْفريقيا: ٢ اأكتُب في الَجْدَوِل ال�

  

ُد الَعواِمَل الَّتي ساَعَدْت في نُشوِء َحضاَرِة ِمْصَر الَقديَمة، واأكُتُبها. ٣ اأَعدِّ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

نْجازاِت الَحضاِريََّة الِمْصريََّة الَقديَمة. ٤ اأَبيُِّن ال�إِ
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آتَِية: ٥ اأْكِمُل الَخريَطَة الَمفاهيِميََّة ال�

هوِل السُّ

ِمثل: جباِل اأطلسِمثل:

الاأْنهارِ

ِمثل: الهضبِة ِمثل:
فريقّية العربيَِّة الاإ

يتّكوُن سطُح ُدَوِل شماِل اإفريقيا ِمْن:

َبِه بين سياسِة ال�حتلاِل الّرومانِيِّ تُجاَه قرطاَجَة، وسياسِة ال�حتلاِل الّصهيونيِّ  6  اأْسَتْنِتُج اأْوُجَه الشَّ
ْعِب الِفَلْسطينّي.  تُجاَه الشَّ

 
َوِر الموثَّقِة بمعلوماٍت َعْن مواقَع حضاريٍّة قديمٍة، بما ل� يزيُد َعْن خمِس  ننتُج األبوماً من الصُّ

آتيِة: ، بحيُث تُختاُر واحدٌة ِمَن المناطِق المستهدفِة ال� َصَفحاٍت، كدليٍل سياحيٍّ
.  على مستوى منطقِة سكننا، اأو محيطها، اأو على مستوى ِفَلسطيَن، اأو على مستوى الوطِن العربيِّ

مشروُع الَوحدِة:
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الَوحدُة 
الثّالثُة

القانوُن والنّظاُم يحمي 
حقوَقنا وواجباتِنا

نتاأّمُل، ثّم نناقُش: 

الّدولُة الّديمقراطّيُة يكوُن لها دستوٌر يسيُر على مبادئه الحاِكُم، َوالمحكوُم.
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قادريَن  يكونوا  اأن  اأنشطِتها  َمَع  والتّفاعِل  الَوحدِة،  هذِه  دراسِة  بعَد  الطّلبِة  من  ُيَتَوقَُّع 

والمشاركِة   ، الّسياسيِّ الوعِي  وتعزيِز  اليومّيِة،  حياتِهُم  في  الواردِة  المفاهيِم  توظيِف  على 

في ال�أنشطِة الهادفِة في بناِء حياٍة كريمٍة قائمٍة على اأساِس سيادِة القانوِن، وَصْوِن حقوِق 

أفراِد، وواجباتِِهْم، ويتمُّ ذلك ِمْن خلاِل الاآتي:  ال�

اإنجاز قائمة بال�أنظمة والقوانين الُمتّبعة في المدرسة.	 

استخدام نصوص من مسودة الدستور الفلسطيني ل�ستنتاج قواعد قانونية.	 

أنواع السلطات الثلاث.	  اإنجاز خرائط مفاهيمية ل�

نسان.	  اإكمال عبارات تعّبر عن اأنواع حقوق ال�إ

نسان.	  تصميم جداول لتصنيف اأنواع حقوق ال�إ

القيام بالبحث، واإنجاز كتابة التقارير.	 
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ولِة ُلطاُت الّسياسّيُة في الدَّ الّدستوُر والسُّ
 

ول: ْرُس الاأ الدَّ

يَُّتُه: ستورِ، واأَهمِّ مفهوُم الدُّ

َنشاط )١/اأ(: َنَتوزُّع في مجموعاٍت، ثُمَّ نقوُم بما ياأتي:

نفكّـــر، ونبحـــُث َعـــْن اأنظمـــٍة، وقوانيَن،  اأ- 
وتعليمـــاٍت فـــي مدرســـِتنا، وندّونُهـــا:

يَِّة وجوِد ال�أنظمِة، والقوانيِن  ب- نتحاوُر في اأهمِّ
في مدرسِتنا.

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

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

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

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

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
يَِّتِه.             - ١ ستوِر، واأهمِّ استنتاِج مفهوِم الدُّ

لاِحياُت.- ٢ ُلطاِت الّسياسّيِة ِمْن حيُث المفهوُم، والصَّ الُمقاَرَنِة َبْيَن اأنواِع السُّ
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ْولِة، َوُهَو اأعلى واأهمُّ وثيقٍة  الَدستوُر: ُهَو مجموعُة القوانيِن، والقواعِد المعموِل بها في الدَّ
قانونّيٍة فيها.

لكّل دولٍة دستوُرها الخاصُّ بها، وفي ِفَلسطيَن ُوِضَعْت مسّودُة القانوِن ال�أساسيِّ )الّدستوُر(، 
ْعِب  ْلطُة الوطنّيُة الِفَلسطينّيُة؛ لتخدَم المرحلَة ال�نتقالّيَة في حصوِل الشَّ َبْعَد اأْن ُشكَِّلِت السُّ

الِفَلسطينيِّ على ال�ستقلاِل.

يَُّة الّدستور: اأَهمِّ

ولة، وديانِتها، ولغِتها الّرسمّيِة، وعاصمِتها، وَعَلِمها، 	  يحّدد طبيعَة نظاِم الُحْكِم في الدَّ
فمثلاً: ينصُّ القانوُن ال�أساسيُّ الِفَلسطينيُّ على اأنَّ ِفَلسطيَن عربّيٌة، عاصمُتها الُقْدُس، 

. سلاُم، واللُّغُة الرَّسمّيُة اللُّغُة العربّيُة، ونظاُم الُحْكِم ديمقراطيٌّ والّديانُة الّرسمّيُة ال�إِ

 	 ، أِمِن الّشخصيِّ يَِّة وال� يحّدُد حقوَق المواطنيَن، ويكفلُها، ِمْثَل تمتُِّع جميِع المواطنيَن بالحرِّ
يَِّة الّراأِي والتّعبيِر، وتشكيِل الجمعّياِت، وال�أحزاِب، ويحّدُد واجباتِهم، ِمْثَل احتراِم  وحرِّ

ِة. القوانيِن، والّدفاِع َعِن الوطِن، والمحافظِة على الممتلكاِت العامَّ

يحّدُد َمهامَّ الّسلطات التّنفيذيِّة، والتّشريعّيِة، والقضائّية.	 

، ثّم نستنتُج: َنشاط )١/ب(: نقراأ ِمْن موادِّ مسوَّدِة القانوِن الاأساسيِّ الِفَلسطينيِّ

ِة  أمَّ ال� ِمَن  جزٌء  الِفَلسطينيُّ  العربيُّ  والّشعُب  الكبيِر،  العربيِّ  الوطِن  ِمَن  جزٌء  ِفَلسطيُن 
لُطاِت التّشريعّيِة، والتّنفيذيِّة،  لُطاِت، ويمارُسها َعْن طريِق السُّ العربّيِة، والّشعُب مصدُرالسُّ
سلاُم ُهَو الّديُن الّرسميُّ في ِفَلسطيَن، ولسائِر الّدياناِت الّسماويِّة احتراُمها  والقضائّيِة،وال�إ
، يعتمُد على التّعدديِّة الّسياسّيِة  وقُْدسيَُّتها، ونظاُم الُحْكِم في ِفَلسطيَن نظاٌم ديمقراطيٌّ نيابيٌّ
اأِو  الِعْرِق،  بِسبِب  بيَنُهْم  َتمييَز  ل�  سواٌء؛  والقضاِء  القانوِن  اأماَم  والِفَلسطينّيوَن  والحزبّيِة، 

عاقِة. ، اأِو ال�إِ الِجْنِس، اأِو اللَّوِن، اأِو الّديِن، اأِو الّراأِي الّسياسيِّ

 	. دُة القانوِن ال�أساسيِّ الِفَلسطينيِّ نتها مسوَّ القواعُد القانونّيُة الَّتي َتضمَّ
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ولِة: ُلطاُت الّسياسّيُة في الدَّ السُّ

كَل الاآتَي، ثمَّ نفّكُر، ونستنتُج: نشاط )٢(: نلاحُظ الشَّ

لُطاِت الّسياسّيَة.  السُّ اأ- 
سِة الحكوميَِّة الِفَلْسطينّيِة المسؤولِة َعْن كُلِّ ُسْلطٍة. ب- اْسَم الُمَؤسَّ
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َنْحُن َتَعلَّْمنا: 

ُلطاُت الّسياسّيُة في الّدولِة ثلاٌث، ِهَي:	  السُّ

ُتهــا َســنُّ . ١ ، وَمهمَّ ــْلَطُة التّشــريعّيُة: يمثِّلُهــا فــي َدولــِة ِفَلســطيَن المجلــُس التّشــريعيُّ السُّ

القوانيــِن، ومراقبــُة اأعمــاِل الّدولِة.

ُتها . ٢ ْلَطة التنفيذية: يمثِّلُها في دولِة ِفَلسطينَ رئيُس الّدولِة، ومجلُس الوزراِء، وَمهمَّ السُّ

ْولَِة. ِة في الدَّ تنفيُذ القوانيِن، واإدارُة الّشؤوِن العامَّ

والمحاكُم، . ٣ ال�أعلى،  القضاِء  ِفَلسطيَن مجلُس  دولِة  في  يمثِّلُها  القضائّيُة:  ْلَطُة  السُّ

ُتها حلُّ الخصوماِت بيَن النّاِس، والحفاُظ على حقوِقِهْم َوْفَق القانوِن. وَمهمَّ

ُلطاِت الثّلاِث، والفصُل بيَنُهما:	  يَُّة السُّ اأهمِّ

لُطاِت الثلاِث في الّدولِة، والفصُل بينهما، في: يَُّة وجوِد السُّ تتمثُّل اأهمِّ

ضمــاِن عــدِم ال�ســتبداِد فــي الُحْكــِم، وعــدِم تجــاوِز الّصلاِحيــاِت الممنوحــِة لــكلِّ ُســْلَطٍة، 

أفــراِد، وحقوِقِهــْم، وواجباتِِهــْم، وقيــاِم الّدولــِة باأعمالِهــا بشــكٍل ُمْتَقــٍن. يَّــِة ال� وضمــاُن حرِّ

 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي: ١ اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ
ولِة؟      * ما المفهوُم الّذي ُيْطَلُق على مجموعِة القوانيِن، والقواعِد المعموِل بها في الدَّ

 اأ- الدُّستوُر.                                     ب- نظاُم الُحْكِم.
ْلَطُة القضائّيُة.                             د- النّظاُم العامُّ. ج- السُّ
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لُطاِت الّسياسّيِة في الّدولِة؟     * َكْم يبلُغ عدُد السُّ

اأ- ُسْلَطٌة واحدٌة.                                  ب- ُسْلَطتاِن.                           
ج- ثلاُث ُسْلطاٍت.                                د- اأْرَبُع ُسْلطاٍت.

ْلَطُة التّشريعّيُة في دولِة ِفَلسطيَن؟     * بَِم تتمثُّل السُّ

                           . اأ- بمجلِس القضاِء ال�أعلى.                         ب- بالمجلِس التّشريعيِّ
ج- بمجلِس الوزراِء.                                 د- برئيِس الّدولِة.

ْلَطاِت التّشريعّيِة، والتّنفيذيِّة، والقضائّيِة. ٢ اأقارُن بيَن مهامِّ كُلٍّ ِمَن السُّ

يََّة كُلٍّ ِمَن:            ٣ اأستنتُج اأهمِّ

لطاِت الّسياسّيِة.    * الّدستوِر.               * الفصِل بيَن السُّ

آتيِة، ثُمَّ اأَقيُِّم تعلُّمي، بوضِع اإشارِة ) √ ( في الخانِة المناسبِة: اأقراأ كُلَّ عبارٍة ِمَن العباراِت ال� ٤

اأعارُِضاأوافُِقالِعباراُت

ال�لتزاُم بالقانوِن يضَمُن الحقوَق، والواجباِت.

ِة اأهمُّ ِمَن المحافظِة على الممتلكاِت العاّمِة.  المحافظُة على الُممتلكاِت الخاصَّ

لجوُء النّاِس للقضاِء في حّل نزاعاتِِهْم.

أفراِد، وحقوَقُهْم، وواجباتهْم.  يََّة ال� لَطات التّشريعّيِة، والقضائّيِة، والتنفيذيِّة يضمُن حرِّ وجوُد السُّ
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نساِن: حقوُق الاإ
 

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
نساِن، وخصائِصها.- ١ التعّرِف اإلى مفهوِم حقوِق ال�إ

نساِن.- ٢ تصنيِف اأنواِع حقوِق ال�إ

ْرُس الّثاني: الدَّ

نساِن: مفهوُم حقوِق الاإ

َنشاط )١(:نلاحُظ الصور، ثّم نقوُم بما ياأتي:

َوِر. نتحاوُر في َمضموِن الصُّ اأ- 
ب- نستنتُج نوَع الحقِّ الّذي تعّبر عْنُه الّصورُة )اأ(، و )ب(، و )جـ(، وندّونُها. 

ج- حقُّ .................... ب- حقُّ ..................... اأ- حقُّ .....................

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 
نساِن: ِهَي الحقوُق الملازمُة للبشِر، وِمْن حقِّ كلِّ اإنساٍن اأن يتمتَّع بها.	  حقوُق ال�إ

أفعاِل الّتي 	  أفراِد، والمجموعاِت ِمَن ال� ال� ْولِيَِّة الّتي تكفُل حمايَة  ِمَن المعاهداِت والمواثيِق الدَّ
واتّفاقّيُة  الطِّْفِل،  واتّفاقّيُة حقوِق  نساِن،  ال�إ لحقوِق  العالميُّ  علاُن  ال�إ نساِن،  ال�إ تنتهُك حقوَق 
ْولِيُّ الخاصُّ بالحقوِق المدنّيِة، والّسياسّيِة. القضاِء على اأشكاِل التّمييِز ِضدَّ المراأِة، والعهُد الدَّ
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نساِن اأنَّها: ِمْن خصائِص حقوِق الاإ

عالمّيٌة: اأي تنطبُق على النّاِس جميِعِهْم دوَن تمييٍز، بغضِّ النّظِر َعْن ديِنِهْم، اأْو لونِِهْم، اأْو جنِسِهْم، 	 
اأْو مكانِتِهْم.

نساِن جميَعها دوَن استثناٍء، فلا يجوُز احتراُم حّق، 	  ال�إ اأنّها تحترُم حقوَق  اأْي  مترابطٌة ومتشابكٌة: 
نسان بحقِّ التّعليمِ ِمْن جانٍب، وحرمانِِه ِمْن حقِّ  وانتهاُك حقٍّ اآخَر، فمثلاً: ِمْن غيِر المقبوِل تمتُُّع ال�إ

أمِن ِمْن جانٍب اآخَر.  توفيِر ال�
غيُر قابلٍة للتّصرُِّف: اأي اأنّها موجودٌة في كُلِّ شخٍص، ول� يجوُز ل�أيِّ فرٍد، اأْو جماعٍة اأْن يتصّرَف 	 

فيها اإلّ� بمقتضى القانوِن، وفي حال�ٍت معّينٍة.

نسانيََّة، نَهانا الله – عّز، وجّل- عن ممارسِتها: آيِة الكريمِة سلوكاٍت تجرُح الكرامَة ال�إ نستخرُج ِمَن ال�
قال تعالى:   

نسانّيَة، نحرُص على تجنُِّبها.	  نُعطي اأمثلًة ِمْن واقِع حياتِنا على سلوكاٍت تجرُح الكرامَة ال�إ

))

((

)الُحجرات:١١(

َنشاط تطبيقي:
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نساِن اإلى ما ياأتي: تُقَسُم حقوُق الاإ

التّعبيِر والّراأِي، وحقُّ -  يَِّة  يَُّة، كحرِّ أمثلِة عليها:الحرِّ ال� حقوٌق مدنّيٌة وسياسّيٌة، وِمَن 

المعرفِة والتّفكيِر، وحقُّ الحياِة، والمساواِة اأماَم القانوِن، وحقُّ الكرامة، كالّسمعِة 

ِح وال�نتخاِب. الحسنِة، واحتراِم الخصوصّيِة، وحقُّ التّرشُّ

أمثلة عليها:حقُّ العمِل، والحصوِل على مستًوى معيشيٍّ مناسٍب-  حقوٌق اقتصاديٌّةٌ ، وِمَن ال�

يَِّة، والحصوِل على -  حِّ أمثلة عليها: حقُّ التّعليِم، والّرعايِة الصِّ حقوٌق اجتماعيٌَّة، وِمَن ال�

أمِن والّسلامِة. الماأكِل والَمْشَرِب المناسبيِن، وحقُّ ال�

ِث، وحقُّ -  أمثلِة عليها: حقُّ العيِش في بيئٍة نظيفٍة خاليٍة ِمَن التَّلوُّ حقوٌق بيئّيٌة، وِمَن ال�

المشاركِة في المحافظِة عليها، والمساهمِة في عملّيِة التّنميِة والتّطويِر.

حقوٌق اقتصادّيٌة:
........................

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

حقوٌق مدنّيٌة سياسّيٌة:
........................

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

نشاط )٢(: نفّكر، ونصنُّف الحقوَق الاآتيَة، وندّونُها ِضْمَن مجموعٍة الحقوِق 
المناسبِة الّتي تقُع ِضْمَنها:

نساِن: اأنواُع حقوِق الاإ

يَُّة حِّ أمُن    - المساواُة    - الّرعايُة الصِّ العمُل -  الحياُة    - مستوى معيشيٌّ ل�ئٌق   - ال�

حقوٌق اجتماعّيٌة:
........................

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

َنْحُن َتَعلَّْمنا: 
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 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي: ١ اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ
     * ما المفهوُم الّذي ُيْطَلُق على الحقوِق الملازمٍة للبشِر، وِمْن حقِّ كُلِّ اإنساٍن اأْن يتمتَّع بها

       دوَن تمييٍز؟

نساِن.   اأ- حقوُق الُمواِطِن.                      ب- ُحقوُق ال�إ
ج - حقوُق الُمواَطَنِة.                    د- الحقوُق المدنّيُة.

نساِن متشابكٌة ومترابطٌة؟     * ماذا يعني اأنَّ حقوَق ال�إ
      اأ- اأنّها تخصُّ اأفراداً ِمَن الجنِس نفِسِه.      ب- اأنّها تخصُّ اأفراداً من ِفَئٍة ُعمريٍّة معّينٍة.

نساِن جميعها دوَن استثناٍء.      ج - اأنّها ُمعّقدٌة وغيُر واضحٍة.        د- اأنّها تحترُم حقوَق ال�إ

نساِن. ٢ اأعّدُد المبادَئ، والمعاهداِت، والمواثيَق الّتي تؤكُّد حقوَق ال�إ

نساِن. ٣ اأوّضُح ثلاثاً ِمْن خصائِص حقوِق ال�إ

نساِن، وتعّززها. ٤ اأستنتُج ثلاَث ِقَيٍم دينّيٍة تضمُن حقوَق ال�إ

٥ اأعطي مثالَْيِن على حقوقي:

المدنيَِّة، والّسياسّيِة: ........................ ، ............................. اأ- 

ب- ال�قتصاديِّة، وال�جتماعّيِة: ........................ ،......................

البيئّيِة: .....................، ............................ ج- 
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آتيِة، ثّم اأَقيُِّم تعلُّمي، بوضِع اإشارِة ) √ ( في الخانِة المناسبِة: 6 اأقراأ كلَّ عبارٍة ِمَن العباراِت ال�

نادراًاأحياناًدائماًالِعباراُت

اأِحبُّ لغيري كما اأِحبُّ لنفسي. 

تعبيري َعْن راأيي دوَن َخْوٍف.

حصولي على الَماأَْكِل، والَمْشَرِب المناسَبْيِن.

أماِن والّسلاِم. شعوري بال�

مبادرتي في الحفاِظ على بيئتي نظيفًة. 

اأقّيم ذاتي:

 اأعّبُر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسّية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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  المشــروع: شــكل مــن اأشــكال منهــج النشــاط؛ يقــوم الطلبــة )اأفــراداً اأو مجموعــات( بسلســلة مــن األــوان النشــاط التــي 

يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق اأهــداف ذات اأهميــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى اأنــه: سلســلة مــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد اأو الجماعــة لتحقيــق اأغــراض واضحــة ومحــددة 

فــي محيــط اجتماعــي برغبــة ودافعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .١

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣

ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.  .٤

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥

خطوات المشروع:

اأول�ً- اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .٣

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.  .٤

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .6

ثانيًا- وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.
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آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  .١

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢

تحديد خطوات سير المشروع.  .٣

أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع، )شــريطة اأن يشــترك جميــع اأفــراد المجموعــة فــي المشــروع مــن  تحديــد ال�  .٤

خــلال المناقشــة والحــوار واإبــداء الــراأي، باإشــراف وتوجيــه المعلــم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥

ثالثًا- تنفيذ المشروع:

مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة ل�كتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن 

نجــاز حيــث يكــون اإيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً  الحريــة، والتخلــص مــن قيــود الصــف، وشــعور الطالــب بذاتــه وقدرتــه علــى ال�إ

مبدعــاً، ليــس المهــم الوصــول اإلــى النتائــج بقــدر مــا يكتســبه الطلبــة مــن خبــرات ومعلومــات ومهــارات وعــادات ذات 

فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم العامــة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .٢

ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .٣

التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .٤

دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .١

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .٢
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تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .٣

تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .٤

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الاآتي:

ال�أهــداف التــي وضــع المشــروع مــن اأجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، المســتوى الــذي تحّقــق لــكل هــدف، العوائــق فــي . ١

تحقيــق ال�أهــداف اإن وجــدت وكيفيــة مواجهــة تلــك العوائــق.

الخطــة مــن حيــث وقتهــا، التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة اأثنــاء التنفيــذ، التقّيــد بالوقــت المّحــدد للتنفيــذ، . ٢

ومرونــة الخطــة.

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.. ٣ ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ

ــة التنفيــذ، الشــعور . ٤ ــة، التعــاون فــي عملي ــال علــى تنفيــذه بدافعّي قب ــة مــع المشــروع مــن حيــث، ال�إ تجــاوب الطلب

ــة. ــدى الطلب ــدة ل ــة اتجاهــات جدي ــاح، اإســهام المشــروع فــي تنمي بال�رتي

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحّقق منها.  	

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  	

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.  	

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  	

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  	

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  	
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المصادر والمراجع:
١- حسن، اإبراهيم حسن، )١٩٩6م(، تاريخ ال�إسلام، دار الجيل، ومكتبة النهضة المصرية، ط٤.

ردن. ٢- الحناوي اأنور، وفريز حسني، )بدون تاريخ(، تاريخ العالم القديم، مكتبة ال�ستقلال - عمان، ال�أ
دنى، المطبعة العصرية - القدس. ٣- الدباغ، مراد مصطفى، )١٩٥١م(، التاريخ القديم للشرق ال�أ

٤-  سالم، جمال واآخرون، )٢٠١٥م(، الدليل المرجعي للمفاهيم والمصطلحات الحقوقية القانونية،)بدون ناشر(.
٥- السهلي، نبيل محمود، )٢٠٠٤م(، فلسطين اأرض وشعب، اتحاد الكتاب العرب – دمشق.

6- عبد الله، عبد الفتاح لطفي، )٢٠٠6م(، جغرافية الوطن العربي، دار المسيرة، ط١.
٧- علي، اأحمد اإسماعيل، )١٩٩٤م(، تاريخ بلاد الشام، دار دمشق، ط٢.

٨- اأبو عيانة، فتحي، )١٩٩٤م(، دراسات في جغرافية شبه الجزيرة العربية، دار المعرفة الجامعية.
٩- محمود، اأمين عبد الله، )١٩٨٤م(، مشاريع ال�ستيطان الصهيوني، عالم المعرفة.

١٠- مصطفى، اأحمد، )٢٠٠٠م(،    الجغرافية   العملية   والخرائط،   دار   المعرفة   الجامعية، )بدون مكان نشر(.
نساني، ط٢. ١١- مؤسسة الحق، )٢٠٠6م(، صكوك مختارة من القانون الدولي ال�إ

١٢- مجموعة مؤلفين، )٢٠١١م(، الدليل   المرجعي   في   التربية   المدنية، )بدون ناشر(، ط٢.

لكترونية: المواقع الاإ

حصاء الفلسطيني، واقع اللاجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي  ١- الجهاز المركزي للاإ
لكتروني: للاجئين ٢٠١6/6/٢٠، على الموقع ال�إ

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1660 
https://www.arab-ency.com :لكتروني ٢- الموسوعة العربِية على الموقع ال�إ

http://www.palestinapedia.net : لكتروني ٣- الموسوعة الِفَلسطينية على الموقع ال�إ



َتمَّ بَِحْمِد اللّه

د. خميس العفيفي

اأ. اأسامة عياد

اأ. اأسماء التلباني

اأ. اإسماعيل النمروطي

اأ. باسم حشيش

اأ. جمال رمضان

اأ. خالد اإبراهيم

اأ. خالدة ياسين

اأ. رائد عصافرة

اأ. عائدة ربايعة

اأ. عاهدة خضر

اأ. علاء قويدر

اأ. غدير الجول�ني

اأ. فينا الديك

اأ. ماجدة بركات

اأ. محمد هرينات

اأ. مريم قنوع

اأ. ميساء براهمة 

اأ. نهاية غنيم

اأ. نهى الحطبة 

اأ. هالة دراغمة

لجنة المناهج الوزارية:

المشاركون في ورشات عمل الجزء الاأول من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الاأساسي: 

د. صبري صيدم

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح
اأ. ثروت زيد

اأ. علي مناصرة

اأ. عزام اأبو بكر
د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النخالة

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية

اأ. محمود اأبو شمة د. موسى سرور   اأ. جمال سالم   اأ. منير عايش )منسقًا(  

د. نعيم بارود د. اأسامة عياد   د. اأسامة اأبو نحل   د. خميس العفيفي   

اأ. اأكرم حلاحلة اأ. محمد عريدي   د. حسان القدومي   د. حسين الريماوي   

اأ. عطية اأبو نمر د. اأمين اأبو بكر   د. خالد دعوس   د. عثمان الطل   

اأ. ڤينا الديك اأ. زكي سلمان   اأ. محمد حاتم عبد الرحمن  اأ. هدى عليان   

اأ. سمر قعقور   اأ. طه عجوة   اأ. عبد الباسط يوسف  

اأ. بشار دوابشة اأ. فتحية ياسين   اأ. خالدة ياسين   


