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تقديم

أمــر �لــذي �نعكــس  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء 

قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معها، 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    آمــال، ويلامــس �ل� ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة 

عــد�د لجيــل قــادر علــى  عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة 

فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات 

�لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه 

�لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة 

و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــًر� 

عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيــا.

ــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عــي  ثّمــة مرجعيــات تؤطّ

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات. و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

شــر�ف،  ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، و�ل�إ

و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن 

�لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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مقدمة

�نســجاما مــع خطــط وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لفلســطينية، فــي �لعمــل علــى تطويــر مناهــج �لتعليــم �لفلســطينية وتحديثهــا، وســعيها �لد�ئــم 

يجــاد طالــب مبــدع ومفكــر، ياأتــي كتــاب �لدر�ســات �ل�جتماعيــة  لمو�كبــة �لتطــور�ت �لمتســارعة، و�أســاليب �لتعليــم �لحديثــة ووســائله، ل�إ

ــر  ــة �لمعــارف و�لمهــار�ت و�لقيــم، وتجعــل مــن �لطّالــب �أكث ــق منهجيــة جديــدة تقــوم علــى �إكســاب �لطلب للصــف �لســابع �ل�أساســي َوْف

تفاعــلا ومشــاركة فــي �لعمليــة �لتعليميــة، بعيــًد� عــن �ل�أســلوب �لتقليــدي فــي تدريــس �لدر�ســات �ل�جتماعيــة.  

يتيــح هــذ� �لكتــاب للطالــب �أن يكــون متفاعــًلا مــع �لمو�ضيــع �لتــي يتناولهــا، باحًثــا عــن �لمعلومــة، ومستكشــًفا لهــا، ور�بًطــا بينهــا 

وبيــن �لو�قــع وبالقضايــا �لتــي يعيشــها، كمــا ينّمــي لديــه �لقــدرة علــى �لحــو�ر و�لمناقشــة، وطــرح �لمشــكلات، ومحاولــة �لبحــث لهــا عــن 

� بوطنيتــه، ومــدرًكا لقضيتــه.        حلــول، وهــو مــا يعمــل علــى بلــورة شــخصيته كمو�طــن فاعــل، معتــزًّ

توّزعت مادة كتاب �لفصل �لدر�سي �ل�أول على ثلاث وحد�ت در�سية على �لنحو �ل�آتي:

ســلامية فيهــا، قــارة  ــة �ل�إ ــرة للقــار�ت، وتضمنــت �لــدروس: قــارة �آســيا و�متــد�د �لدول ســلامية عاب ــة �ل�إ أولــى بعنــو�ن �لدول �لوحــدة �ل�

ســلامية فيهــا، وقــارة �أمريــكا �لشــمالية، وقــارة �أمريــكا �لجنوبيــة  ســلامية فيهــا، وقــارة �أوروبــا و�متــد�د �لدولــة �ل�إ �إفريقيــا و�متــد�د �لدولــة �ل�إ

ــارة �أوقيانوســيا. ــة(، وق )�للاتيني

نجــاز�ت  ســلامية، و�ل�إ د�ريــة فــي �لدولــة �ل�إ نجــاز�ت �ل�إ ســلامية، وتضمنــت �لــدروس: �ل�إ �لوحــدة �لثانيــة بعنــو�ن �إنجــاز�ت �لدولــة �ل�إ

ســلامية،  نجــاز�ت �لعلميــة فــي �لدولــة �ل�إ ســلامية فــي فلســطين، و�ل�إ نجــاز�ت �لمعماريــة �ل�إ ســلامية، ونمــاذج مــن �ل�إ �لمعماريــة فــي �لدولــة �ل�إ

ســلامية.  نجــاز�ت �ل�قتصاديــة فــي �لدولــة �ل�إ و�ل�إ

�لوحدة �لثالثة بعنو�ن �لمجتمع �لمدني، وتضمنت �لدرسين: مؤسسات �لمجتمع �لمدني، وقيم �لمجتمع �لمدني.

ل� يســعنا �إل� �أن نتقــدم بالشــكر ل�أســرة �لمناهــج فــي وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم علــى مــا بذلــوه مــن جهــد فــي تيســير مهمتنــا، و�أمدونــا 

دوًمــا بملاحظاتهــم �لقّيمــة، وللمعلميــن و�لمشــرفين �لذيــن شــاركو� فــي تقييــم �لكتــاب، و�أثــروه بملاحظاتهــم، كمــا ناأمــل مــن �لمعلميــن 

ــر�ء  ــا بملاحظاتهــم �لتــي ســوف تســهم بــكل تاأكيــد فــي �إث بــذل جهودهــم لتحقيــق �ل�أهــد�ف �لتــي وُضــع �لكتــاب مــن �أجلهــا، وتزويدن

�لكتــاب مســتقبلا.

                  فريق التّاأليف
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سلامية الدولة الاإ
عابرة للقاّرات الوحدة١

الاأولى

 شجرة )الرضوان( في قلب الصحراء ربطت الجغرافيا بالتاريخ

واأسست لبناء دولة امتدت من مشارق الاأرض اإلى مغاربها.
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سيتمكن �لطلبة بعد در�سة �لوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونو� قادرين على �لربط بين 

ا في صياغة �ل�أحد�ث �لتاريخية ونشوء  نسان، و�لتي لعبت دوًر� مهمًّ عناصر �لمكان و�لزمان و�ل�إ

سلامية، وتطورها، و�متد�دها في مناطق شاسعة، ويتم تحقيق ذلك من خلال الاآتي: �لدولة �ل�إ

تعيين �لمو�قع �لجغر�فية �لو�ردة في �لكتاب.. ١

في . ٢ �ل�آخر  �لر�أي  و�حتر�م  و�لنقاش،  و�لحو�ر  �لجماعي،  و�لعمل  �لتعاون  مهار�ت  توظيف 

قضايا حياتية.

كتابة تقارير و�أبحاث علمية جغر�فّية وتاريخّية حول موضوعات �لمادة �لدر�سية.. ٣

تنظيم معارض صور ورسومات حول موضوعات �لمادة �لدر�سية.. ٤

عمل مجسمات ل�أشكال �لتضاريس باستخد�م خامات �لبيئة.. ٥

رسم خر�ئط جغر�فية وتاريخية تعكس مفاهيم �لوحدة.. ٦



٤

سلامّية فيها  قارّة اآسيا وامتداد الدولة الاإ

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تعريف خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض.. ١

تحديد �لموقع �لفلكي و�لجغر�في لقارة �آسيا.. ٢

وصف مظاهر �لسطح وتاأثيرها في ُمناخ قارة �آسيا.. ٣

تبيان �لخصائص �لعامة لقارة �آسيا.. ٤

سلامية و�متد�دها في قارة �آسيا خلال �لعصرين �ل�أموي و�لعباسي.. ٥ توضيح توسع �لدولة �ل�إ

ْرس  الدَّ
الاأول

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، والاأشكال، ثّم نقوم بما ياأتي:

                             خريطة قار�ت �لعالم

خطوط الطول ودوائر العرض

خطوط �لطول

دو�ئر �لعرض

نُعّين �لقار�ت �لتي تظهر على �لخريطة.. ١
نُحّدد �أهمَّ خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض �لرئيسة.. ٢
نستنتُج �أهمية خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض.. ٣



5

اأنا تعلَّْمت:

خطوط الطول ودوائر العرض: هي خطوط وهمية، رسمها �لعلماء على �لخر�ئط و�لمجسمات؛ 
بهدف تحديد �لموقع �لفلكي، و�لوقت، ويبلغ عدد خطوط �لطول ٣٦٠ خطّاً، �أهمها خّط غرينتش �لذي 
�ل�أرضية  �لكرة  �لوقت على  �إلى قسمين: شرقي، وغربي، ويستفاد منها في تحديد  �ل�أرضية  �لكرة  يقسم 
�أّما دو�ئر �لعرض فيبلغ عددها ١٨٠ د�ئرة، �أهّمها خط �ل�ستو�ء �لذي يقسم �لعالم �إلى قسمين: شمالي، 

وجنوبي، ويستفاد منها في در�سة �لُمناخ. 

الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اآسيا:

نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب على الاأسئلة التي تليها:

خريطة قارة �آسيا �لسياسية

نُحّدد �لموقع �لفلكي لقارة �آسيا.. ١
نُحّدد �لموقع �لجغر�في لقارة �آسيا.. ٢
نُحّدد موقع فلسطين في قارة �آسيا.. ٣
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اأنا تعلَّْمت:

�آسيا بين  الموقع الفلكي: يقصد به موقع �لمكان بالنسبة لخطوط �لطول ود�و�ئر �لعرض، تمتد قارة 
د�ئرتي عرض ١٠ْ  جنوب خط �ل�ستو�ء �إلى ٨٣ْ  شماله، وبين َخطَّي طول ٢٥ْ  �إلى ١٨٠ْ  شرق خط غرينتش.

�أو مدينة( بالنسبة لليابس، و�لمسطحات  �أو دولة،  الموقع الجغرافي: موقع �لمكان، سو�ء كان )قارة، 
�لمائية �لمجاورة. ويحد قارة �آسيا من �لشمال �لمحيط �لمتجمد �لشمالي، ومن �لشرق �لمحيط �لهادئ، ومضيق 
�أور�ل  �لغرب سلسلة جبال  ومن  �لهندي،  �لمحيط  �لجنوب  ومن  �لشمالية،  �أمريكا  عن  يفصلها  �لذي  بيرنج 
�إفريقيا.  ومضيقا �لبسفور و�لدردنيل �لتي تفصلها عن �أوروبا، ويفصلها �لبحر �ل�أحمر، وقناة �لسويس عن قارة 
وتقع فلسطين في جنوب غرب قارة �آسيا على �لساحل �لشرقي للبحر �لمتوسط، وتبلغ مساحتها ٢٧,٠٢٧ كم٢.

مظاهر السطح وتاأثيرها في مناخ القارة:

نشاط )3(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

خريطة قارة �آسيا �لطبيعية

نُحّدد �لصفة �لغالبة على تضاريس قارة �آسيا.. ١

نُعيُن على �لخريطة �أهّم �لتضاريس في قارة �آسيا.. ٢

آثار �لمترتبة على �تساع ِمساحة قارة �آسيا.. ٣ نستنتُج �ل�

نُبّيُن �أثر �لتضاريس على ُمناخ قارة �آسيا.. ٤



٧

اأنا تعلَّْمت:

�أدى �تســاع قــارة �آســيا و�متد�دهــا �إلــى تنــّوع مظاهــر �لســطح 

و�لُمنــاخ فيهــا، فهــي تشــمل الجبــال، مثــل جبــال �لهمال�يــا، وجبــال 

ــة  ــل هضب ــل �لجرمــق. والهضــاب، مث ــى قممهــا جب فلســطين، و�أعل

أناضــول فــي تركيــا، وهضبــة نجــد فــي  �لتبــت فــي �لصيــن، وهضبــة �ل�

ــة �لســعودية.  �لمملكــة �لعربي

الســهول تقســم �إلى ســهول ســاحلية على �لمســطحات �لمائية، 

مثــل �لســهل �لســاحلي �لفلســطيني، �إضافــًة للســهول الفيضيــة علــى 

ــى  ــة، نشــاأت عل ــة ِخصب ــي تشــكّل مناطــق زر�عي أنهــار �لت ضفــاف �ل�

ــل: �لحضــارة �ل�آشــورية  ضفافهــا عــدد مــن �لحضــار�ت �لقديمــة، مث

فــي �لعــر�ق، و�لحضــارة �لكنعانيــة فــي فلســطين.

ــا فــي �لمناطــق  ــارة �آســيا بصــورة عامــة، فترتفــع درجــات �لحــر�رة صيًف ــاخ ق ــّوع ُمن ــاخ القــارة: يتن ُمن
ــي  ــة ف ــة مــن �لقطــب �لشــمالي، وتســقط �ل�أمطــار �لصيفي ــي �أجز�ئهــا �لشــمالية �لقريب ــة، وتنخفــض ف �لجنوبي
ــرة تُســّمى  ــة باأمطــار غزي ــاح نشــطة تكــون مصحوب ــارة لري ــرض �لق ــا، وتتع ــارة، ووســطها، وجنوبه شــرق �لق
�ل�أعاصيــر �لمد�رية.وشــتاًء تنخفــض �لحــر�رة فــي جميــع �أجــز�ء �لقــارة، لكــن تبقــى �ل�أجــز�ء �لشــمالية �ل�أكثــر 

ــة. ــزة علــى �لســو�حل �لغربي ــرودة، وتســقط �ل�أمطــار علــى �لقــارة مركّ ب

ويمتاز ُمناخ فلسطين في قارة �آسيا بال�عتد�ل بشكل عام، حيث تسقط �أمطارها في فصل �لشتاء؛ بسبب 

�لمنخفضات �لجوية �أّما صيًفا فُمناخها حاّر جاّف.

نفّكُر، ونُناقش:

على الرغم من ِصَغر ِمساحة فلسطين، اإلا اأنّها تتميز بالتنوّع الُمناخي فيها.

هضبة �لتبت

نهر �لفر�ت



٨

خصائص القارة:

ور، ثّم نقوُم بما ياأتي: نشاط )٤(: نلاحُظ الصُّ

نستنتُج �أهم �لخصائص �لتي تتميز بها قارة �آسيا.. ١

ر تناقص ِمساحة �لبحر �لميت، و�نخفاض منسوب مياهه. . ٢ نُفسِّ

اأنا تعلَّْمت:

خصائص القارة، تاأتي في المرتبة الاأولى من حيُث عدُد السكان والِمساحة، فعدد سكانها يبلغ حو�لي 
٤ مليار�ت و ٥٨٦ مليون نسمة حسب �إحصائية ٢٠١٩م. وتبلغ ِمساحتها حو�لي ٤٤ مليون كم٢، وفيها �أكثر 
بحار العالم ملوحة )�لبحر �لميت( �لذي يقع بين فلسطين و�ل�أردن؛ �إذ تصل نسبة ملوحة مياهه حو�لي ٣٤%. 
وتمتاز  قارة �آسيا بتعرجات سواحلها، وكثرة موانئها، وتحتوي على مجموعة من التناقضات، حيث 
يوجد فيها �أعلى بقاع �لعالم، و�أخفضها، و�أبرد �لمناطق، و�أكثرها حر�رة، وفيها �أقدم عاصمة )دمشق( في 
سورية، و�أقدم مدينة )�أريحا( في فلسطين، تمتلك القارة ما نسبته 3٢% من ِمساحة الاأراضي الزراعية 
�لبترول،  مثل:  معدنية،  ثروات  وفيها  و�لشاي،  أرّز،  �ل� مثل:  �لمحاصيل،  من  عدًد�  وتنتج  �لعالم،  في 
و�لذهب، وقد شهدت بعض ُدولها تطوًرا في الصناعة، مثل: �ليابان، و�لصين، وكوريا �لجنوبية، وماليزيا.

قمة �إفرست

�لبحر �لميت

سيبيريا

صحر�ء �لربع �لخالي

�ستخر�ج �لبترول

أرّز مز�رع �ل�
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سلامية في قارة اآسيا خلال العصرين الاأموي والعباسي: الفتوحات الاإ

نشاط )5(: نُلاحُظ الخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

نسّمي �لمناطق �لتي فتحها �لمسلمون في قارة �آسيا في �لعصرين �ل�أموي و�لعباسي.. ١

سلام �لسريع و�لو�سع في قارة �آسيا.. ٢ ُر �نتشار �ل�إ نُفسِّ

اأنا تعلَّْمت: 

سلامية في قارة �آسيا في العصر الاأموي في منطقتين، هما: المنطقة الشرقية �لتي  كانت �لفتوحات �ل�إ
تشمل بلاد ما ور�ء �لنهر )نهر جيحون(، وبلاد �لسند، وهي �لمنطقة �لو�قعة شرقّي �إير�ن، وتولّى قيادة �لفتوح 
في �لمنطقة �لشرقية قتيبة بن مسلم �لباهلّي، ومحمد بن �لقاسم �لثقفي، وتم فتح معظم �لمدن �لرئيسة في تلك 
�لمناطق، مثل بخارى، وسمرقند )�أوزباكستان(، وبلخ )�أفغانستان(، ومرو )تركمانستان(، و�لوصول �إلى حدود 
سلامية في تلك �لمنطقة. �لصين و�لهند، وكانت فتوحاتهما هذه �أقصى �تساع وصلت �إليه حدود �لدولة �ل�إ

المنطقة الشمالية �لتي كانت تحت �لحكم �لبيزنطي، تمكّن �لمسلمون في عهد معاوية بن �أبي سفيان 
سلام في مناطق �أخرى كثيرة من  من فتح معظم �أرمينيا، وقد ساهم �لتّّجار و�لّدعاة �لمسلمون في نشر �ل�إ

�لقارة.

سلامية خريطة �لفتوحات �ل�إ

عموريةهرقلة

الهند

سلامية في عهد العباسيين      امتداد الدولة الاإ

سلامية في عهد الاأمويين      امتداد الدولة الاإ

سلامية في عهد الخلفاء الراشدين      امتداد الدولة الاإ



١٠

�أّما في العصر العباسي، فلم يتوسِع �لمسلمون كثيًر� في قارة �آسيا، وركزو� جهودهم في �لحفاظ على 
�لحدود، و�سترد�د �لمناطق �لتي كان يحتلها �لبيزنطيون، وفتح بعض �لمناطق �لتي ُعرفت باسم �لثغور )مناطق 
�لحدود(، وتحصينها، وتسكين �لمسلمين فيها؛ لحمايتها. ومن �لمناطق �لتي فُتحت مدينتا طرطوس )سوريا(، 

وعمورية )تركيا(. 

نبحث، ونُناقُش:
مدينة  بفتح  المعتصم  الخليفة  قيام  نبحث عن سبب  نترنت  والاإ المدرسة  مكتبة  اإلى  بالعودة 

عمورية. 

اأختبُر نفسي

السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاجابة الّصحيحة فيما ياأتي:
ماذ� يحّد قارة �آسيا من �لشمال؟. ١

ب- �لمحيط �لهندي.    �أ- �لمحيط �لهادئ.       
د- �لمحيط �ل�أطلسي. ج- �لمحيط �لمتجمد �لشمالي.     

ما �لمضيق �لذي يفصل بين قارتي �آسيا و�أمريكا �لشمالية؟. ٢
�أ- بيرنج.       ب- باب �لمندب.      ج- هرمز.       د- جبل طارق.

ما �أقدم مدينة في �لتاريخ؟. ٣
�أ- دمشق.      ب- �أريحا.        ج- �لقدس.       د- �لرياض.

َمِن �لقائد �لذي تولّى �لفتوحات في �لمنطقة �لشرقية في قارة �آسيا؟. ٤
�أ- �لمغيرة بن شعبة.   ب- عقبة بن نافع.       ج- قتيبة بن مسلم.     د- طارق بن زياد.



١١

 السؤال الثاني: اأكمُل الفراغات بما يناسبها في الجمل الاآتية:

�أعلى قمة جبلية في فلسطين هي ........................................... ١

بلغ عدد سكان قارة �آسيا عام ٢٠١٩م ....................................... ٢

سلامية في شرق قارة �آسيا هو حدود ..................... ٣ �أقصى �تساع للدولة �ل�إ

فُتحت مدينة عمورية في �لعصر ............................................. ٤

السؤال الثالث: اأختاُر المفهوم المناسب، واأضُعُه في المكان المخصص له:
   )�ل�أعاصير �لمد�رية، خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض، منطقة �لسند، �لموقع �لجغر�في(.

موقع �لمكان بالنسبة لليابس، و�لمسطحات �لمائية �لمجاورة...........

رياح نشطة، مصحوبة باأمطار غزيرة...........

خطوط ودو�ئر وهمية، رسمها �لعلماء على �لخر�ئط؛ بهدف تحديد �لمو�قع على سطح �ل�أرض. ..........

�لمنطقة �لو�قعة شرقّي �إير�ن...........

ُد الموقع الفلكي لقارة اآسيا. السؤال الرابع: اأحدِّ

ُر ما ياأتي: السؤال الخامس: اأفسِّ

�أ.   تنّوع مظاهر �لسطح في قارة �آسيا.

ب. �لمناطق �لشمالية في قارة �آسيا باردة صيًفا وشتاًء.

السؤال السادس: اأبّيُن الخصائص التي تتميز بها قارة اآسيا.

السؤال السابع: اأوضح الاأعمال التي قام بها العباسيون في قارة اآسيا.



١٢

ماء ما ياأتي:  السؤال الثامن: اأعّيُن على خريطة قارة اآسيا الصَّ

�لجبال: �لهمال�يا.. ١

�لهضاب: �لتبت، و�لدكن.. ٢

أنهار: دجلة، و�لفر�ت.. ٣ �ل�

�لدول: �ليابان، و�لهند، وماليزيا، وكشمير، و�أرمينيا، و�لصين.. ٤

�لمحيطات: �لهندي، و�لهادئ.. ٥

    



١3

ْرس  الدَّ
الثاني

سلامية فيها قارّة اإفريقيا وامتداد الدولة الاإ

خريطة قارة �إفريقيا �لسياسية

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تحديد �لموقع �لفلكي و�لجغر�في لقارة �إفريقيا.. ١
ذكر مظاهر �لسطح في قارة �إفريقيا.. ٢
بيان �لخصائص �لعامة لقارة �إفريقيا. . ٣
سلامية في قارة �إفريقيا.. ٤ توضيح �متد�د �لدولة �ل�إ

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي:

الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اإفريقيا:

°٦٠° ٤٠° ٢٠° ٢٠°٠ 

٢٠

٢٣.٥

قارة �أوروبا

قارة �آسيا

المحيط الاأطلسي

لهندي
المحيط ا
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نستنتُج �لموقع �لفلكي لقارة �إفريقيا.. ١

نُحّدد �لموقع �لجغر�في لقارة �إفريقيا.. ٢

نُعينِّ �لدول �لعربية في قارة �إفريقيا.. ٣

اأنا تعلَّْمت:

تمتد قارة �إفريقيا فلكيًّا بين د�ئرتي عرض ٣٧˚ شمال خط �ل�ستو�ء �إلى ٣٥˚ جنوب خط �ل�ستو�ء، وبين 
َخطَّي طول ١٧˚ غرب خط غرينتش و ٥١˚ �إلى �لشرق منه. �أما جغرافيًا فهي تقع �إلى �لجنوب �لغربي من 
قارة �أور�آسيا )�أوروبا، و�آسيا(، ويحيط بها من �لشمال �لبحر �لمتوسط، حيث تتصل مع �أوروبا من خلال 
مضيق جبل طارق، ومن �لغرب �لمحيط �ل�أطلسي، ومن �لجنوب �لمحيط �ل�أطلسي و�لهندي، ومن �لشرق 

�لمحيط �لهندي، و�لبحر �ل�أحمر، وقناة �لسويس.

نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

نُبيُِّن �لمظهر �لتضاريسي �لغالب على قارة �إفريقيا.. ١
نسمي بعض مظاهر �لسطح في قارة �إفريقيا.. ٢

نستنتُج �أثر �لموقع �لفلكي في ُمناخ قارة �إفريقيا. . ٣

مظاهر السطح في قارة اإفريقيا:

خريطة قارة �إفريقيا �لطبيعية
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اأنا تعلَّْمت:

�إفريقيا عن باقي �لقار�ت باأن �أرضها يسودها  تمتاز قارة 
�لطابع �لهضبي، ومن مظاهر �لسطح فيها: 

فريقية �لكبرى في شمال  الهضاب، كهضبة �لصحر�ء �ل�إ
�لقارة، وهضبة �إثيوبيا في وسط �لقارة وشرقها. 

كجبال  جبلية،  سلاسل  شكل  على  �إّما  فهي  الجبال 
�أطلس �لتي تمتد في �لشمال �لغربي من �لقارة، �أو على شكل 
كتل متناثرة، كجبل كلمنجارو، وهو �أعلى جبال قارة �إفريقيا، 

ويقع في دولة تنز�نيا. 

الساحلية،  السهول  هما:  قسمين،  �إلى  تقسم  السهول 
الفيضية  والسهول  و�لمحيطات،  �لبحار  سو�حل  على  وتمتد 
وهو  �لنيل،  نهر  �إفريقيا  قارة  في  ويوجد  أنهار.  �ل� على ضفاف 
مثل  �لبحير�ت،  فيها عدد من  يوجد  �لعالم، كما  �أنهار  �أطول 

بحيرة فكتوريا، وبحيرة تشاد. 

 ُمناخ القارة: �أدى �متد�د خط �ل�ستو�ء، ومد�َري �لسرطان و�لجدي في قارة �إفريقيا �إلى تعاكس �لفصول 

فيها )فاإذ� كان �لقسم �لشمالي من �لقارة صيًفا يكون �لقسم �لجنوبي منها شتاًء، و�لعكس صحيح(، ففي 

�لصيفية على  �لموسمية  �ل�أمطار  �لسو�حل، وتسقط  �لحر�رة صيًفا، وتعتدل قرب  ترتفع  �لشمالي،  �لقسم 

جنوب �لسود�ن، ووسطه، وعلى هضبة �لحبشة، �أّما شتاًء فتنخفض درجات �لحر�رة في �ل�أجز�ء �لشمالية، 

وتسقط �ل�أمطار �لشتوية على سو�حل �لبحر �لمتوسط. �أّما في �ل�أقسام �لجنوبية صيًفا، فترتفع �لحر�رة؛ بسبب 

و�لجنوبية  �لشرقية  �لسو�حل  على  �لصيفية  �لموسمية  �ل�أمطار  وتسقط  �لجدي،  مد�ر  على  �لشمس  تعامد 

للقارة، وتنخفض �لحر�رة شتاًء بشكل عام. 

جبال �أطلس 

فريقية �لكبرى هضبة �لصحر�ء �ل�إ

بحيرة تشاد
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نشاط )3(: نقراأ النص الاآتي، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليه:

على �لرغم من �تساع ِمساحة قارة �إفريقيا، و�متلاكها لعدد من �لثرو�ت �لطبيعية، �إلّ� �أنّها تعاني 
تحديات مختلفة، �أبرزها �لتصحر �لذي يهّدد �أر�ضيها �لصالحة للزر�عة، وكذلك �لفقر، و�لمجاعات، 
تمتّد  و�إنّما  فقط،  �ل�قتصادي  �لجانب  على  فريقية  �ل�إ �لقارة  معاناة  تقتصر  ول�  �لغذ�ئية،  و�ل�أزمات 
لتشمل جو�نب �أخرى مهمة، وبخاّصة في �لنو�حي �لصحية �لتي تؤثر على عمليات �لتنمية، ومن �أبرز 
يدز، و�لملاريا، ومرض �لنوم، وهي  �لمشكلات �لصحية �نتشار عدد من �ل�أمر�ض �لمتوطّنة، مثل �ل�إ

فريقية �أمو�ًل� طائلة للقضاء عليها. فريقيا، وتتكلف �لدول �ل�إ من عو�ئق �لتنمية �لَخطيرة باإ

نستنتُج �لتحديات �لتي تو�جه قارة �إفريقيا.. ١

نَقترح طرًقا للنهوض بال�أوضاع �ل�قتصادية للقارة.٢. 

اأنا تعلَّْمت:

تَُعّد قارة �إفريقيا ثاني قارات العالم من حيث �لِمساحة و�لّسكان؛ �إذ تبلغ ِمساحتها )٣٠ مليون كم٢(، 
وبلغ عدد سكانها حو�لي مليار و ٣٠٥ مليون نسمة حسب �إحصائية عام ٢٠١٩م. ويتوزع �لسكان على 
�إفريقيا شكل المثلث �لذي يتسع في �لشمال،  �إفريقيا، وفي �لمناطق �لد�خلية، وتاأخذ قارة  سو�حل قارة 
فريقية  �ل�إ �لصحر�ء  )هضبة  ِمساحة  العالم  هضاب  اأكبر  �إفريقيا  قارة  في  ويوجد  �لجنوب.  في  ويضيق 

�لكبرى(، وسواحل القارة شبه مستقيمة، وقليلة التعاريج، وهو ما �أدى �إلى قلة �لمو�نئ �لطبيعية فيها.

وعلى �لرغم من وجود كثير من الموارد الطبيعية في قارة �إفريقيا، مثل �لبترول، و�لمعادن، و�لمنتجات 
�ل�أهلية،  و�لحروب  �لصر�عات،  بسبب  �ل�قتصادية؛  �لناحية  من  متطورة  غير  تز�ل  ل�  �أنّها  �إلّ�  �لزر�عية، 

و�لجفاف، و�لتصحر، و�ل�أمر�ض، و�لفقر.

�لذي  بالبشر(  )�ل�تجار  �لرقيق  تجارة  �لحديث من  �ل�أوروبي  �ل�ستعمار  فترة  �لقارة خلال  وقد عانت 
�ستنزف مو�رد �لقارة �لبشرية.

نبحُث، ونُناقش:
ــن  ــام ١9٤٨م م نســان ع ــوق الاإ ــي لحق ــلان العالم ع ــة كالاإ ــق الدولي ســلام والمواثي ــف الاإ موق

ــرّق. ــة وال العبودي

خصائص القارة:
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سلامية في قارة اإفريقيا: الفتوحات الاإ

نشاط )٤(: نقراأ النّّص، ونلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب:

�ستغرق فتح �لمسلمين للمغرب حو�لي ثمانين عاًما تقريًبا، وهي مدة طويلة، مقارنة بالفتوحات 
سلامية في �لمناطق �ل�أخرى؛ ويرجع ذلك �إلى ِمساحة هذه �لمنطقة �لكبيرة، وصعوبة تضاريسها  �ل�إ
�لجغر�فية، وشّدة باأس سكانها �لبربر في �لقتال، ولكّن سياسة �لمسلمين �لمتسامحة مع �لسكان، 

سلامية.  سلامي، و�ندماجهم في �لحضارة �لعربية �ل�إ �أدت �إلى �عتناقهم �لدين �ل�إ

ُر �لمدة �لزمنية �لطويلة �لتي �ستغرقها �لمسلمون لفتح �لمغرب.. ١ نُفسِّ

سلامية.. ٢ نُحّدُد �لمناطق �لتي فُتحت في عهد �لدولة �ل�إ

اأنا تعلَّْمت: 

�ستاأنف �لمسلمون في �لعصر �ل�أموي فتوحاتهم في قارة �إفريقيا، فقام عقبة بن نافع ببناء مدينة �لقيرو�ن؛ 
لتكون قاعدة للمسلمين هناك، كما قام بحملة عسكرية كبرى، وصل فيها �إلى �لمحيط �ل�أطلسي، ولكنّه �سُتشهد 
في منطقة تهودة في دولة �لجز�ئر �لحالية، في طريق عودته من هناك، وخلفه حسان بن النعمان الغساني �لذي 
تمكن من �ل�نتصار على �لبربر، و�ل�ستيلاء على معظم �لمغرب، ثم �أكمل موسى بن نصير فتح ما تبّقى من مناطق.

سلام بينهم، وضّمهم  عمل ول�ة �لمغرب �لمسلمون على كسب �لبربر �إلى جانبهم عن طريق نشر �ل�إ
سلامي، فاأدت هذه �لسياسة �لمتسامحة �إلى �إقبالهم  سلامي، وتعيين فقهاء؛ لتعليمهم �لدين �ل�إ للجيش �ل�إ
سلامية،  سلامي، فاندمجو� في �لدولة �ل�إ سلام، وتعلُّم �للغة �لعربية، و�ل�نضمام للجيش �ل�إ على �لدخول في �ل�إ
سلامي �لمعروف به حتى �ليوم. وعن طريق �لتجار و�لدعاة �لمسلمين،  وصار للمغرب �لعربي طابعه �لعربي �ل�إ

سلام في مناطق كثيرة من قارة �إفريقيا، مثل نيجيريا، و�لسنغال، ومالي، وغيرها. �نتشر �ل�إ

سلامية في قارة �إفريقيا خريطة �متد�د �لدولة �ل�إ
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اأختبُر نفسي

السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاجابة الّصحيحة فيما ياأتي: 

ما �أعلى جبال قارة �إفريقيا؟- ١
د- �لهكار. ج- كلمنجارو.    ب- طوبقال.    �أ- �طلس.  

ما د�ئرة �لعرض �لرئيسة �لتي تمّر من وسط قارة �إفريقيا؟- ٢
د- خط غرينتش.  ج- خط �ل�ستو�ء.   �أ- مد�ر �لسرطان.  ب- مد�ر �لجدي.  

ما �لمضيق �لذي يصل قارة �إفريقيا مع قارة �أوروبا؟- ٣
د- باب �لمندب.  ج- قناة �لسويس.   ب- جبل طارق.   �أ- بيرنج.   

ما �أطول �أنهار قارة �إفريقيا؟ - ٤
د- �لنيل. ج- �لزمبيزي.    ب- �لنيجر.    �أ- �لكونغو.  

ما ترتيب قارة �إفريقيا من حيُث �لِمساحة بين قار�ت �لعالم؟- ٥
د- �لر�بعة. ج- �لثالثة.    ب- �لثانية.    �أ- �ل�أولى.  

�أين �ُستشهد عقبة بن نافع؟- ٦
د- قرطاجة. ج- تهودة.    ب- برقة.    �أ- �لقيرو�ن.  

ُر ما ياأتي: السؤال الثاني: اأفسِّ

 �أ.  قلة �لمو�نئ �لطبيعية على سو�حل قارة �إفريقيا. 

ب. تعاكس �لفصول في �لقسم �لجنوبي عنه في �لقسم �لشمالي في قارة �إفريقيا.

السؤال الثالث: اأوّضح اأهّم خصائص قارة اإفريقيا.

فريقّية. السؤال الرابع: اأْحسُب عدد دوائر العرض وخطوط الطول التي تمتد عليها القارة الاإ

السؤال الخامس: اأوازُن بين درجات الحرارة في قارة اإفريقيا صيًفا وشتاًء.

سلامّية في قارة اإفريقيا خلال العصر الاأموي. السؤال السادس: اأوّضح امتداد الدولة الاإ
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ّماء ما ياأتي: السؤال السابع: اأعّيُن على خريطة قارة اإفريقيا الصَّ

أنهار: �لنيل، و�لكنغو، و�لنيجر. . ١ �ل�

�لمحيطات: �ل�أطلسي، و�لهندي. . ٢

�لجبال: �أطلس، وكلمنجارو. . ٣

فريقية �لكبرى.. ٤ �لهضاب: هضبة �لصحر�ء �ل�إ

�لبحار، و�لمضائق: �لبحر �لمتوسط، و�لبحر �ل�أحمر، ومضيق جبل طارق. . ٥

�لمدن: �لقيرو�ن.. ٦



٢٠

ْرس  الدَّ
الثالث

سلامية فيها قارّة اأوروبا وامتداد الدولة الاإ

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تحديد �لموقع �لفلكي و�لجغر�في لقارة �أوروبا.. ١
وصف �أهم مظاهر �لسطح في قارة �أوروبا.. ٢
تبيان �لخصائص �لعامة لقارة �أوروبا. . ٣
سلامية في قارة �أوروبا خلال �لعصرين �ل�أموي و�لعباسي.. ٤ ع �لدولة �ل�إ توضيح توسُّ
أندلس.. ٥ ذكر بعض �لمظاهر �لحضارية و�ل�جتماعية في �ل�

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي: 

خريطة قارة �أوروبا �لسياسية

ْ٦٠

ْ٥٠

ْ٤٠

الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اأوروبا:
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نُحّدد �لموقع �لفلكي لقارة �أوروبا.. ١

نُحّدد �لموقع �لجغر�في لقارة �أوروبا.. ٢

اأنا تعلَّْمت:

تمتّد قارة �أوروبا فلكيًّا بين د�ئرتي عرض ٣٤˚ �إلى ٨٠˚ شمال خط �ل�ستو�ء، وبين َخطَّي طول ١٠˚ 
غرب خط غرينتش و٦٠˚ �إلى �لشرق منه، �أّما جغرافيًّا فتقع �إلى �لغرب من قارة �آسيا، ويحدها من �لشمال 
�لغرب  ومن  مرمرة،  وبحر  �ل�أسود،  و�لبحر  �لمتوسط،  �لبحر  �لجنوب  ومن  �لشمالي،  �لمتجمد  �لمحيط 

أور�ل �لتي تفصلها عن �آسيا. �لمحيط �ل�أطلسي، ومن �لشرق بحر قزوين، وسلسلة جبال �ل�

نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي:

خريطة قارة �أوروبا �لطبيعية

نُحّدد �لمظهر �لتضاريسي �لسائد في قارة �أوروبا. . ١
نُسمي بعض تضاريس �لقارة. . ٢
نستنتُج �أثر �لتضاريس على ُمناخ قارة �أوروبا.. ٣

مظاهر السطح في قارة اأوروبا:
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اأنا تعلَّْمت:

تتنّوع مظاهر �لسطح في قارة �أوروبا، ففيها السهول، مثل �لسهل 
سلسلة  حتى  للقارة  �لغربية  �لسو�حل  من  يمتّد  �لذي  �لعظيم  �ل�أوروبي 

أنهار، مثل نهر �لد�نوب. جبال �ل�أور�ل شرًقا، ويتخلله بعض �ل�

كسلسلة  الجبلية،  السلاسل  من  عدد  �أوروبا  قارة  في  ويوجد 
جبال �ل�ألب �لتي تمتد في �لجنوب، وُيَعّد جبل مونت بلان )�لقمة 
�لتي  �لبر�نس  جبال  وسلسلة  �لقارة،  جبال  �أعلى  فرنسا  في  �لبيضاء( 

تفصل �إسبانيا عن فرنسا. 

سبانية، وهضبة �لغابة  و�أّما هضاب �لقارة، فمنها هضبة �لمزيتا �ل�إ
�لسود�ء في �ألمانيا.

ُمناخ القارة، ترتفع درجات �لحر�رة صيًفا، كلما �تجهنا من �لشمال �إلى �لجنوب، ومن �لغرب �إلى �لشرق، 
وتسقط �ل�أمطار على معظم �أجز�ء �لقارة، باستثناء �لمناطق �لجنوبية �لمطلّة على �لبحر �لمتوسط �لتي تتميز بجفافها 
في هذ� �لفصل، وتنخفض درجات �لحر�رة شتاًء، كلما �تجهنا من �لجنوب �إلى �لشمال، ومن �لغرب �إلى �لشرق، 

وتسقط �ل�أمطار و�لثلوج على جميع �أجز�ء �لقارة، وتزد�د كميتها كلما �تجهنا �إلى �لغرب.

نشاط )3(: نقراأ النّّص الاآتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليه:

على �لرغم من �أّن كثيًر� من �لمهاجرين غير �لشرعيين يموتون في طريقهم �إلى �أوروبا، بحًثا عن 
حياة كريمة، لكّن دول �لقارة �لعجوز ليست خالية من �لمشاكل؛ �إذ يو�جه بعضها تحديات كبيرة، 
منها تر�جع معدل�ت نمو �لمو�ليد، و�رتفاع نسبة كبار �لسن؛ بسبب تفضيل شعوبها �لزو�ج �لمتاأخر، 
أوروبية �لسيطرة على تدفق �للاجئين  و�إنجاب عدد قليل من �ل�أطفال، منها �ألمانيا، وبينما تحاول �لقارة �ل�
لدو�ٍع  نسبة سكانها؛  لزيادة  �إليهم؛  تحتاج  لكنّها  و�أمنية، وحضارية،  سياسية،  لدو�ٍع  و�لمهاجرين؛ 

�قتصادية؛ بسبب معاناتها من �لشيخوخة. 

ُح �أهم �لمشاكل �لتي تعاني منها �لقارة �ل�أوروبية.. ١ نوضِّ

نُبيُِّن موقف �لدول �ل�أوروبية من تدفق �لهجرة غير �لشرعية. . ٢

خصائص قارة اأوروبا:

نهر �لد�نوب

قمة �لمونت بلان في فرنسا



٢3

اأنا تعلَّْمت:

نسمة حسب  مليون  وبلغ عدد سكانها حو�لي ٧٤٥  مليون كم٢،   ١٠,٥ اأوروبا  قارة  ِمساحة  تبلغ 
�إحصائية ٢٠١٩م، وتٌَعّد من �أكثر �لقار�ت من حيث �لكثافة �لسكانية، وعلى �لرغم من كونها ثالث قار�ت 
السكان؛  اأعداد  في  التناقص  مشكلة  من  حاليًّا  تعاني  �لقارة  �أّن  �إلّ�  �لسكان،  عدد  من حيث  �لعالم 
بسبب تاأخر سن �لزو�ج، و�رتفاع نسبة كبار �لسن فيها. تمتاز قارة �أوروبا بتطورها في مختلف المجالات 
الاقتصادية، فهي �لقارة �لتي بد�أت فيها الثورة الصناعية، ومنها �نتشرت �إلى �لعالم، كما يتو�فر في �لقارة 
شبكات مواصلات برية، وبحرية، وجوية متطورة، وتَُعّد �ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا من �أشهر دولها، وهي 
�لقارة �لتي �ستعمرت �لوطن �لعربي، ومنها فلسطين �لتي وقعت تحت �ل�نتد�ب �لبريطاني )١٩٢٢-١٩٤٨م(، 
كما تمتاز القارة بطول سواحلها؛ بسبب كثرة �لتعاريج فيها، وتد�خل �ليابس مع �لماء، ما ساعد في 

تشكّل �لمو�نئ �لطبيعية، ونشاط حركة �لصيد �لبحرية. 

نشاط )٤(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليها:

 

سلامية في قارة �أوروبا خريطة �متد�د �لدولة �ل�إ

نُسّمي �لمناطق �لتي فتحها �لمسلمون في قارة �أوروبا في �لعصرين �ل�أموي و�لعباسي.- 

االمتداد يف العرص األموي

االمتداد يف العرص العبايس

كريتقبرص

صقلية

البحر المتوسط

جزر �لبليار

�لمغرب

قرطبة

تونس

سلامية في قارة اأوروبا: الفتوحات الاإ



٢٤

اأنا تعلَّْمت: 

سبان في معركة و�دي لكة سنة ٩٢هـ/٧١١م، ثّم لحق به موسى  �ستطاع طارق بن زياد �ل�نتصار على �ل�إ
أندلس )�إسبانيا، و�لبرتغال(، فسار كلٌّ منهما من �تّجاه مختلف، و�لتقيا في شمال �إسبانيا  بن نصير �إلى �ل�
قرب بلاد �لفرنجة )فرنسا �لحالية(، بعد �أن فتح كلٌّ منهما في طريقه عدًد� من �لمدن �لمهمة، مثل قرطبة، 

و�إشبيلية، وماردة، وطليطلة، وسرقسطة، وغيرها.
أندلس، ظّل �لمسلمون يحاولون �لتوغل د�خل فرنسا، فقام عبد �لرحمن   وبعد �أن �أكمل طارق بن زياد فتح �ل�
�لشهد�ء  بلاط  معركة  في  للهزيمة  تعّرضو�  �لمسلمين  ولكّن  كبيرة سنة ١١٤هـ/٧٣٢م،  بقيادة حملة  �لغافقي 
سلامية �لبرية في قارة �أوروبا.  )بو�تيه( �لتي كان من نتائجها �ستشهاد عبد �لرحمن �لغافقي، وتوقّف �لفتوحات �ل�إ
أندلس وتشكيل �إمارة �إسلامية مستقلة عن �لخلافة �لمركزية في بغد�د،  وقد �نفرد بني �أمية في حكم �ل�
ولذ� فقد �قتصرت �لفتوحات في �لعصر �لعباسي على بعض جزر �لبحر �لمتوسط، ومنها كريت، وصقلية، 
�إلى بلد تسوده �لحضارة  سلامي  وجزر �لبليار، وغيرها، هذ� وقد تحولت جزيرة صقلية خلال �لحكم �ل�إ
سلامية من مساجد وقصور  آثار �ل�إ سلامية؛ �إذ �أسلم عدد كبير من سكانها �لصقليين، ول� تز�ل �ل� �لعربية �ل�إ

أيام. وحصون باقية فيها �إلى هذه �ل�

َورتين، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليهما:  نشاط )5(: نلاحُظ الصُّ

  

نُبيُِّن مدلول �لصورتين من ناحية حضارية.- 

أندلس مدينة �لزهر�ء �لتي بناها عبد �لرحمن �لناصر قرب قرطبة مكتبة �إسلامية في �ل�

المظاهر الحضارية والاجتماعية في الاأندلس:



٢5

اأنا تعلَّْمت: 

أندلس بعد سيطرة �لدولة �لعباسية على  أمير عبد �لرحمن �لد�خل، �لملّقب بصقر قريش �إلى �ل� لجاأ �ل�

َيت باسم �لدولة  �لحكم؛ �إذ �ستطاع �أن يسيطَر عليها سنة ١٣٨هـ/٧٥٦م، و�أقام فيها �إمارة )دولة( ور�ثية، ُسمِّ

تنشيط  و�لعمل على  و�ل�قتصادية،  و�لعسكرية،  د�رية،  �ل�إ نُُظمها  بتطوير  قامت  �لتي  أندلس،  �ل� �ل�أموية في 

أندلس منارة للعلم و�لعلماء. �لحركة �لعلمية، فاأصبحت �ل�

كثيًر�  الاأندلس  في  �لمسلمون  �أقام 
من �لمنشاآت �لُعمر�نية �لتي ل� يز�ل كثير 
�ليوم، كمسجد  �إلى  �آثارها موجودة  من 
�لزهر�ء، وقصر �لحمر�ء،  قرطبة، ومدينة 

وغيرها. 

و�أّما المجتمع الاأندلسي، فاأصبح 
�لسكانية  �لعناصر  يتكّون من خليط من 

�لمجتمعات  من  غيره  عن  تميزه  �لتي 

�لعرب  من  �لمسلمون  فهناك  �ل�أخرى، 

أندلس من �آباء مسلمين،  و�لبربر، كما نشاأت طبقة �جتماعية جديدة هي طبقة �لمولّدين �لذي ُولِدو� في �ل�

سبان �لذي ظلّو� على ديانتهم �لمسيحية، ولكنّهم تعلمو� �للغة �لعربية، وظهر منهم  و�أمهات �إسبانيات، ثّم �ل�إ

�أدباء وشعر�ء وعلماء، و�أخيًر� �ل�أوروبيون �لذين كانو� ياأتون للاأندلس؛ ل�أسباب مختلفة، و�أْطِلق عليهم �سم 

نو� حضارة ر�قية  �لصقالبة، فعاش كّل هؤل�ء في ظّل مجتمع و�حد، ونظام و�حد، يسوده �لتسامح، فكوَّ
متميزة عن غيرها من حضار�ت �لمناطق �ل�أخرى. 

أندلس قصر �لحمر�ء في �ل�



٢6

       اأختبُر نفسي

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاإ

ما �لمرتبة �لتي تحتلها قارة �أوروبا من حيث عدد �لسكان؟- ١
د- �لر�بعة.  ج- �لثالثة.    ب- �لثانية.    �أ- �ل�أولى.   

ما �لصفة �لتي تغلب على ُمناخ جنوب قارة �أوروبا صيفاً؟- ٢
ب- سقوط �ل�أمطار، و�عتد�ل �لحر�رة. �أ- �رتفاع �لحر�رة، و�لجفاف.    

د- سقوط �ل�أمطار، و�لبرودة.  ج- �لجفاف، و�لبرودة.     

أندلس؟- ٣  َمْن مؤسس �لدولة �ل�أموية في �ل�
ب- موسى بن نصير.  �أ- عبد �لرحمن �لد�خل.     

د- عبد �لرحمن �لغافقي. ج- �لوليد بن عبد �لملك.    

السؤال الثاني: اأكمُل الفراغات بما يناسبها في الجمل الاآتية:

 �أ-  تقع قارة �أوروبا �إلى ................................ من قارة �آسيا. 

ب- يحّد قارة �أوروبا من �لغرب .....................................

ج-  �أعلى جبال قارة �أوروبا ........................................
د-  �لجبال �لتي تفصل �إسبانيا عن فرنسا هي جبال .....................
سبان في معركة ...................... هـ-  �نتصر طارق بن زياد على �ل�إ

ُر ما ياأتي: السؤال الثالث: اأفسِّ

 �أ-  تطّور �لصناعة في قارة �أوروبا.

ب- طول سو�حل قارة �أوروبا.

السؤال الرابع: اأبّيُن النتائج التي ترتبت على معركة بلاط الشهداء.

سلامي الاأندلسي.  السؤال الخامس: اأِصُف التركيب السكاني في المجتمع الاإ

سلامية في اأوروبا في العصر العباسي. السؤال السادس: اأبّيُن امتداد الفتوحات الاإ



٢٧

السؤال السابع: اأعّيُن على خريطة قارة اأوروبا الّصّماء ما ياأتي:

�لمحيطات: �ل�أطلسي، و�لمتجمد �لشمالي. ١. 
�لبحار: �لمتوسط، و�ل�أسود. ٢. 

�لجبال: �ل�ألب، و�لبر�نس.. ٣
�لهضاب: �لمزيتا، و�لغابة �لسود�ء.٤. 

�لسهول: �لّسهل �ل�أوروبي �لعظيم.. ٥
�لدول: فرنسا، وصقلية، و�إسبانيا، و�لبرتغال. ٦. 



٢٨

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تحديد �لموقع �لفلكي و�لجغر�في لقارة �أمريكا �لشمالية.. ١
تبيان مظاهر �لسطح في قارة �أمريكا �لشمالية، وخصائصها �لعامة.. ٢

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، ثم نقوم بما ياأتي:

خريطة قارة �أمريكا �لشمالية �لسياسية

نُحّدد �لموقع �لجغر�في لقارة �أمريكا �لشمالية.. ١
نُبيُِّن �لموقع �لفلكي لقارة �أمريكا �لشمالية.. ٢

ْرس  الدَّ
الرابع

مالية قارّة اأمريكا الشَّ

الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اأمريكا الشمالية:



٢9

اأنا تعلَّْمت:

تقع قارة �أمريكا �لشمالية فلكيًّا بين د�ئرتي عرض ١٥ْ  �إلى ٨٣ْ  شمال خط �ل�ستو�ء، وبين َخطَّي طول 
٤٨ ْ �إلى ١٧٠ ْ غرب خط غرينتش.

�لمكسيك،  �لجنوب خليج  �لشمالي، ومن  �لمتجمد  �لمحيط  �لشمال  �لقارة من  فيحد  جغرافّيًا  �أما 
و�لبحر �لكاريبي، ومن �لشرق �لمحيط �ل�أطلسي، ومن �لغرب �لمحيط �لهادئ.

نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة، ثم نقوم بما ياأتي:

خريطة قارة �أمريكا �لشمالية �لطبيعية

نُحّدد �لمظاهر �لتضاريسية في قارة �أمريكا �لشمالية.. ١

نستنتُج �لخصائص �لعامة لقارة �أمريكا �لشمالية.. ٢

جبال سيراماديرا

مظاهر السطح في قارة اأمريكا الشمالية، وخصائصها العامة:



3٠

اأنا تعلَّْمت:

تضاريسية:  مظاهر  ثلاثة  من  �لشمالية  �أمريكا  قارة  تتكّون 
الاأول: �لسهول �لساحلية و�لوسطى، ويجري فيها نهر �لمسيسبي، 
�لمرتفعات  الثاني:  �لعظمى،  �لخمس  �لبحير�ت  فيها  وتوجد 
أبلاش، وتوجد فيها بعض �لهضاب،  �ل� �لشرقية، وتُعَرف بجبال 
الثالث:  و�لصناعي،  �لزر�عي  نتاجها  باإ غنية  وهي  لبر�دور،  مثل 
�لمرتفعات �لغربية، وتُعَرف بجبال �لروكي، وهي �أكثر �رتفاًعا من 
�لشرقية، وتوجد فيها بعض �لهضاب، مثل كولومبيا، �أّما �ل�أجز�ء 

�لجنوبية منها، فُتعَرف بجبال سير�مادير�.

ُمناخ القارة: فترتفع درجات �لحر�رة صيًفا كلما �تجهنا جنوًبا، وتسقط على �لقارة �أمطار صيفية، �أّما 
شتاًء، فتنخفض درجات �لحر�رة، وتسقط �ل�أمطار و�لثلوج بشكل عام على �لقارة ككّل، مع تميُّز �ل�أطر�ف 

�لجنوبية �لمطلّة على خليج �لمكسيك بالدفء.
خصائص القارة: تبلغ ِمساحة قارة �أمريكا �لشمالية حو�لي ٢٤ مليون كم٢، بلغ عدد سكان �لقارة 
حو�لي ٤٩٢ مليون نسمة حسب �إحصائية عام ٢٠١٩م، يتوزعون في ثلاثة دول هي: �لول�يات �لمتحدة 
�ل�أمريكية، وكند�، و�لمكسيك؛ ما يعني �أنّها �أقّل قار�ت �لعالم من حيُث عدُد �لدُّول، وهي ثالث قارات 
نتاج زر�عّي وصناعّي عاٍل. وتوجد في هذه  العالم ِمساحة، وهي من قارات العالم المتقدمة، وتتميز باإ

�لقارة بعض �لجاليات �لفلسطينية.

جبال �لروكي

نهر �لمسيسبي

نبحث، ونناقش:

سلامية اإلى قارة اأمريكا الشمالية؟  لماذا لم تصل الفتوحات الاإ



3١

اأختبُر نفسي

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاإ

كم تبلغ ِمساحة قارة �أمريكا �لشمالية؟- ١
ب- ٩,٥ مليون كم٢. �أ-  ٢ مليون كم٢.     

د- ٤٤ مليون كم٢. ج- ٢٤ مليون كم٢.    

ماذ� يحد قارة �أمريكا �لشمالية من �لغرب؟- ٢
ب- �لمحيط �لهادئ. �أ-  �لمحيط �لمتجمد �لشمالي.   
د- �لبحر �لكاريبي.  ج- �لمحيط �ل�أطلسي.    

بماذ� تعرف �لمرتفعات �لشرقية في قارة �أمريكا �لشمالية؟- ٣
أبلاش.  أنديز.   د- جبال �ل� �أ- جبال سير�مادير�.   ب- جبال روكي.   ج- جبال �ل�

السؤال الثاني: اأَحّدُد الموقع الفلكي لقارة اأمريكا الشمالية.

السؤال الثالث: اأِصُف ُمناخ قارة اأمريكا الشمالية صيًفا.

السؤال الرابع: اأذكُر اأهم الخصائص العامة لقارة اأمريكا الشمالية.



3٢

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تحديد �لموقع �لفلكي و�لجغر�في لقارة �أمريكا �لجنوبية.  . ١
تبيان مظاهر �لسطح في قارة �أمريكا �لجنوبية، وخصائصها �لعامة. . ٢

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

�لخريطة �لسياسية لقارة �أمريكا �للاتينية )�لجنوبية و�لوسطى(

نُحّدد �لموقع �لفلكي لقارة �أمريكا �لجنوبية.١. 
نُبيُِّن �لموقع �لجغر�في لقارة �أمريكا �لجنوبية.. ٢

ْرس  الدَّ
قارّة اأمريكا الجنوبية )اللاتينية(الخامس

الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اأمريكا الجنوبية:



33

اأنا تعلَّْمت:

تقـع قـارة �أمريـكا �لجنوبيـة فلكيـًا بيـن د�ئرَتـي عـرض ١٥ْ شـماًل� �إلـى ٥٦ْ جنوًبـا، وبيـن َخطَّـي طول ٣٥ْ 
�إلـى ٨١ْ غرًبا.

�أمـا جغرافيـًا فيحـّد قـارة �أمريـكا �لجنوبيـة مـن �لشـمال �لبحـر �لكاريبي، و�أمريكا �لشـمالية، ومن �لشـرق 
�لمحيـط �ل�أطلسـي، ومـن �لغـرب �لمحيـط �لهـادئ، ومـن �لجنوب �لمحيط �لمتجمـد �لجنوبي.

نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

 

خريطة قارة �أمريكا �لجنوبية �لطبيعية

نُحّدد �أهم �لمظاهر �لتضاريسية في قارة �أمريكا �لجنوبية.. ١

نُبيُِّن �أثر مرور مد�ر �لجدي على ُمناخ �لقارة.. ٢

نستنتُج �لخصائص �لعامة لقارة �أمريكا �لجنوبية.. ٣

البحر الكاريبي

مظاهر السطح في قارة اأمريكا الجنوبية، وخصائصها العامة:



3٤

اأنا تعلَّْمت:

مظاهــر  ثلاثــة  مــن  �لجنوبيــة  �أمريــكا  قــارة  تتكــّون 
تضاريســية: الاأول: الســهول الســاحلية، والوســطى، وتمتد 
الثانــي:  �أّمــا  أنديــز،  �ل� وجبــال  �لشــرقية،  �لهضــاب  بيــن 
أنديــز، وهــي �متــد�د  المرتفعــات الغربيــة، وتُعــرف بجبــال �ل�
لجبــال روكــي فــي �أمريــكا �لشــمالية، ويوجــد فــي �لقــارة نهــر 
أمــازون �لــذي ُيَعــّد مــن �أعــرض �أنهــار �لعالــم، ولغابــات نهــر  �ل�
أمــازون �أهميــة بيئيــة؛ فهــي رئــة �لعالــم، حيــث توفـّـر نســبة  �ل�
عاليــة مــن �ل�أكســجين، والثالــث: الهضــاب، مثــل هضبــة 
جيانــا فــي شــمال شــرق �لقــارة، وهضبــة �لبر�زيــل، وتقــع فــي 

ــا فــي جنوبهــا. ــة بتاجوني وســطها، وهضب

ُمنــاخ القــارة: ترتفــع درجــات �لحــر�رة علــى �لقــارة صيفــاً، وتعتــدل علــى �لســو�حل، وتســقط �ل�أمطــار 
�لصيفيــة. وشــتاًء، تنخفــض درجــات �لحــر�رة، وتســقط �ل�أمطــار علــى معظــم �أجــز�ء �لقــارة.

خصائــص القــارة: تبلــغ ِمســاحة �لقــارة )�لجنوبيــة، و�لوســطى( حو�لــي ١٨ مليــون كــم٢، وعــدد 
ســكانها ٦٤٤,٥ مليــون نســمة حســب �إحصائيــة عــام ٢٠١٩م، منهــم ٤٢٥ مليــون نســمة فــي �أمريــكا 
�لجنوبيــة و٢١٩,٥ مليــون فــي �أمريــكا �لوســطى، يتركــز معظمهــم فــي �لســو�حل، و�لســهول �لفيضيــة، ويقــل 
أمــازون، وقمــم �لجبــال، و�لهضــاب، وتتخــذ قــارة �أمريــكا �لجنوبيــة  تركُّزهــم فــي مناطــق مثــل ســهول نهــر �ل�
شــكل مثلــث، ر�أســه فــي �لجنــوب، ُيســّمى هــورن، وقاعدتــه فــي �لشــمال، و�ســتقامة ســو�حلها حــال دون 
وجــود مو�نــئ طبيعيــة. وتوجــد فــي �لقــارة بعــض �لــدول �لد�عمــة للقضيــة �لفلســطينية، مثــل كوبــا، وفنزويــلا.

أنديز جبال �ل�

أمازون غابات �ل�

نشاط بحثي:

سلامية اإلى قارة اأمريكا الجنوبية )اأمريكا اللاتينية(؟  اأ- لماذا لم تصل الفتوحات الاإ

ب- نبحث عن دول اأجنبية اأخرى في القارة داعمة للقضية الفلسطينية.
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اأختبُر نفسي

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  السؤال الاأول : اأختاُر رمز الاإ

ماذ� يحّد قارة �أمريكا �لجنوبية من �لشمال؟- ١
ب- �لمحيط �لهادئ.  �أ- �لبحر �لكاريبي.   

ج- �لمحيط �لمتجمد �لجنوبي.   د- �لمحيط �ل�أطلسي. 

ما �أهم �لدول �لد�عمة للقضية �لفلسطينية في �أمريكا �لجنوبية؟- ٢
�أ- كوبا.      ب- �لمكسيك.    ج- كند�.           د- �لول�يات �لمتحدة �ل�أمريكية.

كم تبلغ ِمساحة �أمريكا �لجنوبية و�لوسطى؟- ٣
�أ- ٩ مليون كم٢.     ب- ١٩مليون كم٢.      ج- ١٨ مليون كم٢.    د- ٤٤ مليون كم٢.

السؤال الثاني: اأحّدُد الموقع الفلكي لقارة اأمريكا الجنوبية.

السؤال الثالث: اأبيُِّن اأهم المظاهر التضاريسية في قارة اأمريكا الجنوبية.

السؤال الرابع: اأِصُف ُمناخ قارة اأمريكا الجنوبية.

السؤال الخامس: اأذكُر اأهم الخصائص العامة لقارة اأمريكا الجنوبية.
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ْرس  الدَّ
قارّة اأوقيانوسياالسادس

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تحديد �لموقع �لفلكي و�لجغر�في لقارة �أوقيانوسيا. . ١
تبيان مظاهر �لسطح في قارة �أوقيانوسيا، وخصائصها �لعامة.. ٢

نشاط )١(: نتاأمَُّل الخريطة، ثم نحدد عليها الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اأوقيانوسيا:

خريطة قارة �أوقيانوسيا �لسياسية

الموقع الفلكي والجغرافي لقارة اأوقيانوسيا:



3٧

اأنا تعلَّْمت:

تقع قارة �أوقيانوسيا فلكيًا بين د�ئرَتي عرض ٥ْ �إلى ٥٠ْ جنوب خّط �ل�ستو�ء، وبين َخطَّي طول ١١٥ْ �إلى 

١٨٠ْ شرق خط غرينتش، �أما جغرافّيًا فتحيط بها �لمياه من جميع �لجهات، وتشمل قارة �أوقيانوسيا �أستر�ليا، 

ضافة �إلى مجموعة �أخرى من �لجزر �لمتناثرة د�خل �لمحيط �لهادئ. وجزر نيوزيلند�، وجزيرة تسمانيا، بال�إ

نشاط )٢(: نتاأمَُّل الخريطة، ونستنتُج، ثّم نقوم بما ياأتي:

خريطة قارة �أوقيانوسيا �لطبيعية

نُحّدُد �أهّم �لمظاهر �لتضاريسية في قارة �أوقيانوسيا.. ١

نُبّيُن �أثر �لمسطحات �لمائية على �لحر�رة في قارة �أوقيانوسيا.. ٢

نُناقُش: ل� يتز�من فصل �لشتاء في قارة �أوقيانوسيا مع فصل �لشتاء في فلسطين.. ٣

مظاهر السطح لقارة اأوقيانوسيا وخصائصها العامة:

نيوزيلندا



3٨

اأنا تعلَّْمت:

تتكــّون قــارة �أوقيانوســيا مــن مظاهــر تضاريســية متنّوعــة، مــا بيــن الســهول �لســاحلية، و�لفيضيــة، 
والمرتفعــات. والهضــاب، 

ــي �لمناطــق �لســاحلية،  ــا، و�عتد�لهــا ف ــاع درجــات �لحــر�رة صيًف ــارة �أوقيانوســيا بارتف ــاخ ق ــز ُمن ويتمي
ــدل درجــات �لحــر�رة، وتســقط �ل�أمطــار. ــا شــتاًء، فتعت ــة، �أّم وســقوط �أمطــار صيفي

خصائص القارة: 
ــغ عــدد ســكانها  ــون كــم٢، وبل ــي ٩ ملي ــغ ِمســاحتها حو�ل ــث تبل ــار�ت ِمســاحة، حي ــر �لق ــّد �أصغ وتَُع
حو�لــي ٤٢,٥ مليــون نســمة حســب �إحصائيــة عــام ٢٠١٩م، وهــم مزيــج مــن شــعوب مختلفــة، يتركــزون 

ــن �لقــارة بالهجــرة �إليهــا. ــى �لســو�حل، وتســمح قو�ني عل

أغنــام، وصيــد �ل�أســماك مــن �أهــم  وتَُعــّد �لزر�عــة، وتربيــة �ل�
ــوي  ــة �لتعرجــات، وتحت ــا قليل ــاز ســو�حلها باأنّه �لحــرف، وتمت

علــى �أكبــر حاجــز مرجانــي فــي �لعالــم.

ســلامية �إلــى قــار�ت �أمريــكا �لشــمالية، و�لجنوبيــة، و�أوقيانوســيا؛ و�نتشــر  لــم تصــل �لفتوحــات �ل�إ
عــاة، و�نضــم بعــٌض مــن دولهــا �إلــى منظمــة �لتعــاون  ســلام فيهــا عــن طريــق �لمهاجريــن، و�لتّّجــار، و�لدُّ �ل�إ

ــة. ــا �لو�قعتيــن فــي �أمريــكا �لجنوبي ــي ســورينام، وغويان ســلامي، مثــل دولَت �ل�إ

 �أكبر حاجز مرجاني في �لعالم
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 اأختبُر نفسي:

( اأمام العبارة غير صحيحة: اإشارة ) ( اأمام العبارة الصحيحة، و السؤال الاأول: اأَضُع اإشارة )
١ -  )     ( يتميز سكان قارة �أوقيانوسيا باأنّهم شعب و�حد.     
٢ - )     ( �لبرودة هي �لصفة �لغالبة على ُمناخ قارة �أوقيانوسيا.    
٣ -  )     ( سلامي.    سورينام من �لدُّول �لتي �نضّمت �إلى منظمة �لتعاون �ل�إ
٤ - )     ( تشمل قارة �أوقيانوسيا دولة �أستر�ليا فقط.     
٥ - )     ( تقع قارة �أوقيانوسيا �إلى �لغرب من خط غرينتش.    

ُد الموقع الجغرافي لقارة اأوقيانوسيا. السؤال الثاني: اأحدِّ

ُد المظاهر التضاريسية في قارة اأوقيانوسيا.  السؤال الثالث: اأعدِّ

السؤال الرابع: اأبيُِّن الخصائص العامة لقارة اأوقيانوسيا.

سلام في قارات اأمريكا الشمالية، والجنوبية، واأوقيانوسيا. السؤال الخامس: اأبيُِّن طرق انتشار الاإ

سلامية  نُصّمم خريطة للعالم باستخد�م خامات �لبيئة �لمحلية، ونوضح عليها مناطق توسع �لدولة �ل�إ

و�متد�دها.

مشروع الَوحدة: 

اأقّيم ذاتي: 

�أعّبر بلُغتي عن �لمفاهيم �لتي �كتسبتها بعد در�ستي لهذه �لوحدة بما ل�يزيُد عن ثلاثة �أسطر.



 اإنجازات الدولة
سلامية الاإ ١

سلامية مختلف مناحي الحياة، وحفظت تراث  شملت اإنجازات الدولة الاإ
الحضارات السابقة، ومهدت لظهور الحضارات الحديثة. 

الوحدة

الثانية



٤١

تعيين �لمو�قع �لجغر�فية �لو�ردة في �لكتاب.. ١

توظيف مهار�ت �لتعاون و�لعمل �لجماعي، و�لحو�ر و�لنقاش، و�حتر�م �لر�أي �ل�آخر في . ٢

قضايا حياتية.

كتابة تقارير و�أبحاث علمية جغر�فّية وتاريخّية حول موضوعات �لمادة �لدر�سية.. ٣

تنظيم معارض صور ورسومات حول موضوعات �لمادة �لدر�سية.. ٤

خامات . ٥ باستخد�م  فلسطين  في  سلامية  �ل�إ �لعمارة  ل�أشكال  ومجسمات  نماذج  عمل 

�لبيئة.

أثريّة في منطقتي.. ٦ عمل مطويّات تعليمية )بروشور�ت( عن �لمعالم �ل�

سلامية في فلسطين.. ٧ أثرية �ل�إ تنظيم رحلات وزيار�ت ميد�نية للمعالم �ل�

تنظيم رحلات وزيار�ت ميد�نية للمصانع �لوطنية في فلسطين.. ٨

أثرية في مدينة �لقدس.. ٩ �إنتاج مقاطع فيديو و�أفلام تعليمية عن �لمعالم �ل�

بعـد در�سـة هـذه �لوحـدة، و�لتفاعـل مـع �أنشـطتها، سـيتمكّن �لطلبـة مـن �ل�سـتفادة مـن 

دروس �أجد�دنـا، وِعَبرهـم، وتجاربهـم، و�ل�رتقـاء باأّمتنـا نحـو �ل�أفضـل، ويتـم تحقيـق ذلـك 

مـن خـلال الاآتـي:



٤٢

ْرس  الدَّ
الاأول

سلامية دارية في الدولة الاإ نجازات الاإ الاإ

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سلامية.. ١ تفسير ظهور منصب ول�ية �لعهد في �لدولة �ل�إ
سلامية.. ٢ تبيان نشاأة �لوز�رة، وتطورها في �لدولة �ل�إ

سلامية. ٣.  �ستنتاج �أهمية �إنشاء �لدو�وين في �لدولة �ل�إ
سلامية.. ٤ تبيان �أهمية �لنظام �لقضائي في �لدولة �ل�إ

سلامية. ٥.  ر �لنظام �لعسكري في �لدولة �ل�إ توضيح تطوِّ

نشاط )١(: نلاحُظ الّشكل الاآتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليه:

كيف كان يتم �ختيار �لخليفة في �لعهد �لر�شدي؟١. 
نوضح �لمقصود بول�ية �لعهد.٢. 

الخلافة الراشدة

�لور�ثة�لشورى

الخلافة الاأموية

معاوية بن اأبي سفيان

ولاية العهد

يزيد بن معاوية

اأبو بكر الصديق

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

علي بن اأبي طالب

سلامية: ظهور منصب ولاية العهد في الدولة الاإ



٤3

اأنا تعلَّْمت:

قام معاوية بن �أبي سفيان قبل وفاته سنة ٦٠هـ/ ٦٧٩م بتعيين �بنه يزيد وليًّا للعهد وتعني ولاية العهد: 
�لشخص �لذي َيعهد �إليه �لخليفة �أو �لحاكم تولّي �لحكم بعد وفاته، وبذلك تغيرت طريقة �ختيار �لخلفاء 
سلامية من �لشورى �إلى �لور�ثة �لتي تشبه حكم �ل�أنظمة �لملكية في �لعصر �لحديث، وظلت  في �لدولة �ل�إ

سلامية �للاحقة. هذه �لطريقة هي �لمتبعة طيلة �لعصور �ل�إ
و�ختلفت طرق �ختيار �لحاكم في �لعصر �لحديث، فهناك �أنظمة يتم فيها �ختيار �لحاكم عن طريق 
�ل�نتخابات، حيث ينتخب �لّشعُب �لّرئيَس، بينما هناك �أنظمة ملكية يكون فيها �لحكم عن طريق �لور�ثة، 

وول�ية �لعهد.

نشاط )٢(: نقراأ الاآياِت القراآنية الكريمَة الاآتية، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

قال تعالى:        )طه:٢٩-٣٢(

نَبحُث في �أحد معاجم �للغة �لعربية عن معنى كلمة وزير.. ١

نستنتُج �أهمية �لوز�رة في �لدولة.. ٢

ُد بعض �لوز�ر�ت في دولة ِفَلسطين في وقتنا �لحاضر.. ٣ نعدِّ

اأنا تعلَّْمت:

الوزير: منصب سياسّي مهّم، ياأتي من حيث �ل�أهمية بعد رئيس �لدولة، وتكون مهّمته مساعدة �لرئيس 
ل �أعباء منصب �لرئاسة �لمتعددة، وتقديم �لمعاونة و�لمشورة له. في تحمُّ

عرفت �ل�أمم �لقديمة، كالفرس، وغيرهم، منصب �لوز�رة، �أّما �لعرب و�لمسلمون، فقد كان عندهم 
من يعاونهم في �لحكم، ولكنّهم لم يطلقو� على هؤل�ء �سم وزر�ء حتى �لعصر �لعباسي، وتذكر �لمصادر 

�لتاريخية �أّن �أبا سلمة �لخّلال هو �أول َمْن تقلّد منصب �لوز�رة عند قيام �لدولة �لعباسية. 

سلامية: نشاأة الوزارة وتطورها في الدولة الاإ



٤٤

نشاط )3(: نقراأ النّّص الاآتي، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليه: 

قدم �أبو هريرة عامل عمر بن �لخطاب رضي �للّه من �لبحرين �إلى �لمدينة �لمنورة، ومعه مال 
له:  �لديو�ن، وقال  باإنشاء  �لمسلمين  �أحد  �إليه  فاأشار  �لناس،  بين  كثير، فتعب عمر في قسمته 

"ر�أيت ملوك �لشام يدّونون"، فاستحسن عمر �لفكرة، ووضع ديو�ن �لعطاء.
سلامية.١.  نستنتُج �أهمية �إنشاء �لدو�وين في �لدولة �ل�إ

أمنية و�لعسكرية في دولة فلسطين. ٢.  نُبيُِّن �لمؤسسة �لمسؤولة عن تنظيم �لشؤون �ل�

اأنا تعلَّْمت:

سلام  �أْطِلَقْت كلمة ديوان على �لمكان �لذي تُحفظ فيه �لسجّلات �لرسمية. و�أول من �أنشاأ �لدو�وين في �ل�إ
سلامية، وز�دت �لحاجة ل�ستحد�ث  �لخليفة �لر�شدي عمر بن �لخطاب رضي �للّه عنه عندما توّسعت �لدولة �ل�إ

نظم �إد�رية جديدة، تنظّم شؤون �لدولة �لمختلفة.
لم يكْن لدى �لمسلمين عند �إنشاء �لدو�وين �لخبرة �لكافية في مثل هذه �ل�أعمال، لذلك �أبقو� على 
�لموظفين �لسابقين �لذين كانو� يعملون عند �لفرس و�لروم، فُكِتَبِت �لدو�وين في �لعر�ق باللغة �لفارسية، وفي 
بلاد �لشام بالرومانية وفي مصر بالقبطية، وظلّت كذلك �إلى �أن قاَم �لخليفة �ل�أموي عبد �لملك بن مرو�ن 

بتعريبها؛ �أي بتحويل لغة �لكتابة فيها �إلى �للغة �لعربية.
ترتّب عليها نتائج مهمة، منها: �أنّها �أكدت على مظهر من مظاهر سيادة �لدولة، و�نتشار �للغة �لعربية 
بين كُتّاب �لدو�وين من غير �لعرب، حيث �ضُطّر هؤل�ء �إلى تعلّم �للغة �لعربية؛ من �أجل �ل�حتفاظ بوظائفهم، 
كما سّهلت على �لدولة مر�قبة هذه �لدو�وين، ومر�جعتها، وتدقيقها، وتطورت هذه �لمؤسسات في �لعصر 

�لحديث، و�تخذت مسميات مختلفة، كوز�رة �لد�خلية، ووز�رة �لمالية.

سلامية: النظام القضائي في الدولة الاإ

نشاط )٤(: نقراأ النّّص الاآتي، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليه:

سلام  �إلى  جاء في رسالة عمر بن �لخطاب رضي �للّه عنه �لتي وضع فيها اأسس القضاء في الاإ
�أبي موسى �ل�أشعري عندما عّينه قاضًيا على �لبحرين:

ْلُح جائٌز بين �لمسلميَن، �إلّ� صلًحا �أحلَّ حر�ًما، �أو  �لبيِّنُة على من �دَّعى، و�ليميُن على من �أنَكر، و�لصُّ
َحرَّم حلاًل�، �رجع عن حكم �أصدرته، �إن تبيََّن لك �أنّه غير صحيح، وِقِس �لمشكلة بما يشبهها؛ لتصَل 
حضارها، فاإن �أحضرها  ا، ولديه بيِّنة )دليل( مّدة كافية؛ ل�إ للحكم �لصحيح، و�أعِط  َمْن يّدعي �أّن له حقًّ

حكمت له، و�إن لم يفعل حكمت عليه )لخصمه(. 
نوّضح �لمبادئ �ل�أساسية للقضاء، كما وردت في �لنّّص.١. 
نستنتُج �أهمية تطبيق �لقضاء �لعادل في �لمجتمع. ٢. 

نشاأة الدواوين واأهميتها:
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اأنا تعلَّْمت:

سلامية  �ل�إ �لشريعة  ل�أحكام  طبًقا  �لخصومات،  في  �لناس  بين  �لفصل  هو  سلام:  الاإ في  القضاء 
أنّها تشرف على  نّة، وتَُعّد مؤسسة �لقضاء من �لمؤسسات �لمهمة في �لّدولة؛ ل� �لمستمدة من �لكتاب و�لسُّ

�لفصل في �لخصومات بين �لناس، ومعاقبة  �للّصوص و�لخارجين عن �لقانون.
سلام، �أصبح �لنبي، صلى �لله  سلام يتحاكمون �إلى �لعاد�ت و�لتقاليد، وبمجيء �ل�إ كان �لعرب قبل �ل�إ

عليه وسلم، يقوم بحّل �لخلافات �لتي كانت تحدث بين �لناس.
تطور نظام �لقضاء عندما قام �لخليفة �ل�أموي عبد �لملك بن مرو�ن باإنشاء ديو�ن �لنظر في �لمظالم 
�لذي يشبه محكمة �ل�ستئناف �لعليا، وقاضي �لمظالم �أعلى سلطة من �لقاضي �لعادي، كما �أنّها تنظر في 
تعّدي �لول�ة، وذوي �لسلطة على �لرعية. وحدث تطّور �آخر على �لقضاء، حيث ظهرت �لمذ�هب �لفقهية 
أربعة، و�سُتْحِدث منصب قاضي �لقضاة في عهد هارون �لرشيد، وتَُعّد �لسلطة �لقضائية في �لدولة  نِّيَّة �ل� �لسُّ

�لحديثة �إحدى �لسلطات �لثلاث، وهي سلطة مستقلة عن �لسلطتين �لتنفيذية، و�لتشريعية.

سلامية: تطور النظام العسكري في الدولة الاإ

وَر الاآتية، ثّم نجيُب عن الّسؤال الذي يليها: نشاط )5(: نلاحُظ الصُّ

سلامية، و�لنظام �لعسكري في �لعصر �لحديث. - نُو�زُن بين �لنظام �لعسكري في �لدولة �ل�إ

منجنيق �أسطول حربيجيش �إسلامي
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اأنا تعلَّْمت:

بد�أ تنظيم الجيش في عهد �لخليفة عمر بن �لخطاب رضي �للّه عنه �لذي �أّسس ديو�ن �لجند، وفي 
جباري في عهد عبد �لملك بن مرو�ن في �لعر�ق، وبعد �أن كان �لجيش  �لعصر �ل�أموي، ظهر التجنيد الاإ
أتر�ك، وغيرهم. عربيًّا في �لعصر �ل�أموي، دخلت �إليه في �لعصر �لعباسي عناصر غير عربية، مثل �لفرس، و�ل�
عندما فتح �لمسلمون بلاد �لشام، ومصر، وشمال �إفريقيا، �أصبح لهم شو�طئ بحرية طويلة ممتدة على 
�لبحر �لمتوسط، و�أصبحت �لمدن �لساحلية عرضة لهجمات �ل�أسطول �لبيزنطي، فتّم �إنشاء اأول اأسطول 
اإسلامي في بلاد �لشام، وفي �لعصرين �ل�أموي و�لعباسي، ز�د �هتّمام �لمسلمين ببناء �ل�أساطيل، ونافسو� 
�لبيزنطيين في ذلك، و�ستطاعو� �لسيطرة على �لبحر �لمتوسط، وفتحو� معظم جزره، وحاصرو� �لقسطنطينية 

عاصمة �لدولة �لبيزنطية �أكثر من مرة.
وتطورت  و�لسفن،  و�لمنجنيق،  و�لسهام،  �لسيوف،  مثل  و�لبحر،  �لبر  في  �ل�أسلحة  و�سُتْخِدمت   
�آثار سلبية عديدة في  �أدو�تها في �لعصر �لحديث، ونتج عن �ستخد�مها في �لحروب  الاأسلحة وتنوعت 
�لمجالين �لبشري، و�لمادي؛ لذ� ظهرت �ل�تفاقيات �لدولية �لتي تدعو �إلى �لحّد من �ستخد�م �ل�أسلحة، 
وتحريم �أسلحة �أخرى �لتي سبّبت معاناة خاصة للمدنيين �لذين ل� يشاركون في �لقتال، ومن هذه �ل�تفاقيات، 

�تفاقية جنيف �لّر�بعة عام ١٩٤٩م، و�تفاقية ل�هاي عام ١٩٥٤م.

اأختبُر نفسي:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاإ

َمِن �لخليفة �لذي �ستحدث منصب ول�ية �لعهد؟- ١
ب- عثمان بن عفان.  �أ- عمر بن �لخطاب.        

د- عبد �لملك بن مرو�ن.  ج- معاوية بن �أبي سفيان.    

في �أّي عصر تّم تعريب �لدو�وين؟- ٢

د- �لفاطمي.   ج- �لعباسي.   ب- �ل�أموي.   �أ- �لر�شدي.  

سلام يتحاكمون فيما بينهم؛ للفصل بالخصومات؟- ٣ كيف كان �لعرب قبل �ل�إ

د- �لقر�آن �لكريم.  ج- �لعاد�ت، و�لتقاليد.   ب- �لمحاكم.   جماع.  �أ- �ل�إ



٤٧

سلامية؟- ٤ َمْن �أوّل َمْن تقلّد منصب �لوز�رة في �لدولة �ل�إ

ب- يحيى �لبرمكي.  �أ- �أبو سلمة �لخّلال.          
د- �لحّجاج بن يوسف �لثقفي. ج- معاوية بن �أبي سفيان.         

السؤال الثاني: اأختاُر المفهوم المناسب، واأضُعه في المكان المخصص له:
) �لقضاء، �لديو�ن، ول�ية �لعهد(

َيعهد �إليه �لخليفة �أو �لحاكم بتولّي �لحكم من بعده..............

سلامية.............. �لفصل بين �لناس في �لخصومات، طبًقا ل�أحكام �لشريعة �ل�إ

�لمكان �لذي تُحَفظ فيه �لسجّلات �لرسمية..............

السؤال الثالث: اأستنتُج العوامل التي اأدت اإلى ظهور الدواوين.

سلامية، اأناقُش الاآتي: السؤال الرابع: في ضوء دراستي للنظام القضائي في الدولة الاإ

سلامية.  �أ- تحقيق �لعد�لة �ل�جتماعية في �لدولة �ل�إ
ب- �أهمية �ستقلال مؤسسة �لقضاء في �لعصر �لحديث في تحقيق �لعد�لة �ل�جتماعية. 

سلامية باإنشاء الاأسطول البحري. السؤال الخامس: اأناقُش اهتّمام الدولة الاإ



٤٨

ْرس  الدَّ
الثاني

نجازات المعمارية في الدولة  الاإ
سلامية الاإ

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سلامية. ٢. تصنيف مجال�ت �لِعمارة �ل�إ رها.  سلامية وتطوُّ ١. تبيان مفهوم �لِعمارة في �لدولة �ل�إ
سلامية لعمارة �لمدن.  ٤. تعليل �هتمام �لدولة �ل�إ سلامية.    ٣. �ستنتاج خصائص �لعمارة �ل�إ

سلامية. ٥. تفسير بناء �لقصور في �لدولة �ل�إ

وَر الاآتية، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها: نشاط )١(: نلاحُظ الصُّ

َور �لّسابقة. ١.  نستنتُج �ستخد�مات �لمباني �لظاهرة في �لصُّ

نذكُر �أشكاًل� �أخرى للعمارة.٢. 

جامع �لزيتونة / تونسبركة �لسلطان )فلسطين / �لخليل(

مقام �لنبي موسى )فلسطين / �أريحا(قلعة عجلون / �ل�أردن

سلامية وتطورها: مفهوم العمارة في الدولة الاإ
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سلامية العمارة الاإ

المباني الحربيةالمباني الخدماتيةالمباني السكنيةالمباني الدينية

اأنا تعلَّْمت:

يقصد بالِعمارة: فّن �إقامة مباٍن باأشكال و�أحجام مختلفة؛ لخدمة �لناس، وتسهيل ممارسة حياتهم 
سلامية، و�حتكاك  ع �لدولة �ل�إ سلام، وتوسُّ �لدينية، و�لسياسية، و�ل�قتصادية، و�ل�جتماعية. وقد �أدى �نتشار �ل�إ
�لعرب بالشعوب و�ل�أمم �ل�أخرى في �لبلاد �لمفتوحة، �إضافة �إلى زيادة �لثر�ء و�لرخاء �لمادي، ورغبة �لخلفاء، 
سلامية ومَنَعتها، �إلى �ل�هتّمام بفن �لِعمارة، و�لبناء. و�لحكام، و�لسلاطين �لمسلمين في �إظهار قوة �لدولة �ل�إ

سلامية ببناء مسجد ِقباء في �لمدينة �لمنورة �لذي تميز بالبساطة في بنائه، ويمكن  بداأت الِعمارة الاإ
سلامية في �لعصر �لر�شدي. ومع �زدياد  �لقول: �إّن �لبساطة في �لِعمارة كانت �لسمة �لغالبة على �لِعمارة �ل�إ
�أعد�د �لمصلين، وقيام �لمسجد باأكثر من دور في حياة �لمسلمين، بد�أت عملية بناء �لمساجد �لكبيرة �لتي 
�سَتخدمت �لحجارة في بنائها، و�أخذت �ل�متد�د �ل�أفقي؛ كي تتسع ل�أكبر عدد من �لمصلّين، وتطورت 
في  معمارية جديدة  عناصر  �لحديث، دخلت  �لعصر  وفي  و�لمحاريب.  �لماآذن،  بناء  فشملت  ِعمارتها، 

بنائها، وخاصة �ل�متد�د �لعمودي.

نشاط )٢(: نلاحُظ الّشكَل الاآتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليه:

سلامية.. ١ نُعطي �أمثلة من ِفَلسطين على كّل مجال من مجال�ت �لِعمارة �ل�إ

سلامية في بد�ياتها على �لمباني �لدينية.. ٢ ُر تركيز �لدولة �ل�إ نُفسِّ

سلامية: مجالات العمارة الاإ
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اأنا تعلَّْمت:

سـلامية بـكّل مجـال�ت �لِعمـارة، فظهرت المباني الدينية، كالمسـاجد، و�لمد�رس،  �هتّمـت �لدولـة �ل�إ
و�لزو�يـا، و�لمقامـات )مؤسسـات دينيـة صغيـرة �سـُتْخِدَمت كمصلّيـات(: كمقـام �لنبي موسـى، عليه �لسـلام 
�لذي يقع بين �لقدس و�أريحا، ولعب دوًر� مهًما في �لحركة �لوطنية �لفلسطينية، فقد �ندلعت �أولى �لثور�ت 

�لفلسـطينية ضـد �ل�نتـد�ب �لبريطانـي فـي موسـم �لنبـي موسـى عـام 
سـلامية  ١٩٢٠م، و�لكتاتيـب، و�لكنائـس �لتـي سـمحت �لدولـة �ل�إ
ببنائهـا وترميمهـا فـي فلسـطين وغيرها من مناطـق �لدولة، والمباني 
أمـر�ء، و�لـوزر�ء، و�لطبقـات �لعليـا  السـكنية، كالقصـور، ودور �ل�
فـي �لمجتمـع، �إضافـة �إلـى �لبيـوت �لبسـيطة، والمبانـي الحربيـة، 
أبر�ج، و�ل�أسـو�ر، والمباني الخدماتية،  كالقلاع، و�لحصون، و�ل�
كالبيمارسـتانات )�لمستشـفيات(، و�لخانـات )محطـات �ل�سـتر�حة(، 

و�لحّمامـات �لعامـة، و�ل�أسـو�ق، و�لبرك.

ورتين، ثّم نقوم بما ياأتي: نشاط )3(: نلاحُظ الصُّ

سلامية.١.  نستنتج دل�لة تنّوع وجمال �لعمارة �ل�إ

سلامية. ٢.  نُعطي �أمثلة من فلسطين على مباٍن تمتاز بالميز�ت �لمعمارية �ل�إ

سلامية: خصائص العمارة الاإ

حّمام �لشفاء )فلسطين / نابلس(

أقو�س و�ل�أعمدة و�لنقش على �لجدر�ن�لمشربّيات �ل�
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اأنا تعلَّْمت: 

سلام ومبادئه، و�حتر�مها للعاد�ت و�لتقاليد �لعربية  سلامية بتو�فقها مع تعاليم �ل�إ امتازت الِعمارة الاإ
سلامية، فخلت �لمباني �لدينية من ذو�ت �ل�أرو�ح، حيث تّم �ستبد�لها بالزخرفة باأشكال هندسية، �أو  و�ل�إ
رسومات نباتية، �إضافة �إلى �لنقش على �لحجارة، و�لكتابة بالخطوط �لجميلة على �لجدر�ن، وخاصة في 

آيات �لقر�آنية على جدر�نها. �لمساجد �لتي ُزيَِّنت برسم �ل�

أقو�س، و�لمشربيات  سلامية على عناصر معمارية مختلفة، فاستخدمت �ل�أعمدة، و�ل� �عتمدت �لِعمارة �ل�إ
)وهي نو�فذ ُسدَّت بستائر شبكية من �لخشب(، و�لطرق �لمتعرجة د�خل �ل�أسو�ر، �إضافة �إلى �لِفناء �لمكشوف 
سلامية طابًعا ممّيًز�، عن غيرها من �لعمائر  في �لمباني �لو�سعة، كالمساجد. و�أعطت هذه �لعناصر �لِعمارة �ل�إ

�ل�أخرى.

نشاط )٤(: نقراأ النّّص الاآتي، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليه:

ــاء  ــوَم ببن ــاأن يق ــا، ب ــي �إفريقي ــد نفــوذ �لمســلمين ف ــى توطي ــع �أن يعمــَل عل ــن ناف ــة ب ر�أى عقب
مدينــة تكــون بمثابــة قاعــدة عســكرية لهــم فيهــا، وعلــى هــذ� �ل�أســاس �ختــّط )بنــى( مدينــة 
ــا مــن غــار�ت  ــا؛ فجعلهــا بعيــدة عــن �لبحــر، خوًف ــا �ســتر�تيجيًّا مهمًّ ــار لهــا موقًع �لقيــرو�ن، و�خت

ــر.  ــار�ت �لبرب ــن غ ــا م ــدة عــن جــوف �لصحــر�ء، خوًف ــن، وبعي �لبيزنطيي

نُناقُش �أسباب �ختيار عقبة بن نافع لموضع مدينة �لقيرو�ن. ١. 

ُر �أسباب �هتّمام �لمسلمين ببناء �لمدن.٢.  نُفسِّ

اأنا تعلَّْمت:

كمعسكر�ت  �لمدن  بعض  �إنشاء  تّم  فقد  للمدن،  بنائها  في  سلامية  الاإ الدولة  اأهداف  �ختلفت 
�ل�آخر  و�لبعض  �لعر�ق،  في  و�سط  �إد�رية، كمدينة  ل�أغر�ض  ما جاء  ومنها  تونس،  في  كالقيرو�ن  حربية، 
َول، مثل بغد�د في �لعر�ق، و�لقاهرة في مصر، ومنها ما كان في بد�يته مناطق تحصينية؛  ُبنَي كعو�صم للدُّ

للدفاع، وتحولت �إلى �لطابع �لمدني، كالرباط في �لمملكة �لمغربية.

عمارة المدن:
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نشاط )5(: نلاحُظ الّصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليها:

قصر عمرة في �ل�أردن

نُبيِّن �لفئات �ل�جتماعية �لتي تقوم ببناء �لقصور.. ١

سلامية في بلاد �لشام.. ٢ نُسّمي بعض �لقصور �لتي بنتها �لدولة �ل�إ

اأنا تعلَّْمت:

أمويـّـة ببنــاء �لقصــور، لاأســباب عــدة، فبعضهــم فّضــل قضــاء وقــت  �هتــّم �لخلفــاء منــذ عصــر �لدولــة �ل�

قامــة فيهــا صيًفــا، و�لبعــض  �لر�حــة فــي �لباديــة، بعيــًد� عــن �لمــدن، و�آخــرون بنــو� قصورهــم علــى �لجبــال؛ للاإ

�ل�آخــر فــي مناطــق د�فئــة لفصــل �لشــتاء.

ــَعة، و�لجمــال، ودقــة �لزخرفــة، و�ل�أعمــدة �لرخاميــة، و�لفسيفســاء،  ســلامية بالسَّ اتّســمت القصــور الاإ

صــت للنســاء، �أّمــا �ل�أدو�ر �لســفلية، فقــد �ســُتخِدمت  وتعــّدد غرفهــا، وخاصــة فــي �لطو�بــق �لعلويــة �لتــي ُخصِّ

للاســتقبال�ت، و�أحيطــت �لقصــور بالحد�ئــق �لمليئــة بال�أشــجار.

عمارة القصور:
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اأختبُر نفسي:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاإ
َمْن بنى مدينة �لقيرو�ن؟- ١

ب- طارق بن زياد.    �أ- موسى بن نصير.       
د- عمرو بن �لعاص. ج- عقبة بن نافع.       

سلامية؟ - ٢ ما �لمباني �لتي بد�أت بها �لِعمارة �ل�إ
ج- �لقصور.      د- �ل�أسو�ق. �أ- �لمساجد.        ب- �لِقلاع.       

�أين يقع قصر عمرة؟- ٣
ج- في مصر.       د- في �لعر�ق.  �أ- في �ل�أردن.        ب- في فلسطين.       

سلامية؟- ٤ ما �لهدف من �إقامة �ل�أدو�ر �لسفلية في �لقصور �ل�إ
ب- لقضاء وقت �لر�حة.    �أ- للتدرب على �لقتال.     

د- للاستقبال�ت. قامة �لنساء.      ج- ل�إ

( اأمام العبارة غير الصحيحة: اإشارة ) ( اأمام العبارة الصحيحة، و السؤال الثاني: اأَضُع اإشارة )

١ -  )     ( سلامية على �لتماثيل �لبشرية.    �شتملت �لِعمارة �ل�إ

٢ - )     ( سلامية ببناء مسجد ِقباء في �لمدينة �لمنورة.  بد�أت �لِعمارة �ل�إ

ُد اأقسام المباني الحربية. السؤال الثالث: اأعدِّ

السؤال الرابع: اأَعلُِّل ما ياأتي:  

قامة �لمباني �لحربية. سلامية باإ �أ- �هتّمام �لدولة �ل�إ

قامة �لقصور خارج �لمدن.                     ب- قيام �لخلفاء �لمسلمين باإ

سلامية. السؤال الخامس: اأَبيُِّن ميزات الِعمارة الاإ

سلامية. سلامية مع العادات والتقاليد العربية والاإ السؤال السادس: اأناقُش توافق الِعمارة الاإ

سلامية ببناء المدن. السؤال السابع: اأَبيُِّن اأسباب قيام الدولة الاإ
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ْرس  الدَّ
الثالث

نجازات المعمارية  نماذج من الاإ
سلامية في فلسطين الاإ

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على: 

سلامية في فلسطين. . ١ نجاز�ت �لمعمارية للدولة �ل�إ ذكر �أهم �ل�إ
آثار.. ٢ تعريف مدينة �لرملة، من حيث �لموقع، و�لتسمية، ودو�فع �لبناء، و�أهم �ل�
تبيان مظاهر �هتّمام �ل�أمويين و�لعباسيين بالقدس.. ٣
سلامية في فلسطين.. ٤ آثار �ل�إ توضيح �ل�أخطار �لتي تتعرض لها �ل�

نشاط )١-اأ(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب عن الاأسئلة المجاورة لها: 

سلامي. . ١ نذكر �أسماء مدن فلسطينية ُبنّيت في �لعصر �ل�إ

نستنتُج كثرة �لمدن في وسط فلسطين وشمالها وقلتها في . ٢

جنوبها.

نذكر �أسماء مدن جديدة ُبنيت في فلسطين.. ٣

سلامية في فلسطين: نجازات المعمارية للدولة الاإ الاإ
١. المدن:

البحر
املتوسط

خريطة فلسطين
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اأنا تعلَّْمت:

ُوِجَدِت المدن �لكنعانية في فلسطين منذ �أقدم �لعصور �لتاريخية، وعندما فتح �لمسلمون ِفَلسطين، 
سلامية بال�هتّمام بترميم �لمدن �لقديمة، وصيانتها؛ لذ� عمل �لخليفة �ل�أموي معاوية بن  بد�أت �لدولة �ل�إ
أموية بناء مدينة عسقلان، وقامو� بتحصينها،  �أبي سفيان على ترميم �أسو�ر مدينة �لقدس، و�أعادت �لدولة �ل�
ووسعو� قيسارية، وعكّا، ورّممو� منشاآتها، و�هتّمو� بحيفا، و�أريحا، و�أنشاأ �لوليد بن عبد �لملك قرية كفر ل�م 
نجاز �ل�أكبر للدولة �ل�أموية في فلسطين في مجال ِعمارة �لمدن �أنّها قامت ببناء  بالقرب من حيفا، ويبقى �ل�إ

مدينة �لرملة �لتي بناها �لخليفة �ل�أموي سليمان بن عبد �لملك.

َور الاأتية، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها: نشاط )١-ب(: نلاحُظ الصُّ

سلامي؟ . ١ لماذ� بنيت �لقلاع في �لعصر �ل�إ

سلامي؟. ٢ أبر�ج على تطور �لتجارة و�زدهارها في �لعصر �ل�إ كيف �أثّر بناء �لقلاع و�ل�

اأنا تعلَّْمت:

ــق  ــل مشــرف، �أو طري ــى ر�أس جب ــة عل ــن �لحجــارة �لقوي ــة، �أقيمــت م ــة محّصن ــي �أبني ــلاع: ه الق
تجاريــة، �أو حتــى د�خــل �لمــدن، وقــد �ختلفــت �أســباب بنائهــا، فمنهــا مــا �أقيــم للمر�قبــة، و�لحر�ســة، 
وتســهيل �لســيطرة علــى �لمناطــق �لمجــاورة، ومنهــا مــا �أقيــم كقو�عــد هجوميــة، ومر�كــز �نطــلاق للحمــلات 
ــدن  ــن �لم ــاع ع ــوش؛ للدف ــول�ة و�لحــكام و�لجي ــة �ل قام ــي ل�إ ــر بن ــض �ل�آخ ــات، و�لبع �لعســكرية، و�لفتوح

ــاج و�لمســافرين. ــد، وســفر �لُحّج ــن �لبري ــة، وتاأمي ــط �لخطــوط �لتجاري ــع لضب و�لحــدود، وقســٌم ر�ب

٢. القلاع والاأبراج:

قلعة �لقدس �لشريف قلعة شفا عمرو قلعة خان يونس
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ومن �أهم �لقلاع في فلسطين قلعة �لقدس �لشريف، وقلعة مر�د بالقرب من برك سليمان �إلى �لجنوب 
�لغربّي من مدينة بيت لحم، وقلعة شفا عمرو �لتي بناها ظاهر �لعمر �لزيد�ني.

�أّما فيما يتعلق بالاأبراج، فاإّن معظم �لقلاع و�ل�أسو�ر �لتي ُبنيت حول �لمدن �لفلسطينية، ر�فقها �إنشاء 
أبر�ج، فقد �شتملت قلعة �لقدس على برج بناه �لملك �لمعظّم عيسى بالقرب من باب �لخليل، وهنالك  �ل�

أقل ُبني خلف �لسور �لخارجي لمدينة عكّا. برج و�حد على �ل�

نشاط )١-ج(: نقراأ النّّص، ونلاحُظ الّصورة، ثّم نقوم بما ياأتي:

لــم تقتصــْر عنايــة �لخلفــاء �لمســلمين علــى بنــاء 
�لمــدن فحســب، بــل �هتّمــو� ببناء �لقصــور، وقد �متازت 
ــا،  ــدة، وتيجانه ــا �ل�أعم ــن به ــي تزيَّ ــة �لزخــارف �لت بدقّ
ــن بالفسيفســاء، و�لســقوف مــن  وكانــت �ل�أرضيــات تزيَّ

ــن بالنقــوش �لبديعــة. �لخشــب �لمحفــور و�لمزيَّ

سلامية.. ١ نُبيُِّن ميز�ت �لقصور �ل�إ

نستنتُج دور �لِعمارة في �لحفاظ على كيان �لدولة، و�ستقلالها.. ٢

اأنا تعلَّْمت:

أموية بِفَلسطين؛ بسبب مكانتها �لدينية �لمقدسة، لذ� سارَعو� �إلى زيارة ِفَلسطين،  �هتّم خلفاء �لدولة �ل�
وبناء القصور �لتي ُعِثَر على عدد من بقاياها، منها قصر �لصنبرة بالقرب من بحيرة طبرية، وهنالك ثلاثة 
قصور بنيت في عهد �لوليد بن عبد �لملك في مدينة �لقدس، وقصر �لمنية في طبرية �لذي بناه �لوليد بن 
عبد �لملك، وقصر سليمان بن عبد �لملك في مدينة �لرملة، وقصر هشام بن عبد �لملك في مدينة �أريحا.

�أقسام  تقريًر� عن  ونعّد  �أريحا،  مدينة  في  �إلى قصر هشام  زيارة  ننظم  تطبيقي:  نشاط 
�لقصر، وفنونه �لمعمارية.

3. القصور:

فسيفساء قصر هشام بن عبد �لملك في �أريحا
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َورة الاآتية، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها: نشاط )٢(: نلاحُظ الصُّ

�لرملة.. ومنارتها.. و�أهلها - سنة ١٩٤٣م

ورة �أعلاه.. ١ نُناقُش ما نشاهده في �لصُّ

نُعّين موقع مدينة �لرملة على خريطة فلسطين.. ٢

نشاط تطبيقي: نشاهد فيلمًا وثائقيًا عن مدينة الرملة، ونكتب تقريرًا عنه.

اأنا تعلَّْمت:

بنى سليمان بن عبد �لملك مدينة الرملة �أثناء ول�يته على ِفَلسطين في خلافة �أخيه �لوليد بن عبد �لملك، 
وقد �ختلفت �لرو�يات في سبب �لتسمية، ودو�فع �لبناء، لكّن �لر�جح �أّن �ل�سم جاء من �لرمال �لتي تحيط 
بالمدينة، و�أنّها سميت رملة في �لبد�ية. �أّما دو�فع �لبناء، فتعود �إلى �ل�حتكاك �ليومي بين �لجنود و�لسكان 
أنّه كان يميل �إلى  �لمحليين في �للُّّد؛ لذ� فّضل سليمان �إخر�ج جنوده من �لمدينة �إلى منطقة �لرملة خاصة؛ ل�

�لهدوء، و�لر�حة، بعيًد� عن �لضجيج �ليومي �لذي �نتشر في مدينة �للُّّد. 

�أقيم في مدينة �لرملة عدد من �لمنشاآت �لُعمر�نية، منها قصر سليمان بن عبد �لملك �لذي ل� تز�ل بعض 
نجليز مكان �لقصر �إلى حديقة تُْعَرف �ليوم بحديقة �لبلدية، وهنالك  جدر�نه موجودة حتى �ل�آن، وقد حّول �ل�إ
أيوبي، وجّدده �لظاهر بيبرس،  فرنج، ثّم �أعاده صلاح �لدين �ل� أبيض �لذي بناه سليمان، ودمره �ل�إ �لجامع �ل�
و�أضاف �إليه �لسلطان محمد بن قلاوون �لمئذنة في �لقرن �لر�بع عشر �لميلادي، ولم يبَق منه �إل� بقايا جدر�ن.

�حتلّت �لعصابات �لصهيونية مدينة �لرملة بتاريخ ١٩٤٨/٧/١٢م، فقامت بتهجير سكانها تحت تهديد 
�أّن  �إلّ�  �أّن �تفاق تسليم �لمدينة نّص على �لسماح للاأهالي �لبقاء في مدينتهم،  �لسلاح، على �لرغم من 

�لعصابات �لصهيونية لم تلتزم بهذ� �ل�تفاق، وما ز�لت �لمدينة ترزح تحت نير �ل�حتلال �لصهيوني. 

مدينة الرملة:
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َور الاآتية، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليها: نشاط )3-اأ(: نلاحُظ الصُّ

نَُعلُِّل سبب بناء �ل�أسو�ر للمدن في �لعصور �لماضية.. ١

نُسّمي �أبو�ًبا �أخرى لمدينة �لقدس.. ٢

اأنا تعلَّْمت:

ُبِنَيـِت �ل�أسـو�ر حـول مدينـة القـدس منـذ �أقـدم �لعصـور، وتعّرض سـور �لقـدس للهـدم و�لبناء مّر�ت 
عديـدة، وكانـت �آخـر مـرة تـّم فيهـا ترميمـه فـي �لعصـر �لعثمانـي، فـي فتـرة �لسـلطان سـليمان �لقانونـي 
بيـن �ل�أعـو�م )١٥٣٦- ١٥٤١م(، و�لسـور مبنـّي بالشـيد، و�لحجـر �لمنحـوت، ويبلـغ طـول �لسـور حو�لي 
٤٠٠٠ متـر، و�رتفاعـه يتـر�وح بيـن ١٢,٥ متـًر�، و١٣,٥ متـًر�، ويتخلـل �لسـور سـبع �أبـو�ب، هـي: بـاب 

�لخليـل، و�لجديـد، و�لعامـود، و�لسـاهرة، و�ل�أسـباط، و�لمغاربـة، و�لنبـي د�ود.

مظاهر اهتمام الاأمويين والعباسيين بمدينة القدس:

باب �لعامودباب �لجديد

باب �لخليل
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نشاط )3-ب(: نلاحُظ الّصورتين، ثّم نقوم بما ياأتي:

نستنتج �لفرق بين �لمسجد �ل�أقصى و�لمسجد �لقبلي.. ١

نُناقُش مكانة �لمسجد �ل�أقصى عند �لمسلمين.. ٢

نشاط تطبيقي: نبحث عن عدد اأبواب المسجد الاأقصى واأسمائها مع صورة لكل منها.

اأنا تعلَّْمت:

لقَيــْت مدينــة القــدس اهتّماًمــا كبيــًرا مــن الّدولتيــن الاأمويــة والعباســية، فقــد �أكثــر خلفــاء �لدولــة 
أمويــة مــن زيارتهــا، فنّشــطو� �لحركــة �لعلميــة، وبنــو� فيهــا �لقصــور، و�هتّمــو� بترميــم �أســو�رها، و�أوجــدو�  �ل�
فيهــا د�ًر� لضــرب �لنقــود )ســّك �لنقــود( �لتــي حملــت بد�يــة �ســم �إيليــاء، كمــا عّبــدو� �لطــرق مــن دمشــق �إلــى 
أمويــة �أنّهــا قامــت ببنــاء مســجد قبــة  نجــاز �لخالــد للدولــة �ل� �لقــدس؛ لتســهيل ســفر �لتّّجــار و�لــّزّو�ر، ويبقــى �ل�إ
�لصخــرة فــي عهــد عبــد �لملــك بــن مــرو�ن، و�أشــرف علــى عمليــة �لبنــاء يزيــد بــن ســلام �لمقدســي، ورجــاء 
ــا �لمســجد  ــة، �أّم بــن حيــوة �لكنــدي �لبيســاني �لفلســطينييَّن، وبعــد ســنو�ت مــن �لعمــل، �كتمــل بنــاء �لقّب

أمــوي عبــد �لملــك و�بنــه �لخليفــة �لوليــد بــن عبــد �لملــك. �لِقبلــي، فقــد بنــاه �لخليلفــة �ل�

�هتّمت �لدولة �لعباسية بمدينة �لقدس، فقد ز�رها خلفاء �لدولة، �أمثال �أبي جعفر �لمنصور �لذي �أمر 
بترميم �لمسجد �لِقبلي، كذلك ز�رها �لمهدّي، و�لماأمون �لذي قام بترميِم مسجد قبة �لصخرة، وَضْرِب 

�لنقود في �لقدس.

مسجد قبة �لصخرة �لمشرفة�لمسجد �لِقبلي
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نشاط )٤(: نقراأ النّّص، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليه:

تمكّنت �لعصابات �لّصهيونية سنة ١٩٤٨م من �ل�ستيلاء على �لجزء �ل�أكبر من ِفَلسطين، 
و�أكملت سيطرتها عليها سنة ١٩٦٧م، ودخلت �لقو�ت �لّصهيونية �لقدس، ومنذ ذلك �لوقت، بد�أ 
سلامية في ِفَلسطين، خاصة في  �لّصهاينة في �نتهاج سياسة قائمة على طمس �لمعالم �لعربية و�ل�إ
مدينة �لقدس، وعلى �لرغم من صدور قر�ر مجلس �ل�أمن �لدولي )٢٥٢( بتاريخ ١٩٦٨/٥/٢١م 
جر�ء�ت �لّصهيونية في مدينة �لقدس باطلة، �إلّ� �أّن �ل�حتلال �لّصهيوني  و�لذي يعتبُر �أّن كّل �ل�إ

�ستمّر في سياسته حتى �ل�آن.

سلامية في مدينة �لقدس.. ١ نُعطي �أمثلة على محاول�ت �ل�حتلال �لّصهيوني طمس �لمعالم �لعربية و�ل�إ

نُعّدد �ل�أماكن �لدينية �لمقدسة �لمسيحية في مدينة �لقدس.. ٢

نبحث، ونكتب:

سلامية والمسيحية في مدينة القدس.   تقريًرا عن اأحد الاأماكن الدينية المقدسة الاإ

اأنا تعلَّْمت:

سلامية لِفَلسطين بشكل عام، وفي �لقدس  �نتهج �ل�حتلال �لّصهيوني سياسة طمس �لمعالم �لعربية و�ل�إ

سلامية، وتحويلها للطابع �لّصهيوني، فقد  بشكل خاّص، وبد�أ �لّصهاينة في تغيير ُهِويَّة �لمدينة �لعربية �ل�إ

رغامهم  صادرت �ل�أرض �لِفَلسطينية، وقامت ببناء �لمستوطنات عليها، وضّيقت على �لسكان �لِفَلسطينيين؛ ل�إ

على ترك �لقدس، و�إحلال �لمستوطنين مكانهم، فهدَمِت �لمنازل، وهّجَرِت �لّسكّان، وسحَبْت ُهويّاتِهم، 

فّحولت  �لّصهيوني،  �لتر�ث  قائمة  �إلى  سلامية  �ل�إ �لمعالم  . وضّمت  �لعربيِّ محيِطها  �لقدس عن  وفصَلِت 

سلامي، و�أز�لت بعض  حائط �لبر�ق �إلى حائط )�لمبكى(، وهدمت حّي �لمغاربة، وغّيرت طابعه �لعربي �ل�إ

�لحجارة من سور �لقدس، و�ستبدلتها باأخرى عليها رسومات و�أشكال صهيونية، و�فَتَتَحِت �لُكُنَس �لّصهيونية 

في �لبلدة �لقديمة من مدينة �لقدس، وقامت بعدد من �لحفريّات تحت �لمسجد �ل�أقصى، وتحاول جاهدة 

أيام �لسيطرة على �لحرم �لقدسي �لشريف، من خلال �لسماح للمستوطنين �لّصهاينة بالدخول  في هذه �ل�

�إليه يوميًّا، تمهيًد� للسيطرة �لكاملة عليه، ومنع �أّي �رتباط �إسلامّي بهذ� �لمكان �لمقّدس عند �لمسلمين.

سلامية في القدس: الاأخطار التي تتعرض لها الاآثار الاإ



6١

اأختبُر نفسي:

( اأمام العبارة غير الّصحيحة  اإشارة ) ( اأمام العبارة الّصحيحة، و السؤال الاأول: اأضُع اإشارة )
فيما ياأتي:

١ -)  ( يبلغ طول سور �لقدس حو�لي ٤٠٠٠ متر.    

٢ -)  ( ُبِنَيْت قّبة �لصخرة �أيام �لدولة �لعباسية.    

٣ -)  ( صدر قر�ر مجلس �ل�أمن �لدولي ٢٥٢ عام ١٩٦٨م.   

٤ -)  ( حّول �ل�حتلال �لّصهيوني �سم حائط �لبر�ق �إلى حائط )�لمبكى(. 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الثاني: اأختاُر رمز الاإ
ماذ� َيُحّد ِفَلسطين من �لجهة �لشرقية؟- ١

�أ- �لعر�ق.             ب- �ليمن.           ج- ِمْصر.            د- �ل�أردن.
َمِن �لسلطان �لعثماني �لذي رمّم سور �لقدس �لحالي؟- ٢

�أ- سليمان �لقانوني.   ب- سليم �ل�أول.    ج- مر�د �لر�بع.        د- عبد �لحميد �ل�أول.
في �أّي عصر ُبِنَيْت مدينة �لرملة؟٣- 

�أ- �لعباسي.          ب- �ل�أموي.          ج- �لمملوكي.       د- �لعثماني.
آتية يقع بالقرب منها قصر �لصنبرة؟ - ٤ �أي �لمو�قع �ل�

�أ- بحيرة �لحولة.   ب-  �لبحر �لميت.      ج- بحيرة طبرية.   د- بحيرة ناصر.

السؤال الثالث: اأعلُِّل ما ياأتي: 

أموية بِفَلسطين. �أ- �هتّمام �لدولة �ل�

ب- قدسية �أرض ِفَلسطين عند �لمسلمين.

ُد اأبواب مدينة القدس. السؤال الرابع: اأَعدِّ

السؤال الخامس: اأَسّمي مدًنا فَِلسطينية تقع في السهل الساحلي الِفَلسطيني.

سلامية  جراءات الّصهيونية الهادفة اإلى طمس المعالم العربية الاإ السؤال السادس: اأبيُِّن بعض الاإ
في مدينة القدس.
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ْرس   الدَّ
الرابع

نجازات الِعلمية في الدولة  الاإ
سلامية الاإ

 ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تبيان �أهم �إنجاز�ت �لعرب و�لمسلمين في �لعلوم �لمختلفة. . ١
نسانية.. ٢ توضيح �أهمية �لتو�صل و�ل�نفتاح بين �لحضار�ت �ل�إ

َورة الاآتية، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها: نشاط )١-اأ(: نلاحُظ الصُّ

نذكُر �سم �لكاتب �لذي ترجم كتاب كليلة ودمنة �إلى �للغة �لعربية.. ١

نستنتُج مفهوم حركة �لترجمة.. ٢

نوضح �أهمية �لترجمة من �للغات �ل�أجنبية �إلى �للغة �لعربية.٣. 

اأنا تعلَّْمت:

�أمر �لرسول - صلى �لله عليه وسلم - بعد �لهجرة  زيد بن ثابت بتعلُّم لغة �ليهود، فكانت هذه بد�ية تعلُّم 
�للغات في تلك �لفترة، كالسريانية، و�لفارسية، و�لرومانية، وفي �لعصر �لعباسي، ز�دت حركة الترجمة، 
ا في ذلك، فترجم �لمسلمون عن  �ليونانية، و�لرومانية، و�لفارسية،  ولعب بيت �لحكمة في بغد�د دوًر� مهمًّ

ومن �أشهر �لمترجمين حنين بن �إسحاق في �لطب، وعبد �لله بن �لمقفع في �ل�أدب، و�لتاريخ.

اإنجازات العرب والمسلمين العلمية:
اأ- حركة الترجمة:
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�أما بعد، حفظكم �لله يا �أهل صناعة 

�لكتابة، و�أحاطكم، فجعلكم معشر 

�لكتّاب، في �أشرف �لجهات، و�أهل 

�ل�أدب، و�لمروءة، و�لعلم، و�لرو�ية، 

فتنافسو� يا معشر �لُكتَّاب في ُصنوف 

�ل�آد�ب، و�ل�أشعار.

)من رسالة عبد الحميد الكاتب(

نشاط )١-ب(: نقراأ النّّص، ونلاحُظ الّصورَة التي تجاوره، ثّم نُجيب:

نستنتُج �لفكرة �لتي يدعو لها عبد �لحميد �لكاتب.. ١

ورة �أعلاه. . ٢ نَِصُف ما نشاهده في �لصُّ

اأنا تعلَّْمت:

سلامي،  أنه ياأتي بعد �لقر�آن �لكريم كمصدر من مصادر �لتشريع �ل�إ �هتّمّ �لمسلمون بعلم الحديث؛ ل�
وقام �لخليفة �ل�أموي عمر بن عبد �لعزيز بتوكيل بعض �لعلماء بجمع �ل�أحاديث �لنبوية �لصحيحة، ونسخها، 
سلامية )�لول�يات(، ومن �أشهر علماء �لحديث محمد بن �إسماعيل �لبخاري في  و�إرسالها �إلى �ل�أمصار �ل�إ

كتابه )صحيح �لبخاري(، و�أبو �لحسن مسلم بن �لحجاج في كتابه )صحيح مسلم(.

سلام، و�نتشار �للحن، و�لخطاأ �للغوي �إلى �هتمام  �أدى دخول كثير من �ل�أعاجم )غير �لعرب( في �ل�إ
�لمسلمين بعلوم اللغة العربية، فظهرت �لمد�رس �لنحوية في �لعر�ق، وقام �أبو �ل�أسود �لدؤلي بضبط قر�ءة 

�لقر�آن �لكريم، ووضع �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي �أول �لمعاجم في �للغة �لعربية، �أسماه معجم )�لعين(.

 ) �هتّم �لمسلمون بالشعر و�لنثر )�لكلام غير �لموزون(، ومن �لشعر�ء حسان بن ثابت شاعر �لرسول )
أدباء عبد �لحميد �لكاتب مؤسس �لكتابة �لفنية، وو�ضع �أصولها، وقو�عدها. ومن �ل�

ب- علوم الحديث واللغة العربية:
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نشاط )١-ج(: نلاحُظ الّصورَتيِن، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليهما:

دريسي خريطة �لعالم. . ١ ُر رسم �ل�إ نُفسِّ

ستفادة من كتابة �لتاريخ في بناء �لمجتمع وتطوره؟. ٢ كيف يمكن �ل�إ

اأنا تعلَّْمت:

(، ومغازيه، ثّم توّسعو� في ذلك، و�أخذو� يكتبون  �هتّم �لعرب و�لمسلمون بد�ية بتدوين سيرة �لنبي )

عن تاريخ العرب والمسلمين، ومن �أشهر مؤلفاتهم: كتاب تاريخ �لطبري، وتاريخ �ليعقوبي، وغيرهما. 

�إلى  �لحج  مناسك  و�أد�ء  و�لبحري،  �لبري  �لتجاري  و�لنشاط  سلامية،  �ل�إ �لدولة  رقعة  �متد�د  توسع  و�أدى 

�ل�هتّمام بعلم الجغرافيا، فبرع �لعلماء في وضع �لمعاجِم �لجغر�فية، وكُُتِب �لممالك و�لبلد�ن و�لرََّحلات، 

ومن �أشهر مؤلفاتهم: معجم �لبلد�ن لياقوت �لحموي.

ج- التاريخ والجغرافيا:
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َور، ونستنتُج الفكرة الاأساسية منها: نشاط )١-د(: نلاحُظ الصُّ

اأنا تعلَّْمت:

نالت �لعلوم �لطبيعية �هتّماًما كبيًر� من �لمسلمين، فقد عرفو� علم الرياضيات، فاأخذو� عن �لهنود نظام 
�لترقيم، و�أوجدو� َرْقم �لّصفر، كما �هتّمو� بعلم الفلك �لذي يبحث في �لنجوم، و�لكو�كب، وحركاتها، 
أنه يخدم �ل�أغر�ض �لدينية، مثل: تحديد �أوقات �لصلاة،  ومو�قعها، وقد خّصه �لمسلمون باهتّمام كبير؛ ل�
�لملاحة،  في  و�ستخدموه  و�لنجوم،  �لكو�كب،  حركة  لرصد  سُطرل�ب؛  �ل�إ �لعرب  وطّور  �لقبلة،  و�تجاه 

وتحديد �لوقت، و�أشهر علمائهم �لخو�رزمي.

كما برع �لعرب و�لمسلمين في علم الطب؛ لغرض معرفة �ل�أمر�ض، فقامو� باإجر�ء �لعمليات �لجر�حية، 
و�لتخدير، وخياطة �لجروح، و�ستخدمو� �لخيوط من �أمعاء �لحيو�نات، ومن �أشهر �ل�أطباء �لعرب �إبن سينا 

مؤلف كتاب )�لقانون في �لطب(.

د- العلوم الطبيعية:

سُطرل�ب �ل�إ

علم �لكيمياء

علم �لرياضيات

علم �لطب
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نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة والّصور، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها:

َور �أعلاه.. ١ نُناِقُش �لمظاهر �لحضارية �لموجودة في �لصُّ

َور �لموجودة.. ٢ نستنتُج َدل�ل�ت �لصُّ

اأنا تعلَّْمت:

أوروبييـن �إلـى قيـام �أوروبا بال�قتبـاس عنهم، من خلال  م �لمسـلمين �لحضـاري، و�حتكاكهـم بال� �أدى تقـدُّ
أندلـس، وصقليـة، و�لحـروب �لفرنجيـة،  سـلامي �لمتمثلـة فـي �ل� نقـاط �ل�حتـكاك و�لتو�صـل مـع �لعالـم �ل�إ
أوروبيـون عـن �لمسـلمين فـّن �لِعمـارة و�لبنـاء، و�ل�أسـاليب �لزر�عيـة،  و�لتجـارة، و�لبعثـات �لعلميـة، فاأخـذ �ل�

ـكَّر، و�قتنـاء �لكتـب، ورسـم �لخر�ئـط. وبعـض �لصناعـات، مثـل �لحريـر، و�لسُّ

نسـانية فـي �لعصـر �لحديث في جو�نب عـّدَه، منها  تظهـر �أهميـة �لتو�صـل و�ل�نفتـاح بيـن �لحضـار�ت �ل�إ
يجـاد بيئـة عالميـة سـلمية ومسـتقرة، تقـوم علـى  حضاريـة، وثقافيـة، وعلميـة، و�قتصاديـة، وتكنولوجيـة؛ ل�إ

�أسـاس �ل�حتـر�م �لمتبـادل، و�لمسـاو�ة بيـن �لثقافـات و�لحضـار�ت �لمختلفـة.

نسانية: اأهمية التواصل والانفتاح بين الحضارات الاإ
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اأختبُر نفسي:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأول: اأختاُر رمز الاإ

�أين �أّسس �لعباسيون بيت �لحكمة؟- ١

ب- في �لقاهرة. �أ- في بغد�د.         

أندلس. د- في �ل� ج- في دمشق.    

َمْن مؤّسس �لكتابة �لفنية، وو�ضع �أصولها، وقو�عدها؟- ٢

ب- �لخو�رزمي. �أ- عبد �لله بن �لمقفع.   

د- حسان بن ثابت.  ج- عبد �لحميد �لكاتب.   

ما �أسباب �هتّمام �لعرب و�لمسلمين بعلم �لجغر�فيا؟- ٣

ع �لنشاط �لصناعي.  ب- توسُّ سلامية.   �أ- �نحسار رقعة �لدولة �ل�إ

د- تطوير علم �لرياضيات. ج- �أد�ء مناسك �لحج.   

السؤال الثاني: اأختاُر المفهوم المناسب، واأضُعُه في المكان المخصص له: 

سُطرل�ب( )�لنثر، علم �لفلك، �ل�إ

�لكلام غير �لموزون. ................

�آلة لرصد حركة �لكو�كب، و�لنجوم. ................

يبحث في �لنجوم، و�لكو�كب، وحركاتها، ومو�قعها، و�أسباب تغيُّر مظاهرها، ................
و�أمكنتها.
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السؤال الثالث: اأوفُِّق بين اسم الكتاب في العمود )اأ( ومؤلِّفه في العمود )ب( فيما ياأتي:

)ب()اأ(

�أبو جعفر محمد بن جرير �لطبري�لقانون في �لطب

�أبو علي �بن سينامعجم �لبلد�ن

ياقوت �لحمويتاريخ �ل�أمم و�لملوك

نجازات المسلمين في العلوم الاآتية:  السؤال الرابع: اأنظُِّم جدوًلا لاإ

�لرياضيات، �لطب، �لَفلك.

سلامية اإلى اأوروبا. السؤال الخامس: اأبيِّن الطرق التي انتقلت بها الحضارة العربية الاإ

السؤال السادس: اأناقش اأهمية التواصل والانفتاح بين الحضارات.
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ْرس  الدَّ
الخامس

سلامية نجازات الاقتصادية للدولة الاإ الاإ

 الموارد الاقتصادية
سلامية في الدولة الاإ

الّركازالفيءالجزيةالغنيمةالخراجالزكاة

 ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سلامية.. ١ تعد�د �لمو�رد �ل�قتصادية في �لدولة �ل�إ

سلامية.. ٢ تفسير �ل�زدهار �لتجاري في �لدولة �ل�إ

سلامية.. ٣ تبيان تطور نظام �لنقد في �لدولة �ل�إ

سلامية.. ٤ ذكر �أهم �لِحَرف في �لدولة �ل�إ

نشاط )١(: نلاحُظ الّشكل الاآتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤالين اللّذين يليه:

سلامية.. ١ ُد �لمو�رد �ل�قتصادية للدولة �ل�إ نُعدِّ

ُح �لمقصود بالمو�رد �ل�قتصادية للدولة.. ٢ نُوضِّ

سلامية: الموارد الاقتصادية في الدولة الاإ
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سلامية: النشاط التجاري في الدولة الاإ

اأنا تعلَّْمت: 

سلامية، ز�دت مواردها الاقتصادية من �لضر�ئب �لتي كانت تجبى عن �ل�أر�ضي  ع �لدولة �ل�إ بعد توسُّ
�لزر�عية، وكذلك من ُخمس �لغنائم، و�لفيء �لتي يحصل عليها �لمسلمون من �لعدو، سو�ٌء كان ذلك عن 
�أهل �لذمة )�ليهود،  �لبالغين من  �إلى �لجزية �لتي كانت تؤخذ من �لرجال  �أو دونه، �إضافة  طريق �لقتال، 
و�لنصارى(، مقابل حماية �لدولة لهم، وضمان حريتهم �لدينية، و�لزكاة �لتي فُِرضت على �لمسلمين، كذلك 

نتاج على بعض �لمحاصيل �لزر�عية، كالقمح، و�لزيتون. �لُعشر، وهي زكاة تساوي ُعشر �ل�إ

سلامية تمثّلت في دفع مرتّبات �لمقاتلين، و�لموظفين، ورعاية �لفقر�ء و�لمساكين،  �أما نفقات الدولة �ل�إ
نفاق على �لخدمات �لعامة، وغير ذلك. و�ل�إ

نشاط )٢(: نقراأ الاآياِت القراآنية الكريمة، ونلاحُظ الخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:  

قال تعالى:           
        )قريش:١-٤(

    �لطرق �لتجارية في �لدولة �لعباسية

سلام.  . ١ نُحّدد �لمناطق �لتي كان يتاجر فيها �لعرب قبل �ل�إ

نتتبَُّع طريًقا تجاريَّة بين شبه �لجزيرة �لعربية وبلاد �لشام.. ٢



٧١

سلامية: تطور النظام النقدي في الدولة الاإ

اأنا تعلَّْمت:

سـلامية، ووفرة �لمحاصيل �لزر�عية، و�لمو�رد �لطبيعية، وسـيادة �ل�أمن على �لطرق  �أدى �تسـاع �لدولة �ل�إ
�لتجاريـة، و�ل�زدهـار �ل�قتصـادي، �إلـى تطـوُّر التجـارة الداخليـة والخارجيـة، و�إقبـال �لنـاس علـى �سـتثمار 
أمانـة في تعاملهم  �أمو�لهـم فـي �لتجـارة �لتـي كانـت تُـِدّر �أرباًحـا كبيـرة. وتحلّـى �لتجـار �لمسـلمون بالصدق و�ل�
سـلام فـي عـدد مـن مناطـق �لعالـم �لتـي لـم تصْلهـا �لفتوحـات  أمـر �لـذي �أدى �إلـى �نتشـار �ل�إ مـع �ل�آخريـن؛ �ل�
سـلامية، مثـل �إندونيسـيا، وماليزيـا، وشـرق �إفريقيـا، ووسـطها، و�إقبـال �لسـكان فـي هذه �لمناطـق على تعلم  �ل�إ
سـلامي، و�لتعامـل مـع �لتّّجار �لمسـلمين.  �للغـة �لعربيـة؛ ليتمكنـو� مـن قـر�ءة �لقـر�آن �لكريـم، وتعلّـم �لديـن �ل�إ

َورتين، ثّم نقوم بما ياأتي: نشاط )3(: نلاحُظ الصُّ

نُناقُش �أهمية تد�ول �لعملة في تسهيل �لتبادل �لتجاري. . ١

نستنتُج �أهمية وجود عملة وطنية للدولة.. ٢

نُناقُش، لماذ� ل� يوجد عملة وطنية فلسطينية؟. ٣

اأنا تعلَّْمت:

كان �لعرب يتعاملون بالدينار �لبيزنطي، و�لدرهم �لفارسي، حتى قام �لخليفة �ل�أموي عبد �لملك بن 
مرو�ن بتعريب النقود، و�أصدر عملة خاصة بالمسلمين، ونظًر� لما �أصبحت تتعّرض له من ِغّش؛ عمل 
سلامية عبار�ت باللغة �لعربية، بدًل� من �لكتابة  على ضبط وزنها، وعيارها، و�أصبح ينقش على �لنقود �ل�إ
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سلامية: اأهم الحرف في الدولة الاإ

شر�ف على دور  �لبيزنطية، و�لفارسية �لسابقة. وفي �لعصر �لعباسي، �أوجد هارون �لرشيد منصًبا جديًد�؛ للاإ
سلامي من �لتبعية �ل�قتصادية،  كّة. وقد �أدت هذه �ل�أعمال �إلى تحرير �ل�قتصاد �ل�إ ْرب، سّماه ناظر �لسِّ �لضَّ
سلامية، و�إقبالهم على �لتعامل  وتخليص �لعملة من �لِغّش، وثقة �لناس و�لتّّجار �لمحليين و�ل�أجانب بالعملة �ل�إ

بها باطمئنان.
سـلامية  سـلامية َتُسـّك النقـود فـي مناطـق مختلفـة، ففـي فلسـطين، حملـت �لنقـود �ل�إ كانـت �لدولـة �ل�إ
�لمبكـرة �سـم �إيليـاء )�لقـدس(، وفـي عهـد هـارون �لرشـيد، ُضِرَبـْت نقـوٌد تحمـل �سـم �لرملـة، �أّمـا فـي عهـد 

�لماأمـون، فقـد ُوِجـَدْت نقـوٌد حملـت �سـم �لقـدس.

َورة، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليهما: نشاط )٤(: نقراأ النّّص، ونلاحُظ الصُّ

عمـل �لمسـلمون فـي �لزر�عـة، و�لصناعـة، و�لتجـارة، 
بـلاد  فـي  �لفو�كـه  وتجفيـف  �لزيتـون  عصـر  هنـاك  فـكان 
�لشـام، و�لّسـكّر فـي مصـر، و�ل�أقمشـة �لقطنيـة و�لكتّانيـة، 
و�لسجاد، و�لحرير في �لعر�ق و�إير�ن، و�لحد�دة، و�لّدباغة، 

و�لّصيرفـة، و�لقصابـة فـي جميـع �أرجـاء �لدولـة.

سلامية.. ١ نصنُِّف �أنو�ع �لصناعة في �لدولة �ل�إ

نُبيُِّن �أهمية �لصناعة للدولة. . ٢

نُعطي �أمثلة على صناعات وطنية �متازت بها فلسطين.. ٣

اأنا تعلَّْمت:

سلامية �لكبير، و�ختلاط �لعرب و�لمسلمين باأهالي  سلامية، و�متد�د �لدولة �ل�إ ترتَّب على �لفتوحات �ل�إ
تو�فر  �أدى  و�لحرفيين، حيث  و�لمهرة  نّاَع  �لصُّ سلامية  �ل�إ و�لحو�ضر  �لمدن  �جتذ�ب  �إلى  �لمفتوحة  �لبلاد 
�ل�أسو�ق، وفرص �لعمل، و�لوضع �ل�قتصادي �لجيد،  �لنباتية، و�لحيو�نية، و�لمعدنية، ووفرة  �لمو�د �لخام 
من  و�لصناعات  �لحرف  �أصحاب  قدوم  �إلى  سلامية،  �ل�إ �لدولة  في  �لدينية  و�لحرية  سلامي،  �ل�إ و�لتسامح 
نّاع و�أصحاب  سلامي، حيث نقلو� خبر�تهم �لصناعية �إلى �لدولة �لتي رعت �لصُّ �لمناطق �لمجاورة للعالم �ل�إ
�لحرف، و�ستفاد �لمسلمون من �لصناعات و�لحرف �لمعروفة لديهم، فساهم ذلك في تنشيط �ل�قتصاد، 

وتو�فر فرص �لعمل، وتنّوعها.
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ُر مًعا فيما تدّل عليه العبارات الاآتية في الكلمات المتقاطعة: السؤال الثالث: نُفكِّ

سلامية. ...... كّل ما يحصل عليه �لمسلمون من غنائم �أثناء فتوحاتهم �ل�إ  -١

....... ضريبة كانت تؤخذ على كّل ما ُيستخرج من باطن �ل�أرض من معادن.  -٢

........ مقد�ر من �لمال ُيفرض على �لمسلمين �لقادرين، لُِيَردَّ على فقر�ئهم.   -٣

........ ضريبة تؤخذ على بضائع �لتّّجار غير �لمسلمين مقابل مرور تجارتهم   -٤
سلامية.  د�خل حدود �لدولة �ل�إ

............ ضريبة كانت تُفرض على ما تنتجه   -٥
�أخذوها  �أو  �لمسلمون،  فتحها  �لتي  �لزر�عية  �ل�أرض 
ُر قيمتها حسب جودة �ل�أرض �لزر�عية.  صلًحا، وتَُقدِّ

............ مبلغ من �لمال يؤخذ من �أهل �لذمة )�ليهود، و�لنصارى( مقابل   -٦
حمايتهم، ويعفى منها �لنساء، و�لرهبان، و�ل�أطفال، وغير �لقادرين.

أماكــن �لتاريخيــة و�لدينيــة فــي مدينــة �لقــدس مــن قبــل �ل�حتــلال  �ل�نتهــاكات �لتــي تتعــرض لهــا �ل�

نســاني. �لصهيونــي وربــط ذلــك بالقو�نيــن �لدوليــة لحمايــة �لتــر�ث �ل�إ

مشروع الَوحدة: 

اأقّيم ذاتي: 

�أعّبر بلُغتي عن �لمفاهيم �لتي �كتسبتها بعد در�ستي لهذه �لوحدة بما ل�يزيُد عن تلاثة �أسطر.

ُر ما ياأتي:  السؤال الاأول: اأفسِّ

سلامية �إلى فرض �لُعشور على �لتجارة. �أ- لجوء �لدولة �ل�إ

سلامية بتعريب �لنقود. ب- قيام �لدولة �ل�إ

سلامية، في ضوء ذلك: السؤال الثاني: اأعتبر بيت مال المسلمين اأعظم مؤسسة مالية في الدولة الاإ

�أ- �أبيُِّن ثلاثة من و�رد�ته.

ُد �ثنتين من نفقاته. ب- �أحدِّ

اأختبُر نفسي:
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الوحدة

المجتمع المدنيالثالثة

اإذا اأردت اأن تصنع الناس، فاصنع المجتمع اأولاً.
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يتوقع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من در�سة �لوحدة، و�لتفاعل مع �أنشطتها �لمتنوعة �أن يكونو� 

قادرين على معرفة مفهوم �لمجتمع �لمدني، ومؤسساته، ودور هذه �لمؤسسات في تطور �لمجتمع 

وتقدمه ونهضته، �إضافة �إلى �لتعرف على قيم �لمجتمع �لمدني كالحرية و�لعد�لة ودور كل منهما 

في تحقيق �لمساو�ة بين فئات �لشعب، ويتم تحقيق ذلك من خلال الاآتي:

توظيف مهار�ت �لتعاون، و�لعمل �لجماعي، و�لحو�ر و�لنقاش، و�إبد�ء �لر�أي، و�حتر�م �لر�أي . ١

�ل�آخر في قضايا حياتية مختلفة.

ممارسة �لتعلم �لذ�تي، من خلال �لرجوع �إلى مصادر �لمعرفة �لمختلفة.. ٢

تنفيذ مشاريع تربوية تهدف �إلى �لتعرف على مؤسسات �لمجتمع �لمدني، ودورها في تنمية . ٣

�لمجتمع.

كتابة تقارير و�أبحاث علمية ذ�ت علاقة بموضوعات �لَوحدة.. ٤

تنظيم زيار�ت ميد�نية لمؤسسات �لمجتمع �لمدني.. ٥

عمل مطويّات تعليمّية )بروشور�ت( حول موضوعات �لَوحدة �لتّعليمّية.. ٦
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ْرس  الدَّ
الاأول

مؤّسسات المجتمع المدنّي

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

تعريِف �لمجتمع �لمدنّي.. ١

ذكِر �أمثلة على مؤّسسات �لمجتمع �لمدنّي.. ٢

بياِن دور مؤّسسات �لمجتمع �لمدنّي في تطور �لمجتمع، ونهضته.. ٣

المجتمع المدنّي:

نشاط )١(: نلاحظ الّشكل الاآتي، ونستنتج، ثّم نقوم بما ياأتي:

شكل )١(: �لمجتمع �لمدنّي

ننقسم اإلى مجموعات عمل تعاونّية، ونجيب عن الاأسئلة الاآتية:

نقترح �سماً للتّنظيمات �لتّطوعّية �لحّرة، َوفق �لخصائص �لُمَبيَّنة في �لّشكل.. ١

تتناول كّل مجموعة ِسمة و�حدة من �لّسمات �لظّاهرة في �لّشكل، وتناقشها، ويتّفق �أفر�دها . ٢

معاً على توضيح مشترك لها، ثّم نعرضها على باقي �لمجموعات.
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 اأنا تعلَّْمت:

تعــّددت تعريفــات �لمجتمــع �لمدنــّي، ومــن هــذه �لتّعريفــات �أّن المجتمــع المدنــّي هــو جميــع �لهيئات 

ــة،  ــة، وسياســّية، و�جتماعّي ــة مختلفــة؛ �قتصاديّ و�لمنظَّمــات و�لمؤّسســات �لّتــي تعمــل فــي مجــال�ت حياتّي

ــة، وغيــر  ــة، فــي �إطــار مســتقّل عــن �لّدولــة، و�إشــر�فها �لمباَشــر. وهــي فــي �ل�أســاس منظَّمــات طوعّي وثقافّي

نســان، و�لديمقر�طيــة، وتنميــة �لمجتمــع وتطــوره، و�لمشــاركة �لّسياســّية  ربحّيــة؛ مــن �أجــل تعزيــز حقــوق �ل�إ

أنشــطة، و�لفّعالّيــات �لّتــي تقّدمهــا لصالــح �لمجتمــع ككّل، �أو لبعــض  و�لمجتمعّيــة، مــن خــلال �لبر�مــج، و�ل�

فئاتــه �لمهّمشــة، �أو لصالــح �أفــر�د مهنــة و�حــدة.

قضّية بحثّية:

نترنت، نبحث عن تعريفات اأخرى لمفهوم المجتمع المدنّي، ونقارنها  باستخدام شبكة الاإ

بالمفهوم الذي ورد سابقًا.

مؤّسسات المجتمع المدنّي:

نشاط )٢(: نُلاحظ الّشكل الاآتي، ونستنتج، ثّم نقوم بما ياأتي:

مؤّسسات 
المجتمع 
المدنّي

الاأندية 

الرياضّية

؟

؟؟

؟

الهيئات 

الحقوقّية

الجمعيات 

الخيرّية

النّقابات 

الِمْهِنّية

شكل )٢(: مؤّسسات �لمجتمع �لمدنّي
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نكمل �لّشكل مكان علامة �ل�ستفهام باأمثلة على مؤّسسات �لمجتمع �لمدنّي، َوَوفق ِسماتها . ١

أّول. �لّتي وردت في �لنّشاط �ل�

نكمل �لجدول �ل�آتي:. ٢

اأمثلة على مؤّسسات المجتمع المدنّيمؤّسسات المجتمع المدنّي

جمعية �إنعاش �ل�أسرة.�لجمعّيات �لخيريّة

�لنّقابات �لعّمالّية

نقابة �ل�أطباء.�لنّقابات �لِمْهِنّية

�ل�أحز�ب و�لتّنظيمات �لّسياسّية

أندية �لّرياضّية �ل�

نسان.�لهيئات �لحقوقّية �لهيئة �لمستقلة لحقوق �ل�إ

�ل�تّحاد�ت �لنّسائّية

مر�كز �لّشباب، و�ل�تّحاد�ت �لطّّلابّية

 اأنا تعلَّْمت:

يتمّيز �لمجتمع �لمدنّي بوجود مجموعة من �لمنظَّمات، و�لجمعّيات، و�لمؤّسسـات �لتي يقوم باإنشـائها 

مجموعـة مـن �ل�أشـخاص، وتشـمل �لمنظَّمـات غيـر �لحكومّيـة، و�لنّقابـات �لعمالّيـة و�لِمْهِنّيـة، و�لمنظَّمـات 

ع مؤّسسـات  نسـان. وعلى �لّرغم من تنوُّ نسـاني، ومنظَّمات حقوق �ل�إ �لدينّية و�لخيريّة، ومنظَّمات �لعمل �ل�إ

�لمجتمـع �لمدنـّي، �إلّ� �أنّهـا تتمّيـز باأنّهـا تشـترك فـي �سـتقلالها عن �لقطاعين �لحكومـّي، و�لخاّص.

أمثلــة علــى مؤّسســات �لمجتمــع �لمدنــّي فــي ِفَلســطين: جمعّيــة �لهــلال �ل�أحمــر �لِفَلســطينّي،  ومــن �ل�

غاثــة  نســان، ومؤّسســة �لحــّق مــن �أجــل �لقانــون، ومنظّمــة �ل�إ ونقابــات �لُعّمــال، و�لهيئــة �لمســتقلّة لحقــوق �ل�إ

�لطّّبّيــة و�لّزر�عّيــة، و�ل�تّحــاد �لعــامّ للُمعلّميــن �لِفَلســطينّيين، وجمعّيــة �إنعــاش �ل�أســرة، و�ل�تّحــاد �لعــامّ للمــر�أة 

أدبــاء �لِفَلســطينّيين، كمــا تَُعــّد �ل�أحــز�ب و�لتّنظيمــات �لّسياســّية،  �لِفَلســطينّية، و�ل�تّحــاد �لعــامّ للُكتّــاب و�ل�

و�لنّــو�دي �لّرياضّيــة مــن مؤّسســات �لمجتمــع �لمدنــّي. 
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اإلى  ونتعرّف  المدنّي،  المجتمع  مؤّسسات  اإحدى  اإلى  زيارة  نُنّظم  تطبيقي:  نشاط 

المهاّم، والمسؤولّيات الّتي تقوم بها تجاَه المجتمع.

دور مؤّسسات المجتمع المدنّي في تنمية المجتمع، وتطويره:

نشاط )3(: نقراأ النّّص الاآتي، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليه:

يَّة مؤّسسات �لمجتمع �لمدنّي في تنمية �لمجتمع وتطويره، �إلى تر�جع دور �لحكومات  ترجع �أهمِّ

في تقديم �لخدمات للمو�طنين، وعدم قدرتها على تحقيق �لتّنمية �لّشاملة للقطاعات كافّة؛ بسبب 

مشارك  هناك جانب  يكون  �أن  �لّضرورّي  من  �أصبح  و�ل�قتصاديّة، حيث  �لّسياسّية  �ل�أوضاع  ر  تطوُّ

للّدولة، يتحّمل جزء�ً من �ل�أعباء �لّتي كانت موكلًة �إليها، فجاء دور �لمجتمع ليكمل دور �لحكومات، 

لها في تقديم �لخدمات للمو�طنين، و�لمشاركة في عملّيات �لتّنمية، وخاصة  و�أحياناً يكون مو�زياً 

شة. للفئات، و�لمناطق �لمهمَّ

نُناقـش �لـّدور �لـذي تقـوم بـه مؤّسسـات �لمجتمـع �لمدنـّي فـي تقديـم �لخدمـات للمو�طنيـن فـي . ١

�لمجـال�ت �لتّعليمّيـة، و�لّصّحّيـة، و�لّزر�عّيـة.

شـة �لقريبـة مـن منطقتنـا، ونبّيـن �لخدمـات �لّتـي تقّدمهـا مؤّسسـات . ٢ نختـار �إحـدى �لمناطـق �لمهمَّ

�لمجتمـع �لمدنـّي للمو�طنيـن فيهـا.

 اأنا تعلَّْمت:

تلعــب مؤّسســات �لمجتمــع �لمدنــّي دور �لّشــريك �لفاعــل فــي تنشــئة �أبنــاء �لمجتمــع، ورعايتهــم، عبــر 

ــة،  ــة، و�ل�قتصاديّ ــة �ل�جتماعّي ــي �لتّنمي ــّي ف ــك شــريك حقيق ــا، وهــي بذل ــي تنّفذه ــج �لّت أنشــطة، و�لبر�م �ل�

ــة، مــن خــلال: ــة �لتّنمويّ ــة، و�لّسياســّية؛ مــا يجعلهــا مرّشــحة لتحتــّل دور�ً بــارز�ً فــي �لعملّي و�لثّقافّي

تقديــم الخدمــات الاجتماعّيــة للمواطنيــن فــي المجــالات التّعليمّية، مثل فتح �لمــد�رس، ورياض . ١

�ل�أطفــال، ودور �لحضانــة، و�إنشــاء �لجامعــات، وتنفيــذ بر�مــج ومشــاريع تربويـّـة وتعليمّيــة، والخدمــات 

أدويــة، وفتــح �لعيــاد�ت �لطّّبّيــة، و�لمستشــفيات، وكذلــك  الّصّحّيــة، مثــل حمــلات �لتّطعيــم، وتوفيــر �ل�

ــة، وشــّق  ــة �لحديث ــال�أدو�ت �لّزر�عّي ــن ب ــد�د �لمز�رعي ــن خــلال �إم ــّي، م ــي المجــال الزّراع �لحــال ف

�لطّــرق �لّزر�عّيــة، �إضافــة �إلــى دورهــا فــي محاربــة الفقــر، مــن خــلال تقديــم مشــاريع صغيــرة للاأســر 

�لفقيــرة و�لمهّمشــة.
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ــى . ٢ ــم عل ــلال توعيته ــن خ ــاث، م ن ــور، والاإ ــين: الذك ــن الجنس ــطينّي م ــباب الِفَلس ــة الّش رعاي

حقوقهــم، و�لحفــاظ علــى ُهِويَِّتهــم �لوطنيــة؛ لمو�جهــة سياســة �لتّشــويه، و�لتّزوير �لّتي يمارســها �ل�حتلال 

يجابّيــة. ع؛ لخدمــة �لمجتمــع، وتعزيــز �لقيــم �ل�جتماعّيــة �ل�إ �لّصهيونــّي، �إضافــة �إلــى نشــر ثقافــة �لتّطــوُّ

عاقــة، والاأطفــال، مــن خــلال تقديــم �لبر�مــج . 3 الاهتمام بقضايــا المــراأة، والاأشــخاص ذوي الاإ

و�لمشــاريع �لّتــي تدعــم �لمــر�أة، وتُمكّنهــا فــي مجــال�ت �لحيــاة �لعاّمــة، وتاأهيــل �ل�أطفــال، وتدريبهــم 

عاقــة علــى �ل�ندمــاج فــي مجتمعاتهــم، وتاأميــن  علــى �لقيــادة، ومســاعدة �ل�أشــخاص مــن ذوي �ل�إ

ــم.   ــع قدر�ته ــرص عمــل تتناســب م ــم، و�إيجــاد ف ــم، وتدرريبه ــم، وتعليمه �لحاجــات �ل�أساســّية له

ــلاف؛ �إذ ينتمــي لهــذه �لمؤّسســات �أعضــاء . ٤ ــول الاخت ــامح، وقب ــة، والتّس ــم التّعددّي ــز مفاهي تعزي

عديــدون، بغــّض �لنّظــر عــن �لّديانــة، �أو �لثّقافــة، �أو �لِعــْرق، �أو �للّغــة، �أو �لوضــع �ل�جتماعــّي، �أو 

ــز. ــع �لبشــر دون تميي ــى مســاعدة جمي ــة �إل ــة، �إضاف عاق �ل�قتصــادّي، �أو �ل�إ

قضّية للنِّقاش:

ما التّحديات والّصعوبات الّتي تواجه مؤّسسات المجتمع المدنّي في فَِلسطين؟
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الاأول: اأضع دائرة حول رمز الاإ

�أّي من هذه �لمؤّسسات تَُعّد من �لمنظَّمات �لحكومّية في ِفَلسطين؟١. 

أرثوذكسّي. ب- �لنّادي �ل� �أ- هيئة مقاومة �لجد�ر و�ل�ستيطان.   

د- بيوت �لُمسنّين. ج- لجان �أمو�ل �لّزكاة.     

ما و�جب �لّدولة تجاه مؤّسسات �لمجتمع �لمدنّي؟٢. 

ب- رعايتها، وتسهيل عملها. �أ- معارضتها، ومو�جهتها.     

د- تركها تعمل كما يحلو لها. أمنّية.     ج- وضعها تحت �لّرقابة �ل�

�أّي من هذه �لمؤّسسات تَُعّد من مكّونات �لمجتمع �لمدنّي؟٣. 

ب- وز�رة �لّشؤون �ل�جتماعّية. �أ- جامعة ِفَلسطين �لتّقنّية )خضوري(.   

د- مركز تطوير �لمناهج. ج- جمعّية د�ر �ليتيم �لعربّي.    

الّسؤال الثاني: اأصنّف المؤّسسات الاآتية اإلى مؤّسسات حكومّية، واأخرى غير حكومّية، َوفق 

الجدول اأدناه:

مدرسة �لّشهد�ء �لثّانوية، غرفة تجارة غّزة، وصناعتها، نقابة صّيادي �ل�أسماك، �ل�تّحاد �لعامّ 
أدباء �لِفَلسطينّيين، �ل�أحز�ب �لّسياسّية، وز�رة �لتّربية و�لتّعليم، �لهيئة �لعاّمة للِبترول،  للُكتّاب و�ل�

نادي �ل�أسير، بلديّة �لخليل، هيئة تسوية �ل�أر�ضي.

مؤّسسات غير حكومّيةمؤّسسات حكومّية
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الّسؤال الثّالث: اأوّضح المقصود بالمجتمع المدنّي.

الّسؤال الّرابع: اأستنتج اأبرز ِسمات المجتمع المدنّي.

الّسؤال الخامس: اأبّين دور مؤّسسات المجتمع المدنّي في فَِلسطين في المجالات التّعليمّية، 
والّصّحّية، والزّراعّية. 

الّسؤال الّسادس: ِبَم تُفّسر كثرة مؤّسسات المجتمع المدنّي في دولة ما؟ 

اإعاقة تطوُّر المجتمع  اأبّين فيها دور الاحتلال الّصهيونّي في  اأكتب فقرة،  الّسؤال الّسادس: 

المدنّي في فَِلسطين.
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

توضيح �لمقصود بالقيم �لمدنّية.. ١

�إعطاء �أمثلة على قيم �لمجتمع �لمدنّي.. ٢

يَّة �لحّريّة و�لعد�لة.. ٣ �ستنتاج �أهمِّ

مفهوم القيم المدنّية:

َور الاآتية، ونستنتج، ثّم نقوم بما ياأتي: نشاط )١(: نُلاحظ الصُّ

 

شكل )١(: �لقيم �لمدنّية

ْرس  الدَّ
الثّاني

قيم المجتمع المدنّي
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نتوزّع في مجموعات عمل تعاونّية، ونقوم بالاآتي:

َور في �لنّشاط.. ١ نُناقش مدلول�ت �لصُّ

نذكر �لقيم �لّتي تدّل عليها كّل صورة.. ٢

 اأنا تعلَّْمت:

�لقيمــة لغوّيــًا معناهــا �ل�ســتقامة، و�ل�عتــد�ل، �أّمــا اصطلاحــًا: فهــي مجموعــة �لمعاييــر، و�لمبــادئ �لّتــي 

نحكــم مــن خلالهــا علــى �لّســلوك �لمرغــوب، وغيــر �لمرغــوب للاأفــر�د، وهــي تختلــف مــن مجتمــع ل�آخــر، 

نســانّية، و�لحّريّــة، و�لمســاو�ة،  علــى �لّرغــم مــن وجــود قيــم كونّيــة )عالميــة( مشــتركة، مثــل �لكر�مــة �ل�إ

و�لعد�لــة، و�لتّضامــن، ولكــن قــد يتفــاوت تطبيقهــا مــن مجتمــع ل�آخــر. 

ــة �لقيــم �لمدنّيــة وتطبيقهــا، و�ل�لتــز�م بهــا فــي حفــظ حقــوق �لمو�طنيــن، وترســيخ �لعد�لــة  يَّ تكمــن �أهمِّ

ــز  ــتقر�ر، وتعزي ــن و�ل�س أم ــق �ل� ــّي، وتحقي ــلم �ل�أهل ــاعة �لسِّ ــة، و�إش ــط �لمجتمعّي ــة �لّرو�ب ــة، وتقوي �ل�جتماعّي

�لمســاو�ة بيــن �لنّــاس، بغــّض �لنّظــر عــن �لجنــس، �أو �لّديــن، �أو �للُّغــة، �أو �لِعــْرق، �أو �لوضــع �ل�قتصــادّي، 

ــة. عاق و�ل�جتماعــّي، �أو �ل�إ

قيم المجتمع المدنّي:

نشاط )٢(: نكتب عكس القيم الموجودة في الجدول الاآتي، ونستنتج الاآثار الّسلبّية 
لغياب ممارسة هذه القيم في المجتمع:

عكسهاالقيمة

�لّصر�ع�لتّعاون

�لحّريّة

�لّديمقر�طّية

ب �لتّسامح �لتّعصُّ

�لمصلحة �لعاّمة

�لّشعور بالمسؤولّية

عّي �لعمل �لجبرّي�لعمل �لتّطوُّ



٨5

�لمشاركة �لمجتمعّية

سيادة �لقانون

�لشفافية

 اأنا تعلَّْمت:

نسان، و�أبرزها:  تتنّوع قيم �لمجتمع �لمدنّي، وتتكامل، وهي شاملة لمختِلف مناحي حياة �ل�إ

القيم الوطنّية: كحّب �لوطن، و�لتّضحية، و�لنضال في سبيل حّريّته، وتطّوره، و�لّدفاع عنه.. ١

القيــم الّسياســّية: كالحّريّــة، و�لّديمقر�طّيــة، وســيادة �لقانــون، و�لعد�لــة، و�لمســاو�ة، و�لمســاءلة، . ٢

و�حتــر�م �لــّر�أي و�لــّر�أي �ل�آخــر. 

نســانّية، و�لتّســامح، و�لتّكافــل �ل�جتماعــّي، و�ل�هتمــام . 3 ــة: كاحتــر�م �لكر�مــة �ل�إ القيــم الاجتماعّي

يثــار.  ــاون، و�ل�إ أمانــة، و�لتّع خــلاص، و�ل� بالتّعليــم، و�لّصــدق، و�ل�إ

ســر�ف، و�حتــر�م �لعمــل وممارســته . ٤ ــرو�ت، وعــدم �ل�إ القيــم الاقتصاديــة: كالعد�لــة فــي توزيــع �لثَّ

َوفــق �لقانــون، و�حتــر�م �لوقــت، وتقديــر �لعمــل �ليــدوّي، وتحريــم �لِغــّش فــي �لمعامــلات �لتّجاريـّـة، 

وتعزيــز �لنّز�هــة، ومحاربــة �لفســاد باأشــكاله كافـّـة. 

ــّن، . 5 ــة، و�ل�أدب، و�لف ــرد بالثّقاف ــام �لف ــق باهتم ــي تتعلّ ــم �لّت ــة �لقي ــي مجموع ــة: وه ــم الثّقافّي القي

ــر  ــي تطوي ــّي ف ــم، و�ســتخد�م �لبحــث �لعلم ــاد �لحــو�ر كوســيلة للتّفاه ــر�ءة، و�عتم و�لبحــث، و�لق

ــاة.  ــب �لحي جو�ن

القيــم الّدينّيــة: وهــي �لقيــم �لمســتمّدة مــن �لّدين، وخاّصة �لعقيدة، و�لّســلوك �لفــردّي، و�لجمعّي، . 6

ــذ  ــامح، ونب نســان، و�لتّس ــر�م حقــوق �ل�إ ــه، و�لعــدل، و�لمســاو�ة، و�حت يمــان بالل ــى ر�أســها �ل�إ وعل

�لعنصريـّـة، و�لتّطــرُّف، وغيرهــا.

نُناقش: دور الاأسرة والمدرسة في تعزيز ممارسة القيم المدنّية في المجتمع.
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الحّرّية والعدالة من قيم المجتمع المدنّي:

نشاط )3(: نُلاحظ الّشكلين، ثّم نُجيُب عن الاأسـئلة التي تليهما:

شكل )١(                                             شكل )٢(

نستنتج دل�لة �لّصورة في �لّشكل )١(، ثّم نقترح مفهوماً مناسباً لها.. ١

نُناقش �لعبارة �لمكتوبة في صورة �لّشكل )٢(، وما �لذي يمكن �ستنتاجه منها.. ٢

يَّة تطبيق قيم �لحّريّة و�لعد�لة في �لمجتمع.. ٣ نُبّين �أهمِّ

قضّية بحثّية:

نبحث عن الحادثة الّتي قيلت فيها العبارة المكتوبة في الّشكل )٢(، ونرويها لزملائنا في 

الّصّف.

 اأنا تعلَّْمت:

نســان لقهــر، �أو قيــد، ويكــون �ختيــاره وتصرفاتــه طبقــاً  الحّرّيــة: هــي �لحالــة �لّتــي ل� يخضــع فيهــا �ل�إ

نســان، فليــس ل�أحــد  ر�دتــه، بشــرط عــدم �ل�عتــد�ء علــى حّريـّـات �ل�آخريــن. والحّرّيــة حــّق مــن حقــوق �ل�إ ل�إ

ــتقلال،  ــل �ل�س ــن �أجــل ني ــل م ــا للعم ــة تدفعن ــذه �لحّريّ ــا، وه ــا، �أو تحديده ــر منه ــان �آخ ــي حرم ــّق ف �لح

ــا �لِفَلســطينّية �لمســتقلّة، وعاصمتهــا �لقــدس. ــاء دولتن و�لتّحــرُّر �لوطنــّي، وبن
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يَّــة الحّرّيــة فــي ممارســة �لفــرد لقدر�تــه، وتطويــر طاقاتــه، ومهار�تــه بمجهــوده �لّشــخصّي،  تكمــن اأهمِّ

ــاأّن �لّدولــة تســير  مــا يــؤدي �إلــى مشــاركة �لّشــعب فــي صياغــة �لقو�نيــن، و�لتّشــريعات وبالتالــي شــعورهم ب

َوفــق مقترحاتهــم، ورغباتهم،مّمــا يزيــد �إحساســهم بالمســؤولّية.

اأّمــا العدالــة، فهــي مفهــوم تنــادي بــه جميــع �لشــعوب، وتطمــح لتحقيقــه؛ نظــر�ً ل�أهميَّتــه فــي �إيجــاد 

نــوع مــن �لمســاو�ة بيــن مختِلــف فئــات �لّشــعب، وهــي مــن �أهــّم �لمفاهيــم �ل�أخلاقّيــة و�لّسياســّية، وتتمثـّـل 

يمــان بــاأّن جميــع �لنّــاس سو�ســية، ل� تمييــز بينهــم، و�أّن لــكّل شــخص حــقَّ �لتّمتُّــع  قيمــة �لعد�لــة بال�إ

ــزم باأد�ئهــا. ــه مســؤولّيات يجــب �أن يلت بمجموعــة مــن �لحقــوق، كمــا �أّن علي

اأّمــا تطبيــق العدالــة فــي المجتمــع، فيــؤّدي �إلــى تحقيــق �لمســاو�ة بيــن �أفــر�د �لمجتمــع دون تمييــز، 

ألْفــة بيــن  أمــان للجميــع، دون �لّشــعور بالخــوف مــن �لظُّلــم، ونشــر �لمحبــة و�ل� أمــن و�ل� وبذلــك يتحّقــق �ل�

جميــع �أفــر�د �لمجتمــع.
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جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الاأّول: اأضع دائرة حول رمز الاإ

نسان عن مصالحه �لّشخصّية من �أجل �ل�آخرين؟ ما �لقيمة �لّتي تعّبر عن تخلّي �ل�إ  -١

يثار.               د- �لحياء. �أ- �لّصدق.             ب- �لتّعاون.             ج- �ل�إ

ما �لتّصنيف �لّذي ُيطلق على قيمة حّب �لوطن، و�لتّضحية في سبيل حّريّته؟  -٢

�أ- �لقيم �ل�قتصاديّة.   ب- �لقيم �لّسياسّية.      ج- �لقيم �لوطنّية.     د- �لقيم �لجمالّية. 

آتية تَُعّد من �لقيم �لّسياسّية؟ �أّي من �ل�  -٣

صلاح بين �لنّاس.  �أ- سيادة �لقانون.                              ب- �ل�إ

ج- �لعد�لة في توزيع �لثَّرو�ت.                  د- نبذ �لعنصرية، و�لتّطرُّف.

الّسؤال الثّاني: اأوّضح المقصود بالاآتي: القيم - القيم المدنّية - الحّرّية - العدالة.

الّسؤال الثّالث: اأعطي مثالاً على كّل من: القيم الّدينّية - القيم الاجتماعّية - والقيم الاقتصادّية.

يَّة ممارسة قيم الحّرّية، والعدالة والتّسامح، والنزاهة في المجتمع. الّسؤال الّرابع: اأوّضح اأهمِّ

الّسؤال الخامس: اأستنتج اأهمية محاربة الفساد.
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نبحــث عــن �لقيــم �لّتــي وردت فــي وثيقــة �إعــلان �ســتقلال ِفَلســطين، و�لقانون �ل�أساســّي �لِفَلســطينّي، - 

ونُصنّفهــا �إلــى قيــم وطنّيــة، وسياســّية، و�قتصاديـّـة، و�جتماعّية، ودينّيــة، وثقافّية.

مشروع الَوحدة: 

اأقّيم ذاتي: 

�أعّبر بلُغتي عن �لمفاهيم �لتي �كتسبتها بعد در�ستي لهذه �لوحدة بما ل�يزيُد عن ثلاثة �أسطر.
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المشروع: شكل من �أشكال منهج �لنشاط؛ يقوم �لطلبة )�أفر�د�ً �أو مجموعات( بسلسلة من �ألو�ن �لنشاط �لتي 
يتمكنون خلالها من تحقيق �أهد�ف ذ�ت �أهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على �أنه: سلسلة من �لنشاط �لذي يقوم به �لفرد �أو �لجماعة لتحقيق �أغر�ض و�ضحة ومحددة في محيط 
�جتماعي برغبة ود�فعية.

ميزات المشروع:

١. قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.
٢. ينّفذه فرد �أو جماعة.

٣. يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.
٤. ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.

٥. يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

اأولاً: اختيار المشروع: يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:	 
 ١. �أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.
 ٢. �أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.

 ٣. �أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.
 ٤. �أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلّب مجال�ً على �ل�آخر.

 ٥. �أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.
 ٦. �أن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانيًا: وضع خطة المشروع:	 
يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

آتية: يقتضي وضع �لخطة �ل�
 ١. تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.

 ٢. تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.

المشروع
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 ٣. تحديد خطو�ت سير �لمشروع.
 ٤. تحديد �ل�أنشطة �للازمة لتنفيذ �لمشروع، )شريطة �أن يشترك جميع �أفر�د �لمجموعة في �لمشروع من خلال 

�لمناقشة و�لحو�ر و�إبد�ء �لر�أي، باإشر�ف وتوجيه �لمعلم(.
 ٥. تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلّي.

ثالثًا: تنفيذ المشروع:	 
مرحلة تنفيذ �لمشروع فرصة ل�كتساب �لخبر�ت بالممارسة �لعملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من �لحرية، 
نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً،  و�لتخلص من قيود �لصف، وشعور �لطالب بذ�ته وقدرته على �ل�إ
ليس �لمهم �لوصول �إلى �لنتائج بقدر ما يكتسبه �لطلبة من خبر�ت ومعلومات ومهار�ت وعاد�ت ذ�ت فائدة تنعكس 

على حياتهم �لعامة.

دور المعلم: 
 ١. متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

 ٢. �إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 ٣. �ل�بتعاد عن �لتوتّر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.

 ٤. �لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.

دور الطلبة:
 ١. �لقيام بالعمل باأنفسهم.

 ٢. تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.
 ٣. تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 ٤. تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الاآتي:	 
١. �ل�أهد�ف �لتي وضع �لمشروع من �أجلها، ما تم تحقيقه، �لمستوى �لذي تحّقق لكل هدف، �لعو�ئق في تحقيق 

�ل�أهد�ف �إن وجدت وكيفية مو�جهة تلك �لعو�ئق.
٢. �لخطة من حيث وقتها، �لتعديلات �لتي جرت على �لخطة �أثناء �لتنفيذ، �لتقّيد بالوقت �لمّحدد للتنفيذ، ومرونة �لخطة.
�لتقيد بالوقت  مكانات �للازمة،  �ل�إ �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر  �ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة من حيث، تنّوعها،   .٣

�لمحدد.
قبال على تنفيذه بد�فعّية، �لتعاون في عملية �لتنفيذ، �لشعور بال�رتياح،  ٤. تجاوب �لطلبة مع �لمشروع من حيث، �ل�إ

�إسهام �لمشروع في تنمية �تجاهات جديدة لدى �لطلبة.
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يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحقّق منها.  •  

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.  	  

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.  	  

�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.  	  

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.  	  

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.  	  
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المصادر والمراجع 

سلامية: نظم وعلوم وفنون. ط ١، مكتبة �لعبيكان ـ �لرياض.•  �إرشيد، يوسف بن �إرشيد )٢٠٠٤(. �لحضارة �ل�إ

بهنسي، عفيف )٢٠٠٤(. موسوعة �لتر�ث �لمعماري، مؤسسة �لشرق، دمشق ـ سوريا. • 

�لجبوري، �أحمد )٢٠٠١(. �لقدس في �لعهد �لعثماني، ١٧٤٠-١٧٩٩م، د�ر �لحامد، عمان ـ �ل�أردن.• 

أمريكيتين وعالم �لمحيط �لهادئ ـ در�سة �إقليمية مقارنة ـ �لجزء �ل�أول •  حسن، محمد �إبر�هيم )٢٠٠٠(. جغر�فية �ل�
سكندرية للكتاب ـ مصر. قليمية و�لبشرية، مركز �ل�إ و�لثاني: �لجغر�فيا �لطبيعية و�ل�إ

�لحسين، قصي )٢٠٤(، �لحضارة �لعربية حتى �لعصرين �لمملوكي و�لعثماني، �لمؤسسة �لحديثة للكتاب، • 
طر�بلس، لبنان، ط١.

�لحموي، ياقوت بن عبد �لله �لرومي �لبغد�دي )١٩٩٣(. معجم �لبلد�ن، د�ر صادر ـ بيروت.• 

�لخطيب، وليد سالم )٢٠٠٦(. ديموغر�فية �لقدس ومخططات �لتهويد، د�ر فضاء، عمان، �ل�أردن، ط١١. • 

سلامية، ط١، بيروت.•  �لدوري، عبد �لعزيز )٢٠٠٨(. �لنظم �ل�إ

سلامية، د�ر �لفكر ـ دمشق.•  �لرفاعي، �أنور )١٩٧٣(. �لنظم �ل�إ

أندلس �لخضر�ء، �لمملكة •  سلامي في بلاد ما ور�ء �لنهر، د�ر �ل� شيت، محمود خطاب )١٩٩٨(. قادة �لفتح �ل�إ
�لعربية �لسعودية، و د�ر �بن حزم، بيروت ـ لبنان.

أردنية �لهاشمية، ط١.•  شر�ب، محمد )٢٠٠٦(. �للد و�لرملة، �ل�أهلية للنشر و�لتوزيع، عمان �لمملكة ـ �ل�

�لطبري، �أبو جعفر محمد بن جرير )د.ت(. تاريخ �ل�أمم و�لرسل و�لملوك، تحقيق محمد �أبو �لفضل �إبر�هيم، د�ر • 
�لمعارف ـ بيروت، ط٤.

أندلس، د�ر �لنهضة �لعربية ـ بيروت. •  �لعبادي، �أحمد مختار )د.ت(، في تاريخ �لمغرب و�ل�

سلامية، �لمجلس �لوطني للثقافة و�لفنون و�ل�آد�ب ـ �لكويت.•  عثمان، محمد عبد �لستار )١٩٩٨(. �لمدينة �ل�إ

�أبو عيانة، فتحي محمد )١٩٨٧(. جغر�فية �إفريقيا ـ در�سة �إقليمية مع �لتطبيق على دول جنوب �لصحر�ء. د�ر • 
سكندرية ـ مصر. �لمعرفة �لجامعية، �ل�إ

سكندرية للكتاب. ط٢.•  �أبو �لعينين، حسن ) ٢٠٠١(. �أوروبا ـ در�سة جغر�فية �إقليمية، مركز �ل�إ

غوشه، محمد هاشم )٢٠٠٩(. �لقدس في �لعهد �لعثماني، مطبعة �لسفير، منشور�ت وز�رة �لثقافة، عمان ـ • 
�ل�أردن. 
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كفافي، زيد�ن و�آخرون )٢٠٠١(. �لقدس عبر �لعصور، �إربد ـ �ل�أردن.• 

�لكوفي، �أبو محمد �أحمد بن �أعثم )د.ت(. كتاب �لفتوح، تحقيق علي شيري، د�ر �ل�أضو�ء بيروت.  • 

 �لفيروز�آبادي، مجد �لدين )٢٠٠٥(. �لقاموس �لمحيط، تحقيق مكتب �لتر�ث في مؤسسة �لرسالة، باإشر�ف • 
محمد نعيم �لعرقُسوسي، مؤسسة �لرسالة ـ بيروت – لبنان، ط ٨.

�لمطري، خالد ) ١٩٨٨(. جغر�فية �لقار�ت ــ در�سة مقارنة. �لد�ر �لسعودية للنشر، ط١ • 

موسى، علي، و�لحمادي، محمد )١٩٩٧(. جغر�فية �لقار�ت، د�ر �لفكر ـ دمشق ـ سوريا، ط٢.• 

�بن منظور، محمد بن مكرم )٢٠١٠(. لسان �لعرب، د�ر صادر ـ بيروت، ط٣.• 

�لمهتدي، عبلة  )٢٠١٣(. �لقدس تاريخ وحضارة، مكتبة �ل�أسرة، عمان.• 

سلامية، د�ر �ل�أمل، �إربد ـ �ل�أردن.    •  �لناطور، شحاده و�آخرون. تاريخ �لحضارة �لعربية �ل�إ

سلامية،  د�ر �لفكر �لعربي ـ �لقاهرة، ط ٨.•  �لنبر�س، فتحية )١٩٩٧(. �لنظم �ل�إ

سلامية و�لبيئة، مطابع �لسياسة �لكويتية.•  وزيري، يحيى )٢٠٠٤(. �لعمارة �ل�إ

• 2019 world Population, Data Sheet- Population Referance.

• Data Sheets - Population Refernce Bureau.



تم بحمد اللّه



لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم                             �أ. ثروت زيد                        د. شهناز �لفار

د. بصري صالح                            �أ. عز�م �أبو بكر                      د. سمية �لنخالة

م. فو�ز مجاهد                              �أ. علي مناصرة            م. جهاد دريدي

د. خميس �لعفيفي

�أ. �أكرم حلاحلة

�أ. فرج �لحمامدة

�أ. محمد عريدي

�أ. عبد �لباسط دويكات

�أ. و�ئل جمعة

�أ. ر�ئد شو�هنة

�أ. ليند� بني عودة

�أ. ماجدة حوشية

�أ. �أنو�ر �لمحاريق

�أ. مها تعامرة

�أ. صبحة زو�هرة

�أ. ريما �أبو صلب

�أ. جمال سالم

�أ. ختام جاد �لله

�أ. حنان �أبو سنينة

�أ. محمد حاتم

�أ. جمال رمضان

�أ. �سماعيل �لنمروطي

�أ. سميرة فرحات

�أ. وفاء عابد

�أ. معين �لعطّار

�أ. عبد �لكريم زقوط

�أ. سليمان �أبو مسعود

�أ. وفاء حجازي

�أ. عاهدة خضر

�أ. صقر �أبو ليلى

�أ. محمد �ل�سطل

�أ. شازمة كامل

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

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية

�أ. محمود �أبو شمة د. موسى سرور   �أ. جمال سالم   �أ. منير عايش )منسقًا(  

�أ. بشار دو�بشة   د. �أسامة عياد   د. �أسامة �أبو نحل   د. خميس �لعفيفي   
�أ. محمد عريدي   د. حسان �لقدومي   د. حسين �لريماوي   د. نعيم بارود   
د. �أمين �أبو بكر   د. خالد دعوس   د. عثمان �لطل   �أ. �أكرم حلاحلة   

�أ. زكي سلمان �أ. محمد حاتم عبد �لرحمن  �أ. هدى عليان   �أ. عطية �أبو نمر   

�أ. ڤينا �لديك �أ. سمر قعقور   �أ. فتحية ياسين   �أ. عبد �لباسط يوسف  

�أ. خالدة ياسين �أ. طه عجوة   


