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تــقــديــم

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

علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء 

قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معها، 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

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

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

مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة 

فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

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

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

الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة 

واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــًرا عن 

توليفــة تحقــق المطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيا.

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

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون  بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات. ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

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

والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالة مــن العمل.

     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون الاأول / 201٧م



مــقــدمــة

انســجاماً مــع خطــط وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينّية، فــي العمــل علــى تطويــر مناهــج التعليم الفلســطينّية وتحديثها، 

يجــاد طالــب مبــدع ومفكــر،  وســعيها الدائــم لمواكبــة التطــورات المتســارعة، واأســاليب التعليــم الحديثــة ووســائله؛ ل�إ

ــة للصــف الســابع ال�أساســي وفــق منهجيــة جديــدة تقــوم علــى اإكســاب الطلبــة  ياأتــي كتــاب الدراســات ال�جتماعّي

المعــارف والمهــارات والقيــم، وتجعــل الطالــب اأكثــر تفاعــلاً ومشــاركة فــي العمليــة التعليميــة، بعيــداً عــن ال�أســلوب 

التقليــدي فــي تدريــس الدراســات ال�جتماعّيــة. 

 يتيــح هــذا الكتــاب للطالــب اأن يكــون متفاعــلاً مــع المواضيــع الَّتــي يتناولهــا، باحثــاً عــن المعلومــة، ومستكشــفاً لهــا، 

ورابطــاً بينهــا وبيــن الواقــع والقضايــا الَّتــي يعيشــها، كمــا ينّمــي لديــه القــدرة علــى الحــوار والمناقشــة، ومحاولة البحث 

عــن حلــول لهــا، وهــو مــا يعمــل علــى بلــورة شــخصية مواطــن فاعــل، معتّز بوطنيتــه، ومــدرك لقضيته. 

وتوزعت مادة كتاب الفصل الدراسي الثاني على وحدتين دراسيتين على النحو ال�آتي:

ســلامّية، وتضمنــت اأربعــة دروس: العوامــل الداخلّيــة لضعــف الدولــة  الوحــدة الرابعــة بعنــوان تراجــع الدولــة ال�إ

ســلامّية فــي الفتــرة العّباســية، ومعــارك فاصلــة  ســلامّية فــي الفتــرة العّباســية، العوامــل الخارجّيــة لضعــف الدولــة ال�إ ال�إ

أندلــس. ــي ال� ســلامّية ف ــة ال�إ ــار الدول ــى اأرض فلســطين، وانهي عل

ســلامّي واأهميتــه،  ســلامّي، وتضمنــت ثلاثــة دروس: الموقــع الجغرافــي للعالــم ال�إ الوحــدة الخامســة بعنــوان العالــم ال�إ

ســلامّي. ســلامّي، وفلســطين والعالــم ال�إ وشــعوب العالــم ال�إ

نســان فــي الحروب، وحقوق ال�أشــخاص  نســان، وتضمنــت الدرســّين: حقــوق ال�إ الوحــدة السادســة بعنــوان حقــوق ال�إ

عاقة. ذوي ال�إ

ول� يســعنا اإل� اأن نتقــّدم بالشــكر ل�أســرة المناهــج فــي وزارة التربيــة والتعليــم علــى مــا بذلــوه مــن جهــد فــي تيســير 

ــه  ــاب واإثرائ ــم الكت ــن شــاركوا فــي تقيي ــن والمشــرفين الّذي ــا دومــا بملحوظاتهــم القّيمــة، وللمعلمي ــا، وتزويدن مهمتن

بملحوظاتهــم، كمــا ناأمــل مــن المعلميــن بــذل جهودهــم لتحقيــق ال�أهــداف الَّتــي وضــع الكتــاب مــن اأجلهــا، وتزويدنا 

بملحوظاتهــم الَّتــي ستســهم بــكل تاأكيــد فــي اإثــراء الكتــاب مســتقبلاً.

   

فريق التّاأليف



قائمة المحتويات

الدرس         رقم الصفحة  الوحدة      

سلامّية في الفترة العباسّية. ...... الدرس الاأّول: العوامل الداخلّية لضعف الدولة ال�إ

سلامّية في الفترة العباسّية. ..... الدرس الثاني: العوامل الخارجّية لضعف الدولة ال�إ

الدرس الثالث: معارك فاصلة على اأرض فلسطين............................ 

أندلس........................... سلامّية في ال� الدرس الرابع: انهيار الدولة ال�إ

سلامّي واأهميته ...................... الدرس الاأّول: الموقع الجغرافي للعالم ال�إ

سلامّي. ................................... الدرس الثاني: شعوب العالم ال�إ

سلامّي. ................................. الدرس الثالث: فلسطين والعالم ال�إ

نسان في الحروب ................................ الدرس الاأّول: حقوق ال�إ

عاقة ............................. الدرس الثاني: حقوق ال�أشخاص ذوي ال�إ

المصادر والمراجع ...................................................

٤

٩

١٨

٢٦

٧٠

ة 
دول

 ال
جع

ترا
 :

عة
راب

 ال
دة

وح
ال

 .
ّية

ام
سل

الاإ
 :

سة
خام

 ال
دة

وح
ال

ّي.
ام

سل
الاإ

م 
عال

ال

 :
سة

اد
س

 ال
دة

وح
ال

ان
س

ن لاإ
ق ا

قو
ح

٤٢

٣٧

٣٢

٦١

٥٤



٢

 الوحدة
الرابعة

سلامّية تراجع الدولة الاإ

نتاأّمل، ونفّكر:

ســلامّية فــي اأواخــر العصــر العباســي مــن دولــة متراميــة الاأطــراف اإلــى  تراجعــت الدولــة الاإ
دويــلات صغيــرة تكالبــت عليهــا اأطمــاع القــوى الخارجية.



٣

يَّــة الوحــدة فــي قــوة الدولــة نبــذ  يتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد دراســة الوحــدة اأن يكونــوا قادريــن علــى اإدراك اأَهمِّ
فــادة منهــا فــي فهــم الحاضــر وبنــاء  الفرقــة والخلافــات، واســتخلاص العبــر مــن اأحــداث الماضــي، وال�إ

المســتقبل، ويتــم ذلــك مــن خــلال تحقيــق الاآتــي:

تعيين المواقع الجغرافية الواردة في الوحدة على خرائط جغرافية وتاريخية.. ١

توظيف مهارات التعاون والعمل الجماعي، والحوار والنقاش، واحترام الراأي ال�آخر في . ٢

قضايا حياتية.

كتابة تقارير واأبحاث علمية جغرافّية وتاريخّية حول موضوعات المادة الدراسية.. ٣

تنظيم معارض صور ورسومات حول موضوعات المادة الدراسية.. ٤

المشاركة في ال�أعمال المجتمعية الداعمة للاأسرى الفلسطينيين.. ٥

سلامية في فلسطين.. ٦ عمل مطويات تعليمية )بروشور( عن اأبرز المعارك ال�إ

عمل مسرحيات تعكس مفهوم التسامح، ومعاناة ال�أسرى في سجون ال�حتلال.. ٧

عمل مقاطع فيديو واأفلام تعليمية عن ال�أسرى الفلسطينيين في سجون ال�حتلال.. ٨

تنظيم زيارات لمتحف الشهيد ياسر عرفات في رام الله ومتحف الشهيد اأبو جهاد في . ٩

جامعة القدس اأبو ديس.
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 يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

العوامل الداخلّية لضعف الدولة العباسّية:

نشاط )1(: نقراأ النّّص، ونلاحظ الشكل، ثّم نقوم بما ياأتي:

ســلامّية خــلال تاريخهــا الطويــل لفتــرات مــن الضعــف، الَّتــي يعــود ســببها اأساســاً  تعرضــت الدولــة ال�إ
أمــور لقــادة الجيــش، الّذيــن فضلــوا  اإلــى انشــغال الخلفــاء والســلاطين بحيــاة القصــور، وتركهــم لمقاليــد ال�

مصالحهــم الخاّصــة علــى مصالــح الدولــة، وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا حــدث فــي الدولــة العباســّية.

سلامية في عهد الدولة العباسّية.. ١ ر ضعف الدولة ال�إ نفسِّ

نذكر العصور الَّتي مرت بها الدولة العباسّية.. ٢

سلامية؟. ٣ متى بداأ ضعف الدولة ال�إ

   اأنا تعلمت:

ســلامّية منــذ نشــاأتها بمرحلــة طويلــة مــن القــوة وال�زدهــار والتوّســع، واأخــذ الضعــف  مــرت الدولــة ال�إ

السياســّي والعســكرّي ينتشــر بــدءًا مــن العصــر العباســّي الثانــي لعوامــل عديــدة منهــا:

العوامل الداخلّية لضعف الدولة

سلامّية  الاإ

ْرس  الدَّ
الاأول

الدولة العباسّية
  العصر العباسي الاأول )عصر القوة(  ٧٥٠ - ٨٤٧م

العصر العباسي الثاني )عصر الضعف وال�نهيار(  ٨٤٧ - ١٢٥٨م

سلامية  في الفترة العباسية. . ١ توضيح العوامل الداخلّية لضعف الدولة ال�إ
استنتاج اأثر ال�متداد الواسع للدولة على ضعفها. . ٢
سلامية. . ٣ بيان اأثر الثورات الداخلّية في ضعف الدولة ال�إ



٥

 اتســاع رقعتهــا علــى مســاحات شاســعة، وعــدم اهتمــام الخلفــاء بالجهــاد ضــّد ال�أعــداء، وانشــغالهم فــي 

حيــاة القصــور وتقليــص صلاحياتهــم، وزيــادة تدخــل الجيــش فــي شــؤون السياســة والحكــم، والنزعات ال�ســتقلالية 

لبعــض الــول�ة، وقيــام العديــد مــن الثــورات، وانقســام الســكّان اإلــى فرق دينية متصارعــة، اإضافة اإلــى مهادنة ال�أعداء 

وتدهــور ال�أوضــاع ال�قتصاديـّـة، وبــداأت الدولــة بالضعــف والتراجــع، ولكنهــا ظلــت مزدهــرة مــن الناحيــة العلمية.

كمــا اأّدى هــذا الوضــع اإلــى انفصــال كثيــر مــن الول�يــات عــن ســلطة الخلافــة فــي العاصمــة بغــداد، 

ســلامّي. أندلــس، والمغــرب، وبــلاد الشــام، والمشــرق ال�إ واإقامــة دويــلات مســتقلة، كمــا حــدث فــي ال�

العوامل الَّتي تؤدي اإلى تماسك المجتمع، اأو ضعفه.* 

اأثر امتداد الدولة العباسّية على ضعفها:

نشاط )2(: نلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليها:

نُسّمي القاّرات الَّتي امتدت فيها الدولة العباسّية . ١

كيف اأثر اتساع الدولة العباسية على ضعفها وتفككها؟. ٢

نفّكر، ونناقش:

خريطة )١(: الدولة العباسّية في اأقصى اتساعها



6

  اأنا تعلمت:

ــن  ــاً، وم ــط ال�أطلســي غرب ــى المحي ــن شــرقاً وحتّ ــد والصي ــن اأطــراف الهن ــة العباســّية م ــدت الدول امت

البحــر المتوســط والبحــر ال�أســود وبحــر قزويــن شــمال�ً اإلــى المحيــط الهنــدي جنوبــاً. اأّدى هــذا الامتــداد 

ضافــة اإلــى ظهــور عــدد مــن  الواســع اإلــى عــدم قــدرة الدولــة علــى ضبــط زمــام الاأمــور فيهــا، هــذا بال�إ

ال�أســر القويــة فــي مناطــق مختلفــة مــن الدولــة، اأخــذت تتطلــع للانفصــال عنهــا وال�ســتقلال بالمناطــق الَّتــي 

تحكمهــا، فخرجــت بعــض المناطــق عــن ســيطرة الدولــة، وقامــت فيهــا دول تتبــع اســمياً للدولــة العباســّية، 

فكانــت الاأندلــس )اإســبانيا( اأول المناطــق الَّتــي انفصلــت فــي القــرن الثامــن الميــلادي.

لم يعد اتساع الدولة يؤثر على قوتها في وقتنا الحاضر. 

سلامّية: اأثر الثورات الداخلّية في ضعف الدولة الاإ

نشاط )3 - اأ(: نقراأ النّّص، ونحلّله، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليه:

شــهدت الدولــة العباســّية منــذ قيامهــا العديــد مــن ال�أحــداث الَّتــي اأدت اإلــى اإضعافهــا، منهــا مــا تعلـّـق 

بالصــراع علــى الســلطة بيــن اأفــراد البيــت الحاكــم، ومنهــا مــا تعلــق بالحــركات الرافضــة لنظــام الحكــم، 

فقــد ثــارت بعــض المناطــق فــي الحجــاز والعــراق، وظهــرت حــركات غيــر اإســلامّية وخاّصــة فــي الشــرق، 

أنهــا كانــت فــي مرحلــة القــوة.  ولكــن الدولــة اســتطاعت التغلــب عليهــا؛ ل�

نستخلص ال�أفكار الواردة في النص.. ١

نُبيِّن اأثر ظهور الثورات الداخلّية في ضعف الدولة العباسّية.. ٢

  اأنا تعلمت: 

واجهــت الدولــة العباســّية منــذ بدايــة تاأسيســها عــدة تحديــات منهــا مــا تمثــل بالصــراع علــى 

أميــن  الســلطة كثــورة عبــد اللــه بــن علــي بــن العبــاس علــى الخليفــة اأبــي جعفــر المنصــور، والصــراع بيــن ال�

ســلامّية المعارضــة  والماأمــون اأبنــاء الخليفــة هــارون الرشــيد علــى الخلافــة، وجــزء منهــا تمثـّـل بالحــركات ال�إ

نفّكر، ونناقش:



٧

لنظــام الحكــم، كالشــيعة الّذيــن طالبــوا باأحقيــة علــي بــن اأبــي طالــب ونســله مــن زوجتــه فاطمــة بنــت الرســول 

ســلامّية. ســلامّية كالفــرس علــى الدولــة ال�إ )ملسو هيلع هللا ىلص( بالخلافــة، كمــا تمــرَّدت بعــض الجماعــات غيــر ال�إ

وقــد اســتطاعت الدولــة العباســّية التغلــب علــى هــذه الثورات فــي مرحلة القوة، لكــّن هــذه الثورات 
أمــور الَّتي اآلت اإلى قــادة الجيش. ازدادت فــي العصــر العباســّي الثانــي، وهــو العصــر الـّـذي فقــد فيــه الخلفــاء زمام ال�

 
نشاط )3 - ب(: نلاحظ الخريطة، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليها:

سلامية  خريطة )٢(: الدويلات ال�إ

 نذكر اأسماء دول ظهرت في مناطق امتداد الدولة العباسّية.١. 

 نستنتج دل�ل�ت ظهور هذه الدول في الدولة العباسّية. ٢. 

  اأنا تعلمت:

اأدى ضعــف الدولــة العباســّية اإلــى ظهــور مجموعــة مــن الــدول داخلهــا، فقــد ظهــرت الدولــة 

الفاطميــة الشــيعيَّة فــي شــمال اإفريقيــا، ومــّدت نفوذهــا اإلــى مصــر وبــلاد الشــام، ودخلــت فــي صــراع مــع 

الدولــة الســلجوقية، وفــي ظــل هــذا الوضــع بــداأ حــكام هــذه الــدول يســتعينون بالقــوى الخارجّيــة كالفرنجــة 

أمــر الـّـذي ترتـّـب عليــه ازديــاد الضعــف داخــل الدولــة العباســّية. فــي صراعهــم مــع بعضهــم البعــض؛ ال�



٨

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ

١- متى بداأ ضعف الدولة العباسّية؟ 

ب- العصر العباسّي الثاني. أّول.     اأ- العصر العباسّي ال�

د- العصر العباسّي الرابع.  ج- العصر العباسّي الثالث.    

٢- ما اأّول المناطق الَّتي انفصلت عن الدولة العباسّية؟

أندلس.     د- مصر. ج- ال�   اأ- المغرب.   ب- بلاد الشام.  

سلامّية شرقاً؟ ٣- اأين وصل امتداد الدولة ال�إ

ب- المحيط ال�أطلسي.     اأ- الهند والصين.     

د- المحيط الهندي.    ج- البحر المتوسط وبحر قزوين.   

سلامّية.  السؤال الثاني: اأذكر العوامل الداخلّية الَّتي اأسهمت في ضعف الدولة الاإ
 

سلامّية على ضعفها.  ح اأثر الامتداد الواسع للدولة الاإ السؤال الثالث: اأوضِّ

السؤال الرابع: اأناقُش خطورة ظهور الدول المستقلة عن الدولة العباسّية.

اختبر نفسي 

نبحث، ونِعدُّ تقريرًا:

نشاأة الدولة الفاطمية، واإنجازاتها.



٩

يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سلامّي. . ١ معرفة مفهوم الفرنجة، واأسباب غزوهم للمشرق ال�إ

بيان عدد الحملات الفرنجّية، وسياسة الفرنجة تجاه سكّان البلاد الَّتي احتلوها.. ٢

سلامّي.٣.   معرفة مفهوم المغول )التتار(، واأسباب غزوهم للمشرق ال�إ

سلامّية.. ٤ استنتاج دور المغول في الحضارة ال�إ

سلامّية.. ٥ توضيح دور المماليك في الدفاع عن الدولة ال�إ

سلامّي:  الفرنجة واأسباب غزوهم للمشرق الاإ

أوروبــّي خــلال فتــرة العصــور الوســطى،  الحركــة الفرنجّيــة )الّصليبّيــة( هــي حركــة ظهــرت فــي الغــرب ال�

واتخــذت شــكل هجــوم حربــي علــى بــلاد المســلمين، وبخاّصــة فــي بــلاد الشــام ومصــر، بقصــد احتلالهــا 

وامتلاكهــا، وقــد ســاعد فــي ظهورهــا ال�أوضــاع ال�جتماعّيــة، ال�قتصاديّــة، والدينيــة الَّتــي ســادت اأوروبــا 

فــي القــرن الحــادي عشــر الميــلادي.

نُبيِّن مفهوم الحركة الفرنجّية. . ١

نذكر اأسباب الحملات الفرنجّية.. ٢

نشاط )1(: نقراأ النّّص، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليه:

العوامل الخارجّية لضعف الدولة

سلامّية  الاإ

ْرس  الدَّ
الثاني



1٠

 اأنا تعلمت:

أوروبّيين القادمين من اأوروبا، وبال�أخص من فرنسا، اأما الحروب  الفرنجة اسم اأطلقه المؤرخون المسلمون على ال�

سلامّي في العصور الوسطى. الفرنجّية فقد اأطلقت على الحملات العسكرية الَّتي شنّتها اأوروبا على المشرق ال�إ

أوروبّييــن فــي الســيطرة علــى تجــارة الشــرق،  اأدى الوضــع ال�قتصــادّي الســيىء فــي اأوروبــا ورغبــة التّجــار ال�

أمــراء فــي تاأســيس  قطاعّييــن والفّلاحيــن، ورغبــة هــؤل�ء ال� أمــراء ال�إ والصــراع الطبقــّي القائــم فــي الغــرب بيــن ال�

ــة  ــد الكنيســتين الغربي ــا لتوحي ــه رجــال الديــن المســيحي فــي اأوروب ممالــك واإمــارات لهــم فــي الشــرق، وتوّج

والشــرقية فــي كنيســة واحــدة تحــت قيــادة الكنيســة الغربيــة، كل ذلــك اأّدى اإلــى قيــام اأوروبــا باإرســال 

ســلامّي، ونجحــت فــي احتــلال بعــض المناطــق في بلاد الشــام. الحمــلات العســكرّية باتجــاه المشــرق الاإ

اأثر تجارة الشرق على الحملات الفرنجّية.

الحملات الفرنجّية وسياسة الفرنجة تجاه سّكان البلاد الَّتي احتلوها: 

 

نفكِّر، ونناقش:

نشاط )2(: نلاحظ الخريطة، ونقراأ الجدول، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

سلامّي  خريطة )٣(: الحملات الفرنجّية على العالم ال�إ

ش
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المنطقة المستهدفة المنطقة الَّتي قدمت منها السنة الحملة 

بلاد الشام )القدس(فرنسا١٠٩٦مال�أولى 

بلاد الشام )دمشق(فرنسا، األمانيا ١١٤٧مالثانية 

بلاد الشام )عكا والقدس(بريطانيا، فرنسا، األمانيا ١١٩١مالثالثة 

القسطنطينّيةفرنسا١٢٠٢مالرابعة

مصر )القاهرة(فرنسا١٢١٩مالخامسة 

بلاد الشام )القدس(األمانيا ١٢٢٩مالسادسة 

مصر وبلاد الشام فرنسا١٢٤٨مالسابعة 

تونس فرنسا ١٢٧٠مالثامنة 

نُسّمي الحملات الفرنجّية الَّتي توّجهت اإلى بلاد الشام.. ١

أوروبّية الَّتي شاركت في اإرسال الحملات الفرنجّية. . ٢ نُبيِّن الدول ال�

   اأنا تعلمت:

ــلات،  ــي حم ــة ثمان ــلات الفرنجّي ــدد الحم ــغ ع بل

منهــا مــا اتّجــه اإلــى بــلاد الشــام كالحملــة الفرنجّيــة الاأولــى، 

الَّتــي نجحــت فــي احتــلال القــدس، واإقامــة مملكــة بيــت 

المقــدس، والثانيــة جــاءت اإلــى بــلاد الشــام علــى اأثــر اســتعادة 

مــارة الرهــا، والثالثــة اإلــى فلســطين بعــد  عمــاد الديــن زنكــي ل�إ

أيوبــي لمدينــة القــدس. معركــة حطيــن، وتحريــر صــلاح الديــن ال�

انتهــج الفرنجــة سياســة عدائّيــة تجــاه ســّكان البــلاد 

الاأصلّييــن فعندمــا دخلــوا مدينــة القــدس، ارتكبــوا المجــازر ضّد 

ســكّانها، واأرغمــوا ســكّان القــرى علــى تــرك قراهــم اإلــى مناطــق 

اأخــرى فــي فلســطين وخارجهــا، واأجبــروا مــن بقــي مــن ســكّان 

البــلاد فــي العمــل لديهــم، بعــد اأن صــادروا اأراضيهــم، ومنعــوا 

المســلمين مــن الســكن فــي مدينــة القــدس، وحتّــى عــدم دخولهــا اإل� بموجــب اإذن يســمح لهــم بذلــك.

مارات الفرنجية في بلاد الشام خريطة )٤(: ال�إ

سلامّي  جدول )١(: الحملات الفرنجّية على العالم ال�إ
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نشاط )3(: نقراأ النّّص، ونلاحظ الخريطة، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

د على الخريطة المنطقة الَّتي نشاأ فيها المغول.   ١. نُحدِّ

  ٢. نُبيِّن امتداد دولة المغول بعد توحيدها.

نبحث، ونُِعدُّ تقريرًا:

النتائج ال�قتصادية والحضارية المترتبة عن الحملات الفرنجية على المشرق العربي. 

نشــاأت قبائــل المغــول )التتــار( فــي الهضبــة المعروفــة باســم هضبــة منغوليــا، الممتــدة فــي اأواســط 

اآســيا جنوبي ســهول ســيبيريا وشــمالي هضبة التبت وغرب منشــوريا وشــرق تركســتان، وقد اســتطاع 

جنكيزخــان توحيــد هــذه القبائــل تحــت قيادتــه؛ ليبنــي اإمبراطوريّــة كبيــرة امتــّدت مــن حــوض نهــر 

الدانــوب غربــاً اإلــى اليابــان شــرقاً، ومــن الحــدود الروســية شــمال�ً حتــى كمبوديــا جنوبــاً.

خريطة )٥(: امتداد الدولة المغولية

امتداد الدولة المغولية
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 اأنا تعلمت:

المغــول )التتــار(: مجموعــة مــن القبائــل الُرّحــل كانــت تســكن فــي هضبــة منغوليــا فــي اآســيا الواقعــة بيــن 
روســيا والصيــن، اأمــا التتــار فهــي كلمــة جــاءت مــن اللغــة الصينيــة، ومعناهــا: البرابــرة المتوّحشــين الهمجّييــن.

ســلامّية، فتشــير بعضهــا  تعــّددت الروايــات التاريخّيــة حــول اأســباب الغــزو المغولــّي للدولــة الاإ
ســلامّية لــم يكــن اإلّ� مــن اأجــل التوّســع والســيطرة، ونهــب خيــرات  اإلــى اأن الهجــوم المغولــّي علــى الدولــة ال�إ
ســلامّية، ومّمــا يدلـّـل علــى ذلــك اأن المغول كانــوا قد اجتاحوا  البــلاد ومقّدراتهــا، واإخضــاع مناطــق الدولــة ال�إ
ســلامّية )٦١٢هـــ/١٢١٥م(، كمــا اأن الهجــوم علــى بغــداد عام )٦٥٦هـــ/ ١٢٥٨م(، لم  الصيــن قبــل الدولــة ال�إ
أّول، فقــد ســبق للمغــول اأن حاولــوا الســيطرة عليهــا اأكثــر مــن مــّرة، وبخاّصــة عام )٦٣٥هـــ /١٢٣٨م(  يكــن ال�
ســلامّية رافقــه هجــوم اآخــر باتجــاه اأوروبــا؛ ما  لكنهــم هزمــوا ولــم يصلــوا اإليهــا، ثــّم اإنّ الهجــوم علــى الدولــة ال�إ

يثبــت الرغبة التوّســعية. 

قامــت سياســة المغــول ومنــذ البدايــة علــى القتــل والتدميــر والتخريــب، ونشــر الذعــر والرعــب في نفوس 

ســلامّية الَّتــي  ســكّان البــلاد الَّتــي احتلوهــا لتســهيل عمليــة ســيطرتهم عليهــا، وارتكبــوا المجــازر فــي المــدن ال�إ

ســلامّية قتلــوا الخليفــة  احتلوهــا وهدمــوا دور العبــادة واأحرقوهــا، وعندمــا احتلــوا بغــداد عاصمــة الخلافــة ال�إ

ســلامّية، وبعد  آثار ال�إ العباســّي المســتعصم باللــه، واأحرقــوا المكتبــات وخّربــوا المــدارس، والمعاهــد، ودمروا ال�

ســلامّي.  ســيطرتهم علــى بغــداد بــدؤوا بال�ســتعداد ل�حتــلال بــلاد الشــام وبقيــة المشــرق ال�إ

ممارسات الاحتلال الصهيونّي في طمس الثقافة الوطنّية في المناطق الُمحتلّة.

نفّكر، ونناقش:
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ســلام، فقــد كانــت  تّحــول قســم كبيــر مــن المغــول اإلــى ال�إ

ســلام مــن المغــول، وتبعتها كثير  القبيلــة الذهبيــة اأول مــن اعتنــق ال�إ

ــاع عــن  ــي الدف ــاً ف ــت دوراً مهّم ــي لعب ــل ال�أخــرى، الت ــن القبائ م

ســلامّي، واأقامــت عــدداً مــن المعالــم الدينيــة والحضاريــة  العالــم ال�إ

ســلامّية كتــاج محــل فــي الهنــد. ال�إ

نصف ما نشاهده في الصورة.. ١

سلام.. ٢ نسمي اأول قبيلة مغولية اعتنقت ال�إ

سلام.. ٣ سلامّية بعد اعتناقهم ال�إ نستخلص دور المغول في الحضارة ال�إ

 اأنا تعلمت:

ــلام  س ــى نشــر ال�إ ــل عل ــد عم ــلامّية، وق س ــة ال�إ ــق الديان ــي يعتن ــم مغول ــان اأول حاك ــة خ كان برك

بيــن المغــول، واأقــام فــي بــلاده عــدداً مــن المــدارس لتعليــم القــراآن الكريــم، واأعلــن نفســه حاميــاً للمســلمين 

ســلامّي، كالعــراق، وبلاد الشــام، وحــاول التعاون  ل�ضطهــاد هول�كــو الــذي دمــر كثيــراً مــن مناطــق الشــرق ال�إ

مــع الظاهــر بيبــرس ضــد مغــول بــلاد فــارس، الذيــن لــم يكونــوا قــد اأســلموا بعــد.

اأمــا الســلطان محمــود اأوزبــك الــذي كان يحكــم مناطــق واســعة مــن روســيا، فقــد عمــل علــى بنــاء 

ســلام. المســاجد والمنشــاآت المعماريــة ال�أخــرى، واجتهــد فــي جهــاد اأعــداء ال�إ

نشاط )٤(: نقراأ النّّص، نلاحظ الصورة، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

تاج محل )الهند(
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ســلام، فقــد كانــت  تّحــول قســم كبيــر مــن المغــول اإلــى ال�إ

ســلام مــن المغــول، وتبعتها كثير  القبيلــة الذهبيــة اأول مــن اعتنــق ال�إ

ــاع عــن  ــي الدف ــاً ف ــت دوراً مهّم ــي لعب ــل ال�أخــرى، الت ــن القبائ م

ســلامّي، واأقامــت عــدداً مــن المعالــم الدينيــة والحضاريــة  العالــم ال�إ

ســلامّية كتــاج محــل فــي الهنــد. ال�إ

نصف ما نشاهده في الصورة.. ١

سلام.. ٢ نسمي اأول قبيلة مغولية اعتنقت ال�إ

سلام.. ٣ سلامّية بعد اعتناقهم ال�إ نستخلص دور المغول في الحضارة ال�إ

 اأنا تعلمت:

ــلام  س ــى نشــر ال�إ ــل عل ــد عم ــلامّية، وق س ــة ال�إ ــق الديان ــي يعتن ــم مغول ــان اأول حاك ــة خ كان برك

بيــن المغــول، واأقــام فــي بــلاده عــدداً مــن المــدارس لتعليــم القــراآن الكريــم، واأعلــن نفســه حاميــاً للمســلمين 

ســلامّي، كالعــراق، وبلاد الشــام، وحــاول التعاون  ل�ضطهــاد هول�كــو الــذي دمــر كثيــراً مــن مناطــق الشــرق ال�إ

مــع الظاهــر بيبــرس ضــد مغــول بــلاد فــارس، الذيــن لــم يكونــوا قــد اأســلموا بعــد.

اأمــا الســلطان محمــود اأوزبــك الــذي كان يحكــم مناطــق واســعة مــن روســيا، فقــد عمــل علــى بنــاء 

ســلام. المســاجد والمنشــاآت المعماريــة ال�أخــرى، واجتهــد فــي جهــاد اأعــداء ال�إ

نشاط )٤(: نقراأ النّّص، نلاحظ الصورة، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

سلامّية: دور المماليك في الدفاع عن الدولة الاإ

نشاط )٥(: نقراأ النّّص، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليه:

أبيــض كان يشــتريهم الحــكام مــن اأســواق النخاســة  المماليــك مفردهــا مملــوك، وهــم فئــة مــن الرقيــق ال�

ســلامّي، ول� ســيما فــي مصــر والشــام  )العبيــد(، وكانــوا مــن العناصــر الَّتــي اعتمــد عليهــا حــكام الشــرق ال�إ

ــق  ــن شــرائهم مــن تجــار الرقي ــن م أيّوبّيي ــر الســلاطين ال� ــد اأكث ــة، فق ــي منافســاتهم وصراعاتهــم الداخلّي ف

الّذيــن حصلــوا عليهــم كاأســرى مــن الحــروب وهــم فــي ســن صغيــرة، ثــّم يعلمونهــم اللغــة العربّيــة والديــن 

ــرزت  ــول�ء الشــخصي لســيدهم؛ ولهــذا ب ــا يضمــن ال ــاة العســكريّة؛ م ــى الحي ســلامّي ويدربونهــم عل ال�إ

أمــور فــي مصــر والشــام، حتـّـى اســتطاعوا الوصــول اإلــى الحكــم  اأهميتهــم العســكريّة والسياســّية فــي اإدارة ال�

بعــد وفــاة الملــك الصالــح نجــم الديــن اأيّــوب ٦٤٧هـــ/١٢٤٩م.

ح المقصود بالمماليك.  ١. نُوضِّ

٢. نستنتج العوامل التي ساعدت المماليك في الوصول اإلى الحكم.

 اأنا تعلمت:

قامــت دولــة المماليــك فــي مصــر عــام 6٤8هـــ/12٥0م بعــد وفــاة الملــك الصالــح نجــم الديــن 
ّر الحكــم فــي وقــت كانــت فيــه مصــر  ــدُّ ــوران شــاه بتوليــة شــجرة ال ــه وولــي عهــده ت ــوب، وغيــاب ابن اأيّ
تتعــرض لخطــر المغــول القادميــن مــن الشــرق، وترقـّـب الفرنجــة للفــرص لزيــادة رقعــة البــلاد الَّتــي يحتلّوهــا.
ــة عــز الديــن اأيبــك ســلطاناً علــى مصــر،  ــّم تولي ــازل عــن الســلطة، ت ّر التن ــدُّ وبعــد اأن اضطــّرت شــجرة ال

أيّوبّيــة وقيــام الدولــة المملوكّيــة. فــكان ذلــك اإيذانــاً بنهايــة الدولــة ال�

ــد  ســلامّية، فبع ــة الاإ ــاع عــن الدول ــي الدف ــًا ف ــة الناشــئة دورًا ُمهّم ــة المملوكي ــت الدول لعب

تقــّدم المغــول مــن العــراق اإلــى بــلاد الشــام اأرســل هول�كــو قائــد المغــول اإلــى ســلطان مصــر المملوكــّي 

ــول  ــت المغ ــي هزم ــوش الَّت ــز الجي ــكان رّد الســلطان بتجهي ــه، ف ــه بالخضــوع وال�ستســلام ل قطــز، يطالب

ســلامّي مــن  فــي معركــة عيــن جالــوت علــى اأرض فلســطين عــام ٦٥٨ هـــ/١٢٦٠م، واأنقــذت المشــرق ال�إ

خطرهــم.
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قــام المماليــك باإحيــاء الخلافــة العباســّية فــي مصــر بعــد اأن ســقطت فــي بغــداد، واأعطــى 

الخليفــة العباســّي الجديــد الشــرعّية لدولــة المماليــك بحكــم مصــر وبــلاد الشــام، فتمكّــن المماليــك مــن 

ــن الســلطان ال�أشــرف خليــل بــن قــلاوون مــن طــرد  ــى تمكّ تحريــر كثيــر مــن المناطــق مــن الفرنجــة، حتّ

ــة  ــة المعاقــل الّصليبّي ــاً مــن بلادنــا عــام ٦٩٠هـــ / ١٢٩١م مــن عــكّا الَّتــي ســقط بعدهــا بقّي بقاياهــم نهائّي

فــي بــلاد الشــام، وبذلــك تــّم تخليصهــا بشــكل عــام وفلســطين بشــكل خــاص مــن ال�حتــلال الفرنجــّي، 

ســلامّية مــّرة اأخــرى. ــة ال�إ ــاً، وعــادت للســيادة العربّي الّــذي اســتمّر لمــّدة قرنييــن مــن الزمــان تقريب

اأختبر نفسي: 

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ

١- من الّذي طّهر بلادنا نهائّياً من الفرنجة؟

اأ- الظاهر بيبرس.        ب- قطز.         ج- عز الدين اأيبك.       د- ال�أشرف خليل بن قلاوون.

٢- من القائد المغولّي الّذي دّمر بغداد؟

ج- هول�كو.             د- جغتاي. اأ- كتبغا.              ب- جنكيز خان.   

٣- متى دّمر المغول مدينة بغداد؟

ج-١٢٩١م.              د- ١٢٢٩م. اأ- ١٢٦٠م.           ب- ١٢٥٨م.        

سلامّية؟  ٤- كم بلغ عدد الحملات الفرنجّية على الدولة ال�إ

اأ- خمس.            ب- ست.            ج- سبع.                د- ثماني. 

سلام؟ ٥- من الحاكم المغولي الذي اعتنق ال�إ

ج- جنكيز خان.         د- بركة خان.      اأ- هول�كو.           ب- كتبغا.           
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ــر    ــارة غي اإشــارة )×( اأمــام العب ــارة الصحيحــة، و الســؤال الثانــي: اأضــع اإشــارة )✓( اأمــام العب

الصحيحــة:

سلامّي من اأجل تطويره.                     )   (  ١- قدمت الحملات الفرنجّية للشرق ال�إ

٢- سيطر المماليك على الحكم في مصر بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين اأيّوب. )         ( 

٣- سيطر المغول على بغداد، ثّم انتقلوا للسيطرة على الصين.                        )         (

سلامّي. ح السياسة الَّتي انتهجها الفرنجة في الشرق الاإ السؤال الثالث: اأوضِّ

سلامّية. د اأسباب الحملات الفرنجّية على الدولة الاإ السؤال الرابع: اأعدِّ

سلامّية. ر اأسباب غزو المغول للدولة الاإ السؤال الخامس: اأفسِّ

سلامّية. السؤال السادس: اأوازن بين دور كل من بركة خان ومحمود اأوزبك في الحضارة الاإ
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معارك فاصلة على اأرض فلسطين
ْرس  الدَّ
الثالث

ُيَتوقّع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

أيّوبّي قبل مواجهة الفرنجة.. ١ توضيح اأعمال صلاح الدين ال�
معرفة دوافع، واأحداث، ونتائج معركة حطين.. ٢
أيّوبّي لبيت المقدس. . ٣ تتبع تحرير صلاح الدين ال�
تفسير دوافع، واأحداث، ونتائج معركة عين جالوت.. ٤

اأعمال صلاح الدين الاأّيوبّي قبل مواجهة الفرنجة:

نشاط )1(:نقراأ النّّص، ونلاحظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي:

أيّوبّية  اأّســس صــلاح الدين يوســف بــن اأيّوب الدولــة ال�
فــي مصــر، بعــد اأن وصــل اإليهــا فــي جيــش اأرســله نــور الدين 
زنكــي مــن الشــام لمنــع الفرنجــة من ال�ســتيلاء عليهــا، وبعد 
وفــاة قائــد الجيــش الزنكــي فــي مصــر )اأســد الديــن شــيركوه( 
تولــى صــلاح الديــن منصــب الــوزارة ل�آخــر خليفــة فاطمــي 
)العاضــد( الـّـذي لــم يلبــث اأن توفــي، فاأصبــح حاكماً لمصر 
وتابعــاً لنــور الديــن زنكــي، ثــّم حاكمــاً فعلّيــاً لهــا بعــد وفــاة 

نــور الديــن زنكي ســنة ٥٦٧هـــ/١١٧١م.

أيوبي اإلى السلطة في مصر؟. ١ كيف وصل صلاح الدين ال�

أيّوبّية في عهد صلاح . ٢ نُعيِّن مناطق امتداد الدولة ال�

أيّوبّي. الدين ال�
أيوبية خريطة )٦(: الدولة ال�
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  اأنا تعلمت:

أيّوبــّي بعــد توليــه الســلطة فــي مصــر علــى تحقيــق الوحــدة بيــن مصــر وبــلاد  عمــل صــلاح الديــن ال�

الشــام والموصــل فــي العــراق، بعــد اأن انقســم البيــت الزنكــي علــى نفســه اإثــر وفــاة الســلطان نــور الديــن 

ــن مــن  ــن صــلاح الدي ــم يتمكّ ــاً عليهــا. ول ــر منهــم فــي المنطقــة الَّتــي كان والي زنكــي، واســتقّل كل اأمي

توحيدهــا اإل� بعــد مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات، َتجنَّــب خلالهــا الدخــول فــي معــارك كبــرى مــع الفرنجــة، 

وانصــبَّ جهــده علــى تحقيــق الوحــدة، وعلــى تحصيــن مصــر وبــلاد الشــام. 

حّقــق صــلاح الديــن الاأيوبــي اإنجــازات عديــدة، منهــا: تحقيــق الوحــدة، فعمــل علــى َبــثِّ روح 

أماكــن  الجهــاد، وتطّويــر صناعــة الســفن وصناعــة ال�أســلحة، وبنــى الثغــور والقــلاع، واعتنــى بالحجــاج وال�

المقّدســة بالحجــاز، وطــّور الزراعــة والصناعــة والتجــارة الداخلّيــة والخارجّيــة، واأعفى الســكّان من الضرائب، 

ــة  ــى مواجه ــادرة عل ــدة ق ــة ُموّح ــة اإســلامّية قوي ــام جبه ــه قي ــج عن ــذي نت ــر الّ أم ــة، ال� ــة العلمّي ــّم بالناحي واهت

الفرنجة.

معركة حطين: 

أيّوبــّي فــي بدايــة عــام ٥٨٣هـــ/١١٨٧م، وقــد  كانــت الظــروف قــد تهيــاأت للســلطان صــلاح الديــن ال�

ــر الكــرك  ــاط اأمي ــض اأرن ــا نق ــم. وعندم ــاد ضــّد الفرنجــة ومحاربته ــلان الجه ع ــر الفرصــة ل�إ كان ينتظ

والشــوبك معاهــدة عــام٥٨٠ هـــ/١١٨٤م الَّتــي تنــّص علــى عــدم ال�عتــداء علــى القوافــل التجاريّــة 

والحّجــاج، مســتغّلاً موقــع اإمارتــه علــى خــطِّ التجــارة بيــن مصــر والشــام والحجــاز، فاســتولى علــى قافلــة 

ــة قادمــة مــن القاهــرة اإلــى دمشــق ورفــض اإعادتهــا. تجاريّ

أيوبي الجهاد ضد الفرنجة. علان صلاح الدين ال� - السبب المباشر ل�إ

نشاط )2 - اأ(: نقراأ النّّص، ثّم نناقش:
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    اأنا تعلمت:

 اأّدى اســتيلاء اأرنــاط حاكــم الكــرك 

علــى قافلــة تجاريـّـة للمســلمين، ورفضــه اإعادتهــا 

الديــن  صــلاح  قيــام  اإلــى  ســلماً  للمســلمين 

أيّوبــّي باإعــلان الجهــاد ضــّد الفرنجــة، فخــرج  ال�

ــّم  ــا، ث ــار عليه ــن دمشــق قاصــداً الكــرك، واأغ م

عــاد ليلتقــي بابنــه ال�أفضــل بالقــرب مــن دمشــق، 

وقــاد القــّوات باتجــاه شــمال فلســطين، واســتطلع 

ــّم عســكر  ــر نهــر ال�أردن، ث ــار الفرنجــة، وعب اأخب

بقّواتــه بالقــرب مــن بحيرة طبريّة تمهيــداً للمعركة 

ــة مــع الفرنجــة. الفاصل

كيف عبر صلاح الدين الاأيوبي بجيوشه نهر الاأردن اإلى فلسطين؟

نشاط )2 - ب(: نقراأ النّّص الاآتي، ثّم نناقش:

أيّوبــّي بقّواتــه اإلــى قريــة حطيــن، وهــي قريــة صغيــرة قُــرَب طبريــة فــي فلســطين،  ســار صــلاح الديــن ال�

غنّيــة ووفيــرة المــاء، وقــد حــرص اأن يمنــع الفرنجــة مــن الوصــول اإلــى عيــون المــاء، فــي الوقــت الـّـذي 

نهــاك  ة ال�إ اشــتّد فيــه الحــّر، ووصــل الفرنجــة اإلــى منطقــة طبريـّـة فوجــدوا اأنهــم ل� َيْقــوون علــى الســير لِِشــدَّ

والعطــش الـّـذي اأصــاب جنودهــم، فقــّرروا المبيــت فــوق الهضبــة بعيــداً عــن خطــر المســلمين.

أيّوبّي في معركة حطين. - الخطّة العسكريّة التي انتهجها صلاح الدين ال�

قلعة الكرك 

نفّكر، ونناقش:
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  اأنا تعلمت

 معركة حطين:

المسلمين قرب طبريّة، فجّمعوا  الفرنجة بتجّمع جيش  َعِلَم 

قّواتهم في صّفورية الواقعة على بعد ٧ كم اإلى الشمال الغربي من 

فيها  تتوافر  المهّم، حيث  الجغرافي  لموقعها  نظراً  الناصرة؛  مدينة 

المياه والمراعي، وقريبة من البحر المتوسط الّذي تاأتيهم منه المؤن 

مدادات، لكّن صلاح الدين تحاشى مهاجمتهم فيها، وهاجم  وال�إ

طبريّة واأجبر الفرنجة على السير اإليه، فتعّرضوا اإلى كمائن المسلمين 

الخاطفة، وعانوا من وعورة الطريق وحرارة الصيف، واأجهدوا من 

حمل ال�أسلحة، فاطماأّن صلاح الدين لنجاح خطته في استدراج 

جيش الفرنجة قائًلا: )جاءنا ما نريد(.

حاطــة بالجيــش الفرنجــّي،  اســتغّل المســلمون عتمــة الليــل، للاإ

وعندمــا اأشــرقت الشــمس دارت المعركــة فــي ســهل حطّيــن فــي 26 

ربيــع الاآخــر ٥83 هـــ / ٤ تمــوز عــام 118٧م، وبــداأ القتــال، 

بالجيــش  المحيطــة  وال�أشــواك  ال�أعشــاب  فــي  النيــران  واأشــعلت 

الفرنجــّي، وكانــت الريــاح باتجــاه الفرنجــة، فحملــت َحــرَّ النــار 

والدخــان اإليهــم، فاجتمــع علــى الفرنجــة حــّر الصيــف والنــار والعطش 

ــن المســلمون مــن هزيمتهــم.  ــك تمكّ ــال، وبذل والقت

ــرار  ــم، واأســر وف ــرة منه ــداد كبي ــل اأع ــة الفرنجــة، ومقت ــج: هزيم ــدة نتائ ــك ع ــى ذل ــب عل وترتّ

الباقيــن، وعلــى راأســهم قادتهــم بمــن فيهــم ملــك مملكــة بيــت المقــدس واأرنــاط، الّذيــن عفــا عنهــم بعــد 

أنـّـه  أنـّـه كان قــد اأقســم اأن يقتلــه اإن ظفــر بــه؛ ل� ذلــك، باســتثناء اأرنــاط الـّـذي قــام صــلاح الديــن بقتلــه؛ ل�

غــدر بالمســلمين، اإضافــة اإلــى ذلــك، فقــد تــّم تحريــر بعــض القــلاع والحصــون مــن الفرنجــة، ومّهــدت 

هــذه المعركــة لتحريــر بيــت المقــدس.

خريطة )٧(: معركة حطين 

ش
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تحرير بيت المقدس:

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

 بعــد اأن حــّرر المســلمون معظــم مــدن الســاحل الفلســطينّي )عــكّا، ويافــا، واأرســوف، والرملــة، 
والناصــرة وعســقلان، وغــزة( توّجهــوا اإلــى بيــت المقــدس وحاصروهــا، ثــّم بــداأ الهجــوم مــن الجهــة الشــمالية 
أبــراج، ونُصبــت المجانيــق، وهوجمــت ال�أســوار، واشــتبك الطرفــان،  بالقــرب مــن بــاب العامــود، فاأقيمــت ال�
وعندمــا راأى الفرنجــة اأنهــم منهزمــون ول� يقــوون علــى الصمــود، اأرســلوا اإلــى صــلاح الديــن يعرضــون تســليم 
أنـّـه اأراد اأن يحّررهــا كمــا احتلهــا الفرنجــة  أمــان، لكــن صــلاح الديــن رفــض ذلــك؛ ل� المدينــة مقابــل منحهــم ال�
بالقــوة، وبعــد استشــارة اأصحابــه وافــق المســلمون علــى اأن يغــادر الفرنجــة المدينــة مقابــل فديــة يدفعونهــا، 
قدرهــا عشــرة دنانيــر للرجــل، وخمســة للمــراأة، ودينــاران لــكل طفــل، اأّمــا الفقــراء فقــّرر اإعفاءهــم مــن الدفــع.

ح خط سير المسلمين لتحرير بيت المقدس.. ١ نُوضِّ

نستنتج قيام المسلمين بتحرير معظم مناطق الساحل الفلسطينّي قبل توّجههم لتحرير بيت المقدس.. ٢

نلخص مشهد تحرير بيت المقدس.. ٣

   اأنا تعلّمت:

ــر المســلمين بيــت المقــدس )يــوم الجمعــة  بعــد تحري

أّول/ ١١٨٧م( وصــادف ذلــك  ٢٧ رجــب/ ٥٨٣هـــ -٢ تشــرين ال�

ســراء والمعــراج، عملــوا علــى اإعــادة الطابــع العربــّي  يــوم ال�إ

زالــة التعّديــات الَّتــي اأحدثهــا الفرنجــة  ســلامّي اإلــى المدينــة باإ ال�إ

فة، فتــم تطهيرهمــا،  علــى المســجد القبلــّي وقّبــة الصخــرة المشــرَّ

وغســلهما بمــاء الــورد. 

 اأحضــر المســلمون منبريــن مــن حلــب كان نــور الديــن 

زنكــي قــد اأمــر بصنعهمــا، فنصــب اأحدهمــا فــي المســجد القبلــي 

براهيمــي  فــي المســجد ال�أقصــى، وال�آخــر نصــب فــي الحــرم ال�إ

منبر نور الدين زنكي في المسجد القبلّي فــي الخليــل، ول� يــزال قائمــاً.



٢٣

 اهتــم المســلمين بالناحيــة العلمّيــة فاأنشــاأ صــلاح الديــن المدرســة الصلاحيــة والخانقــاه الصلاحيــة، 

والبيمارســتان )المستشــفى( الصلاحي، ومن الناحية الاجتماعّية عمل على اإعادة الســكّان المســلمين اإلى 

أمــر الـّـذي ترتـّـب عليــه ازدهــار الحيــاة الاقتصادّيــة،  أمــن والســلام فــي بيــت المقــدس؛ ال� المدينــة، ونشــر ال�

فقصدهــا الــزّوار مــن مختلــف البــلاد، وغــدا المســجد ال�أقصــى مقصــد الفقهــاء والعلمــاء ورجــال الديــن مــن 

ســلامّية، فســمح للفرنجــة بمغــادرة المدينة  ســلامّية، وعامــل المســيحيين بال�أخــلاق ال�إ جميــع اأرجــاء الدولــة ال�إ

طوعــاً، والمســيحيين العــرب المحلييــن بالبقــاء فيهــا، ولــم يتعــّرض لمقّدســاتهم بال�أذى.

مظاهر التسامح الديني عند المسلمين بعد تحرير بيت المقدس.

معركة عين جالوت:

د موقع عين جالوت.. ١ نُحدِّ

نذكر ال�أطراف المشاركة في معركة عين جالوت.. ٢

نتتّبع خط سير المسلمين والمغول اإلى موقع عين جالوت.. ٣

نفّكر، ونناقش:

نشاط )٤(: نلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة المجاورة:

خريطة )٨(: معركة عين جالوت 

ش
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   اأنا تعلمت: 

ــى شــمال فلســطين،  ــوا اإل ــى وصل ــّل المغــول معظــم مــدن الشــام كدمشــق وحلــب وحمــاه حتّ احت

واأرســل هول�كــو تهديــداً اإلــى المماليــك فــي مصــر، فاأعلــن المســلمون بقيــادة الســلطان ســيف الديــن 

ــن العســاكر  ــة م ــه جماع ــرس، ومع ــن بيب ــن الدي ــر رك ــر الظاه أمي ــر ال� ــم، واأم ــتعداد لحربه ــز ال�س قط

أراضــي  باســتطلاع اأخبــار المغــول فــي فلســطين، وقــّرر المســلمون مواجهــة المغــول قبــل وصولهــم ال�

المصريــة، واختــاروا منطقــة عيــن جالــوت الواقعــة اإلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة بيســان، واإلــى الجنــوب 

أمــر الـّـذي مكّــن قــّوات المســلمين  الغربــي مــن طبريــا، الَّتــي تتنــّوع تضاريســها مــا بيــن الســهل والجبــل؛ ال�

مــن مواجهــة المغــول فــي كل الظــروف. 

التقــى الجيشــان فــي عيــن جالــوت يــوم الجمعــة ٢٥ رمضــان ٦٥٨هـــ/ ٣ اأيلــول١٢٦٠م، واعتمد 

ــلال  ــي الت ــم الرئيســة ف ــاء قّواته ــى اإخف ــوا عل ــه والخــداع، فعمل ــى التموي ــم عل ــي خّطته المســلمون ف

ــادة بيبــرس، وعندمــا دارت المعركــة انســحبت المقدمــة، فاعتقــد  ــة، واأظهــروا مقدمــة الجيــش بقي القريب

كتبغــا قائــد المغــول اأنَّ قّواتــه انتصــرت، فوقــع جيشــه فــي الكمائــن الَّتــي اأعــدت لهــم، فُقتــل كتبغــا وكثيــر 

مــن قّواتــه، وانتصــر المســلمون، وقــد شــارك معهــم المتطوعــون مــن فلســطين، الّذيــن جــاؤوا مــن القــرى 

والمــدن المجــاورة ليلتحقــوا بالجيــش.

     يعــود انتصــار المســلمين فــي المعركــة اإلــى دور العلمــاء المســلمين فــي حــّث المماليــك علــى 

خــوض المعركــة، وتوحيــد الصفــوف ونشــر العــدل، تبيــان اأن النصــر مــن عنــد اللــه؛ واأن النصــر يحتــاج اإلى 

اإعــداد وتجهيــز مــادي ومعنــوي، ومــن هــؤل�ء العلمــاء الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام واستبســال جيــش 

)المماليــك( فــي القتــال وصمــوده، وتضامنهــم ووحدتهــم، فتــّم القضــاء علــى اأســطورة الجيــش المغولــّي 

ــلاد الشــام ومصــر مــن الدمــار الّــذي األحقــه المغــول بالمشــرق  ــب عليهــا اإنقــاذ ب الّــذي ل� ُيقهــر، وترتّ

ســلامّي والعــراق، ووّحــدوا مصــر وبــلاد الشــام. ال�إ

سبب اختيار المماليك لفلسطين )عين جالوت( مكانًا لقتال المغول.

نفّكر، ونناقش:
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ

أيّوبّي قبل مواجهة الفرنجة؟. ١ ما الصناعة الَّتي طّورها صلاح الدين ال�

اأ- الزجاج.        ب- ال�أصباغ.            ج- التحف.                  د- ال�أسلحة. 

متى وقعت معركة حطين؟. ٢

اأ- ١١٨٥م.          ب- ١١٨٦م.             ج- ١١٨٧م.     د- ١١٨٨م. 

أيّوبّي منبر المسجد ال�أقصى؟. ٣ من اأين اأحضر صلاح الدين ال�

اأ- دمشق.         ب- بيروت.                 ج- حلب.                    د- القاهرة.

من قائد جيش المسلمين في معركة عين جالوت؟. ٤

ب- السلطان قطز.      ج- الظاهر بيبرس.            د- كتبغا. اأ- هول�كو.      

السؤال الثاني: اأبيُِّن الاأعمال الَّتي قام بها صلاح الدين الاأّيوبّي استعدادًا لحرب الفرنجة.

السؤال الثالث: في ضوء دراستنا لمعركتّي حطين وعين جالوت، اأوازن بينهما من حيث:

الموقع.   ١. 

ال�أطراف المشاركة.٢. 

 ال�أسباب. ٣. 

النتائج.. ٤

السؤال الرابع: نستنتج العوامل الرئيسة التي اأسهمت في انتصار المسلمين في معركَتي  

     حطين وعين جالوت.

اأختبر نفسي



٢6

يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

الموقع الجغرافي للاأندلس، واأهميته:

أندلس على الخريطة.. ١ تعيين موقع ال�
أندلس وانهياره.. ٢ سلامّي في ال� تفسير اأسباب ضعف الحكم العربي ال�إ
أندلس.. ٣ سبان تجاه المسلمين بعد سقوط ال� توضيح سياسة ال�إ

نشاط )1(: نلاحظ الخريطة، ونحّدد عليها الموقع الجغرافي للاأندلس:

سلامّية  انهيار الدولة الاإ
في الاأندلس

ْرس الدَّ
الرابع 

خريطة )٩(: الموقع الجغرافي للاأندلس
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 اأنا تعلمت:

ــال؛  ــي اإســبانيا والبرتغ ــي تضــم دولت ــا الَّت ــرة اإييبري ــى شــبه جزي ــس عل ــق اســم الاأندل يطل

أندلــس بموقــع جغرافــي مهــّم؛ بســبب اإشــرافها علــى البحــر المتوســط مــن الشــرق  حيــث تتمتــع ال�

ــي  ــن الشــمال الَّت ــس م ــال البران ــج البســكاي وجب ــرب، وخلي ــن الغ ــط ال�أطلســي م ــوب، والمحي والجن

ــلا  ــا، ف ــة فــي شــمال غــرب اإفريقي ــدول العربي ــى ال ــا اإل تفصلهــا عــن فرنســا، كمــا اأنهــا اأقــرب دول اأوروب

ــم. ــاوز عرضــه ٢٥ ك ــذي ل� يتج ــارق، الّ ــل ط ــق جب ــوى مضي ــة س ــة المغربي ــن المملك ــا ع يفصله

ســبانية: مدريــد وهــي عاصمــة الدولــة، وتشــكل المركــز الثقافــّي والتجــارّي فيهــا،  اأشــهر المــدن الاإ

وبرشــلونة وهــي المينــاء الرئيــس لهــا علــى البحــر المتوســط فــي الشــمال الشــرقي، وتشــتهر بصناعــة الســفن، 

وبلبــاو وهــي مينــاء رئيســي علــى خليــج البســكاي )المحيــط ال�أطلســي(، وتشــتهر بتصديــر الحديــد.

سلامّية في الاأندلس:  ضعف الدولة الاإ

نشاط )2(: نلاحظ الخريطة، ونقراأ النّّص، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

كان ملــوك الطوائــف يتقرّبــون اإلى األفونســو 

تاوات،  سباني  بالعطايا وال�إ السادس  ملك ليون ال�إ

يطلبــون حمايتــه، فــكان يجمــع منهــم مــا يعــّد به 

العّدة للقضاء عليهم. وينتهز كّل فرصة ليســتولي 

علــى الحصــون والقــلاع، واســتولى علــى مدينــة 

طليطلــة ســنة ٤٧٨هـــ/١٠٨٥م، ومنهــا اأخــذ ُيغيــر 

أندلس.  ســلامّية ال�أخــرى فــي ال� علــى المناطــق ال�إ

نحدد مناطق سلطة ملوك الطوائف.. ١

أندلس.. ٢ سلامّية في ال� نستنتج مظاهر ضعف الدولة ال�إ

خريطة )١٠(: اإسبانيا في عهد ملوك الطوائف 
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 اأنا تعلمت:

ســلامّي فــي الاأندلــس قرابــة ثمانيــة قــرون )من نهايــة القرن الســابع الميــلادي اإلى  اســتمر الحكــم الاإ
نهايــة القــرن الخامــس عشــر الميــلادي(، مــرّت فيهــا البلاد بفترات من التقــّدم وال�زدهار، ولكــّن انغماس الحكّام 
أمــراء المســلمين فــي التــرف وحيــاة القصــور واللهــو، والصــراع فيمــا بينهــم علــى الســلطة؛ اأّدى اإلــى انقســام  وال�
أمــر الـّـذي ترتّب عليه عدم  أندلــس اإلــى مجموعــة مــن الدويــلات )٢٢ دولــة(، اأطلــق عليهــا )دول الطوائــف(، ال� ال�

ســبان. أندلــس، وســقوط هــذه الــدول تباعــاً بيد ال�إ قدرتهــم علــى الدفــاع عــن ال�

ترتـّـب علــى حالــة الضعــف والتفــّكك الَّتــي وصــل اإليهــا حــال المســلمين فــي الاأندلــس، اأن 
ســباني،  ســبانية فــي الشــمال ال�إ اأخــذ ملــوك الطوائــف يتصارعــون فيمــا بينهــم، ويتحالفــون مــع الممالــك ال�إ

وكانــوا يدفعــون لهــا مبالــغ ماليــة لمســاعدتهم ضــّد بعضهــم البعــض.
أندلــس تــزداد قــوة وتماســكاً ووحــدة،  ســبانية فــي شــمال ال� فــي مقابــل ذلــك، كانــت الممالــك ال�إ  
ــي قشــتالة  ــف مملكت ــلاع، وبعــد تحال ــر مــن الحصــون، والمــدن، والق ــى كثي ــة، وعل ــى قرطب فاســتولوا عل
ســبان،  ــد ال�إ ــداأت بالســقوط تباعــاً بي ــي ب أندلســّية، الَّت ــى المــدن ال� ــون هجماتهــم عل واأرغــون اأخــذوا يكثّف

ــنة ٨٩٧ هـــ/١٤٩٢م.  ــة س ــي غرناط ــم ف ــر معاقله ــن اأخ ــلمين م ــر بخــروج المس أم ــى ال� وانته

سبان تجاه المسلمين بعد سقوط الاأندلس: سياسة الاإ

تضمنّــت اتفاقّيــة تســليم غرناطــة الموقعــة فــي محــرم89٧ هـ/تشــرين ثانــي1٤91م: 
تاأميــن المســلمين علــى اأنفســهم واأهلهــم واأموالهــم واأملاكهــم، واإبقــاء النــاس فــي اأماكنهــم ودورهــم 
وعقارهــم، واأن تبقــى المســاجد كمــا كانــت، ول� ُيجبــر اأحــد علــى تــرك دينــه، واأن يتنقــل المســلم 
فــي بــلاد النصــارى اآمنــاً علــى نفســه ومالــه، واأن يطلــق ســراح اأســرى المســلمين، ويحــق لهــم 

الخــروج اإلــى اإفريقيــا باأموالهــم واأول�دهــم متــى شــاؤوا. 

نوّضح بنود اتفاقية تسليم غرناطة.. ١

سبان ببنود معاهدة غرناطة.. ٢ ر عدم التزام ال�إ نفسِّ

نعطي اأمثلة على سياسة ال�حتلال الصهيوني في تهجير الفلسطينيين.٣. 

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

أندلــس، فلــم يلتزمــوا بمــا جــاء فــي معاهــدة  ســبان المســلمين فــي حالهــم بعــد ســقوط ال� لــم يتــرك ال�إ
تســليم غرناطة، فهّجروا مئات ال�آل�ف من الســكّان، ومارســوا سياســة العنف وال�ضطهاد، واأغلقوا المساجد، 
ســلامّية فــي  آثــار ال�إ كمــا منعوهــم مــن ال�تصــال بعضهــم ببعــض، وصــدرت مراســيم كثيــرة تهــدف اإلــى محــو ال�
العــادات والتقاليــد والــزواج، ومنــع تــداول الكتــب العربّيــة وحرقهــا، ومــن اأبــى يصبــح عبــداً رقيقــاً مــدى الحيــاة، 
واأنشــؤوا محاكــم التفتيــش، التــي حملــت ال�ســم ذاتــه للمحاكــم التــي اأنِشــئت فــي اأوروبــا لمحاربــة الخروج عن 

أندلــس. المســيحية، مــن خــلال البحــث عّمــن لــم يتنّصــر وبقــي مــن المســلمين فــي ال�

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ
سلامّي للاأندلس؟- ١ كم استمر الحكم ال�إ

اأ- ثمانية قرون.   ب- تسعة قرون.        ج- عشرة قرون.      د- اأحد عشر قرناً.
أندلس؟- ٢ ما اآخر مدينة اإسلامّية سقطت في ال�

اأ- قرطبة.          ب- طليطلة.               ج- برشلونة.            د- غرناطة.

أندلس قبيل سقوطها؟- ٣ اإلى كم منطقة انقسمت ال�

اأ- ١٧منطقة.          ب- ١٨ منطقة.       ج- ١٩منطقة.      د- ٢٠ منطقة. 

أندلس؟ - ٤ من بنى مدينة الزهراء في ال�

ب- عبد الرحمن الناصر.    ج- موسى بن نصير.    د- طارق بن زياد. اأ- عبد الرحمن الداخل. 

سلامّي في الاأندلس. السؤال الثاني: اأعلِّل: سقوط الحكم العربي الاإ

السؤال الثالث: اأذكر شروط تسليم غرناطة. 

سبان تجاه المسلمين بعد سقوط الاأندلس. السؤال الرابع: اأناقُش سياسة الاإ

ح الهدف من تاأسيس محاكم التفتيش في الاأندلس. السؤال الخامس: اأوضِّ

اأختبر نفسي 

اأثر ال�نقسام والتجزئة على وحدة الدولة وقّوتها.	 

مشروع الَوحدة: 
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سلامّي العالم الاإ  الوحدة
الخامسة

نتاأّمل، ونفّكر:

ــا  ــة، وّحده ــاس مختلف ــراق واأجن ــن اأع ــدة م ــت شــعوبًا عدي ــة جمع ــة وحضاري ــة جغرافي رقع
ــى وحــدات سياســية. ــمة اإل ــا مقّس ســلامّي لكنّه ــن الاإ الدي
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ســلامّي،  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة اأن يكونــوا قادريــن علــى تعريــف العالــم ال�إ

وتحديــد موقعــه فلكيــاً وجغرافيــاً، واســتنتاج اأهميتــه بالنســبة للعالــم، وتحديــد التوزيــع الجغرافــي 

ســلاميّ بفلســطين، ويتــمّ ذلــك مــن خــلال تحقيــق الاآتــي: لســكّانه،  وتحديــد مظاهــر ال�هتمــام ال�إ

تعيين المواقع الجغرافية الواردة في الوحدة على خرائط جغرافية وتاريخية.. ١

رسم خريطة فلسطين، وتعيين المواقع عليها.. ٢

عمل مجسمات لمظاهر السطح )التضاريس( في فلسطين.. ٣

تنظيم معارض صور ورسومات حول موضوعات المادة الدراسية.. ٤

توظيف مهارات التعاون والعمل الجماعي، والحوار والنقاش، واحترام الراأي ال�آخر في . ٥

قضايا حياتية.

كتابة تقارير واأبحاث علمية جغرافّية وتاريخّية حول موضوعات المادة الدراسية.. ٦

عمل مقاطع فيديو واأفلام تعليمية عن فلسطين.. ٧
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يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سلامّي: الموقع الفلكي والجغرافي للعالم الاإ

نشاط )1(: نلاحظ الخريطة، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليها:

سلامّي. . ١ د الموقعين الفلكي والجغرافي للعالم ال�إ نُحدِّ
سلامّي.. ٢ نُسّمي بعض الدول في العالم ال�إ

سلامّي.٣.  نستنتج المقصود بالعالم ال�إ

سلامي.. ١ تحديد الموقع الفلكي والجغرافي للعالم ال�إ

سلامّي.. ٢ يَّة موقع العالم ال�إ بيان اأَهمِّ

سلامّي.. ٣ استنتاج مدى التكامل ال�قتصادّي بين دول العالم ال�إ

سلامّي واأهميته موقع العالم الاإ ْرس  الدَّ
الاأول

سلامي خريطة )١١(: العالم ال�إ
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 اأنا تعلمت:
ســلامّي رقعــة جغرافيــة حضاريــة يقــع معظمــه فــي قارتــّي اآســيا واإفريقيــا، وجــزء منــه فــي قــارة  العالــم الاإ
اأوروبــا، وشــاركت فــي تكوينــه مجموعــة مــن الشــعوب، تعيــش فــي وحدات سياســية مســتقلة، دينها الرســمي 

ســلام، ويضــّم الــدول العربيــة، واأخــرى اإســلامّية غير عربية. ال�إ
ســلامّي فــي معظمــه فــي نصــف الكــرة الشــمالي، يمتــد بيــن دائرتــي عــرض )١٠°(  يقــع العالــم الاإ

جنــوب خــط ال�ســتواء اإلــى )٥٠°( شــماله، وبيــن خطــي طــول )١٨°( غــرب غرينتــش )١٤٠°( شــرق غرينتــش.
ســلامّي موقعــًا جغرافيــًا مهمــاً بالنســبة لقــاّرات العالــم، والبحــار والمحيطــات المجــاورة،  يشــغل العالــم ال�إ
فهــو ُيطــّل بواجهــات بحريــة واســعة علــى كل مــن المحيــط الهنــدي وال�أطلســي، والبحــر المتوســط، ويتحكّــم 
ــة، منهــا ممــّر ملقــا فــي جنــوب  فــي العبــور اإلــى هــذه المســطحات المائيــة عبــر مضائــق وممــرات مائيــة ُمِهمَّ

شــرق اآســيا، ومضيــق بــاب المنــدب، ومضيــق جبــل طــارق، وقنــاة الســويس.

سلامّي: يَّة العالم الاإ اأَهمِّ

َور، ثّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليها: نشاط )2(: نلاحظ الصُّ

سلامّي.. ١ يَّة العالم ال�إ نستنتج اأَهمِّ

نُعطي اأسماء دول اإسلامّية توضح اأهميته في المجال�ت الدينية وال�قتصاديّة.. ٢

)٢()١(

)٤()٣(
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 اأنا تعلمت:

ــرة عــرض  ــد عــن ٦٨ دائ ــا يزي ــى م ــداده الواســع عل ســلامّي مــن خــلال امت ــم الاإ ــة العال يَّ ــرز اأَهمِّ تب

ــة والبشــرية،  ــة الطبيعي ــوارده ال�قتصاديّ ــة وم ــوع اأقاليمــه المناخي ــي تن ــا اأســهم ف ــوب؛ م ــن الشــمال والجن بي

ــة اأّدى اإلــى تعزيــز صلاتــه وعلاقاتــه السياســّية والتجاريـّـة والثقافّيــة بــدول  واإشــرافه علــى مســطحات مائيــة ُمِهمَّ

ــة فــي دعــم مكانتــه  العالــم قديمــاً وحديثــاً، واأّدى تحكّمــه فــي عــدد مــن المضائــق والممــرات المائيــة الُمِهمَّ

ســتراتيجية، كمــا اأن اتســاع مســاحته علــى شــكل كتلــة متجانســة مــن حيــث مظاهــر الســطح دون عوائــق  ال�إ

طبيعيــة، ســاهم فــي تطــور التواصــل بيــن دولــه.

سلامّي: التكامل الاقتصادّي بين دول العالم الاإ

برتقال يافاصيد ال�أسماك في غزهاستخراج النفط في الخليج العربي

غابات اإندونيسياصناعة الصابون صناعة تكنولوجية

سلامّي.. ١ تعّدد الثروات ال�قتصاديّة في العالم ال�إ

سلامّي.. ٢ ثروات اقتصادية اأخرى في العالم ال�إ

ور، ثّم نستنتج: نشاط )3(: نلاحظ الصُّ
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  اأنا تعلمت:

ســلامّي، وتتفــاوت فــي حجمهــا  تشــكل الثــروات الاقتصادّيــة دعامــة اأساســية لتطويــر العالــم ال�إ

ــا  ــة؛ م ــدول النامي ــات ال ســلامّي ضمــن اقتصادي ــم ال�إ ــف اقتصــاد العال ــة واأخــرى، وُيصنّ ــن دول وتوزيعهــا بي

ــة بيــن التكتــلات  برازهــا كقــوة اقتصاديــة ُمِهمَّ يحتــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل ال�قتصــادّي بيــن دولــه ل�إ

أنشــطة ال�قتصاديـّـة  ال�قتصاديـّـة العالميــة، ومــن اأبــرز الثــروات الاقتصادّيــة الزراعــة، الَّتــي تَُعــّد مــن بيــن ال�

أقاليــم المناخيــة، وتنــوع  أنشــطة نظــراً لتوفــر المقومــات مــن تنــوع ال� ــة القديمــة، وتتصــّدر قائمــة ال� التقليدي

ــاه، والمقومــات البشــرية اللازمــة للزراعــة.  ــر مــوارد المي ــة واأشــكالها وخصائصهــا، وتواف الترب

ســلامّي فائضــاً فــي  ونظــراً لتوافــر مســاحات شاســعة مــن المراعــي، فقــد حّققــت بعــض دول العالــم ال�إ

نتــاج الحيوانــي، كمــا فــي الســودان وتشــاد. ال�إ

أنهار،  سلامّي مهنة صيد الاأسماك في المحيطات والبحار والبحيرات وال� ويمارس سكّان العالم ال�إ

سلامّية في اإنتاج ال�أسماك  نتاج العالمي. ومن اأهم الدول ال�إ نتاج اإلى حوالي )١٥% ( من ال�إ حيث يصل ال�إ

سفنج، وملح الطعام. اإندونيسيا، والمغرب، كما يمتلك ثروات مائية اأخرى مثل اللؤلؤ، وال�إ

ســلامّي، كمــا فــي دول الخليــج  ــة فــي دول العالــم ال�إ ــة الُمِهمَّ وُيعــّد البتــرول مــن المــوارد ال�قتصاديّ

العربــي، واإيــران، والعــراق، ودول المغــرب العربــي.

ســلامّي بتنــوّع ثرواتــه المعدنيــة نظــراً ل�متــداده علــى مســاحات واســعة، ومــن        ويتمّيــز العالــم الاإ

اأهــم معادنــه الحديــد، والمنجنيــز، والفوســفات، والنحــاس كمــا فــي دول المغــرب العربــي.

ســلامّي مــن مــواد خــام، ومصــادر الطاقــة، اإضافــة لوفــرة  ــة فــي العالــم ال�إ اإّن تنــّوع المــوارد ال�قتصاديّ

أيــدي العاملــة، وال�أســواق، اأّدى اإلــى تطــّور الصناعــات التجميعيــة، والغذائية، والمعدنية،  أمــوال، وال� رؤوس ال�

والكيميائية.

سلامّي. اأثر الثروات الاقتصادّية وتوزيعها على تحقيق التكامل الاقتصادّي بين دول العالم الاإ

نفّكر ونناقش:
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ

سلامّي فلكّياً؟. ١ ما امتداد العالم ال�إ

اأ- من ١٢° جنوب خط ال�ستواء اإلى ٥٧° شماله. 

ب- من ١٣ ْجنوب خط ال�ستواء اإلى ٥٥° شماله.

ج- من ٢٠° جنوب خط ال�ستواء اإلى ٥٨° شماله.

د- من ١٧° جنوب خط ال�ستواء اإلى ٥٢° شماله.

نتاج الحيواني؟. ٢ ما الدولتان اللّتان حققتا فائضاً في ال�إ

ب- العراق وسوريا.       ج- السودان وتشاد.     د- المغرب وتونس.  اأ- مصر والسعودية. 

يَّة في دول الخليج العربي؟. ٣ ما المورد ال�قتصادّي ال�أكثر اأَهمِّ

اأ- الفوسفات.        ب- الحديد.         ج- البترول.            د- المنجنيز. 

ر تطوّر الصناعات التجميعية، والغذائية، والمعدنية، والكيميائية في   السؤال الثاني: اأفسِّ

سلامّي.      العالم الاإ

سلامّي. يَّة الموقع الجغرافّي للعالم الاإ السؤال الثالث: اأبيُِّن اأَهمِّ

سلامّي. السؤال الرابع: اأعطي اأمثلة على الثروات الاقتصادّية في العالم الاإ

سلامّي. يَّة تحقيق التكامل الاقتصادّي بين دول العالم الاإ  السؤال الخامس: اأستنتج اأَهمِّ

اأختبر نفسي: 
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ُيَتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سلامّي وتوزيعهم الجغرافي: سّكان العالم الاإ

نشاط )1(: نلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نجيب عن السؤالين اللَّذين يلها:

سلامّي.. ١ ر اختلاف توزيع المسلمين من دولة ل�أخرى في العالم ال�إ نَُفسِّ

 نُسّمي بعض الدول العربّية ال�آسيوية الَّتي فيها نسبة المسلمين ٥٠% فاأكثر.٢. 

سلامّي، وتوزيعهم الجغرافي. . ١ معرفة عدد سكّان العالم ال�إ

سلامّي. . ٢ بيان مراكز الثقل السكّاني لشعوب العالم ال�إ

سلامّي.. ٣ توضيح التركيب اللغوي لسكّان العالم ال�إ

سلامّي  شعوب العالم الاإ
ْرس  الدَّ
الثاني

سلامي خريطة )١٢(: التوزيع الجغرافي لسكّان العالم ال�إ
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    اأنا تعلمت:

ــى  ــلامّي عل س ــاون الاإ ــة التع ــم حســب ُمنظَّم ــاّرات العال ــي ق ســلامّي ف ــم ال�إ ــوّزع ســكّان العال يت

ســلامّية ٢٧  شــكل وحــدات سياســية فــي بعضهــا اأغلبيــة اإســلامّية، ففــي قــارة اآســيا يبلــغ عــدد الــدول ال�إ

دولــة، منهــا اإندونيســيا وماليزيــا وفلســطين. اأمــا فــي قــارة اإفريقيــا فيبلــغ ٢٦ دولــة، منهــا نيجيريــا ومصــر 

والســودان، وفــي قــارة اأمريــكا الجنوبيــة دولتــان همــا: ســورينام وغويانــا، بينمــا فــي قــارة اأوروبــا توجــد 

األبانيــا، وكســوفو، وجــزء مــن تركيــا.

ســلامّي فــي المناطــق الســاحلية الَّتــي تتميــز بالمنــاخ المعتــدل،  يتركــز معظــم الســكّان فــي العالــم ال�إ

والموقــع الجغرافــي، والتربــة الخصبــة، خاّصــة الــدول الُمطلـّـة علــى البحــار، ويقــّل تركّزهــم فــي المناطــق 

الداخلّيــة خاّصــة الصحراويـّـة باســتثناء وادي النيــل.

ســلامي بارتفــاع نســبة معــدل�ت الخصوبــة، وقلــة الوفيــات، ل�أســباب منهــا: الثقافــة  يمتــاز العالــم ال�إ

الدينيــة وال�جتماعّيــة، والــزواج المبكــر، وتحســن المســتوى الصحــي والغذائــي، الـّـذي قلـّـل مــن معــدل�ت 

الوفيــات، فمثــلاً بلغــت نســبة معــدل�ت الخصوبــة فــي فلســطين )٤,١( مولــود.

يعّد قطاع غزة من اأكثر المناطق ازدحاماً بالسكان في العالم.

نفّكر، ونناقش:

نبحث، ونعدُّ تقريرًا:

سلامي. عدد المسلمين في العالم ال�إ
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سلامّي: مراكز الثقل السّكاني لشعوب العالم الاإ

نشاط )2(: نقراأ الجدول الاآتي، ثّم نقوم بما ياأتي:

عدد الّسكان في العام الدولة
2020م )بالمليون(

عدد الّسكان في العام الدولة
2020م )بالمليون(

102,33مصر2٧3,٥2اإندونيسيا

220,89باكستان83,99اإيران

8٤,33تركيا16٤,68بنغلادش

206,13نيجيريا

سلامي جدول )١(:مراكز الثقل السكاني في العالم ال�إ

سلامّية في الجدول ترتيباً تنازلياً حسب عدد السكّان.. ١ نرتّب الدول ال�إ

يَّة وجود دول اإسلامّية ذات ثقل سكّاني. . ٢ نستنتج اأَهمِّ

  اأنا تعلمت:

ــّد الدولــة ال�أكثــر  ســلامّي علــى دول ذات ثقــل ســّكاني مثــل اإندونيســيا الَّتــي تَُع يشــتمل العالــم ال�إ

ســلامّي، تليهــا الباكســتان، ثــّم بنغــلادش، حيــث يشــكّل ســكّان هــذه الــدول حوالــي  ســكّاناً فــي العالــم ال�إ

ســلامي.  )٣٦%( مــن مجمــوع الســكّان المســلمين فــي العالــم ال�إ

ورغــم اأن الهنــد والصيــن دولتــان غيــر اإســلامّيتين، اإل� اأنــه يوجــد بهمــا عــدد كبيــر مــن المســلمين، 

وهــذا العــدد فــي زيــادة مســتمّرة، وهنالــك دول اإســلامّية يعــّد المســلمون فيهــا اأقلّيــات بالنســبة للعــدد الكلــي 

للســكّان مثــل ســورينام وغويانــا. 
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سلامّي : الاأصول اللغوية لسّكان العالم الاإ

مكان انتشارها مثالالاأصول اللغوية 

الدول العربّية اللغة العربّية السامية 

يرانية – الاأوردية الهندو اآرية  الباكستان - اإيرانالاإ

ندونيسية الملاوية اإندونيسيا – ماليزيا - تركيا الماليزية - الاإ

نيجيريا – السنغال الهاوسا النشادية 

سلامي جدول )٣(:ال�أصول اللغوية لسكان العالم ال�إ

سلامّي بتعلّم اللغة العربّية. . ١ ر اهتمام شعوب العالم ال�إ نَُفسِّ

سلامّي.. ٢ نستنتج تعّدد اللغات في العالم ال�إ

 اأنا تعلمت: 

أعــراق، حيــث يشــتمل  ســلامّي اإلــى تعــّدد ال� يعــود التنــوع فــي التركيــب اللغــوي فــي العالــم الاإ

آراميــة،  علــى اأربعــة اأصــول لغويــة منهــا: مجموعــة اللغــات الســامية مثــل اللغــات: العربّيــة، وال�آشــورية، وال�

وتنتشــر هــذه اللغــات فــي المنطقــة الممتــدة مــن اإيــران شــرقا حتّــى المحيــط ال�أطلســي غربــاً مــروراً بجميــع 

أورديــة فــي الباكســتان،   يرانيــة، وال� الــدول العربّيــة، ومجموعــة اللغــات الهنــدو اآريــة، ومنهــا اللغــات: ال�إ

ومــن مناطــق انتشــارها جنــوب شــرق تركيــا، وباكســتان، وبنغــلادش، وغيرهــا، ومجموعــة اللغــات الملاوية 

وتنتشــر فــي اإندونيســيا، والصيــن، وغيرهمــا، ومجموعــة اللغــات الزنجيــة ومنهــا لغــة النيجــر الكونغوليــة، 

وتنتشــر فــي الســنغال، ونيجيريــا، وغيرهمــا.

ســلامّي بلغــت ٢٠-٣٠% مــن مجمــوع اللغــات   اإن نســبة المتحدثيــن باللغــة العربّيــة فــي العالــم ال�إ

يَّــة خاّصــة لكونهــا لغــة القــراآن الكريــم؛ ولهــذا  ســلامّي، وتكتســب اللغــة العربّيــة اأَهمِّ المتداولــة فــي العالــم ال�إ

ســلامّية علــى تعلمهــا. تُقبــل الشــعوب ال�إ

نشاط )3(: نقراأ الجدول الاآتي، ثّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليه:
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:    السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ

سلامّي؟ ١. اأين يزداد تركّز السكّان في العالم ال�إ

ب- المناطق الصحراويّة.    ج- المناطق الجبلّية.    د- المناطق الساحلّية.  اأ- المناطق الداخلّية. 

سلامّي سكّاناً؟  ٢. ما اأكثر دول العالم ال�إ

د- اإندونيسيا. ج- نيجيريا.   ب- مصر.    اأ- الباكستان.  

سلامّي؟  ٣. كم تبلغ نسبة المتحدثين باللغة العربّية في العالم ال�إ

د-٤٠-٥٠% ج-٣٠-٤٠%    ب- ٢٠-٣٠ %    اأ- ١٠-٢٠%   

ر ما يلي: السؤال الثاني: نُفسِّ

سلامّي.  ٢. تعّدد اللغات في العالم ال�إ ١. ارتفاع معدل�ت الخصوبة في فلسطين.  

السؤال الثالث: اأوازن بين مجموعة اللغات السامية والنشادية من حيث مكان انتشارها.

السؤال الرابع: نعّين على خريطة العالم الصّماء:

قاّرات: اآسيا، واإفريقيا، واأوروبا، واأمريكا الجنوبّية.

مسطحات مائية: المحيط ال�أطلسّي، والمحيط الهندّي، والبحر المتوسط، والبحر ال�أحمر، ومضيق جبل طارق.

ُدَول: فلسطين، واإندونسيا، ونيجيريا، وماليزيا، وباكستان، واألبانيا، وسورينام.

اأختبر نفسي: 
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يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

موقع فلسطين الفلكي والجغرافي:

نشاط )1(: نلاحظ خريطتّي الوطن العربي وفلسطين، ثم نقوم بما ياأتي:

خريطة )١٣(: الموقع الجغرافي والفلكي لفلسطين

١. نبّين موقع فلسطين بالنسبة للوطن العربي.
٢. نحّدد الموقع الفلكي لفلسطين.

٣. نحّدد الموقع الجغرافّي لفلسطين.

سلامّي ْرس  فلسطين والعالم الاإ الدَّ
الثالث

سي
طل
أ  ال�

المحيط
البحر المتوسط

ليبيا مصر السعودية

العرب
حر 

ب
اليمن

السودان
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ط ا
حي

الم
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س
تون
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اإيران
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مان
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لبنان
لمغرب

 ا

 قارة اإفريقيا

ردن
أ ال�

خط ال�ستواء

ِفَلسطين

كم 0400800

قارة اآسيا

مدار السرطان
)23.5ْ ش(

الكويت

مارات
طرال�إ

ق

البحرين

قارة اأوروبا

ش
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ط غ
 خ

رقًا
 ش
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 ال
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حيفا

يافا
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بحيرة طبريا
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جنين

نابلس

رام الله
القدس

اأريحا

بيت لحم

الخليل

بئر السبع

عسقلان

غزة

ت
مي

 ال
حر

الب

خليج العقبة
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٢. بيان مظاهر التضاريس في فلسطين.. ١ تحديد الموقع الفلكي والجغرافي لفلسطين. 

سلامّي بفلسطين. ٣.  وصف مناخ فلسطين.        ٤. تفسير اهتمام العالم ال�إ

سلامّي. سلامّي.      ٦. تحديد اأهداف ُمنظَّمة التعاون ال�إ ٥. ذكر اأسباب نشاأة ُمنظَّمة التعاون ال�إ

٧. تقييم قرارات الُمنظَّمة الخاّصة بالقضّية الفلسطينّية.
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 اأنا تعلمت:

الموقــع الفلكــي: تقــع فلســطين بيــن دائرتــي عــرض )٣٠ َ, ٢٩ ْ( اإلــى )١٥ َ , ٣٣ ْ( شــمال 

ــا  ــش، ويحده ــرق خــط جرينت ــى )٤٠ َ , ٣٥ ْ( ش ــول )١٥ َ , ٣٤ ْ( اإل ــي ط ــن خط ــتواء، وبي خــط ال�س

مــن الشــمال ســوريا ولبنــان، ومــن الجنــوب خليــج العقبــة وصحــراء ســيناء، ومــن الشــرق ال�أردن، ومــن 

الغــرب: البحــر المتوســط، وتبلــغ مســاحتها )٢٧٠٢٧كــم٢(.

ــيا  ــّي اآس ــن قارت ــة الوصــل بي ــي حلق ــتراتيجية، فه ــة اس ــي باأهمي ــع فلســطين الجغراف ــز موق يتمي

واإفريقيــا، وممــرا لطــرق التجــارة العالميــة القديمــة؛ مــا جعلهــا مطمعــاً للغــزاة عبــر التاريــخ، فخضعــت قديمــاً 

للســيطرة المصريــة، والبابليــة، وال�أشــورية، واليونانيــة، والفارســية، والرومانيــة، والبيزنطيــة، كمــا احتلهــا 

أراضــي الفلســطينية عــدداً مــن المعــارك التاريخيــة المهّمــة كاأجناديــن،  الفرنجــة والمغــول؛ لذلــك شــهدت ال�

ــاً للاســتعمار البريطانــّي، ثــم ال�حتــلال الصهيونــّي. وحطيــن، وعيــن جالــوت. كمــا خضعــت حديث

تضاريس فلسطين: 

د المظاهر التضاريسّية في فلسطين. - نُحدِّ

نشاط )2(: نلاحظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي:

خريطة )١٤(: تضاريس فلسطين
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 اأنا تعلّمت:

ــي  ــال ف ــس، فتضــّم الجب ــوع التضاري ــاز بتن ــا تمت ــر مســاحة فلســطين اإل� اأنّه ــن صغ ــم م ــى الرغ عل

ــس،  ــل: نابل ــدن، مث ــن الم ــدد م ــا ع ــاً. وفيه ــل جنوب ــى الخلي ــمال�ً وحت ــل ش ــن الجلي الشــمال والوســط م

وجنيــن، والناصــرة، والخليــل، وكذلــك الســهول، مثــل: الســهل الســاحلي الفلســطيني الممتــد بمحــاذاة 

ــا،  ــا، وعــكا، وحيف ــاً، ومــن مــدن الســاحل ياف ــح جنوب ــى رف ــورة شــمال�ً اإل البحــر المتوســط مــن راأس الناق

وغــزة، وبعــض الســهول الداخليــة مثــل ســهل مــرج بــن عامــر، وهضبــة النقــب، ومــن مــدن الهضبــة بئــر 

الســبع، والاأغــوار ومــن مدنــه اأريحــا وبيســان. كمــا تضــم بعــض الاأوديــة والاأنهــار مثــل نهــر ال�أردن الــذي 

يصــب فــي البحــر الميــت، ونهــر العوجــا الــذي يُصــب فــي البحــر المتوســط قــرب يافــا.

ُمناخ فلسطين:

أقاليم المناخّية في فلسطين.. ١ نذكر اأهم ال�

نحّدد اأي اإقليم مناخي تتبع له منطقة سكننا.. ٢

نصف مناخ فلسطين صيفاً وشتاء.. ٣

نشاط)3(: نلاحظ الخريطة، ثمَّ نجيب عن الاأسئلة المجاورة: 

خريطة )١٥(: مناخ فلسطين
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  اأنا تعلمت:
 

تتمّيــز فلســطين بالتنــّوع المناخــّي مــا بيــن المنــاخ الصحــراوّي الجــاف وشــبه الصحــراوّي، ومنــاخ البحــر 

ــى اأخــرى، فترتفــع صيفــاً، وتنخفــض  المتوســط، وتختلــف درجــات الحــرارة فــي فلســطين مــن منطقــة اإل

ــة ال�أمطــار مــن منطقــة اإلــى اأخــرى، فتــزداد  شــتاًء. اأّمــا ال�أمطــار فتســقط فــي فصــل الشــتاء، وتتفــاوت كّمّي

علــى المناطــق الســاحلّية والغربّيــة والجبلّيــة؛ بســبب تاأثّرهــا بالريــاح القادمــة مــن البحــر المتوّســط، بينمــا تقــّل 

فــي المناطــق الجنوبّيــة والشــرقّية بســبب وجــود الجبــال التــي تمنــع وصــول الريــاح اإليهــا. 

سلامّي بفلسطين: اهتمام العالم الاإ

نشاط )٤(: نقراأ الاآية الكريمة، والحديث الشريف، ثم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

الاآية الكريمة:	 

قــال تعالــى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

ســراء :١( ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ ٹ رب  . )ال�إ

الحديث الشريف:	 

َّ اإِلَــى  َحــاُل اإِل�  عــن اأبــي هريــرة -رضــي اللــه عنــه-، عــن النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم- قــال: » ل� تَُشــدُّ الرِّ
أْقَصــى «. )رواه البخــاري ومســلم( َثلاَثــِة َمَســاِجد: الَمْســِجِد الَحــَرام َوَمْســِجِدي َهــَذا َوالَمْســِجِد ال�

سلامّي.. ١ سراء والمعراج في التاريخ ال�إ يَّة رحلة ال�إ ر اأَهمِّ نَُفسِّ

نستنتج العلاقة بين المسجد الحرام والمسجد ال�أقصى.. ٢

سلامّي بفلسطين.. ٣ ر اهتمام العالم ال�إ نَُفسِّ

نناقش فضائل المسجد ال�أقصى.٤. 
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 اأنا تعلمت:

اأقــدس  مــن  الاأقصــى  المســجد  يعــّد 
ــد المســلمين؛ فهــو مــن المســاجد  المســاجد عن
الَّتــي تُشــّد اإليهــا الرحــال، وهــو اأولــى القبلتيــن، وثانــي 
المســجدين، وثالــث الحرميــن، واإليــه اأْســِرَي برســول 
ــة  ــن مكــة المكرم ــه وســلم- م ــه علي ــى الل ــه -صل الل
اإلــى بيــت المقــدس فــي فلســطين علــى دابــة البــراق،  
ــرة مــن  ــى لفت أول ــة المســلمين ال� ــْدس قبل ــت الُق وكان

ــة للهجــرة.  ــي الســنة الثاني ــة المشــرفة ف ــى الكعب ــة اإل ــل القبل ــم تحوي ــل اأن يت الزمــن قب

اإن احتــلال فلســطين فــي عــام ١٩١٧م مــن قبــل بريطانيــا، وتســليمها للصهاينــة فــي عــام ١٩٤٨م، ثــّم 
احتــّل الصهاينــة مــا تبّقــى مــن فلســطين فــي عــام ١٩٦٧م، وســقوط القــدس باأيديهــم؛ اأثــار حفيظــة المســلمين 
والعــرب علــى المســتويين الرســمي والشــعبي فــي العالــم، واأصبحــت قضيــة فلســطين والقــدس هــي قضية 

المســلمين والعــرب الاأولــى لقدســيتها بعــد مكـّـة المكرمــة والمدينــة المنــورة.

سلامّي:  نشاأة ُمنظَّمة التعاون الاإ

نصف ما نشاهده في الصورة.. ١
نناقش مسؤولية ال�حتلال الصهيوني عن حماية ال�أماكن المقّدسة، كاإحراق المسجد القبلي في . ٢

المسجد ال�أقصى بتاريخ ١٩٦٩/٨/٢١م.

المسجد الاأقصى المبارك

نشاط )٥(: نلاحظ الصورة، ثّم نقوم بما ياأتي:
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    اأنا تعلمت:

ــي المســجد  ــي ف ــار اإحــراق المســجد القبل اأث
ســلامّية،  ال�أقصــى رّدات فعــل للشــعوب العربّيــة وال�إ
ضــراب العــام فــي كل البــلاد  تمثّلــت فــي اإعــلان ال�إ
ســلامّية بتاريــخ٢٣/اأب/١٩٦٩م، وعلت  العربّيــة وال�إ
ال�أصــوات الشــعبّية والرســمّية مطالبــة بعقــد مؤتمــر 
ســلامّية  ــة ال�إ أم ــة ال� ــع عــن كرام قمــة اإســلامّي يداف
الصهيونــّي  للعــدوان  ويتصــّدى  ومقّدســاتها، 
علــى القــدس مــن خــلال حشــد القــوى العربّيــة 
ســلامّية، ونجــح زعمــاء نحــو خمــس وعشــرين  وال�إ
دولــة عربيــة واإســلامّية فــي عقــد مؤتمــر اإســلامّي 

ــام ُمنظَّمــة المؤتمــر  ــذي اأســس لقي ــول/١٩٦٩م، ال ــي ٢٥ /اأيل ــة ف ــاط بالمملكــة المغربي ــي الرب ــري ف تحضي
ــب.  ــة مراق ــر بصف ــي المؤتم ــر الفلســطينّية ف ــة التحري ــد شــاركت ُمنظَّم ســلامّي، وق ال�إ

خارجيــة  لــوزراء  ١٩٧٠م  عــام  مــن  اآذار  مــن  أّول  ال� فــي  اإســلامّي  مؤتمــر  اأول  ُعقــد 
للُمنظَّمــة  عامــة  اأمانــة  اإنشــاء  وقــّرر  الســعودية،  العربّيــة  بالمملكــة  جــّدة  فــي  ســلامّية  ال�إ الــدول 
مدينــة  واختيــرت  العمــل،  وتنســيق  ال�أعضــاء  الــدول  بيــن  ال�تصــال  لضمــان  عــام  اأميــن  يراأســها 
الدائــم. المقــر  ســتكون  حيــث  القــدس،  تحريــر  بانتظــار  للُمنظَّمــة،  مؤقتــًا  مقــرًا  جــدة 
ســلامّية الثانــي فــي مدينــة ل�هــور فــي باكســتان بتاريــخ ٢٢-٢٤/ شــباط/١٩٧٤م،  ُعقــد مؤتمــر القمــة ال�إ

وفيــه اأصبحــت ُمنظَّمــة التحريــر الفلســطينّية 
ــر  ــة المؤتم ــي ُمنظَّم ــة ف ــل العضوي عضــوًا كام
ســلامّي. وفــي حزيــران ٢٠١١م خــلال الــدورة  الاإ
الثامنــة والثلاثيــن لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول 
ال�أعضــاء الَّتــي عقــدت فــي كازخســتان تحــّول اســم 
ســلامّي( اإلــى  الُمنظَّمــة مــن )ُمنظَّمــة المؤتمــر ال�إ

ســلامّي(. ــاون الاإ ــة التع )ُمنظَّم
مــن  ســلامّي  الاإ التعــاون  ُمنظَّمــة  تعــّد 
الُمنظَّمــات الدولّيــة الكبــرى فــي العالــم، واشــترط 

ــزم باأهــداف  ــة مســلمة، وتلت أمــم المتحــدة، وذات اأغلبي ــي ال� ــة عضــواً ف ــة الُمنظَّمــة اأن تكــون الدول ــي عضويّ ف
الُمنظَّمــة وميثاقهــا.
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سلامّي: اأهداف ُمنظَّمة التعاون الاإ

 
نشاط )6(: نقراأ النّّص، ثّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليه:

ســلامّي عنــد تاأسيســها عهــداً بالســعي بــكل الوســائل لتحريــر  تضّمــن ميثــاق ُمنظَّمــة التعــاون ال�إ

ســلامّية الحاديــة عشــرة الَّتــي عقــدت فــي مدينــة دكار  القــدس مــن ال�حتــلال الصهيونــّي... وفــي القمــة ال�إ

ســلامّي  عاصمــة الســنغال يومــي )١٣ و١٤( اآذار ٢٠٠٨م، ُحــّددت اأهــداف الُمنظَّمــة فــي تعزيــز التضامــن ال�إ

بيــن الــدول ال�أعضــاء، ودعــم التعــاون فــي المجــال�ت السياســّية، وال�قتصاديّــة، وال�جتماعّيــة، والثقافّيــة، 

أماكــن المقّدســة، ودعــم كفــاح الشــعب الفلســطينّي، ومعاونتــه  والعلمّيــة، والتكنولوجّيــة، وحمايــة ال�

أراضــي الُمحتلّــة مــن ال�حتــلال الصهيونــّي.  ل�ســتعادة حقوقــه المشــروعة، وتحريــر ال�

سلامّي كما ورد في ميثاق عام ٢٠٠٨م.. ١ ص اأهداف ُمنظَّمة التعاون ال�إ نُلخِّ

سلامّي.. ٢ نُبيِّن مجال�ت التعاون بين دول ُمنظَّمة التعاون ال�إ

    اأنا تعلمت:

ســلامّي لحمايــة مصالحهــا الحيويـّـة، وتســوية النزاعــات والصراعــات الَّتــي تكون اأّي  تســعى ُمنظَّمــة التعــاون ال�إ

أمــن الدولّييــن، وتعزيــزاً للعلاقــات بيــن مختلــف شــعوب العالــم. مــن الــدول ال�أعضــاء طرفــاً فيهــا دعمــاً للســلم وال�

ســلامّي بيــن الــدول ال�أعضــاء، وصــون وحمايــة المصالــح المشــتركة  وتعزيــز التعــاون والتضامــن ال�إ

ســلامّية لصيانــة كرامتهــا واســتقلالها، وحقوقهــا الوطنّيــة، وحماية  للمســلمين، ودعــم كفــاح جميــع الشــعوب ال�إ

ال�أماكن المقّدســة، ودعم كفاح الشــعب الفلســطينّي، ل�ســتعادة حقوقه المشــروعة وتحرير ال�أراضي الُمحتلّة، 

والعمــل علــى محــو التفرقــة العنصريـّـة وجميــع ال�أشــكال ال�ستعماريــّـة فــي العالــم، والرقــي بالعلــوم والتكنولوجّيا 

ســلامّية لتســهيل فهــم القــراآن الكريــم، واإحيــاء  أقطــار ال�إ وتشــجيع البحــث العلمــّي، وتعليــم اللغــة العربّيــة فــي ال�

ســلامّي، والعمــل علــى نشــره. التــراث ال�إ

نبحث، ونُِعدُّ تقريرًا:

سلامّي في تعزيز صمود الفلسطينّيين في القدس الشريف.  دور صندوق القدس التابع لُمنظَّمة التعاون ال�إ
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سلامّي الخاّصة بالقضّية الفلسطينّية:  قرارات ُمنظَّمة التعاون الاإ

نشاط )٧(: نقراأ النّّص، ونستنتج، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليها:

حظيــت القضّيــة الفلســطينّية والقــدس الشــريف علــى اإجمــاع اإســلامّي فــي معظــم قــرارات مؤتمــرات 
أراضــي العربّيــة الُمحتلـّـة، وعلــى راأســها  الُمنظَّمــة، الَّتــي نّصــت علــى مطالبــة الصهاينــة بال�نســحاب مــن ال�
ــه مــن  القــدس الشــريف عاصمــة فلســطين، وتاأييــد حــّق الشــعب العربــي الفلســطينّي فــي جهــاده ونضال
اأجــل تحريــر اأرضــه، وتقديــم الدعــم المــادي والمعنــوّي علــى جميــع المســتويات، واعتبــار ُمنظَّمــة التحريــر 

الفلســطينّية الممثــل الشــرعّي والوحيــد للشــعب العربــي الفلســطينّي فــي اأماكــن تواجــده كافــة.

سلامّي بخصوص القضّية الفلسطينّية.. ١ د اأبرز القرارات الصادرة عن ُمنظَّمة التعاون ال�إ نُعدِّ

سلامّي من ُمنظَّمة التحرير الفلسطينّية.. ٢ نُبيِّن موقف ُمنظَّمة التعاون ال�إ

   اأنا تعلمت: 

سلامّي عدة قرارات خاّصة بالقضّية الفلسطينّية من اأبرزها:  صدر عن ُمنظَّمة التعاون الاإ

أمــم المتحــدة باإنهــاء ال�حتــلال الصهيونــّي، وتحريــر ال�أرض العربّيــة  مطالبــة المجتمــع الدولــّي ُمَمثَّــلاً بهيئــة ال�

والفلســطينّية عــام ١٩٦٧م، بمــا فيهــا مدينــة القــدس الشــريف، وال�عتــراف بُمنظَّمــة التحرير الفلســطينّية ممثلاً شــرعّياً 

ووحيــداً للشــعب الفلســطينّي، وحثـّـت الــدول ال�أعضــاء علــى فتــح مكاتــب تمثيــل لُمنظَّمــة التحريــر الفلســطينّية فــي 

ســلامّية، ودعمــت عضويــة فلســطين فــي الُمنظَّمــات والهيئــات الدولّيــة. جميــع العواصــم العربّيــة وال�إ

ســلامّي،  ونّظمــت الدعــم السياســّي والاقتصــادّي للفلســطينيين مــن خــلال صنــدوق التضامــن ال�إ

وطالبــت جميــع الــدول ال�أعضــاء باإصــدار طابــع بريــد خــاص يحمــل اســم فلســطين، ُيدفــع ريعــه لُمنظَّمــة 

ــة  ــة المغربي ــراف المملك ــدس الشــريف باإش ــة الق ــدس، ولجن ــدوق الق ــر الفلســطينّية، واأسســت صن التحري

أماكــن المقّدســة.  أمــوال لدعــم مؤسســات القــدس وســكّانها وحمايــة ال� لتنظيــم العمــل السياســّي، وجمــع ال�

ــدول  ــع ال ــي جمي ــة فلســطين وتاريخهــا ف ــى تدريــس جغرافي ــدول الاأعضــاء عل ــت الُمنظَّمــة ال كمــا حثّ

ــة فلســطين، وتعزيــز دورهــم تجــاه تحريرهــا. يَّ ــة باأَهمِّ ســلامّية والعربّي ال�أعضــاء؛ لتوعيــة ال�أجيــال ال�إ
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اأختبر نفسي: 

ومــا  الفلســطينّية،  للاأراضــي  الصهيونــّي  ال�حتــلال  واأدانــت 

يمارســه مــن انتهــاكات بحــق الفلســطينّيين، مــن اســتيطان لــلاأرض 

الفلســطينّية وطمــس للمعالــم والمقّدســات، ومــا يرتبــط بهــا مــن 

غلاقــات  ســلب ال�أراضــي، وهــدم البيــوت، وال�عتقــال�ت، وفــرض ال�إ

ــع  ــدار الضــم والتوّس ــاء ج ــدن الفلســطينّية، وبن ــى الم والحصــار عل

العنصــرّي الّــذي التهــم ال�أرض الفلســطينّية، وقطــع التواصــل بيــن 

اأبنــاء الشــعب الواحــد، وعــزل مدينــة القــدس عــن محيطهــا، اإضافــة 

ــم. ــه عــن العال لحصــار قطــاع غــزة وعزل

كمــا اأّكــدت الُمنظَّمــة علــى الوقــوف بجانــب الشــعب الفلســطينّي فــي كفاحــه مــن اأجــل الحريــة 

وال�ســتقلال، وتحريــر ال�أرض والمقّدســات مــن دنــس ال�حتــلال الصهيونــّي بشــتى الوســائل، وطالبــت باإيجــاد 

حــل ســلمّي عــادل للقضيــة الفلســطينّية، يضمــن اإقامــة الدولــة الفلســطينّية، وعاصمتهــا القــدس الشــريف.

سلامّي في تعزيز صمود الشعب الفلسطينّي وتحقيق الاستقلال. دور ُمنظَّمة التعاون الاإ

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال الاأّول: اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز الاإ

سلامّية؟. ١ اأين ُعقد اأول مؤتمر اإسلامّي لوزراء خارجية الدول ال�إ

اأ- الرياض.        ب- مكة المكرمة.       ج- جّدة.            د- المدينة المنورة. 

سلامّي؟. ٢ في اأي عام تّم تعديل ميثاق ُمنظَّمة التعاون ال�إ

اأ- ٢٠٠٦ م.        ب- ٢٠٠٨ م.         ج- ٢٠١٠م.    د- ٢٠١١م.

سلامّي؟. ٣ ماذا يحمل طابع البريد الّذي طالب به اأعضاء ُمنظَّمة المؤتمر ال�إ

اأ- اسم فلسطين.    ب- اسم القدس.   ج- اسم المسجد ال�أقصى.  د- اسم قبة الصخرة. 

نفّكر، ونناقش:
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اإشارة )×( اأمام العبارة غير السؤال الثاني: اأضع اإشارة )✓( اأمام العبارة الصحيحة، و

 الصحيحة فيما ياأتي:

)     ( ١.  تبلغ مساحة فلسطين ٧٢٠٧٢كم٢.      

٢. يحّد فلسطين من الشمال سوريا ولبنان.               )     (

٣. تزداد كمية ال�أمطار في فلسطين على المناطق الشرقية والجنوبية.            )     (

السؤال الثالث: اأحّدد موقع فلسطين فلكّيًا.

السؤال الرابع: اأعّدد اأهم الاأقاليم المناخية الموجودة في فلسطين.

السؤال الخامس: اأصف مناخ فلسطين صيفًا وشتاًء.

السؤال السادس: اأذكر اأهم اأشكال التضاريس في فلسطين.

السؤال السابع: اأبّين اأهّمّية الموقع الجغرافّي لفلسطين.

سلامّي عند تاأسيسها. السؤال الثامن: اأذكر اأهداف ميثاق ُمنظَّمة التعاون الاإ

سلامّية على اإحراق المسجد الاأقصى عام 1969م.  السؤال التاسع: اأصُف ردة الفعل العربّية والاإ

من             للحّد  سلامّي  الاإ التعاون  ُمنظَّمة  اتّخذتها  الَّتي  جراءات  الاإ اأستنتُج  العاشر:   السؤال 

               انتهاكات الاحتلال بحقِّ الفلسطينّيين.

السؤال الحادي عشر: اأعلِّل الاآتي:

سلامّي. أمانة العامة لُمنظَّمة التعاون ال�إ اأ- اإنشاء ال�

سلامّي بفلسطين. ب- اهتمام العالم ال�إ

سلامّي الدول ال�أعضاء على تدرس جغرافية فلسطين وتاريخها. ج- حّث  ُمنظَّمة التعاون ال�إ

اأثر ال�حتلال الصهيوني على التنمية المستدامة في فلسطين.	 

مشروع الَوحدة: 
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 الوحدة
السادسة

نسان حقوق الاإ

نتاأّمل، ونفّكر:

ــش وحــده  ــا، يعي ــن وحمايته ــوق الاآخري ــة حق ــل رعاي ــه، ويهم ــم اإلا بحقوق ــن لا يهت م
ويمــوت وحــده.
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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�نتهــاء مــن دراســة الوحــدة، والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى 
نســان فــي اأثناء النزاعات المســلحة  نســاني الــذي يحمــي حقــوق ال�إ توضيــح مفهــوم القانــون الدولــي ال�إ
نســان، اإضافــة اإلــى  نســاني والقانــون الدولــي لحقــوق ال�إ والحــروب، والفــرق بيــن القانونــي الدولــي ال�إ
عاقــة، ودمجهــم فــي المجتمــع  حقــوق ال�أســرى فــي النزاعــات المســلحة وحقــوق ال�أشــخاص ذوي ال�إ

وفــق القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة والدوليــة. ويتــم ذلــك مــن خــلال تحقيــق الاآتــي:

توظيف مهارات التعاون، والعمل الجماعي، والحوار والنقاش، واإبداء الراأي، واحترام الراأي . ١

ال�آخر في قضايا حياتية مختلفة.

ممارسة التعلم الذاتي، من خلال الرجوع اإلى مصادر المعرفة المختلفة.. ٢

نساني في . ٣ تنفيذ مشاريع تربوية عن انتهاكات ال�حتلال الصهيوني للقانون الدولي ال�إ

فلسطين.

عاقة في المجتمع.. ٤ تنفيذ مشاريع تربوية تهدف اإلى دمج ال�أشخاص ذوي ال�إ

فادة من تجربة ال�أسر التي عانوا منها.. ٥ تنظيم مقابلات مع اأسرى فلسطينيين، وال�إ

كتابة تقارير واأبحاث علمية ذات علاقة بموضوعات الَوحدة.. ٦

تنظيم زيارات ميدانية ل�أسر الشهداء والجرحى وال�أسرى ومساندتهم والتضامن معهم.. ٧

المشاركة في الفعاليات الوطنية لمساندة ال�أسرى.. ٨

عمل مطويّات تعليمّية )بروشورات( توعوية حول موضوعات الَوحدة.. ٩
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نسان في الحروب حقوق الاإ ْرس  الدَّ
الاأول

 يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

نسانّي.. ١ توضيح مفهوم القانون الّدولّي ال�إ
نسانّي. . ٢ نسان، والقانون الّدولّي ال�إ استنتاج العلاقة بين قانون حقوق ال�إ
استنتاج حقوق ال�أسرى في الحروب.. ٣
بيان واقع ال�أسرى الفلسطينيين تحت ال�حتلال الصهيوني.. ٤

نسانّي: القانون الّدولّي الاإ

َور الاآتية، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليها: نشاط )1(: نُلاحظ الصُّ

)1()2(

)3()٤(
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ور.. ١ نستنتج الحقوق التي تّم انتهاكها في الصُّ

هل هذه الحقوق محمّية في الحروب؟ لماذا؟. ٢

ما القانون الذي يوفّر الحماية لهذه الحقوق في الحروب؟. ٣

   اأنا تعلمت:

نساني )قانون الحرب(، اأو قانون )النّزاعات المسلّحة(، وهو مجموعة من  ُيطلق على القانون الدولي ال�إ
آثار التي تسّببها النّزاعات المسلّحة على  المبادئ ال�أساسية، والقواعد القانونية التي تهدف اإلى الحّد من ال�
ناث، وكبار الّسّن، وال�أطفال، اأو الذين  ال�أشخاص الذين ل� يشاركون في القتال )المدنيين( من الذكور، وال�إ
اأصبحوا غير قادرين على المشاركة في الحرب، كالجرحى، وال�أسرى، وتمتّد الحماية لتشمل الممتلكات 
التي تُشكّل اأهدافاً عسكريّة، كالممتلكات الخاّصة، مثل ال�أماكن الّسكنّية والثقافّية، والممتلكات العاّمة، 
مثل دور العبادة، كالمساجد، والكنائس، والمتاحف، والمدارس، اإضافة اإلى توفير الحماية للطواقم الطّّبّية 
نسان،  نسانّي اإلى ضمان  احترام حقوق ال�إ نسانّية، ويهدف القانون الّدولّي ال�إ الّتي تقّدم المساعدات ال�إ

والتّخفيف من ويلات الحرب، والّدمار، والحّد من المعاناة النّاجمة عنهما.

نسان: نسانّي، والقانون الّدولّي لحقوق الاإ العلاقة بين القانون الّدولّي الاإ

نشــاط )2(: نُلاحــظ الّشــكل الاآتــي، ونناقــش الحقــوق المشــتركة بيــن القانــون الّدولــّي 
نســان: نســانّي، والقانــون الّدولــّي لحقــوق الاإ الاإ

القانون الّدولّي
نسان لحقوق الاإ

القانون الّدولّي
نسانّي الاإ

نسان نسانّي، والقانون الّدولّي لحقوق ال�إ العلاقة بين القانون الّدولّي ال�إ
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   اأنا تعلمت:

ــّي  ــون الّدول ــة الســلم، واأّن القان ــق فــي حال نســان ُيطبَّ ــّي لحقــوق ال�إ ــون الّدول ــاأّن القان كان ال�عتقــاد ب

ــة: آتي ــاً؛ للاأســباب ال� ــس دقيق ــك لي ــزاع المســلّح، ولكــّن ذل ــي حــال�ت النّ ــق ف نســانّي ُيطبَّ ال�إ

ــّم -  ــر، ويت نســان يمكــن اأن تتاأثّ ــوق ال�إ ــّي لحق ــون الّدول ــا القان ــي يتضّمنه ــة الت نســان ال�أصيل ــوق ال�إ حق

انتهاكهــا فــي اأوقــات الّســلم، واأوقــات الحــرب اأيضــاً، لهــذا فالــّراأي الّســائد اأنَّ تطبيــق القانــون الّدولــّي 

ــزاع المســلّح. ــي حــال�ت النّ ــى ف نســان يســتمّر حت ــوق ال�إ لحق

َول -  َول المتحاربة، ويجب على هــذه الدُّ نســان، والعمــل بهــا داخــل حــدود الــدُّ اســتمرار تطبيــق حقــوق ال�إ

ــف الحكومــات، بحجــة اأّن الّدولــة فــي حالة حرب. حمايــة حقــوق شــعوبها مــن تعسُّ

ــي كّل  ــا ف ــي يجــب حمايته ــا الت ــوق المشــتركة بينهم ــاك بعــض الحق ــك، فهن ــن ذل ــم م ــى الّرغ وعل

أوقــات فــي الّســلم، والحــرب، منهــا: حظــر التّفرقــة بســبب الجنــس، اأو الِعــرق، اأو اللّغــة، اأو الّديــن، والحّق  ال�

نســانّية،  فــي الحيــاة، وحظــر التّعذيــب باأشــكاله كافـّـة، وحظــر المعاملــة القاســية الّتــي تحــّط مــن الكرامــة ال�إ

نســاني مــا ياأتــي: ْوليــة للقانــون الدولــي الاإ وحظــر العبوديــة. ومــن اأهــّم الاتّفاقيــات الدَّ

اأولاً- اتّفاقيات جنيف الاأربعة لسنة 19٤9م وهذه ال�تّفاقيات:

اتّفاقّيــة جنيــف الاأولــى؛ لتحســين حــال الجرحــى، والمرضــى فــي القــوات المســلّحة فــي 1. 

الميــدان، المؤرَّخــة فــي ٢١ اآب لســنة ١٩٤٩م.

ــي البحــار، ومرضاهــم، 2.  ــوات المســلّحة ف ــة؛ لتحســين حــال جرحــى الق ــف الثّاني ــة جني اتّفاقّي

ــي ٢١ اآب لســنة ١٩٤٩م. وغرقاهــم، المؤرَّخــة ف

اتّفاقّية جنيف الثّالثة بشاأن معاملة اأسرى الحرب، المؤّرخة في ٢١ اآب لسنة ١٩٤٩م.3. 

اتّفاقّيــة جنيــف الّرابعــة بشــاأن حمايــة الاأشــخاص المدنّييــن فــي وقــت الحــرب، المؤرَّخــة ٤. 

فــي ٢١ اآب لســنة ١٩٤٩م. 

أربع: ضافيان لسنة 19٧٧م، الملحقان باتّفاقيات جنيف ال� ثانيًا- البرتوكولان الاإ

ضافــّي الاأّول بحمايــة ضحايــا النّزاعــات المســلّحة الّدولّيــة، وَعدَّ حــركات التّحرير 1.   البروتوكــول الاإ

أنظمــة العنصريّــة،  الوطنّيــة، والحــروب الّتــي تخوضهــا ضــّد ال�ســتعمار، وال�حتــلال ال�أجنبــّي، وضــّد ال�

هــي نزاعــات َدْولِيَّــة، وَعــّد اأّن ال�ســتيطان لدولــة ال�حتــلال جريمــة حــرب.



٥٧

البروتوكــول الثّانــي الخــاّص بالنّزاعــات المســلّحة غيــر الّدولّيــة، فقــد وضــع الّضمانــات ال�أساســّية 2. 

نســانّية للاأشــخاص الّذين ل� يشــاركون في العملّيات العســكريّة، اأو ال�أشــخاص الّذين لم  بشــاأن المعاملة ال�إ

يعــودوا قادريــن علــى ال�شــتراك فيهــا، واأكـّـد علــى الحماية والّرعاية للجرحــى، والمرضى، والطّواقــم الطّّبّية، 

والشــارات الممّيــزة لهــم، كشــارة الّصليــب ال�أحمــر، والهلال ال�أحمــر، والبلّورة الحمراء )الكريســتالة(.

لِّيــة( لســنة 1989م: هيئــة قضائيــة َدْولِّيــة دائمــة، لهــا ســلطة  ْو ثالثــًا- ميثــاق رومــا )المحكمــة الجنائّيــة الدَّ
ممارســة اختصاصاتهــا علــى ال�أشــخاص اإزاء الجرائــم التــي يرتكبونهــا خــلال الحــروب، والتّحقيــق معهــم، 
ومعاقبتهــم. ومقــّر المحكمــة الجنائيــة الّدولّيــة فــي ل�هــاي بهولنــدا، ودخلــت حّيــز التنفيــذ منــذ عــام ٢٠٠٢م. 

حقوق الاأسرى في النّزاعات المسلّحة:

َورين، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليهما: نشاط )3(: نُلاحظ الصُّ

َور.. ١ نستنتج حقوق ال�أسرى الّتي تّم انتهاكها في الصُّ

اأِصُف شعوري لو كنُت مكان اأحد هؤل�ء ال�أسرى.. ٢

كيف ُيعاَمل اأسرى الحروب والنّزاعات المسلّحة؟. ٣

نبحث، َونُِعدُّ تقريرًا:

  حول حقوق النّساء، وال�أطفال في النّزاعات المسلّحة، كما وردت في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩م.



٥٨

   اأنا تعلمت:

هناك قواعد محّددة تكفل حماية اأسرى الحرب، ومن هذه القواعد ما ياأتي:
ل� يجــوز ملاحقــة ال�أســرى؛ بســبب مشــاركتهم فــي العملّيــات القتالّيــة، ول� يكــون احتجازهــم شــكلاً ١. 

مــن اأشــكال العقوبــة، واإنّمــا بهــدف منعهــم مــن اســتمرار مشــاركتهم فــي الحــرب، وعليــه يجــب اإطــلاق 
ســراحهم، واإعادتهــم اإلــى اأوطانهــم فــور انتهــاء الحــرب.

ــي حــال ٢.  ــا يجــوز محاكمتهــم ف ــة واإنّم ــي ال�أعمــال القتالّي ل� يجــوز محاكمــة ال�أســرى؛ لمشــاركتهم ف
ارتكابهــم جرائــم خطيــرة. 

ــة مــن كّل اأعمــال ٣.  ــع ال�أحــوال، وتْكفــل لهــم الحماي ــة اإنســانّية فــي جمي ــة اأســرى الحــرب معامل معامل
نســانّية. القتــل، والتّعذيــب، واأّي اأعمــال اأخــرى تحــّط مــن الكرامــة ال�إ

توفير المكان المناسب لهم، والغذاء، والملبس، والنّظافة، والّرعاية الطّّبّية.٤. 
ــة، ٥.  ــم؛ ل�أســباب اأمني ــة اأو اعتقاله ــة الجبري قام ــم تحــت ال�إ ــدم وضعه ــن، وع ــن المدنّيي ــة المعتقلي حماي

ــراج عنهــم بعــد زوال الســبب. ف ويجــب ال�إ
الّسماح للاأسرى التّواصل مع اأسرهم، اإلى اأْن يتمَّ اإطلاق سراحهم.٦. 

نشاط )٤(: نلاحظ الّصورتين، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليهما:

واقع الاأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني:

نصف ما نشاهده في الصورتين. ١. 

نستنتج معاملة ال�حتلال الصهيوني للاأسرى الفلسطينيين داخل السجون.٢. 



٥٩

 اأنا تعلمت:

منــذ بدايــات ال�نتــداب البريطانــي علــى فلســطين حتــى الوقــت الحاضــر، تعــرض مئــات ال�آل�ف مــن 
ذل�ل. اأبنــاء الشــعب الفلســطيني للاأســر والســجن، ومورســت بحّقهــم اأبشــع اأســاليب القهــر والتعذيــب وال�إ

اأقامــت بريطانيــا عــددًا مــن الســجون فــي فلســطين، مثــل: صرفنــد، وعــكا، وبعــد احتــلال فلســطين 
نفســها،  السياســة  اإلــى  الصهيونــي  ال�حتــلال  لجــاأ  العاميــن ١٩٤٨و١٩٦٧م  فــي  الصهاينــة  قبــل  مــن 
فاأقيمــت الســجون مــن شــمال فلســطين حتــى جنوبهــا، مثــل ســجن عســقلان، والرملــة، وعوفــر، والنقــب 

الصحــراوي، وغيرها.

وقــد لجــاأ ال�حتــلال اإلــى ممارســة التعذيــب الجســدي والنفســي بحق ال�أســرى الفلســطينيين كالضرب، 

همــال  والشــبح، والصعــق بالكهربــاء، والحرمــان مــن النــوم، والعــزل ال�نفــرادي، والحرمــان مــن الزيــارة، وال�إ

الطبــي، الــذي اأدى اإلــى استشــهاد العشــرات مــن ال�أســرى الفلســطينيين داخــل الســجون الصهيونيــة، وفــرض 

داري، واعتقــال النســاء وال�أطفــال. الغرامــات، وال�عتقــال ال�إ

جــراءات الصهيونيــة دفعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام ١٩٧٤م اإلــى اعتبــار يــوم        اأن هــذه ال�إ

ــاء للاأســرى  ــاً للوف ــاً وطني ــًا للاأســير الفلســطيني، ويكــون يوم ــام ليكــون يوم ــن كل ع 1٧ نيســان م

ــات  ــة، وتكريمهــم  والوقــوف بجانبهــم وبجانــب عائلاتهــم، واإثب وتضحياتهــم، ودعــم حقهــم فــي الحري

الوفــاء لشــهداء الحركــة ال�أســيرة.

نبحث، ونُِعدُّ تقريرًا في اإحدى الموضوعات الاآتية:

اأشكال ال�نتهاكات الصهيونية بحق اأطفال فلسطين.. ١

اأعداد ال�أسرى في سجون ال�حتلال الصهيوني.. ٢

واجبنا تجاه ال�أسرى الفلسطينيين.. ٣



6٠

اختبر نفسي 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الاأّول: اأضع دائرة حول رمز الاإ

أربع تتعلّق باأسرى الحرب؟ ١- اأّي اتّفاقيات جنيف ال�
ب- اتّفاقّية جنيف الثّانية. اأ- اتّفاقّية جنيف ال�أولى.    
د- اتّفاقّية جنيف الّرابعة. ج- اتّفاقّية جنيف الثّالثة.    

آتية توفّر الحماية للمدنيين في الحروب؟ ٢- اأّي ال�تّفاقّيات ال�
نسان. نسانّي.                        ب- القانون الّدولّي لحقوق ال�إ اأ- القانون الّدولّي ال�إ

ج- قانون البحار.                                  د- قانون حماية المدنّيين في النّزاعات المسلّحة.

٣- متى دخل ميثاق روما )المحكمة الجنائية الّدولّية( حيِّز التنفيذ؟
ج- ١٩٩٨م.              د- ٢٠٠٢م. اأ- ١٩٩٠م.             ب- ١٩٩٤م.  

آتية الّتي َذكرت اأّن حروب التّحرير الوطنّية هي نزاعات َدْولِّية مسلّحة؟ ٤- اأّي ال�تّفاقّيات ال�
ب- اتّفاقّية ل�هاي.    اأ- اتّفاقّية جنيف ال�أولى.    

ضافّي الثّاني. د- البروتوكول ال�إ أّول.    ضافّي ال� ج- البروتوكول ال�إ

٥- متى ُيحيي الشعب الفلسطيني ذكرى ال�أسير الفلسطيني؟ 

اأ- ١٢ نيسان.        ب- ١٤ نيسان.           ج- ١٧ نيسان.            د- ٢١ نيسان.

ــورة  ــن، والبل نســانّي، والمدنّيي ــّي الاإ ــون الّدول ــي: القان ــي: اأوّضــح المقصــود بمــا ياأت ــؤال الثّان الّس
ــتالة(، واأســرى الحــرب. ــراء )الكريس الحم

نسان. نسانّي، والقانون الّدولّي لحقوق الاإ الّسؤال الثّالث: اأذكر الحقوق المشتركة بين القانون الّدولّي الاإ

ضافّي الثّاني لسنة 19٧٧م. الّسؤال الّرابع: اأوّضح اأبرز الموضوعات التي وردت في البروتوكول الاإ

الّسؤال الخامس: اأبّين حقوق الاأسرى الّتي يجب حمايتها، وتوفيرها لهم خلال النّزاعات المسلّحة.

السؤال السادس: اأناقش اأشكال ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الاأسرى الفلسطينيين. 

مشــروع الــّدرس: نُنظـّـم لقــاًء مــع اأســير ِفَلســطينّي، اأو اأســيرة ِفَلســطينّية فــي منطقتنــا، ونتعــّرف منــه 	 
اإلــى ال�نتهــاكات الّتــي يتعــّرض لهــا اأســرانا البواســل فــي ســجون ال�حتــلال الّصهيونــّي.
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عاقة حقوق الاأشخاص ذوي الاإ
ْرس  الدَّ
الثاني

 يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

عاقة.. ١ توضيح مفهوم ال�أشخاص ذوي ال�إ
عاقة.. ٢ بيان حقوق ال�أشخاص ذوي ال�إ
استنتاج مفهوم المواءمة، والّدمج.. ٣

عاقة: مفهوم الاأشخاص ذوي الاإ

نشاط )1(: نُلاحظ الّشكل الاآتي، ثّم نُجيب عن الاأسئلة الّتي تليه:

عاقات الّتي ظهرت في الّشكل؟. ١ نستنتج اأنواع ال�إ

عاقة؟. ٢ ما المقصود بمفهوم ال�إ

عاقة مفهوم الاإ



6٢

   اأنا تعلمت:

ــّي، اأو  ــًة، اأو نفســّيًة، تســّبب ضــرراً لنمــّوه البدن ــًة، اأو عقلّي ــًة بدنّي ــرد اإصاب ــة الف ــة: هــي اإصاب عاق الاإ
العقلــّي، اأو كليهمــا، وتحــّد مــن قدرتــه علــى القيــام بــدوره الطّبيعــّي فــي الحيــاة، المرتبــط بعمــره، وجنســه، 
عاقــة اأنــواع، منهــا: الحركيــة، والحســية، والعقليــة؛ لــذا  يتطلّــب  وخصائصــه ال�جتماعّيــة، والثّقافّيــة، وللاإ
توفيــر فــرص خاّصــة للنّمــّو، والتّعليــم، والتّدريــب، واســتخدام اأدوات واأســاليب تراعــي خصوصّياتهــم، وتلّبــي 

ــم. احتياجاته

أمّ الحامل  عاقــة، منهــا: العوامــل الوراثّيــة الخاّصــة بالوالديــن، اأو تعــرُّض ال� وهنــاك اأســباب عديــدة للاإ
أمــراض، اأو بســبب ســوء التّغذيــة، والتّدخيــن،   صابــة ببعــض ال� قبــل الــول�دة لبعــض المشــاكل الّصّحّيــة، اأو ال�إ
اأو الحــوادث الخطيــرة، وفــي الحالــة الِفَلســطينّية، ُيضــاف اإليهــا ال�حتــلال الّصهيونــّي؛ اإذ يتعــّرض ال�أطفــال، 
أفــراد اإلــى اإصابــات بالّرصــاص، اأو التّفجيــرات فــي اأثنــاء العــدوان، اأو الّضــرب خلال ال�عتقــال، وخير مثال  وال�
علــى ذلــك سياســة تكســير العظــام الّتــي اتّبعهــا جنــود ال�حتــلال الّصهيونــّي خــلال ال�نتفاضــة الِفَلســطينّية 

ســنة ١٩٨٧م.

عاقة في المجتمع. أقارب ُيَعّد من اأسباب انتشار ال�إ  ُيقال: اإّن زواج ال�

نفّكر، ونناقش:
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عاقة: حقوق الاأشخاص ذوي الاإ

نشاط )2(: نقراأ النّّص الاآتي، ثّم نُجيب عن الاأسئلة التي تليه:

عاقــة مــن مجتمع ل�آخر، ومن فتــرة زمنّية ل�أخرى،  تختلــف طريقــة التّعامــل مــع ال�أشــخاص ذوي ال�إ
فمــن النـّـاس َمــْن ينظــر اإلــى هــذه الفئــة نظــرة اإحســان، وعطــف، وشــفقة؛ باعتبارهــم غيــر قادريــن علــى 
اإدارة شــؤون حياتهــم، والبعــض ال�آخــر ينظــر اإليهــم باأنّهــم حــال�ت صّحّيــة يجــب معالجتهــا، ورعايتهــا، 
حتّــى تتمكّــن مــن ال�عتمــاد علــى نفســها، فــي حيــن نجــد اأّن هنــاك َمــْن ينظــر اإلــى هــذه الفئــة 
نظــرة اجتماعّيــة تتمثـّـل فــي عــدم قــدرة المجتمــع علــى اإزالــة الحواجــز الّتــي تعتــرض ال�أشــخاص ذوي 
عاقــة، وتعتــرف بقيمــة هــذه الفئــة، وحقوقهــا فــي المجتمــع، وتمكينهــم مــن المشــاركة الفعلّيــة فــي  ال�إ
نســانّية، والحّريّة  الحيــاة الّسياســّية، وال�جتماعّيــة، وال�قتصاديـّـة، والثّقافّيــة؛ انطلاقــاً مــن مبــداأ الكرامــة ال�إ

أفــراد المجتمــع كافـّـة دون تمييــز. والعدالــة ل�

عاقة في مجتمعنا؟. ١ كيف يتّم التعامل مع فئة ال�أشخاص ذوي ال�إ

عاقة في مجال التّعليم.. ٢ نناقش حقوق ال�أشخاص ذوي ال�إ

عاقــة الحركّيــة فــي . ٣ آتــي: رفــض اأحــد المســؤولين تعييــن شــخص مــن ذوي ال�إ نُبــدي راأينــا فــي ال�

المؤّسســة الّتــي ُيديرهــا، وُيشــرف عليهــا، علــى الّرغــم مــن اأّن الوظيفــة مكتبّيــة.

   اأنا تعلمت:

عاقة، واحترام كرامتهم،  اأكّدت التّشريعات الوطنّية وال�تّفاقّيات الّدولّية، على حقوق ال�أشخاص ذوي ال�إ
واسـتقلالهم، وحّريّتهـم فـي اختيـار قراراتهـم، والمشـاركة الكاملـة والفاعلـة فـي المجتمـع، ومسـاواتهم فـي 
الحقـوق، والواجبـات كغيرهـم مـن ال�أشـخاص ال�أّصحـاء، وتوفيـر البيئـة الماّديّة الّتي تمكّنهم من المشـاركة، 
كالمبانـي، والطّرقـات، والّسـكن، ووسـائط النّقـل، وال�لتحـاق بالتّعليـم، وغيرها من هـذه ال�تّفاقّيات ال�تّفاقّية 
عاقـة عـام ٢٠٠٦م، وقـد انضّمـت َدْولـة ِفَلسـطين اإلـى هـذه ال�تّفاقّيـة في  الّدولّيـة لحقـوق ال�أشـخاص ذوي ال�إ

عاقـة صـدر عـام ٢٠٠٩م. نيسـان عـام ٢٠١٤م. علمـاً اأّن هنـاك قانونـاً ِفَلسـطينّياً للاإ
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المواءمة، والّدمج:

َور الاآتية، ثّم نُجيب عن الاأسئلة الّتي تليها: نشاط )3(: نُلاحظ الصُّ

عاقة صور المواءمة، والّدمج لذوي ال�إ

َور التي تُشير اإلى مفهوم المواءمة.. ١ نُحّدد الصُّ

َور اأعلاه.. ٢ عاقة في الصُّ نُبّين اأشكال الّدمج للاأشخاص ذوي ال�إ

عاقة في المجتمع.. ٣ نقترح طرقاً اأخرى لدمج ال�أشخاص ذوي ال�إ

   اأنا تعلمت:

ــن  ــات، واأماك ــدارس، والمستشــفيات، والجامع ــا، كالم ــي، وتجهيزه ــداد المبان ــي اإع ــة: ه المواءم
عاقــة مــن اســتخدامها، والوصــول اإليهــا  أماكــن العاّمــة؛ لتمكيــن ال�أشــخاص ذوي ال�إ العمــل، والّشــوارع، وال�
بســهولة وُيســر؛ لتســهيل دمجهــم فــي المجتمــع الـّـذي يعيشــون فيــه. اإضافــة اإلــى اإنشــاء المراكــز الخاّصــة 
لتدريبهــم، وتاأهيلهــم، حتّــى يكونــوا قادريــن علــى ال�عتمــاد علــى اأنفســهم، وال�نخــراط فــي مجتمعهــم. 
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ــي  ــة ف ــاة العاّم ــي الحي ــة؛ للمشــاركة ف عاق ــي: اإتاحــة الفرصــة للاأشــخاص ذوي ال�إ ــج فيعن ــا الّدم اأّم
ــدارس،  ــم، كال�لتحــاق بالم ــام التّعلي ــي نظ ــم ف ــن، اأو انخراطه ــن ال�أشــخاص العاديّي ــم م ــع كغيره المجتم
والجامعــات، والحصــول علــى المؤّهــلات العلمّيــة الّتــي تمكّنهــم مــن تولـّـي الوظائــف فــي مؤّسســات الّدولــة،  
أنشــطة ال�جتماعّيــة، والتّطوعّيــة.  تحقيقــاً لمبــداأ العدالــة، والمســاواة، واإتاحــة الفرصــة لهــم؛ للمشــاركة فــي ال�

عاقة في المدرسة؟ كيف يمكن دمج ال�أشخاص ذوي ال�إ

نفّكر، ونناقش:
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اختبر نفسي 

عاقة، والمواءمة، والّدمج. الّسؤال الاأول: اأوّضح المقصود بالاآتي: الاأشخاص ذوي الاإ

عاقة باأشكالها كافّة. الّسؤال الثّاني: اأناقش اأسباب الاإ

عاقة؟ الّسؤال الثالث: ما اأنواع الاإ

عاقة. الّسؤال الرابع: اأوّضح النهج الاأكثر شيوعاً في وقتنا الحالّي؛ للتّعامل مع فئة الاأشخاص ذوي الاإ

الّسؤال الخامس: اأضع اإشارة )( اأمام كّل عبارة في المكان المناسب فيما ياأتي:

اأوافقالعبارة
بشّدة 

اأعارضمحايداأوافق
 اأعارض
بشّدة 

عاقة. يوجد في ِفَلسطين قانون خاّص بحقوق ال�أشخاص ذوي ال�إ

باأّي  ِفَلسطين  في  عاقة  ال�إ ذوو  ال�أشخاص  يحظى  ل� 
مسؤولّيات وطنّية، اأو مجتمعّية.

التّعليم  على  عاقة  ال�إ ذوي  ال�أشخاص  حصول  صعوبة 
المناسب ل� يحّد من دورهم في المجتمع الِفَلسطينّي.

خلال  من  ال�أطفال  على  عاقة  ال�إ اآثار  من  الحّد  يمكن 
احتضانهم، واللّعب معهم، وتعريفهم بالعالَم المحيط بهم.

عاقة قبل الول�دة. ل� يمكن الوقاية، والحّد من حال�ت ال�إ

عاقة في المجتمع. يمكن دمج ال�أشخاص ذوي ال�إ

مشروع الَوحدة: 

أنشــطة،  عاقــة، وتاأهيلهــم، ونتعــّرف اإلــى ال� ننظّــم زيــارة اإلــى اأحــد مراكــز تدريــب ال�أشــخاص ذوي ال�إ
عاقــة. والبرامــج الّتــي يقدمونهــا لــذوي ال�إ



6٧

المشروع: شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون 
خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 
اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.
٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.

٣- يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.

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

خطوات المشروع:

اأولاً- اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:	 
 ١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
 ٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

 ٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
 ٤- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

 ٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
 ٦- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانيًا- وضع خطة المشروع:	 
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�
 ١- تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

 ٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

المشروع
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 ٣- تحديد خطوات سير المشروع.
 ٤- تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من خلال

   المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.
 ٥- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالثًا- تنفيذ المشروع:	 
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً،  والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس 

على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
 ١- متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

 ٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 ٣- ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

 ٤- التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
 ١- القيام بالعمل باأنفسهم.

 ٢- تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
 ٣- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
 ٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعًا- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الاآتي:	 
١- ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق 

ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
٢- الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
بالوقت  التقيد  اللازمة،  مكانات  ال�إ الطلبة عليها، توافر  اإقبال  تنّوعها،  الطلبة من حيث،  التي قام بها  ال�أنشطة   -٣

المحدد.
قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،  ٤- تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
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يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
اأهداف المشروع وما تحقّق منها. 	• 	
الخطة وما طراأ عليها من تعديل. 	• 	

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة. 	• 	
المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ. 	• 	

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع. 	• 	
ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع. 	• 	



٧٠

قائمة المصادر والمراجع 

القراآن الكريم. ١
الحديث النبوّي الشريف.. ٢
ســلامّي، دار الشــروق، القاهــرة، . ٣ ســلامّي وتحديــات القــرن الجيــد: ُمنظَّمــة التعــاون ال�إ اأوغلــي، اإكمــال الديــن اإحســان. العالــم ال�إ

٢٠١٣م. 
سلامّي، ٢٠١٧م.. ٤ البارودي، محمد سعيد والشريف، اأحمد البدوي. جغرافية العالم ال�إ
البخاري، محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم. صحيح البخاري، مكتبة الصفا، القاهرة، ٢٠٠٣م.. ٥
باركر، اآرنست: »الحروب الّصليبّية«، ترجمة السيد الباز العريني، ط٢، دار النهضة العربّية، بيروت ١٩٦٧م.. ٦
بيومي، نوال عبد المنعم. التجربة الماليزيّة، مكتبة الشروق الدولّية، ١٤٣٢ هـ/٢٠١١م.. ٧
ســلامّي مــن القضّيــة الفلســطينّية مــن عــام ١٩٦٩-٢٠٠٥م، رســالة . ٨ الجدبــة، خضــر عبــد الغفــار موســى. موقــف ُمنظَّمــة المؤتمــر ال�إ

ســلامّية، غزة-فلســطين، ٢٠٠٥م. ماجســتير، الجامعــة ال�إ
سلامّية، ٢٠١١م.. ٩ جودة، حسين جودة وهارون. علي اأحمد، جغرافية الدول ال�إ

اأبو حجر، اأمنة اإبراهيم. الموسوعة الجغرافية لبلدان العالم، دار اأسامة، عمان-ال�أردن، ٢٠٠١م.. ١٠
ــة . ١١ ــى، منشــورات وزرارة الثقاف أول ــة ال� نســان، الطبع ــة ال�إ ــكان ،عبقري ــوع م ــي تن ــة ف ــة فلســطين، دراس ــر، جغرافي الحــروب، خنف

٢٠٠٤م. ســلامّية،  ال�إ
الحموي، ياقوت، شهاب الدين اأبو عبد الله )ت ٦٢٦ هـ/١٢٢٨م(، معجم البلدان، ٥ اأجزاء، دار صادر، بيروت )ب،ت(.. ١٢
أنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل ) جــزاآن(، تحقيــق محمــود عــودة . ١٣ الحنبلــي، مجيــر الديــن العليمــي )ت ٩٢٧ هـــ/١٥٢١م(، ال�
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السيد، محمود. التتار والمغول، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، ٢٠٠٤م.. ١٥
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أيّوبّي، دار المعرفة، بيروت.. ١٧ الصلابي، محمد علي. صلاح الدين ال�
أندلس الجديدة، مصر، ١٤٣٠ هـ /٢٠٠٩م.. ١٨ الصلابّي، محمد علي. المغول )التتار( بين ال�نتشار وال�نكسار، ال�
الصّياد، فؤاد عبد المعطي. المغول في التاريخ، دار النهضة العربّية، بيروت، ١٩٨٠م.. ١٩
عاشور، سعيد عبد الفتاح. العصر المملوكّي في مصر والشام. ط١، دار النهضة العربّية، القاهرة ١٩٦٥م.. ٢٠
عبد القادر، دريد. »سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام والجزيرة ٥٧٠-٥٨٩هـ/١١٧٤- ١١٩٣م«، بغداد، ١٩٧٩م، د.ط، د.ت.. ٢١
العرينّي، الباز السيد. المغول، دار النهضة العربّية، بيروت، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦م. . ٢٢
عمران، محمود. تاريخ الحروب الّصليبّية ١٠٩٥-١٢٩١م. دار النهضة العربّية، بيروت ١٩٩٠م.. ٢٣
الغامــدي، علــي محمــد علــي. »بــلاد الشــام قبيــل الغــزو الصليبــي ٤٦٣-٤٩١هـــ/١٠٧٠-١٠٩٨م«، المكتبــة الفيصليــة، الريــاض، . ٢٤

١٩٨٤م، د.ط.
نســانية وال�جتماعّية، مصر، . ٢٥ أيّوبّيون والمماليك: التاريخ السياســّي والعســكرّي، عين للدراســات والبحوث ال�إ قاســم عبده قاســم، ال�

الطبعــة الثانية، ١٩٩٦م.
المعاضيدي، خاشع واآخرون. تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمّي، العراق، ١٩٨١م. . ٢٦
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المتحــدة، ط ٢، ٢٠١١م.
الموسوعة العربّية العالمّية، مؤسسة اأعمال للنشر، المملكة العربّية السعوديّة، ١٤١٦ هـ/١٩٩٦م.. ٢٨
سلامّي في القرن العشرين.. ٢٩ نوير، عبد السلام. سكّان العالم ال�إ
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تمَّ بحمد اللّه



لجنة المناهج الوزارية:

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعّية

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الدراسات الاجتماعّية للصف السابع الاأساسي:

د. صبري صيدم

د. خميس العفيفي 

اأ. ماجدة حوشية 

اأ. بركات سياعرة

اأ. عبد الباسط دويكات  

اأ.كفاية اأبو بكر 

اأ.ريما اأبو صلب 

اأ. منال سليمان 

اأ. سميرة فرحات

اأ. عاهدة خضر 

اأ. اإسماعيل النمروطي

اأ. سليمان اأبو مسعود

اأ. فرج غنام 

اأ. مها تعامّرة

اأ. بشار دوابشة

اأ. رائد شواهنة

اأ. ضياء جواليل 

اأ. عمر عبد الله

اأ. اأكرم حلاحلة 

اأ. اأنوار المحاريق

اأ. محمد حاتم عبد الرحمن

اأ. جمال شبانة 

اأ. صقر اأبو ليلى

اأ. جمال رمضان

 اأ. معين العطار 

اأ. محمد ال�أسطل

اأ. جلال رداد

اأ. وائل جمعة 

اأ. غدير جلايطة

اأ. جمال سالم 

اأ. محمد عريدي

اأ. صبحة زواهرة 

اأ. ليندا بني عودة 

اأ. اأريج جاد الله 

اأ. فتحية ياسين  

اأ. حنان اأبو سنينة

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النّخالة

د. خميس العفيفي

اأ.منير عايش »منسقاً« 

د. حسين الريماوي  

د. عثمان الطل

اأ. اأكرم حلاحلة

اأ. عطية اأبو نمر

اأ. بشار دوابشة

د. موسى سرور 

د. حسان القدومي

د. خالد دعوس

اأ. محمد حاتم عبد الرحمن

اأ. محمد عريدي

د. اأمين اأبو بكر 

د. اأسامة عياد

د. اأسامة اأبو نحل

اأ. محمود اأبو شمةاأ. جمال سالم

د. نعيم بارود 

اأ. فتحية ياسيناأ. هدى عليان  

اأ. سمر قعقور

اأ. خالدة ياسين

اأ. فينا الديك

اأ. شازمة كاملاأ. طه عجوة

اأ. عبد الباسط يوسفاأ. زكي سلمان

اأ. د. باسم رعد


