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تـقـديــم

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

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

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

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

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ويلامــس ال�

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

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، 

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

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 والفكريّــة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الِفَلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع ِفَلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات 

ــات والمنطلقــات  ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــه ليتحقــق ل ــا كان ل ــة حقيقــة واقعــة، وهــو م ــق هــذه الرؤي ــة بجعــل تحقي الكفيل

ــا. ــا وفكرًي ــا وتربوًي ــوب معرفًي ــة تحقــق المطل ــًرا عــن توليف ــاج تعبي ــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النت والمرجعي

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة ِمــَن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس   

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفًيــا، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس  طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الِفَلســطيني، بال�إ

ــى مجمــل المخرجــات. ــا عل ذاته

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

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

ــَن العمــل.      ــة ِم ــن تواصــل هــذه الحال م

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الِفَلسطينية
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مقدمة

وزيادِة  مواهِبِه،  الطّالِب، وصقِل  تكويِن شخصّيِة  في  مهّمًة  لبنًة  العليا )9-5(  ال�أساسّيُة  المرحلُة  تعُد      

َمًة في حياِة الطّالب، تضيُف اإلى قدراتِِه معارَف جديدًة، واأساليَب متنّوعًة  ، باعتباِرها مرحلًة متقدِّ مخزونِِه المعرفيِّ

في التََّعلُّم. 

اإّن هذا الكتاَب منهٌج جديٌد باأسلوٍب يعتمُد على ال�ستنتاِج، والتّحليِل، والتّفسير، ما يجعُل الطّالب      

َع القدرات، قادًرا على تحليِل النّصوِص، واستنتاِج المراِد ِمْنها. متفتَِّح المدارِك، متنوِّ

أوِل ِمْن ِكتاِب الّدراساِت ال�جتماعيِة  َوِمْن اأجِل الوصوِل اإلى الهدِف المنشود، فقْد تمَّ تصنيُف الجزِء ال�    

اإلى ثلاث وحدات على النَّْحِو ال�آتي:

الوحدُة ال�أولى بِعنوان )رحلٌة في الَوَطِن الَعَربِّي( اشتملت على: موقِعِه، وتضاريِسِه، وُمناِخِه، وسكّانِِه،   

الَعْصِر  في  الَعَربِيِّ  الَوَطِن  في  ياِسيَُّة  السِّ راُت  )التََّطوُّ بِعنوان  الثّانَِيُة  والَوْحَدُة   ، المائيِّ واأمِنِه  ال�قتصاديّة،  واأنشطِتِه 

ياِسيَِّة المسيطرِة على الَوَطِن الَعَربِيِّ قَُبْيَل الُحْكِم الُعثّمانِّي، ثّم الحكِم الُعْثمانِيِّ  الَحديِث( اشتملت على: الُقوى السِّ

للَوَطِن الَعَربِّي، واأحواِل الَوَطِن الَعَربِيِّ َتْحَت الُحْكِم الُعثّمانِّي، َوِفَلْسطيَن في الَعْهِد الُعْثمانِّي. والوحدة الثالثة بعنوان 

المواطنة، واشتملت على درسين: ال�أول: المواطنة حقوق وواجبات، والثاني: المواطنة تعزز  مكافحة الفساد.

ملاِء الُمَعلِّميَن َوالُمَعلِّماِت الُمساهمَة في تحقيِق اأهداِف هذا الكتاِب، بتفعيِل ال�أنشطِة الَّتي  نَاأُْمُل ِمَن الزُّ    

أفلاِم، واستخداِم  ُبِنَي عليها، وتوظيِف ال�ستراتيجّياِت الحديثِة، اإضافًة اإلى الوسائِل التّعليمّيِة المختلفِة، كعرِض ال�

ياقاِت الحياتيَِّة. روِس بالسِّ الخرائِط، وتدريِب الطَّلبِة على تحليل ِالجداوِل الواردِة في الكتاب، وربِط الدُّ

أنموَذَج الجديَد في التَّعليِم، ندعو اللَّه الَعِليَّ الَقديَر اأْن نكوَن َقْد ُوفِّْقنا في َعَمِلنا  ُم هذا ال� واإِنَّنا اإذ نَُقدِّ  

المتواضِع هذا؛ ِمْن اأجِل بناِء جيٍل قادٍر على التََّكيُِّف َمَع متطلَّباِت العصِر، والثَّْوَرِة المعرفيَِّة الُمَتساِرَعة.
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٢

الَوْحَدُة الاأولى
رِْحَلٌة في الَوَطِن الَعَرِبّي

اإْن ُدثَِرتْ  َلنــــا َمَدنِيٌَّة َسـَلَفــْت          َسُنْحييها َو

ْنِس َوالجاِن َوَلْو في َوْجِهنا َوَقْفْت          ُدهاُة الاإِ

َفُهّبــوا يا َبني َقْومــي          اإِلى الــَعـْلياِء ِباْلـِعْلمِ 

َوَغنّــوا يا َبنـــي اأّمـي          ِبـلاُد الُعْرِب اأْوطانـي

نُفّكر، ونناقُش:
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المعارِف،  اكتساب  من  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  من  ال�نتهاء  بعد  الطلبة  يتمكن 

ُس للتّربيِة، والمواطنِة  والمهارات، والقيِم َعِن الَوَطِن الَعَربِيِّ عاّمًة، وِفَلسطيَن خاّصة، والَّتي تؤسِّ

التّكامِل،  قيِم  وتعزيِز  مقّدراتِه،  على  والحرِص  الَوَطِن،  على  الحفاِظ  في  وتسهُم  الّصالحِة، 

يَِّة  والتّقارِب في مختِلف المجال�ِت ال�قتصاديِّة وال�جتماعّيِة بيَن اأجزاِء الَوَطِن الَعَربِّي، وتقديِر اأَهمِّ

الَوْحَدِة بيَن اأقطاِرِه، والتّاأكيِد على الُهِويَِّة الثّقافّيِة، والوطنّيِة، والول�ِء، وال�نتماء.

ويتم تحقيُق ذلك ِمْن خلاِل الاآتي:

١- ممارسة التعلم الذاتي من خلال الرجوع اإلى مصادر المعرفة.

٢- توظيف مهارات التعاون والعمل الجماعي.

٣- تنفيذ مشاريع تهدف اإلى الحفاظ على البيئة المحلية.

٤- توظيف الحوار والنقاش واحترام الراأي والراأي ال�آخر في القضايا التي يطرحها الكتاب.

حصائّية.  5- تحليِل ورسم ال�أشكاِل البيانّيِة، والجداوِل ال�إ

٦- كتابِة تقاريَر جغرافّيٍة وتاريخّية.

٧- عمل مطويات تعليمية )بروشور( على موضوعات الوحدة.

يجابية في المجتمع كحب العلم، وحرية الفكر والتعبير وغيرها. ٨- ممارسة القيم ال�إ



4

            موقُع الَوَطِن الَعَرِبّي  

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

تعريف مفهوِم الَوَطِن الَعَربِّي.١- 

تحديد الموقَع الَفَلِكيَّ والُجغراِفيَّ للوطِن الَعَربِّي.٢- 

َول العربّية َحَسَب موقِعها في قارَتي اآسيا واإفريقيا.٣-  تصنيف الدُّ

ِذكر ِمساحَة الَوَطِن الَعَربِّي.٤- 

 مفهوِم الَوَطِن الَعَرِبّي: 

 َنشاط )١(

آتية، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة الّتي تليها: أبياَت الّشعريَّة ال� نقراأ ال�

لَِبْغـــــــداِن     الّشـــــاِم  ِمـــَن 

َفَتْطــــواِن ِمْصــــــــَر  اإِلـــى 

قُنـــــا                       ُيَفـــــرِّ ديـــــــــٌن  َول� 

ـْدنــــــــاِن َع بَِغـســّـــــــاٍن َو

اأْوطانـــــي الُعـــْرِب  بِـــلاُد 
َيَمــــٍن اإِلـــى  نَْجـــٍد  َوِمـــْن 
ُيباِعُدنـــــــا َحـــــــدٌّ  َفـــــــلا 
َيْجَمُعنـــا الّضـــاِد  لِســـاُن 

الّشاعر: فخري البارودي

أبياِت الّسابقة. َوِل والمدِن الواردِة في ال� ُد اأسماَء الدُّ ١ـ نُحدِّ

َوُل والُمُدن. َتْيِن اللََّتْيِن تقُع فيِهما هِذِه الدُّ ٢ـ نَُسّمي القارَّ

٣ـ نَْسَتْنِتُج القواسَم الُمْشَتَرَكَة بيَن شعوِب ُدَوِل الَوَطِن الَعَربِّي.

اأنا َتَعلَّْمت:

الُمحيِط  ِمَن  الّذي يمتدُّ  العربيَِّة،  أّمِة  ال� تَُمثُِّل موطَن  الّتي  الُجغراِفّيُة  الَمْنِطَقُة  ُهَو  الَعَرِبيُّ  الوطُن 

َوِل  َوِل ال�أعضاِء في جامعِة الدُّ ال�أطلسيِّ َغرًبا اإلى الخليِج الَعَربِيِّ وبحِر الَعَرِب شرًقا، ويشمُل جميَع الدُّ

الَعَربِّيِة في اآسيا، واإفريقيا، ويجمُعها لغٌة، وتاريٌخ، وثقافٌة ُمْشَتَرَكة.
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 الموقع الَفَلكّي والُجغرافِّي للوطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )٢-اأ(
نلاحُظ الَخريطَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

ش
ينت

غر
ط 

خ ش

خريطة الموقع الفلكّي للَوَطِن الَعَربِّي

َوَل الَعَربِّيَة الَّتي يمرُّ بها خطُّ ال�ستواِء، وخطُّ غرينتش.- ١ نَْذكُُر الدُّ

يََّة خطوِط الطّوِل ودوائِر الَعْرض.- ٢ نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ

ُد الموقَع الَفَلِكيَّ للوطِن الَعَربِّي.- ٣ نَُحدِّ

 َنشاط )٢-ب(
نلاحُظ الَخريطَة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

خريطة موقع الَوَطِن الَعَربِيِّ بالنّسبِة للعالَم

١ -. فريقيِّ للوطِن العربيِّ ، والجناِح ال�إ ُد الَبْحَر الّذي يقُع بيَن الجناِح ال�آسيويِّ نَُحدِّ

ُد موقَع الَوَطِن الَعَربِيِّ بالنّسبِة لكلٍّ ِمَن العالَِم، وقاّرَتي اآسيا واإفريقيا.- ٢ نَُحدِّ

ش
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اأنا َتَعلَّْمت:

٢ ْ جنوَب خطِّ  َعْرض  دائَرَتي  بيَن  فريقيِّ  ال�إ والجناِح   ، ال�آسيويِّ الجناِح  في  الَعَربِيُّ  الوطُن  يمتدُّ 

3٧ْ  شماَل خطِّ ال�ستواء، وبيَن خطَّي طول ١٧ْ  غرَب خطِّ غرينتش و6٠ْ  شرَق  ال�ستواء، و5

َمْدَغْشَقَر  الواقعِة في المحيِط الهنديِّ بيَن  الُقُمر  خطِّ غرينتش، وُيستثنى من ذلَك امتداُد دولِة ُجُزُر 

وساحِل تنزانيا.

ُه شماًل�  ُط الوطُن الَعَربِيُّ قاّراِت اآسيا واإفريقيا واأوروبّا، وتفصلُُه حدوٌد طبيعّيٌة عّما يجاوُره، اإْذ َيُحدُّ يتوسَّ

ُط، وجباُل طوروس التي تفصله عن تركيا، وُيْشِرُف جنوًبا على المحيِط الهندّي، وبحِر  الَبْحُر الُمَتَوسِّ

ُه جباُل زاغروَس التي تفصله عن اإيران، والخليُج الَعَربِّي،  حراِء الُكبرى، اأّما شرًقا َفَتُحدُّ الَعَرِب، والصَّ

وخليُج ُعمان، َوُيْشِرُف مْن جهِة الغرِب على المحيِط ال�أطلسّي.

ٍة، مثِل: مضيِق باِب المندِب، ومضيِق هرمَز، ومضيِق جبِل  كما يشرُف على مضائَق وقنواٍت مائيٍة مهمَّ

طارٍق، وقناِة الّسويِس.

ُر، َونُناقِش: نَُفكِّ
ــِة فــي  ــِق المائي وِل الكبــرى علــى الوجــوِد العســكريِّ لهــا قــرَب المضائ ِحــْرَص الــدُّ

. الوطــِن العربــيِّ

 َنشاط تطبيقي

نســتعيُن بخريطــِة الوطــِن العربــيِّ الطبيعيــِة، ونحــّدُد المســطّحاِت المائيــَة التــي تتصــُل مــع 
آتيــِة: بعضهــا مــْن خــلاِل المضائــِق والقنــواِت المائيــِة ال�

- مضيِق هرمَز. - مضيِق باِب المندِب.   
- قناِة الّسويِس. - مضيِق جبِل طارٍق.  



٧

اإفريقيا: َتي اآسيا و َول العربّية َحَسَب موقِعها في قارَّ  تصنيف الدُّ

 َنشاط )3(

نلاحُظ الَخريطَة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليها:

خريطة الوطن العربي السياسية

نَُسّمي الدول الَعَربِّية في قارََّتي اآسيا واإفريقيا.- ١

َوِل الَعَربِّية.- ٢ نَِصُف طبيعَة الحدوِد الفاصلِة بيَن الدُّ

نُحدد موقع فلسطين الجغرافي في الوطن العربي.- ٣



٨

 َنشاط تطبيقي 

َوِل الَعَربِّيِة المشاِر  نُلاحُظ َخريطَة الَوَطِن الَعَربِيِّ السياسية الّصّماء، ثّم نكتُب في الّدفتِر اأسماَء الدُّ
أرقاِم:  اإليها بال�

ـ

ش

السودان 

مصر 

سوريا 

الكويت 

مملكة البحرين 
قطر 

منية 
ة الي

هوري
الجم

ـال 
ومــ
لص
ا

ان 
عم

رات 
اإلما

العراق 

المملكة العربية السعودية 

دن 
األر

الجزائر 

الجناح اآلسيوي 
الجناح اإلفريقي 

س 
ون
ت

موريتانيا 

رب 
ـــــ
ـــــ
غــــ
الم

ليبيا 

البحر المتوسط 

مضيق جبل طارق 

مضيق باب المندب 

مضيق هرمز 

ط األطلسي 
المحي

بحر العرب 

المحيط الهندي 

الخليج العربي 

خريطة الوطن العربي السياسية الّصّماء
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 ِمساحَة الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )4(

 

     

        

َوِل الَعَربِّية )ُمَرتََّبًة تنازليًّا(، ثّم نقوُم بما ياأتي:  نلاحظ جدول ِمساحَة الدُّ

فريقّي الجناُح ال�إ الجناُح ال�آسيوّي

الِمساحة/كم٢ الّدْولة الِمساحة/كم٢ الّدْولة 

٢5٠5٨١٣ الّسودان      ٢١٤9٠٠٠ الّسعوديّة    

٢٣٨١٧٤١ الجزائر       ٤٨٢٦٨٣ اليمن      

١٧595٤٠ ليبيا          ٤٣٤9٢٤ العراق      

١٠٨5٨٠5 موريتانيا      ٢١٢٤٧5 سلطنُة ُعمان   

١١٠٠٠٠٠ ِمْصر         ١٨5١٨٣ سوريا      

٦٣٧٦5٧ الّصومال     9٧٧٤٠ ال�أردن     

٤٤٦55٠ الَمْغرب      ٨٣٦٠٠ مارات    ال�إ

١٦٣١٦٠ تونُس         ٢٧٠٢٧ ِفَلسطين   

٢٢٠٠٠ جيبوتي       ١٧٨١٨ الُكَوْيت   

٢٠٣٤ ُجُزُر الُقُمر    ١١٤٠٠ َقَطر       

١٠٤٠٠ لُْبنان      

٦٢٢ الَبْحَرْين   

١٠١٠٤٣٠٠ الِمساحة الُكلِّيَّة ٣٧١٢٢٢٣ الِمساحة الُكلِّيَّة

فريقّية.١-  َوِل الَعَربِّيِة ال�آسيويِّة اأِم ال�إ نَُبيُِّن اأيُُّهما اأكبُر، ِمساحُة الدُّ

نَْحِسُب الِمساحَة الكلِّيََّة للَوَطِن الَعَربِّي.٢- 

ُجغراِفّيُة العالِم الَعَربِّي، حسام جاد الّرب، جامعة اأسيوط، ٢٠٠5. 



١٠

اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي: ١  اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ
اأ-  ما الُمَسطُّح المائيُّ الَّذي َيُحدُّ الوطَن العربيَّ ِمَن الَغْرِب؟

ب- المحيُط ال�أطلسّي.        اأ- المحيُط الهندّي.          

ج- البحُر المتوّسط.                د- الخليُج العربّي.

ْولُة التي تُشكُِّل جباُل طوروَس حدوًدا طبيعّيًة بيَنها وبيَن الَوَطِن الَعَربِّي؟ ب-  ما الدَّ

ب- تُْركيا.      ج- نيجيريا.             د- تشاد. اأ- اإيران.  

ج-  ما المضيُق الَّذي َيِصُل بيَن الخليِج العربيِّ وخليج ُعمان؟

ب- باُب الَمْنِدب.        ج- ُهْرُمز.        د- ماجلان.  اأ- جبُل طارق. 

َوِل العربّيِة ِمساحًة؟ د-  ما اأصغُر الدُّ

ب- تونُس.      ج- لُْبنان.        د- الَبْحَرْين.  اأ- ُجُزُر الُقُمر. 

؟ هـ- كْم تبلُغ ِمساحُة الوطِن العربيِّ

اأ- ١٠ مليون كم٢.  ب- ١٤ مليون كم٢.     ج- ٢٠ مليون كم٢.    د- ٢٤ مليون كم٢.

 اأنا َتَعلَّْمت:

فريقّي،  تبلُغ ِمساحُة الَوَطِن الَعَربِيِّ َحوالَي ١4 مليون كم٢، منها ما نسبُته ٧3% في الجناِح ال�إ

و٢٧% في الجناِح ال�آسيوّي، وتفصُل بيَن ُدَولِِه حدوٌد اصطناعّيٌة اأوجَدها ال�ستعماُر عنَد سيطرتِِه عليه؛  

ِع تضاريِسِه،  لخدمِة مصالِحِه ال�ستعماريَِّة، وال�قتصاديّة. وقْد اأّدى اتِّساُع ِمساحِة الَوَطِن الَعَربِيِّ اإلى َتَنوُّ

وُمناِخِه، ونباتِِه، وموارِدِه الطّبيعّية، ما يساعُد في تحقيِق درجٍة ِمَن التّكاُمِل ال�قتصاديِّ بيَن ُدَولِه.



١١

.  اأحّدُد الحدوَد الطبيعيَة للوطِن العربيِّ

ْيطرِة على الَوَطِن الَعَربِّي. َوِل الكبرى في السَّ آتية: تنافُُس الدُّ 3  اأناِقُش العبارَة ال�

آتية:  أرقاِم الواردِة في الَخريطِة الّصّماِء ال� 4  اأكتُب َدل�ل�ِت ال�
 َوَحداٌت سياسّية )٣،٢،١(، مسطّحاٌت مائّية )٤، 5، ٦(، مضائُق وممّرات )٧، ٨، 9(.

 َنشاط تطبيقي

١- نستعيُن بخريطِة الوطِن العربيِّ السياسيِة، ومْن خلالِها نذكُر اأسماَء الُمَسطَّحاِت المائّيِة والمضائِق 

سكندريَِّة  والقنواِت الّتي اأُمرُّ بها، اإذا سافْرُت بحًرا ِمْن مدينِة َمَقديشو في الّصوماِل، مروًرا بال�إ

في ِمْصَر، وصوًل� اإلى مدينِة وهراَن في الجزائر. 

نترنت، اأرسُم الموقَع الفلكيَّ والجغرافيَّ للوطِن العربيِّ على برنامِج الرَّّسام،  ٢- بالّرجوِع اإلى مواقِع ال�إ

. ثّم اأكتب اأهمّيَتُه، واأعرُضُه على زملائي في الّصفِّ



١٢

            َتضاريُس الَوَطِن الَعَرِبّي 

  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

١- تصنيف تضاريس الَوَطِن الَعَربِّي.
    ٢- تبيان اأهم جباِل الَوَطِن الَعَربِّي.

    ٣- توضيح اأهم الِهضاِب في الَوَطِن الَعَربِّي.
هوِل في الَوَطِن الَعَربِّي.     ٤- ذكر اأنواع السُّ

 

 تضاريَس الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )١(

نلاحُظ الَخريطَة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليها:

الوطن العربي طبيعًيا 
مناطق مرتفعة 

مناطق متوسطة االرتفاع 
مناطق قليلة االرتفاع 

سهول 

خريطة الوطن العربي الطبيعية

نَُصنُِّف تضاريَس الَوَطِن الَعَربِّي.١- 

نَُبيُِّن المظهَر التّضاريسيَّ الَّذي َيْغلُُب على اأراضي الَوَطِن الَعَربِّي.٢- 

يََّة دراسِة تضاريِس الَوَطِن الَعَربِّي؟٣-  ما اأهمِّ
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اأنا َتَعلَّْمت:

أوديِة، وال�أغواِر، وهذا التنّوُع  تتنّوُع تضاريُس الوطِن العربيِّ بيَن الجباِل، والهضاِب، والّسهوِل، وال�

اأسهَم في تنّوِع مظاهِر الحياِة الطبيعيِة، وثرواتِه، واأنشطِتِه ال�قتصاديِة.

 اأهّم جباِل الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )٢(
نلاحُظ الَخريطَة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نقوُم بما ياأتي:

َخريطُة جباِل الَوَطِن الَعَربِّي

نذكُر الّسلاسَل الجبلّيَة في الَوَطِن الَعَربِّي.- ١

ُد امتداَد الّسلاسِل الجبلّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي.- ٢ نَُحدِّ

ش

الوطن العربي طبيعًيا 
مناطق مرتفعة 

مناطق متوسطة االرتفاع 
مناطق قليلة االرتفاع 

سهول 
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اأنا َتَعلَّْمت:

تنتشُر الّسلاسُل الَجَبِلّيُة في اأنحاٍء متفرِّقٍة ِمَن الَوَطِن الَعَربِّي،  ويمكُن تقسيُم الجباِل في الَوَطِن الَعَربِّي، 
خريِة، وارتفاِعها(،  ِمْن حيُث اأصُل نشاأتِها اإلى جباٍل التوائّيٍة )وِهَي التي تكّونَْت نتيجَة التواِء الطَّبقاِت الصَّ
كجباِل اأطلَس التي تقُع فيها قّمُة جبِل طوبقال اأعلى قّمٍة في الَوَطِن الَعَربِّي، وجباِل ُعمان، واأخرى جباٍل 
َلًة ِجبال�ً،  ُمَشكِّ ِمْنها  اأجزاٌء  فارتفَعْت  الّصخريِة،  الطَّبقاِت  نتيجَة انكسارِ  التي تكّونَْت  انكساريٍة )وِهَي 
وانخفَضْت اأجزاٌء اأخرى ِمْنها ُمَشكَِّلًة منخفضاٍت(، كجباِل البحِر ال�أحمِر، وجباِل بلاِد الّشاِم التي تَُعدُّ جباُل 

ِفَلسطيَن جزًءا منها، وتَُعدُّ قّمُة جبِل الجرمِق في جباِل الجليِل اأعلى قّمٍة فيها.

لاِسُل الَجَبِليَُّة عائًقا اأماَم اتّصاِل اأجزائِِه؛ اإذ ُيَعدُّ كثيٌر منها مصدًرا للثََّرواِت الطبيعّيِة  ولْم تَُشكِّْل هذِه السَّ
والمعدنّية، ومصدًرا لَتَدفُِّق المياِه الَجّوفّيِة من باطِنها، كما اأّن كثيًرا منها مناطُق جذٍب سياحّي؛ لما تتمتُّع 

بِه ِمْن مناظَر خّلابٍة، وُمناٍخ ُمْعَتِدل.

 اأهّم الِهضاِب في الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )3(
نلاحُظ الَخريطَة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيُب عن ال�أسئلِة التي تليها:

َخريطُة هضاِب الَوَطِن الَعَربِّي

نَُسّمي الِهضاَب في الَوَطِن الَعَربِّي، ونَُبيُِّن امتداَدها.١- 

 -٢. نَْسَتخرُج مظاهَر طبيعيًة تتخلُّل هضاَب الوطِن العربيِّ

هضبة شبه الجزيرة العربية

هضاب

3٠

٢٠

١٠

خط الاستواء٠

ش

فريقية الكبرى هضبة الصحراء الاإ
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اأنا َتَعلَّْمت:

كانَـْت اأرُض الَوَطـِن الَعَربِـيِّ سـابًقا عبـارًة عـْن هضبـٍة واحـدٍة تمتـدُّ ِمـَن الّشـرِق اإلـى الَغـْرب، ولكـْن 

َن اأخـدوُد الَبْحـِر ال�أحمـِر الّـذي يمتـدُّ فـي َغـْوِر  نتيجـَة الحـركاِت ال�نكسـاريِّة الَّتـي تعـرََّض لهـا، تكـوَّ

نُـُه  فريقـيَّ َعـِن الجنـاِح ال�آسـيوّي، مـا نتـَج َعـْن ذلـك َتَكوُّ ال�أردِن، ولبنـاَن، وسـوريا؛ وَيْفِصـُل الجنـاَح ال�إ

فريقيِّ التـي تمتدُّ ِمَن  فريقيـة الكبـرى فـي الجناِح ال�إ مـْن َهَضَبَتْيـِن رئيَسـَتْيِن، ُهمـا: هضبـُة الّصحـراِء ال�إ

ـطوِط جـزًءا منها، َفِهَي بذلَِك  المحيـِط ال�أطلسـيِّ غرًبـا اإلـى جبـاِل البحـِر ال�أحمِر شـرًقا، وتَُعدُّ هضبُة الشُّ

تَُشـكُِّل اأوسـَع َصحـاري العالَـِم ِمسـاحة، وفـي الجنـاِح ال�آسـيوي توَجـُد هضبُة شـبِه الجزيـرِة العربّيِة التي 

ُن ِمـْن هضبـِة حضرمـوَت فـي جنوبِهـا، ونجـٍد فـي وسـِطها، وباديـِة الّشـاِم في شـمالِها. تتكـوَّ

، وتتخلُّلها مظاهُر طبيعّيٌة، ِمْنها:  وتتمّيُز معظُم هضاِب الوطِن العربيِّ بالطاَبِع الّصحراويِّ

عــاٌت رملّيــٌة صحراويـّـٌة مختلفــُة ال�أشــكاِل ١-  التّكوينــاُت الرّملّيــة: هــي تجمُّ

مــاِل العظيــِم َبْيــَن ِمْصــَر وليبيــا، وصحــراِء  وال�أحجــام، ِمْثــُل: بحــِر الرِّ

ــِع الخالــي فــي المملكــة الســعودية. ْب ــوِذ، وصحــراء الرُّ النّف

ــاِت التّعريــِة، ٢-  ــُة الُمْنَفــِرَدة: نشــاأْت نتيجــَة تعرُِّضهــا لعملّي ــُل الَجَبِلّي الُكَت

كجبــِل العوينــاِت علــى الحــدوِد الِمْصِريّــِة الّســودانيِة اللّيبّيــة، والجبــِل 

ال�أخضِر في ليبيا.

ــوُن ٣-  ــُث تك حــراء، حي ــَط الصَّ ــي منَخَفضــاٌت خضــراُء َوَس ــات: ه الواح

ــُة علــى مســافٍة قريبــٍة ِمــَن الّســطِح؛ مــا يتيــُح ظهــوَر الينابيــِع  الميــاُه الجوفيَّ

ــٍح فــي الجزائــر. ــا، وعيــِن صال ــَرةِ فــي ليبي ــَل واحــةِ الكْف والُعيــوِن فيهــا، ِمْث

ــي موســِم ســقوِط ٤-  ــاُه ف ــا المي ــٌة تجــري فيه ــَي اأودي ــة: ِه ــُة الجافّ الاأودي

ــعوديِّة، َووادي الخليــِل  ال�أمطــاِر َفَقــْط، ِمْثــُل: وادي الّدواســِر فــي السُّ

َة في ِفَلسطين.  َووادي َغزَّ
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ُر، َونُناقِش: نَُفكِّ

ُر َدل�لَة التَّسمية. يوَجُد جبٌل في َسْلَطَنِة ُعماَن ُيَسّمى اأْيًضا الجبَل ال�أخضر، نَُفسِّ

هول في الَوَطِن الَعَرِبّي:    السُّ

 َنشاط )4(

نلاحُظ الَخريطَة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيُب عن ال�أسئلِة التي تليها:

خريطة السهول في الوطن العربي

هوِل في الَوَطِن الَعَربِّي. ١-  نَُصنُِّف اأنواَع السُّ

هوُل الُجْزَء النّابَِض بالحياِة في الَوَطِن الَعَربِّي.- ٢ نناِقُش: تَُعدُّ السُّ

السهول الساحلية 
والفيضية.
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اأنا َتَعلَّْمت:  

هوُل في الَوَطِن الَعَرِبيِّ اإلى ثلاثِة اأقساٍم، ِهَي: تنقسُم السُّ

المائّية، كالبحاِر، والمحيطاِت،   المسطّحاِت  الُمِطلَُّة على  هوُل  السُّ هوُل الساحلّيُة: هي  السُّ اأوًلا- 

 ، هوُل على طوِل سواحِل البحَرْيِن: المتوّسِط، وال�أحمِر، والمحيَطْيِن: ال�أطلسيِّ وتمتدُّ هِذِه السُّ

والهندّي، وسواحِل الخليِج العربّي، حيُث ُيستخَرُج منها الثّرواُت المعدنّيُة، ومصادُر الطّاقة.

أنهاُر عن طريِق ترسيِب الموادِّ العالقِة بمياِهها،   هوُل التي كّونتها ال� هوُل الفيضّيُة: ِهَي السُّ ثانًيا- السُّ

أنهاِر، َكسهوِل نهِر النّيِل في ِمْصَر، وسهوِل نهَري دجلَة والفراِت في سوريا  وتمتدُّ على ِضفاِف ال�

والعراق، َوتَُعدُّ تربُتها ِخْصبًة صالحًة للّزراعة، وتمتاُز بارتفاِع الكثافِة الّسكّانيِة فيها.

َعَلْيها في  أمثلِة  ال� وِمَن   ، العربيِّ الوطِن  الجباِل، وِهَي كثيرٌة في  بيَن  ثالًثا- سهوٌل داخليٌة: تنحصُر 

ِفَلسطيَن َسْهُل َمْرِج اْبِن عامٍر.

نبحُث عْن:

. ١- اأسماِء سهوٍل فيضيٍة اأخرى في الوطِن العربيِّ

٢- اأسماِء سهوٍل داخليٍة اأخرى في ِفَلسطيَن.



١٨

اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ

؟ اأ-  ما اأعلى قّمٍة جبلّيٍة في الَوَطِن الَعَربِيِّ

اأ- الّشايب.       ب- القرنُة الّسوداء.     ج- طوبقال.            د- النِّبيُّ ُشَعْيب. 

ب-  ماذا  ُيطلُق على المنخفضاِت الخضراِء الموجودِة في َوَسِط الّصحراء، وتظهُر فيها العيوُن والينابيع؟

اأ- الواحات.      ب- الُكْثباُن الرَّملّية.     ج- الحمادة.           د- ال�أودية. 

ج-  ما اأسباُب تشكُِّل الكتلِة الجبلّيِة كجبِل العويناِت، والجبِل ال�أخضِر؟

اأ- حركاٌت التوائيٌة.  ب- َثَوراُن البراكيِن.     ج- التّعريُة.      د- حركاٌت انكساريٌة. 

٢ اأصنُّف جباَل الوطِن العربيِّ حسَب اأصِل نشاأتِها.

. 3 اأبّيُن اأهمَّ هضاِب الوطِن العربيِّ

4 اأقارُن بيَن مفهوِم الّسهوِل الّساحليِة، ومفهوِم الّسهوِل الفيضيِة، َمَع مثاٍل على كلٍّ ِمْنها.

آتية: ُر كلًّا ِمَن ال� 5 اأفسِّ
يََّة الّسهوِل الّساحلّيِة، والّسهوِل الفيضّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي.    اأ- اأَهمِّ

ْبِع الخالي بهذا ال�سم.    ب- تسميَة صحراِء الرُّ

    َنشاط تطبيقي   

، باستخداِم خاماٍت ِمَن البيئة. نتوّزُع في مجموعاٍت، َونُِعدُّ خرائَط تَُبيُِّن تضاريَس الَوَطِن الَعَربِيِّ

            الُمناُخ في الَوَطِن الَعَرِبّي 

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

توضيح مفهومّي الطَّقِس والُمناخ.١- 

وصف الُمناخ في الَوَطِن الَعَربِّي.٢- 

بيان العوامِل المؤثَِّرِة في ُمناِخ الَوَطِن الَعَربِّي.٣- 

أقاليم الُمناخية على َخريطِة الَوَطِن الَعَربِّي.٤-  توزيع ال�

 مفهومّي الطَّقِس والُمناخ:

 َنشاط )١(

نقراأ العبارَتْيِن الاآتيَتْيِن، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

يمتاُز ُمناُخ ِفَلسطيَن باأنَّه حارٌّ جافٌّ صيفاً، معتدٌل ماطٌر شتاًء.	 

تشهُد حالُة الطقِس هذا ال�أسبوَع ارتفاعاً على درجاِت الحرارِة، ويكوُن الجوُّ غائماً جزئّياً، 	 
والرياُح معتدلُة الّسرعِة، َمَع ارتفاٍع لنسبِة الّرطوبِة في المناطِق الّساحليِة.

١- نفّسُر تركيُز النّشراِت الجّويِّة التي نَسمُعها، اأو نقرُؤها َعْن حالِة الطّقِس لمنطقٍة ما، وليَس 
على ُمناِخها.

٢- نُناِقُش: اأثَر الطّقس على حياتِنا اليوميَّة.

  

 اأنا َتَعلَّْمت:

أيّاِم  ُيْعَرُف الطَّقُس: بال�أحواِل الَجّويِة الَّتي تحدُث خلاَل فترٍة زمنّيٍة قصيرٍة تُقاُس بالّساعاِت، اأِو ال�

لمنطقٍة محدودة، اأّما الُمناُخ فُهَو حالُة الَجوِّ لفترٍة زمنّيٍة طويلة لمنطقٍة واسعة.

أنّها تؤثُِّر في حياتِنا في مجال�ٍت متعددة، حيُث نختاُر  نساُن بمعرفِة حالِة الَجوِّ اليومّية؛ ل� يهتمُّ ال�إ
راعة؛ اإذ يؤّدي انخفاُض درجاِت  يُّة في الزِّ ملابَسنا اليوميََّة، َوْفَق حالِة الطَّقس، كما تؤثُِّر الحالُة الَجوِّ

الحرارِة شتاًء اإلى بطِء نموِّ المحاصيِل، واإتلاِفها؛ بسبِب الّصقيع.
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            الُمناُخ في الَوَطِن الَعَرِبّي 

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

توضيح مفهومّي الطَّقِس والُمناخ.١- 

وصف الُمناخ في الَوَطِن الَعَربِّي.٢- 

بيان العوامِل المؤثَِّرِة في ُمناِخ الَوَطِن الَعَربِّي.٣- 

أقاليم الُمناخية على َخريطِة الَوَطِن الَعَربِّي.٤-  توزيع ال�

 مفهومّي الطَّقِس والُمناخ:

 َنشاط )١(

نقراأ العبارَتْيِن الاآتيَتْيِن، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

يمتاُز ُمناُخ ِفَلسطيَن باأنَّه حارٌّ جافٌّ صيفاً، معتدٌل ماطٌر شتاًء.	 

تشهُد حالُة الطقِس هذا ال�أسبوَع ارتفاعاً على درجاِت الحرارِة، ويكوُن الجوُّ غائماً جزئّياً، 	 
والرياُح معتدلُة الّسرعِة، َمَع ارتفاٍع لنسبِة الّرطوبِة في المناطِق الّساحليِة.

١- نفّسُر تركيُز النّشراِت الجّويِّة التي نَسمُعها، اأو نقرُؤها َعْن حالِة الطّقِس لمنطقٍة ما، وليَس 
على ُمناِخها.

٢- نُناِقُش: اأثَر الطّقس على حياتِنا اليوميَّة.

  

 اأنا َتَعلَّْمت:

أيّاِم  ُيْعَرُف الطَّقُس: بال�أحواِل الَجّويِة الَّتي تحدُث خلاَل فترٍة زمنّيٍة قصيرٍة تُقاُس بالّساعاِت، اأِو ال�

لمنطقٍة محدودة، اأّما الُمناُخ فُهَو حالُة الَجوِّ لفترٍة زمنّيٍة طويلة لمنطقٍة واسعة.

أنّها تؤثُِّر في حياتِنا في مجال�ٍت متعددة، حيُث نختاُر  نساُن بمعرفِة حالِة الَجوِّ اليومّية؛ ل� يهتمُّ ال�إ
راعة؛ اإذ يؤّدي انخفاُض درجاِت  يُّة في الزِّ ملابَسنا اليوميََّة، َوْفَق حالِة الطَّقس، كما تؤثُِّر الحالُة الَجوِّ

الحرارِة شتاًء اإلى بطِء نموِّ المحاصيِل، واإتلاِفها؛ بسبِب الّصقيع.
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 الُمناخ في الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )٢(
ْكَل، ثّم نقوُم بما ياأتي: نلاحُظ الشَّ

 

ْكل )١(: عناصُر الُمناخ الشَّ

١-  نناقُش: من خلاِل الّشكل الّسابِق ما يعبُِّر عن عناصِر الُمناِخ.

٢-  نستنتج العنصَر ال�أكثَر تاأثيًرا في الُمناخ.

ُر: تَُعدُّ ال�أمطاُر المصدَر الرَّئيَس للمياِه على سطِح الُكَرِة ال�أرضّية. ٣-  نَُفسِّ

اأنا َتَعلَّْمت:

يختلُف تاأثيُر عناصِر الُمناِخ ِمْن َمْنِطَقٍة اإلى اأخرى في الَوَطِن الَعَربِّي، من حيث درجات الحرارة 

يِف، ترتفُع َدَرجاُت الحرارِة في معظِم اأجزاِء الَوَطِن  والضغط الجوي والرياح والتساقط، ففي فصِل الصَّ

الَعَربِّي؛ نتيجًة لتعامِد اأشّعِة الّشمِس على مداِر الّسرطان، اإِْذ تتساقُط ال�أمطاُر الموسمّيُة على ال�أطراِف 

الجنوبّيِة، ِمْثل جنوِب الّسوداِن، واليمِن، والّصومال.

عناصُر
الُمناخ
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تاِء، فتنخفُض َدَرجاُت الحرارِة في معظِم اأجزاِء الَوَطِن الَعَربِّي؛ نتيجًة لتعاُمِد اأشّعِة  اأّما في فصِل الشِّ

الّشمِس على مداِر الَجْدي، اإْذ تتساقُط ال�أمطاُر الشتويَُّة على معظِم اأجزاِء الَوَطِن الَعَربِّي، خاّصًة ال�أجزاء 

مالّية، ِمْثل جباِل اأطلَس، ومرتفعاِت بلاِد الّشام. الشَّ

يَِّة، َونََتَعرَُّف اإلى ال�أجهزِة الُمْسَتْخَدَمِة  ننظُّم زيارًة برفقِة المعلِِّم اإلى دائرِة ال�أرصاِد الَجوِّ

في َرْصِد عناصِر الُمناخ، ثّم نُِعدُّ تقريًرا حوَل ذلِك.

 العوامل المؤثَِّرة في ُمناِخ الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )3(

ْكَل، ثّم نُجيب عِن ال�أسئلِة التي تليه: نلاحُظ الشَّ

 

ْكل )٢(: العوامل المؤثَِّرة في ُمناِخ الَوَطِن الَعَربِّي الشَّ

نستنتُج اأثَر دوائِر العرِض على اختلاِف الُمناِخ.- ١

كيَف تؤثُّر التّضاريُس على اختلاِف درِج الحرارِة، وال�أمطاِر؟- ٢

نناقُش مدى تاأثيِر القرِب من المسطَّحاِت المائيَِّة على ُمناِخ منطقٍة ما.- ٣

العوامُل الرّئيسُة المؤثّرُة في ُمناِخ الَوَطِن الَعَرِبّي

المسطَّحاُت المائيَُّة التّضاريُس دوائِر الَعْرض
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اأنا َتَعلَّْمت:

ها: يتاأثُّر ُمناُخ الَوَطِن الَعَرِبيِّ بعدٍد ِمَن العوامِل، اأَهمُّ

الموقُع بالنّسبِة لدوائِر الَعْرض:- ١

 اأّدى وقوُع الَوَطِن الَعَربِيِّ بيَن درجَتي عرض ٢˚ جنوَب خطِّ ال�ستواِء، و 5٣٧,5 شماًل�، اإلى وقوِع 

معظِم اأراضيِه ِضْمَن الَمْنِطَقِة المداريَِّة الحاّرة، عدا ال�أطراَف الجبليََّة المرتفعَة، وال�أطراَف الّشماليََّة الواقعَة 

ماِل ِمْن دائرِة َعْرض ٣٠˚ شماًل� الَّتي تنتمي ُمناخيًّا اإلى الُمناِخ المعتدل، لذلك ترتفُع درجاُت  اإلى الشَّ

الحرارِة بشكٍل كبيٍر عنَد ال�أطراِف الجنوبّيِة القريبِة ِمْن خطِّ ال�ستواء، وَتِقلُّ كُلّما ابتعْدنا عْنُه شماًل�.

الُقرُب ِمْن الُمسّطحاِت المائّيِة، والُبْعُد َعْنها:- ٢

 ، ِط، والمحيِط ال�أطلسيِّ  ُيْشِرُف الوطُن العربيُّ على مسطحاٍت مائّيٍة واسعٍة، ِمْثِل: البحِر المتوسِّ

والمحيِط الهندّي، َوِهَي تحيُط بِِه، ول� تتوّغُل كثيًرا في يابِسِه، ما عدا البحَر ال�أحمَر، والخليَج العربّي، 

وتشغُل ِمساحاٍت قليلًة ِمْنه؛ لِذا فتاأثيُر الُمسطّحاِت المائيَِّة على ُمناِخ الَوَطِن الَعَربِيِّ َمْحدود، ويقتصُر 

على الِجهاِت الّساحليَِّة ِمْنه، اأّما المناطُق الّداخليَُّة البعيدُة َعْن تاأثيِر الُمسطّحاِت المائيَِّة الّتي تُْعَرُف 

تاء، وتتمثُّل في  ْيِف، وانخفاِضها في الشِّ يَِّة، فَتتَِّصُف بارتفاِع درجاِت الحرارِة في الصَّ بالمناطِق القارِّ

المناطِق الّصحراويّة.

التّضاريس:- ٣

، كجباِل اأطلَس، ومرتفعاِت بلاِد  اأّدى ال�رتفاُع الّشاهُق لبعِض الّسلاسِل الجبليَِّة في الَوَطِن الَعَربِيِّ

الّشاِم اإلى انخفاِض حرارتِها، ووفرِة اأمطاِرها، وثلوِجها شتاًء، واعتداِل حرارتِها صيًفا، كما اأّن طبيعَة 

فوُح المواِجَهُة لهبوِب الّرياِح اأكثُر  ّياِت ال�أمطار، فالسُّ امتداِد الجباِل واتجاِهها يؤثُِّر تاأثيًرا مباشًرا في َكمِّ

فوَح  ُر اأّن السُّ َمَطًرا ِمْن تِْلَك الواقعِة في ِظلِّ الَمَطِر، الّتي تحّولَْت اإلى مناطَق شبِه صحراويّة، وهذا ُيَفسِّ

أنّها مواِجَهٌة للّرياِح الرَّطبِة القادمِة ِمَن البحِر المتوّسِط،  يًَّة اأكبَر ِمَن ال�أمطار؛ ل� الغربيََّة لِِفَلسطيَن تتلّقى َكمِّ

رقيَِّة الواقعِة في ِظلِّ الَمَطر.    فوِح الشَّ مقارنًة َمَع السُّ
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 الاأقاليم الُمناخية على َخريطِة الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )4(
نلاحُظ الَخريطَة، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليها:

 

أقاليِم الُمناخّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي َخريطُة توزيِع ال�

أقاليِم الُمناخّيِة امتداًدا في الَوَطِن الَعَربِّي.١-  نَُبيُِّن اأكثَر ال�

نَْسَتْنِتُج اأثَر الُمناِخ على النَّشاِط ال�قتصادّي.٢- 

اأنا َتَعلَّْمت:

تتنوَُّع الاأقاليُم الُمناخّية في الَوَطِن الَعَرِبّي، ويمكُن تقسيُمها اإلى اأربعِة اأقاليَم ُمناخّيٍة رئيسٍة، ِهَي:

مالّية ِمَن الَوَطِن الَعَربِّي الُمِطلَِّة على سواحِل الَبْحِر 	  ط: يتمثُّل في المناطِق الشَّ ُمناُخ الَبْحِر الُمَتَوسِّ
، والّسفوِح الغربّيِة لبلاِد الّشام، ويمتاُز باأنُّه حارٌّ  ط، ِمْثِل جباِل اأطلَس في المغرِب العربيِّ الُمَتَوسِّ

جافٌّ صيًفا، معتدٌل ماطٌر شتاًء.

 	 ، ، وِشْبُه الّصحراوّي: يسوُد الُمناُخ الّصحراويُّ في معظِم اأراضي الَوَطِن الَعَربِيِّ الُمناُخ الّصحراويُّ

ِط، وِصَغِر  حتّى اإِنّه ل� يوَجُد بلٌد عربيٌّ يخلو ِمْنُه ِسوى لُْبنان؛ نظًرا لموقِعه الساحليِّ على المتوسِّ

ط، ويمتاُز باأنّه حاّر  ِمساحِته، ويمتدُّ الُمناخ الّصحراوّي وِشْبُه الّصحراوّي جنوَب اإقليِم الَبْحِر الُمَتَوسِّ

تاِء، وتكوُن قليلًة، وغيَر منتظمِة، ونادرة. صيًفا، بارٌد شتاًء، تسقُط اأمطاُرُه في فصِل الشِّ

ش
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حراوّي، 	  ، وِشْبِه الصَّ قليِم الّصحراويِّ الُمناُخ المداريُّ الموسمّي: يشمُل معظَم المناطِق الواقعِة جنوَب ال�إ

َنِة، واأمطاُرُه صيفّية. ِمْثَل اليمِن، وُعماَن، وجنوِب الّسوداِن، ويمتاُز باأنّه حارٌّ معظَم اأيّاِم السَّ

الُمناُخ الاستوائّي: يمتدُّ في اأقصى جنوِب الّسوداِن، والّصومال، ويتميَُّز بارتفاعِ الحرارِة، وسقوِط 	 

ال�أمطاِر الغزيرِة طواَل العام.

اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ

أقاليِم الُمناخيَِّة في الَوَطِن الَعَربِّي؟ اأ-  ما اأكبُر ال�

قليُم المدارّي.   اأ- اإقليُم البحِر المتوّسط.                                  ب- ال�إ

قليُم الموسمّي. ، وشبُه الّصحراوّي.                  د- ال�إ قليُم الّصحراويُّ ج- ال�إ

ْولَُة العربّيُة الّتي ل� يوَجُد فيها صحراء؟ ب-  ما الدَّ

اأ- سوريا.               ب- الجزائر.           ج- لبنان.               د- ليبيا.

٢ اأعلُِّل، ارتفاَع درجِة حرارِة معظِم اأجزاِء الَوَطِن الَعَربِيِّ صيًفا.   

آتيِة بما يتناسُب مع كلِّ ُمناٍخ: آتَي، باختياِر الّصفاِت الُمناخّيِة ال� 3 اأكمُل الجدوَل ال�   

، ُمْمِطٍر، اأمطاٍر نادرٍة، باِرٍد( اّف، ُمْمِطر، اأمطاٌر نادرة، بارد( ، ُمْعَتِدٍل، جافٍّ             )حارٍّ

الُمناخ
الاأمطارالحرارة

شتاًءصيًفاشتاًءصيًفا

، وشبُه  الّصحراويُّ
الّصحراوّي

المدارّي

ط البحُر المتوسِّ

ّكاُن في الَوَطِن الَعَرِبّي             السُّ

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

تبيان عدد سكّاِن ُدَوِل الَوَطِن الَعَربِّي. ١- 

كّانِيِّ في الَوَطِن الَعَربِّي.٢-  توضيح عناِصر النُُّموِّ السُّ

وصف التّركيب الُعُمِرّي والنّوعّي للّسكّاِن في الَوَطِن الَعَربِّي.٣- 

سلامي المسيحي المشترِك في الَوَطِن الَعَربِّي.٤-  استكشاف مظاهر العيِش ال�إ

 عدد سّكاِن ُدَوِل الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )١(

َوِل الَعَربِّيِة لعام ٢٠١9م، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب: نلاحُظ الجدوَل الَّذي ُيَبيُِّن عدَد السكّاِن في الدُّ
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ّكاُن في الَوَطِن الَعَرِبّي             السُّ

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

تبيان عدد سكّاِن ُدَوِل الَوَطِن الَعَربِّي. ١- 

كّانِيِّ في الَوَطِن الَعَربِّي.٢-  توضيح عناِصر النُُّموِّ السُّ

وصف التّركيب الُعُمِرّي والنّوعّي للّسكّاِن في الَوَطِن الَعَربِّي.٣- 

سلامي المسيحي المشترِك في الَوَطِن الَعَربِّي.٤-  استكشاف مظاهر العيِش ال�إ

 عدد سّكاِن ُدَوِل الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )١(

َوِل الَعَربِّيِة لعام ٢٠١9م، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب: نلاحُظ الجدوَل الَّذي ُيَبيُِّن عدَد السكّاِن في الدُّ

ِبّيُة الاآسيوّية َول الَعَر فريقّيةالدُّ ِبّيُة الاإ َول الَعَر الدُّ

عدُد الّسكّان بالِمليونالّدْولةعدُد الّسكّاِن بالِمليونالّدْولة

١٠١مصر٣٤,٤الّسعوديّة

٤٣,٣الجزائر٢9,٣اليمن

٣٦,٦المغرب5ُعمان

مارات ٤٣,١الّسودان9,٨ال�إ

٠,9جيبوتي١,٦الَبْحرين

١5,5الّصومال١٠,١ال�أردن

٠,٨ُجُزُر الُقُمر١٧,١سوريا

٦,٨ليبيا٦,٨لبنان

١١,٧تونس5ِفَلسطين

٤,5موريتانيا٢,٨قطر

٤,٢الُكَويت

٢٦٤,٢المجموع ٣9,٦العراق
١٦5,٧المجموع

 المصدر: world Population by country 2019 / )ال�أمم المتّحدة(



٢6

نَْحِسُب المجموَع الُكلِّيَّ لسكّاِن الَوَطِن الَعَربِّي.- ١

آتية:- ٢ َوِل ال� كّان للدُّ نَُمثُِّل بيانيًّا عدَد السُّ
   )ِمْصر، والجزائر، وَقَطر، وليبيا، والّسعوديّة، وِفَلسطين، وسوريا، ولُْبنان(.

اأنا َتَعلَّْمت:

بلَغ عدُد سكّاِن الَوَطِن الَعَربِيِّ عاَم ٢٠١9م حوالَي 4٢9 مليوَن نسمة، حيُث يشكِّلوَن ما نسبُتُه 

ِل  4,5% من اإجماليِّ سكّاِن العالَم الّذي يتجاوُز الـ ٧ مليار َنسمة، وتُعاني معظُم دولِِه ِمَن ارتفاِع معدَّ

كّانيِة الّسنويِّة الَّتي ل� يصاحُبها نموٌّ اقتصاديٌّ بالّدرجِة نفِسها، ما يؤّدي اإلى الّضغِط على  الّزيادِة السُّ

كّان. الموارِد المائّيِة والغذائّية، وبالتّالي خلِق مشاكَل اقتصاديٍّة لدى عدٍد كبيٍر ِمَن السُّ

وُجُزُر  جيبوتي،  بينما  ُسكّانًا،  العربيَِّة  َوِل  الدُّ اأعلى  تَُعدُّ  ِمْصَر  فاإّن  الُمتوافرِة،  حصائّياِت  ال�إ َوَوْفَق 

حصاِء  حصائيَُّة الّصادرُة َعِن الجهازِ المركزيِّ للاإ الُقُمِر اأقلُّها ُسكّانًا، اأّما في ِفَلسطيَن فتشيُر الُمعطياُت ال�إ

ّفِة، وغّزَة( بلُغ )5,٠39( ِمليون نسمة،  الِفَلسطينيِّ عاَم ٢٠١9م اأّن عدَد الِفَلسطينّييَن داخَل فَِلسطيَن )الضِّ

كّاِن الكبيِر على ِمساحٍة صغيرٍة ِمَن ال�أرض. َة ِمْن اأعلى مناطِق العالَِم كثافًة؛ نظًرا لحجِم السُّ َوُيَعدُّ قطاُع َغزَّ

    َنشاط تطبيقي   

عدُد الّسكّاِن الكلّيُّ

الِمساحُة الكلّّيُة
الكثافُة الّسكّانّيُة العاّمة = 

حوالَي  ٢٠١9م  عاَم  سكّانِِه  عدُد  بلَغ  الذي  َة  َغزَّ قطاِع  في  الّسكانيَة  الكثافَة  نحسُب 

١99٠٠٠٠ نسمٍة، علًما اأنَّ ِمساحتها ٣٦5 كم٢.
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ّكانِيِّ في الَوَطِن الَعَرِبّي:  عناِصر النُُّموِّ السُّ

 َنشاط )٢(
ْكَل، ونَْسَتْنِتُج، ثمَّ نجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليه:  نلاحُظ الشَّ

ّكانِيِّ في الَوَطِن الَعَرِبّي عناصُر النُُّموِّ السُّ

الّزيادُة الّطبيعّية

الِهْجرةالَوَفياتالمواليد

يادُة غيُر الّطبيعّية الزِّ

كّانِيِّ في الَوَطِن الَعَربِّي ْكل )١(: عناِصر النُُّموِّ السُّ الشَّ

كّاِن في الَوَطِن الَعَربِّي.١-  نَُبيُِّن عناصَر نموِّ السُّ

َوِل الواردِة في الجدوِل ال�آتي، بتطبيِق ٢-  َل الّزيادِة الطبيعّيِة للدُّ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأحسُب معدَّ
آتيِة:  المعادلِة ال�

 معّدُل الّزيادِة الطّبيعّية = معّدُل المواليد – معّدُل الَوَفيات.

الّدْولة
معّدُل المواليِد 

بالاألف
معّدُل الَوَفياِت 

بالاألف
معّدُل الزيِّادِة 
الّطبيعّيِة بالاألف

٤٠5,٤فَِلسطين

ِبّية   ماراُت الَعَر ١٦٤الاإ

٤٤١5موريتانيا
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اأنا َتَعلَّْمت:

كّانِي في الَوَطِن الَعَربِّي نَْحَو 3 %، َوِهَي نسبٌة عاليٌة مقارنًة َمَع معّدِل النُُّموِّ  يبلُغ معّدُل النُّموِّ السُّ

كّانِيِّ في العالَم البالغِة ١٫١٨ %، وُيعزى هذا ال�رتفاُع اإلى عوامَل اقتصادّيٍة، كاستخداِم ال�أيدي  السُّ

ِد الّزوجاِت، اإضافًة اإلى عوامَل دينّيٍة،  راعة، وعوامَل اجتماعّيٍة كالّزواِج الُمَبكِّر وتعدُّ العاملِة في الزِّ

، والوقائّي، اإلّ� اأنَّ تاأثيَر هِذِه العوامِل يختلُف ِمْن دولٍة اإلى اأْخرى. ِم الطِّبِّ الِعلاجيِّ يٍَّة كتقدُّ وِصحِّ

كّاِن اإلى ُدَوِل الخليِج العربيِّ  كّانيُّ في الَوَطِن الَعَربِيِّ بالهجرِة، مثُل هجرِة السُّ كما يتاأثُّر النُُّموُّ السُّ

كّاِن، ونقِصِهْم في  التي تتوفُّر فيها فَُرُص العمِل؛ ما اأّدى اإلى زيادِة عدِد ُسكّانِها كُدَوِل ُمْسَتْقِبَلة للسُّ

البلِد الُمْرِسل.

كّانيِّ في الَوَطِن الَعَربِّي، كما هي الحال في ِفَلسطين،  وتلعُب العوامُل الّسياسّيةُ دوًرا في النُُّموِّ السُّ

راع الَعَربِّي الّصهيونِّي، واأصبَحْت - ِمْن  حيُث احتلَِّت القضّيُة الّديموغرافّيُة )الّسكانية( الّصدارَة في الصِّ

وجهِة نظِر الِفَلسطينّيين - التّحّدَي العدديَّ الّذي سيمكّن الّشعَب الِفَلسطينّي في المستقبِل ِمْن مواجهِة 

، والتَّغلُِّب عليه، اأّما من وجهِة النظِر الّصهيونية، فقْد اأصبَحِت القضّيُة  ال�متداِد ال�ستيطانيِّ الّصهيونِيِّ

ّن  ُد مستقبًلا وجوَد اأغلبيٍَّة سكّانيٍة يهوديٍَّة في ِفَلسطين، ولذلك فاإ الّديموغرافّيُة الخطَر الكامَن الّذي ُيهدِّ

ارتفاَع معّدل�ِت الُخصوبِة هو سلاٌح ديموغرافيٌّ يمكُن استخداُمُه في مقاومِة ال�حتلاِل الّصهيونِّي.

هيونيُة كثيًرا ِمَن المجازِر بحقِّ القرى  ومن اأجِل اإفراِغ ِفَلسطيَن ِمْن سكّانِها، ارتكَبِت الُعصاباُت الصُّ

الِفَلسطينيِة، وتهجيِر اأهِلها منذ عاِم ١9٤٨م، كما حصَل َمَع قريِة )لوبيا( قضاِء طبريَّة التي ُمِسَحْت ِمَن 

الَخريطِة، وقريِة )الطّنطورِة( قضاِء حيفا، وقريِة )دير ياسين( قضاِء القدِس الشريف التي قاَم الّصهاينُة 

فيها بمجزرٍة بشعٍة ساهمْت بشكٍل كبيٍر في اإثارِة ُرعِب الّسكّاِن، وتهجيِرهم َقْسِريًّا.

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

ُيَعدُّ حقُّ العودِة للِفَلسطينّييَن اإلى اأراضيهم وقُراُهْم ِمَن الثّوابِت الِفَلسطينّيِة الّتي تطالُب 

عِب الِفَلسطينّي. بها منظمُة التّحريِر الِفَلسطينّيُة )م.ت.ف( َكُمَمثٍِّل شرعيٍّ ووحيٍد للشَّ
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  التّركيب الُعُمِرّي والنّوعّي للّسّكاِن في الَوَطِن الَعَرِبّي:

   َنشاط )3-اأ(
ْكَل، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليه: نلاحُظ الشَّ

الشكل )٢(: نسبُة توزُِّع الفئاِت الُعُمِريّة

كّاِن َحَسَب الُعُمر.١-  نَُبيُِّن المفهوَم الَّذي ُيْطَلُق على تصنيِف السُّ

َوِل الَعَربِّية. ٢-  نِّ في الدُّ ُر سبَب ارتفاِع نسبِة صغاِر السِّ نَُفسِّ

َوِل الَعَربِّية.٣-  نِّ في الدُّ نَْسَتْنِتُج اأسباَب انخفاِض نسبِة كباِر السِّ

اأنا َتَعلَّْمت:

؛ بســبِب  ُيصنَّــُف الوطــُن الَعَربـِـيُّ حســَب التّركيــِب الُعُمــِريِّ لســكّانِِه باأنـّـُه مجتمــٌع فتــيٌّ اأو شــابٌّ

ــِة، والتَّعليــِم،  حَّ ــنِّ فيــه، مــا يــؤّدي اإلــى زيــادِة الّضغــِط علــى المــوارِد، والصِّ ارتفــاِع نســبِة فئــة صغــاِر السِّ

عالــِة، َوُهــُم ال�أشــخاُص الَّذيــَن يعتمــدوَن علــى غيِرِهْم فــي تلبيٍة احتياجاتِِهُم ال�أساســّية،  وارتفــاِع نســبِة ال�إ

مــا يتطلَّــُب العمــَل علــى توفيــِر حيــاٍة كريمــٍة لهــم.

أيــدي العاملــة، فــي مجــال�ِت  ــُة بوجــوِد عــدٍد كبيــٍر ِمــَن ال�حتياطــيِّ ِمــَن ال� َوُل الَعَربِّي وتتِّصــُف الــدُّ

ــوِع  ــن مجم ــباِب 6٠% م ــِة الّش ــُث تتجــاوُز نســبُة فئ ــِة العســكريّة، حي ، والِخْدم ــاِج ال�قتصــاديِّ نت ال�إ

ــِف مشــاركِة  ــي النَّشــاِط ال�قتصــادّي؛ بســبِب َضْع ــُه ف ــكّان، اإلّ� اأّن هــذا العــدَد ل� يســاهُم جميُع السُّ

ــة. ــِة فــي العمــِل، وارتفــاِع نســبِة البطال المــراأِة الَعَربِّي
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يَِّة َدْوِر الَمْراأِة في الُمْجَتَمِع الِفَلسطينيِّ في الَمجال�ِت الُمْخَتِلَفة، ونكتُب  نبحُث َعْن اأَهمِّ
تقريراً َعْنُه.

ْكَل، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب َعِن ال�أسئلِة التي تليه: نلاحُظ الشَّ

كّانيُّ الِفَلسطينّي كّانيُّ الّسعودّي.الَهَرُم السُّ الَهَرُم السُّ

ْكل )٣(: َهرماِن ُسكّانّيان الشَّ

نذكُُر المفهوَم الذي ُيطلُق على تصنيِف الّسكّان َحَسَب الجنس.١- 

كّاني.٢-  نَُبيُِّن المعلوماِت الَّتي يمكُننا الحصوُل عليها ِمَن الَهَرِم السُّ

عودّي.٣-  نُواِزُن بيَن الَهَرِم الّسكّانيِّ الِفَلسطينّيِ، والَهَرِم الّسكّانيِّ السُّ

 

اأنا َتَعلَّْمت:

يتبايُن التَّركيُب النّوعيُّ في الَوَطِن الَعَربِيِّ ِمْن َدْولٍة ل�أخرى، فاأعلى نسبٍة للذُّكوِر تظهُر في ُدَوِل الخليج 
َوُل الَعَربِّيُة الفقيرُة، فترتفُع  العربّي؛ بسبِب الهجرِة الوافدِة اإليها، نتيجَة توافِر فَُرِص العمِل والِخَدمات، اأّما الدُّ

ناث؛ لهجرِة الذُّكوِر منها؛ بسبِب نقِص فَُرِص العمِل، والِخَدماِت، وارتفاِع نسبِة البطالة.  فيها نسبُة ال�إ

وتتراوُح نسبُة النَّوِع عنَد الول�دِة ما بيَن ٤٨% اإناًثا و5٢% ذكوًرا، ويقلُّ الَفْرُق بيَن النّسبَتْيِن كلّما تقّدَم 

 َنشاط )3-ب(

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال
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آتية، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب َعِن ال�أسئلِة التي تليها: نلاحُظ الّصور ال�

ناث، وهذه الظّاهرُة تشترُك فيها جميُع المجتمعات،  الُعُمر؛ ل�رتفاِع نسبِة الَوَفياِت عنَد الّذكورِ عنها بيَن ال�إ

أمراِض الطّفولِة، مقارنًة مَع  حيُث ترتبُط بعوامَل بيولوجّيٍة تقلُِّل ِمْن مقاومِة الّذكورِ في ال�أعمارِ الُمَبكِّرِة ل�

ناث، اإلى جانِب اأسباٍب اأخرى، منها: اشتراُك الّذكورِ في الحروِب، وليَس اأدلَّ على ذلَِك ِمَن الثّورِة  ال�إ

الِفَلسطينيَِّة الّتي اسُتْشِهَد فيها عدٌد كبيٌر ِمْن شباِب المقاومِة، على الرَّْغِم ِمْن مشاركِة المراأِة الفّعالِة في الثّورة.

ْعِف ال�قتصاديِّ للَوَطِن الَعَربِّي؛ بسبِب ضعِف مشاركِة المراأِة الَعَربِّيِة  وُيَعدُّ التّركيُب النَّوعيُّ ِمْن عوامِل الضَّ

ناث، ما ُيضِعُف قدرَتها على دخوِل سوِق العمل. في القوى العاملة، وكذلك تدنّي نسبِة التّعليمِ بيَن ال�إ

سلامي المسيحي المشترك في الَوَطِن الَعَرِبّي:  العيش الاإ

 َنشاط )4(

 

سلامي المسيحي في الَوَطِن الَعَربِّي.١-  نَْذكُُر َمظاهَر العيِش المشترِك ال�إ

اأهمِّ ٢-  ِمْن  ِفَلسطيَن  دولِة  القدِس عاصمِة  والكنائِس في مدينِة  المساجِد  ُيَعدُّ وجوُد  نُناِقش: 

مظاهر العيِش المشترِك بيَن المسلميَن والمسيحّيين.

خرة قُبَّة الصَّ

جامُع ال�أزهر

كنيسُة القيامة

الكنيسُة الِقْبِطّية
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اأنا َتَعلَّْمت:

أمثلِة  عاَش سكّان الوطِن العربيِّ في اأجواٍء ِمَن التّسامِح والمحّبِة، والعيِش جنًبا اإلى جنٍب، وِمَن ال�

على ذلك: ما كان بيَن المسلميَن والمسيحّييَن في الُعهدِة الُعَمِريَِّة الَّتي اأعطاها ُعَمُر بُن الخطّاِب ل�أهِل 

واأموالِهم،  اأنفِسهم،  اأمانًا على  اأعطاهم  القدِس عام ١5 هـ/٦٣٦م، حيُث  فتِح  )الُقْدِس( عنَد  اإيلياَء 

أفراِح  سلاميِّ المسيحّي، يشاركوَن بعَضهم بعًضا في ال� وكنائِسهم، وتَُعدُّ ِفَلسطيُن مثاًل� واقعيًّا للعيِش ال�إ

أتراح، وخير مثال على ذلك: عندما اجتاَح ال�حتلاُل الّصهيونيُّ مدينَة بيَت لحَم عاَم ٢٠٠٢م،  وال�

لجاأ المقاوموَن الِفَلسطينيوَن اإلى كنيسِة المهِد لحمايتهم من ال�حتلاُل الّصهيونّي الذي حاصَرها لمّدِة 

َم رجاُل الّديِن المسيحّيوَن كلَّ مساعدٍة ممكنٍة للمحاَصريَن، ِمْن تقديٍم للطِّعام،  ٤٠ يوًما، حيُث قدَّ

هداِء خارَج الكنيسِة؛ تعبيًرا َعِن التَّماُسِك والتَّراُبِط بيَن اأبناِء الَوَطِن الواحد،  وعنايٍة بالجرحى، ونقٍل للشُّ

وانخراِطهم في الحركِة الوطنّيِة الِفَلسطّينية.

اإضافة اإلى وجود السامريين اللذين يعيشون في فلسطين، ويتركزون في منطقة جبل جرزيم في 

نابلس، وهم فلسطينيون.

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

َوُل العربّيُة، وخاّصًة ِفَلسطيُن حّريَّة الفكِر، وممارسَة الّشعائِر الّدينّية. تكفُل الدُّ

نبحُث في نصِّ العهدِة العمريِة، ونلّخُص ما ورَد فيها.
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اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ

اأ-  ما اأكبُر دولٍة عربّيٍة سكّانًا؟

د- الِعراق. ج- الّسعوديّة.   ب- ِمْصر.    اأ- الّسودان. 

ب-  كم نسبُة سكّاِن الَوَطِن الَعَربِيِّ مْن اإجماليِّ سكّاِن العالَِم؟

د- ٦%. ج- %5,5.    ب- %5.   اأ- 5,٤%.  

ولُة الَّتي ترتفُع فيها نسبُة الّذكوِر؛ بسبِب الهجرِة الوافدِة اإليها؟ ج-  ما الدَّ

عوديّة. د- السُّ ج- الِعراق.   ب- المغرب.   اأ- الّسودان. 

د-  ما الّدوافُع ال�قتصاديُّة للهجرة؟    

د- الّزل�زل. ج- ِقلَُّة فَُرِص الَعَمل.      اأ- الُحروب.    ب- التعليم.  

آتيِة تَُعدُّ اأكثَر مناطِق العالَم كثافًة سكّانّية؟ هـ -  اأيُّ المناطِق ال�

   اأ- غّزة.         ب- القاهرة.             ج- لندن.            د- باريس.

ُد اأسباَب ارتفاِع معّدِل المواليِد في الَوَطِن الَعَربِّي. ٢ اأعدِّ   

كّانيِّ الكبيِر في الَوَطِن الَعَربِّي. ُح النّتائَج المترتّبَة على النُّموِّ السُّ 3 اأَوضِّ   

4 اأعلُِّل ما ياأتي:   

َة، وسوريا، وال�أردِن، ولبنان.   ِة الغربّيِة، وقطاِع غزَّ فَّ اأ- وجوَد المخّيماِت الِفَلسطينّيِة في الضِّ

ب- هجرَة ال�أيدي العاملِة مْن ِمْصَر، وسوريا، وِفَلسطيَن اإلى ُدَوِل الخليِج العربّي.

كّانّيِة في المناطِق الّساحلّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي. ج- ارتفاَع الكثافِة السُّ

5 اأعرُِّف كلًّا مّما ياأتي:   

 التّركيُب الُعُمِرّي، َونِْسَبُة النَّْوع.  
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 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

 اأهمَّ الاأنشطِة الاقتصادّيِة التي يمارسها سّكان الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )١(
َوَر، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب َعِن ال�أسئلِة التي تليها: نلاحُظ الصُّ

 

)اأ(                           )ب(                         )جـ(

)د(                          )هـ(                            )و(
الشكل)١(: بعُض ال�أنشطِة ال�قتصاديِّة في الَوَطِن الَعَربِّي

نَُعبُِّر َعِن النّشاِط ال�قتصاديِّ الّذي تمثِّله كلُّ صورٍة، َمَع ذكِر اأنشطٍة غيِرها.- ١

يََّة تنّوِع ال�أنشطِة ال�قتصاديِّة التي يمارُسها ُسكّان الَوَطِن الَعَربِّي.- ٢ نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ

٣- نَُعبُِّر عن راأيِنا فيما َياأْتي:

ًة للُمْجَتَمع. كّاُن مهمَّ اأ- تَُعدُّ جميُع ال�أعماِل والِمَهِن الّتي يمارُسها السُّ

ــاٍت تحفــُظ حــقَّ العامــِل، وصاحــِب العمــِل، ووجــوُد يــوٍم عالمــيٍّ للُعّمــاِل  ب- وجــوُد اتّفاقّي
ــْن كلِّ عــام(. فــي )5/١ ِم

الاأْنِشَطُة الاْقِتصاِديَُّة في الَوَطِن الَعَرِبّي

راعَة في الَوَطِن الَعَربِّي.  .     ٢- توضيِح التّحدياِت التي تواجُه الزِّ ١- بياِن اأهمِّ ال�أنشطِة ال�قتصاديِة في الوطِن العربيِّ

٣- َتعداِد مقّوماِت الّصناعِة في الَوَطِن الَعَربِّي.           ٤- استنتاِج وسائِل النَّْقِل في الَوَطِن الَعَربِّي.

ياحِة في الَوَطِن الَعَربِّي. 5- تصنيِف اأنواِع السِّ



35

اأنا َتَعلَّْمت:

يتنّوُع النَّشاُط ال�قتصاديُّ لُسكّاِن الَوَطِن الَعَربِّي؛ نظًرا لتنّوِع ُمناِخِه وتضاريِسِه وثرواتِِه المعدنّية، 

ومن هذه ال�أنشطة ال�قتصادية:

نساُن العربّي، اإلى 	  الزّراعُة: من اأهمِّ القطاعاِت ال�قتصاديِّة؛ َفِهَي ِمْن اأقدِم الِحَرِف الّتي عرَفها ال�إ

وتربيِة   ، الّريِّ تعتمُد على  التي  الّزراعِة  في  اأنماٌط حديثٌة  العربيِّ  الوطِن  في  يوَجُد  ذلَك،  جانِب 

الحيواناِت، في مزارَع خاّصٍة بها.

ــكّان؛ بســبِب 	  ِحْرَفــُة الرَّعــِي: تنتشــُر فــي اأجــزاٍء ِمــَن الَوَطــِن الَعَربـِـّي، ولكنّهــا ل� تكفــي حاجــَة السُّ

ضعــِف المراعــي الطبيعيــِة نتيجــًة لتذبــذِب كميــِة ال�أمطــاِر، والجفــاِف، وضعــِف الّرعايــِة البيطريــِة، 

والتّغذيِة.

حرفُة صيِد الاأسماك: حيُث يعمُل بها معظُم ُسكّاِن الّسواحِل العربّية.	 

ُد المــوارِد المعدنّيــِة فــي الَوَطــِن الَعَربِــّي اإلــى ظهــوِر صناعــاٍت مختلفــٍة، 	  الّصناعــة: اأّدى َتَعــدُّ

ْلــِب، وتكريــِر النّفــِط، والّصناعــاِت الكيماويّــة. كصناعــِة الحديــِد والصُّ

الّســياحة: ُيعــدُّ الَوَطــِن الَعَربِــّي ِمــْن اأهــمِّ المناطــِق الجاذبــِة للّســّياِح فــي العالــم؛ نظــراً لتوفّــر 	 

مقومــاِت الّســياحِة فيــه. 

وعلى الّرغِم ِمْن تنّوِع ال�أنشطِة ال�قتصاديِّة في الَوَطِن الَعَربِّي، اإلّ� اأنّها تتفاوُت في حجِمها، وتوزُِّعها 

بين دولٍة واأخرى، ما يستدعي العمَل على تحقيِق التّكامِل ال�قتصاديِّ بيَن ُدَوِل الَوَطِن الَعَربِّي، واإبراِزها 

ٍة اقتصاديٍّة مهّمٍة في العالم. كقوَّ
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 التحديات التي تواجه الزِّراعة في الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )٢(
ْكَل، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نقوُم بما ياأتي:  نلاحُظ الشَّ

التّحّدياُت 
التي تواِجُه الزِّراعَة في 

الوََطِن الَعَرِبّي

تفتُُّت 
الِمْلِكّياِت 

الزِّراعّية الاآفاُت
 الزّراعّية

الهجرُة 
ِمَن الّريِف اإلى 

الُمُدن

انخفاُض 
اإنتاجّيِة
 الاأرض

َتَملُُّح 
التُّربة

ر التَّصحُّ

تذبذُب 
الاأمطار

ْكل )٢(: التَّحدياُت الَّتي تواجُه الزِّراعَة في الَوَطِن الَعَربِّي الشَّ

راعَة في الَوَطِن الَعَربِيِّ اإلى طبيعّيٍة، واأخرى بشريّة.- ١ نَُصنُِّف التّحدياِت الَّتي تواجُه الزِّ

٢ -. نناقُش اأثَر هذه التّحدياِت على الّزراعِة في الوطِن العربيِّ



3٧

اأنا َتَعلَّْمت:

أنشــطِة ال�قتصاديـّـِة الّتــي يمارُســها معظــُم ُســكّاِن الَوَطــِن الَعَربـِـيِّ منــُذ الِقــَدم؛ نظــًرا  راعــُة ِمــَن ال�  تعــدُّ الزِّ

راعــي بنســبٍة كبيــرٍة  ــِة الِخصبــِة، والميــاِه الوفيــرِة، والُمنــاِخ الُملائــم؛ اإْذ ُيْســِهُم النَّشــاط الزِّ لتوافــِر التّرب

أيــدي العاملــة. ، وتشــغيِل ال� فــي الّدخــِل القومــيِّ

ّيــاِت  دٍة، تتمثـّـُل فــي تذبــُذِب َكمِّ ولكــْن علــى الّرغــِم ِمــْن ذلــك، تعانــي الزِّراعــُة ِمــْن تحّديــاٍت متعــدِّ

ــِة،  راعّي ــِت الِملكّيــاِت الزِّ ــِة، وَتَفتُّ أمــراِض الزراعّي آفــاِت وال� ال�أمطــاِر، والجفــاِف، والتّصّحــِر، وانتشــاِر ال�

وقلَّــِة اســتخداِم التِّكنولوجيــا الحديثــِة، اإضافــًة اإلــى مشــكلِة التََّصُحــِر.

راعــَة تعانــي مــن تناقــٍص فــي ِمســاحِتها؛ نتيجــًة  اأّمــا فــي ِفَلســطيَن، َفَمــَع تلــَك التحّديــات، نَِجــُد اأّن الزِّ

ــِع، وشــقِّ  ــمِّ والتّوسُّ ــيِّ علــى ال�أرِض، واإقامــِة المســتعمراِت، وجــداِر الضَّ ــلاِل الّصهيونِ ل�ســتيلاِء ال�حت

ــْن ِمســاحة  ــاِه، وِم ــَن المي ــرِد الِفَلســطينيِّ ِم ــِب الف ــن نصي ــَل م ــا قلّ ــتيطانّية، م ــِة ال�س ــرِق ال�لتفافّي الطّ

أراضــي الّزراعّيــة، وكذلــك اإغــراِق ال�أســواِق الِفَلســطينيَِّة بالمنتوجــاِت الّصهيونِّيــة، مــا اأّدى اإلــى ِحرماِن  ال�

الُمنتجــاِت الِفَلســطينّية ِمــَن المنافســة.

ويمكــُن التّغلُّــُب علــى هــذه التحّديــات، مــن خــلاِل اســتخداِم ال�أســاليِب الِعْلِميَّــِة الحديثــة، 

راعــّي، ومقاطعــِة  أراضــي الّصالحــِة للّزراعــة، وتشــجيِع الّصناعــاِت الَّتــي َتْخــِدُم القطــاَع الزِّ واســتغلاِل ال�

قبــاِل علــى المنتوجــاِت الوطنّيــة. بضائــِع ال�حتــلاِل الصهيونــيِّ فــي ِفَلســطين، وتشــجيع المواطنيــن للاإ

: آتيِة التي تواجُه الّزراعَة في الوطِن العربيِّ ١- نبحُث، ونقترُح طرقاً للتّغلِّب على التّحدياِت ال�

    - الهجرِة من الّريِف اإلى المدِن.     - تذبذِب كميِة ال�أمطاِر.

ــي  ــا ف ــُه مــع زملائِن ــّم نناقُش ، ث ــيِّ ــي الوطــِن العرب ــِر ف ــِن التّصحُّ ــاً َع ٢- نشــاهُد فيلمــاً وثائقي

. ــِة الّصــفِّ غرف
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  مقوّمات الّصناعِة في الَوَطِن الَعَرِبّي:

   َنشاط )3(
ْكَل، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب: نلاحُظ الشَّ

 

نَْذكُُر مقّوماِت الّصناعِة في الَوَطِن الَعَربِّي.١- 

كّاُن٢-  نعطُي اأمثلًة على صناعاٍت تقليديٍّة مارَسها السُّ
في الَوَطِن الَعَربِّي.

ُر َضْعَف ُدَوِل الَوَطِن الَعَربِيِّ صناعيًّا.٣-  نَُفسِّ
ماُت الّصناعِة في الَوَطِن الَعَربِّي ْكل )٣(: مقوِّ الشَّ

مقومات الّصناعة
الِبْترول

الغاُز الّطبيعّي

َدة طاقٌة متجدِّ

طاقٌة كهربائّية

المعدنّية

النّباتّية

الَحَيوانّية

مقوّماٌت بشرّية

الّطاقة

الماّدُة الخام

راأُس المال

الاأيدي العاملة

الخبرُة والمهارة

النَّْقُل والمواصلات

الاأسواق

ُمَقوِّماٌت طبيعّية

اأنا َتَعلَّْمت:

ــْن حيــُث مســاهمُتها فــي تشــغيِل  ــّي بعــَد الّزراعــة، ِم ــَة فــي الَوَطــِن الَعَربِ ــَة الثّاني تحتــلُّ الّصناعــُة المرتب

القــوى العاملــة؛ نتيجــَة ِغنــاُه بالمقوِّمــاِت الّطبيعّيــِة، كالمعــادِن، والنّفــط؛ اإذ يمتلــُك الوطــُن العربــيُّ ما 

أيــدي  يقــارُب ٦٠% مــن احتياطــيِّ النّفــِط فــي العالَــم، وغنــاه بالمقومــات البشــرّيِة، كــراأِس المــاِل، وال�

ــّجاِد،  العاملــِة الّضروريّــِة للّصناعــة، لــذا تنّوَعــِت الّصناعــاُت فيــه بيــَن صناعــاٍت تقليديــٍة قديمــٍة، كالسِّ

آل�ِت، كالّصناعــاِت البتروكيميائّيــِة، والّصناعــاِت الورقّيــة،  والزُّجــاج، وصناعــاٍت حديثــٍة تعتمــُد علــى ال�

جمالــيِّ للوطــِن الَعَربـِـّي. وَتحظــى الّصناعــاُت ال�ســتخراجّيُة بثُلـُـِث النّاتــِج ال�إ

رِها، مْن بيِنها التّركيُز على  وتواجُه الّصناعُة في الَوَطِن الَعَربِّي عدًدا ِمَن المعيقاِت التي تحوُل دوَن تطوُّ

الّصناعاِت ال�ستخراجّيِة )التي تعتمُد على استخراِج الموادِّ الخام فقْط(، مْثُل استخراِج المعادِن والنِّفِط، 
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والغازِ الطّبيعّي، وضعِف الصناعات التحويلية )التي تعتمُد على تصنيِع الموادِّ الخاِم(، وكذلَك َتشاُبِه 

نتاِج. آل�ِت، ومستلزماِت ال�إ ، وانخفاِض مستوى الخبرِة، وال�عتماِد على استيراِد ال� نتاِج الّصناعيِّ ال�إ

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

١- نُعطي اأمثلًة على صناعاٍت استخراجّيٍة يمكُن ال�عتماُد عليها في الّصناعاِت التّحويلّيِة.

َرِة لحجارِة الِبناء. َوِل العربّيِة الُمَصدِّ ٢- تَُعدُّ ِفَلسطيُن ِمْن الدُّ

 وسائل النَّْقِل في الَوَطِن الَعَرِبّي:

   َنشاط )4(
آتية، ثّم نقوُم بما ياأتي: نلاحُظ الّصور ال�

ْكل )٤(: وسائُل النّْقِل في الَوَطِن الَعَربِّي الشَّ

أمثلة.١-  نَُصنُِّف اأنواَع النَّْقِل في الَوَطِن الَعَربِّي، مع ال�

يََّة النَّْقِل والمواصلاِت في مجاِل التّجارِة الّداخلّيِة والخارجّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي.٢-  نَُبيُِّن اأَهمِّ

نستنتج المشكلات التي تواجه النقل في فلسطين.٣- 

)١(

)٣(

)٢(

)٤(



4٠

اأنا َتَعلَّْمت:

ــة؛  يَّ ــِة والَجوِّ ــِة والَبْحريَّ يَّ ــِة الَبرِّ ــِة والعربّي ــيِّ نقطــَة التقــاٍء للمواصــلاِت العالميَّ ــدُّ موقــُع الَوَطــِن الَعَربِ ُيَع

ــْت ُدَوُل  ــا، فقــِد اهتمَّ ــا حديًث ــِة القديمــة. اأّم ــُرِق التِّجاريَّ ــًرا للطُّ ــِم، فقــْد كاَن معب ــاّراِت العالَ ــِطِه ق لتوسُّ

ــاُدِل التِّجــاريِّ وال�قتصــاديِّ فيمــا بيَنهــا. ــُرِق؛ لتنشــيِط التّب ــيِّ باإنشــاِء الطُّ ــِن الَعَربِ الَوَط

يَّــة؛ نظــًرا  اأّمــا بخصــوِص وســائِل النَّْقــِل فــي الَوَطــِن الَعَربـِـّي، فُتَعــدُّ الّســّياراُت ِمــْن اأكثــِر قطاعاتِهــا اأَهمِّ

ــِة؛ بســبِب اتِّســاِع الِمســاحاِت  ــَكِك الحديدّي ــِة السِّ ــيُّ مــن قلّ ــُن الَعَربِ ــي الَوَط ــِة حركِتهــا. ويعان لمرون

ــكّان، كمــا هــي الحــاُل فــي ُدَوِل الخليِج الَعَربـِـّي، وِقلَِّة الموارِد الماليَّــِة الّلازمِة  الّصحراويـّـِة الخاليــِة مــَن السُّ

دارِة السياســّيِة، وال�قتصاديـّـِة، والتكاملّيِة بيَن  نشــائِها، كمــا فــي اليمــِن، وموريتانيــا، وال�أردن، وغيــاِب ال�إ ل�إ

اأجــزاِء الَوَطــِن الَعَربـِـّي.

ــِئ،  ــَن الموان ــى اإنشــاِء عــدٍد ِم ــٍة اإل ــٍة طويل ــى ِجهــاٍت بحريّ ــيِّ عل ــِن الَعَربِ ــد اأّدى اإشــراُف الَوَط وق

ــِم،  كمينــاِء حيفــا فــي ِفَلســطين، ومينــاِء طنجــَة فــي المغــرب، كمــا اأّن موقَعــُه فــي قلــِب قــاّراِت العالَ

نشــاِء المطــاراِت الحديثــِة، ِمْثــِل مطــاَر ُدَبــّي فــي  أماكــِن ل�إ وصفــاَء ســمائِِه جعَلــُه ِمــْن اأْفَضــِل ال�

ْولـِـّي فــي ال�أردن، وتعانــي فلســطين مــن اإجــراءات  مــاراِت العربيَّــِة المتحــدِة، ومطــاِر الملكــِة عليــاَء الدَّ ال�إ

ال�حتــلال المســتمرة، والمتمثلــة فــي اغــلاق الطــرق واقامــة الحواجــز العســكرية والســيطرة علــى المعابــر 

الدوليــة.

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

ولية. تَُعّد اإجراءاُت ال�حتلاِل الّصهيونيِّ تجاَه حركِة النقِل والمواصلاِت انتهاًكا للمواثيِق الدَّ
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ياحة في الَوَطِن الَعَرِبّي:  السِّ

 َنشاط )5(
آتية، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليها: نلاحُظ الّصور ال�

)١(                                                   )٢(

)5(                         )٣(                           )٤(
ْكل )٦(: اأنواُع الّسياحِة في الَوَطِن الَعَربِّي الشَّ

نَُسّمي نوَع الّسياحِة في كلِّ صورٍة، َوْفَق الهدِف منها.١- 

يَّة وجوِد اأماكَن سياحيٍَّة: دينيٍَّة، وتاريخيٍَّة، وعلاجيٍَّة في الَوَطِن الَعَربِّي.٢-  نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ

ر تدنّي نسبِة الّسياحِة الَعَربِّيِة اإلى ِفَلسطين.٣-  نَُفسِّ

اأنا َتَعلَّْمت:

الُجغراِفيِّ  مقوِّماٍت طبيعّيٍة، كالموقِع  يمتلُكُه من  لِما  ّياح؛  للسُّ مكانًا جاذًبا  الَعَربِيُّ  الوطُن  ُيَعدُّ 
َل ذلك الوصوَل اإليِه  الُمَتَميِّز، والُمناِخ المعتدِل، والتّضاريِس المتنّوعة كالصحاري، وال�أغوار، حيث سهَّ
أماكِن الّدينّيِة  بُِمْخَتِلِف وسائِل النَّْقِل، وباأقلِّ التّكاليف.كما يمتلُك مقوّماٍت بشرّيًة، تتمثُّل في ِغناُه بال�
أثريّة، كمدينِة فاَس في المغرِب، وصرِح الّشهيِد في الجزائِر، وحدائِق بابَل في الِعراق، وما َتْزَخُر  وال�
به متاحُفُه ِمْن كنوِز الحضاراِت القديمِة الَّتي قاَمْت على اأراضيه، كالبابلّيِة، وال�آشوريِّة، والكنعانّيِة، 

والِفْرَعونِيَّة، اإضافًة اإلى الِبنيِة الِخَدماتّيِة المتمثّلِة بالمواصلاِت، والفنادِق، والمطاعم.

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

أماكِن الّسياحّيِة في وطِننا.   واجَبنا تُجاَه ال�
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اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ

اأ-  ماذا تَُسّمى عملّيُة استخراِج المعادِن مَن المناجِم؟

نتاج.         د- ال�ستغلال. ج- ال�إ اأ- التّصنيع.         ب- التّعدين.  

ب- كْم تبلُغ نسبُة ما يمتلُكُه الوطُن العربيُّ ِمْن اإجمالِيِّ احتياِطيِّ النِّفِط في العالم؟

ج- ٦٠%.           د- ٧٠%. اأ- ٤٠%.            ب- %5٠.  

راعَة في الَوَطِن الَعَربِّي؟  ج-  ما اأهمُّ التّحدياِت الَّتي تواجُه الزِّ

ب- ارتفاُع اإنتاجيَِّة ال�أرض.     اأ- الهجرُة ِمَن الُمُدِن اإلى الّريف.  

د- تذبذُب ال�أمطار. ج- اتّساُع الِمساحاِت المزروعة.  

د-  ما اسُم الَمْنِطَقِة الّسياحّيِة الّدينّيِة في ِفَلسطين؟ 

اأ- قصُر هشام.       ب- واُد الِقْلط.   ج- البحُر الَمّيت.      د- قّبُة الّصخرة.

أنهاِر في الَوَطِن الَعَربِّي. ٢  اأبيُِّن العوامَل الّتي ساعدْت على قياِم الحضاراِت على ضفاِف ال�

ُح التّحّديات الّتي تعاني منها الّصناعُة في الَوَطِن الَعَربِّي. 3  اأَوضِّ

4  اأْذكُُر المقّوماِت البشريَّة للّسياحِة في الَوَطِن الَعَربِّي.

يَّ للَوَطِن الَعَربِّي. يََّة النّْقِل الَجوِّ 5  اأَعلُِّل: ١- اأَهمِّ
              ٢- ُضعَف المواصلاِت العامِة في الَوَطِن الَعَربِّي.
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آتية: 6  اأْكُتُب المفهوَم المناسَب اأماَم العباراِت ال�
اأ- تحويِل الموادِّ الخاِم المستخرجِة اإلى ِسَلٍع ُمَصنََّعة: ............

َسِة: ............. أماكِن الُمَقدَّ ب- زيارِة ال�

يَّة: ...... يٍَّة، وبحريٍّة، وَجوِّ أفراِد والبضائِع مْن مكاٍن اإلى اآخَر، بوساطِة وسائَل َبرِّ ج- انتقاِل ال�

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

آتيَة اإلى صناعاٍت تحويلّيٍة، واأخرى استخراجّية: ُم جدوًل� في دفتري، واأَصنُِّف فيِه الّصناعاِت ال� ٧ اأَصمِّ
استخراُج البتروِل من باطِن ال�أرض، صناعُة الورق، صناعُة الملابس، َتْنِقَيُة الِمْلح، صناعُة 

أثاث، تعليُب الَبَندورة، تعديُن الحديد. ال�

 اأنشطة تطبيقية 

أماكِن الّسياحيِة القريبِة، ثمَّ نكتُب تقريًرا عن الّزيارِة، ونناقُشُه مع  - ننظُّم زيارًة ميدانيًة اإلى اأحِد ال�

زملائِنا.

نحّملُُه على  ثمَّ  ِفَلسطيَن،  الّسياحيِة في  أماكِن  ال� َعِن  فيلًما  نُِعدُّ  الحاسوِب،  برامِج  باستخداِم   -

لكترونيِة. المواقِع ال�إ
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الاأْمُن المائِيُّ في الَوَطِن الَعَرِبّي 

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

. ١- بياِن مصادِر المياِه في الوطِن العربيِّ
. أمَن المائيَّ أمِن المائيِّ الَعَربِّي، والمشكلاِت الَّتي تهّدُد ال� ٢- تعريِف مفهوِم ال�

٣- توضيِح سياسِة ال�حتلاِل الصهيونيِّ تُجاَه المياِه الَعَربِّيِة والِفَلسطينّية.
أمِن المائّي. ٤- اقتراِح طرٍق للمحافظِة على المياِه، وتحقيِق ال�

 َمصادر الِمياه في الَوَطن الَعَرِبّي:

 َنشاط )١(

نلاحُظ الّصور، ثّم نقوُم بما ياأتي:

 

٢- نناقُش اأيَّ هذه المصادِر ال�أكثَر اأمًنا للاعتماد عليه.- ١  . نستنتُج مصادَر المياِه في الوطِن العربيِّ

)١(

)3(

)٢(

)4(
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اأنا َتَعلَّْمت:

تتمثُّل مصادُر المياِه في الوطِن العربيِّ بما ياأتي:

 ١- الاأمطــار: تُســَتَغلُّ ميــاُه ال�أمطــاِر فــي الوطــِن العربــيِّ َعــْن طريــِق اإنشــاِء اآبــاِر الجمــِع، وبنــاِء الســدوِد 

أوديــِة؛ لتجميــِع ميــاه ال�أمطــاِر التــي تُســيُل فيهــا فــي فصــِل الّشــتاِء، ل�ســتغلالِها فــي فصــِل  فــي ال�

؛ بســبِب تذبذبِهــا ِمــْن  . وتَُعــدُّ ال�أمطــاُر مصــدًرا مائًيــا غيــر اآمــن فــي الوطــِن العربــيِّ يــِف الجــافِّ الصَّ

عــاٍم اإلــى اآخــَر، وظهــوِر موجــاِت الجفــاِف.

٢- الميــاه الجوفّيــة: يختــزُن الوطــُن العربــيُّ فــي باطــِن اأرِضــِه اأحواضــاً مائيــًة ضخمــًة تُســتخَدُم فــي 
ــِة. ــِة، وال�قتصادي أنشــطِة الحياتي ال�

َوِل العربيــِة التــي توَجــُد فيهــا، ِمْثــُل نهــِر  أنهــاِر مصــدًرا للميــاِه فــي الــدُّ 3- ميــاه الاأنهــار: تشــكُِّل ميــاُه ال�
النّيــِل فــي ِمْصــَر، ودجلــَة، والفــراِت فــي الِعــراِق، ونهــِر ال�أردنِّ بيــَن ال�أردنِّ وِفَلســطيَن. وتُســَتَغلُّ ميــاُه 
أنهــاِر فــي ريِّ المحاصيــِل، والّشــرِب، والّصناعــِة، وتوليــِد الطّاقــِة الكهربائيــِة بعــَد اإقامــِة الّســدوِد  ال�

. عليها

َوِل العربيــِة التــي تشــرُف علــى البحــاِر، والمحيطاِت  4- ميــاه البحــار والمحيطــات: تُســَتَغلُّ بعــُض الــدُّ
ــاِه، خاصــَة ُدَوِل الخليــِج العربــيِّ التــي تعتمــُد فــي  ــَن المي مياِههــا بعــَد تحليِتهــا؛ لســدِّ حاجِتهــا ِم

. التّحليــِة علــى ميــاِه البحــِر ال�أحمــِر، والخليــِج العربــيِّ
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: ، والمشكلاِت الَّتي تهّدد الاأمِن المائيِّ  مفهوِم الاأمِن المائيِّ

 َنشاط )٢(

َوَر، ثّم نُجيب َعِن ال�أسئلِة التي تليها:  نلاحُظ الَخريطة، والصُّ

 

 -١. نَْسَتْنِتُج المشكلاِت الَّتي تواجُه المياَه في الَوَطِن الَعَربِّي، وتهّدُد اأمَنُه المائيَّ

نَُعلُِّل: على الرَّغِم ِمْن اأّن نهَر النّيِل يمرُّ في الّسوداِن، َوِمْصَر، اإلّ� اأنَّهما يعانياِن ِمْن نقٍص في المياِه.٢- 

)١(

)١( 

)3(

)5( )4( 

                                            

)٢(
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اأنا َتَعلَّْمت:

ّيــِة والنّوعّيــِة المناســبَتْيِن؛ لتلبيــِة  ِبــيُّ باأنـّـه: "ضمــاُن توافــِر الميــاِه بالَكمِّ ُيَعــرَُّف الاأمــُن المائــيُّ الَعَر

ــرِب،  ــراِض الشُّ أغ ــي الحاضــِر، والمســتقبِل؛ ل� ــّي بصــورٍة مســتمّرٍة ف ــِن الَعَربِ احتياجــاِت ســكّاِن الَوَط

. ناعــيِّ راعــّي، والنُّمــوِّ الصِّ نتــاِج الزِّ وال�ســتخداماِت المنزلّيــِة ال�أخــرى، وال�إ

؛ ل�أســباٍب مختلفــٍة، منهــا الجفــاُف النّاتــُج  يعانــي الوطــُن الَعَربِــيُّ ِمــْن اأزمــٍة مائّيــٍة تهــّدُد اأمَنــُه المائــيَّ

ــِر، وِقلَّــُة تســاقُِط ال�أمطــار، وازديــاُد اأعــداِد الّســكّان،  َعــِن ارتفــاِع َدَرجــاِت الحــرارِة، وزيــادُة معــدل�ت التَّبخُّ

ضافــِة اإلــى عــدِم تحكُّــِم  أزمــِة المائّيــِة الَعَربِّيــة، بال�إ ُث المائــّي، وِقلَّــُة الوعــِي بال� واســتهلاكُهم للميــاِه، والتَّلــوُّ

أنهــارِ.  أنهــارِ الَّتــي تجــري فيهــا، فيتدنـّـى نصيُبهــا ِمــْن ميــاِه هــِذِه ال� َوِل الَعَربِّيــِة فــي منابــِع ال� الــدُّ

ِبّيِة والِفَلسطينّية:  سياسة الاحتلاِل الصهيونّي تجاَه المياِه الَعَر

 َنشاط )3(

نقراأ النّصَّ ال�آتي، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب َعِن الّسؤاِل الذي يليه: 

سعى ال�حتلاُل الّصهيونيُّ جاهًدا للّسيطرِة على مياِه حوِض نهِر ال�أردِن، واستغلالِها، وتحويِل 
مياِهِه اإلى صحراِء النََّقِب، والمناطِق الجنوبّيِة ِمَن الّساحل، كما عمَل ال�حتلاُل على تجفيِف بحيرِة 

الحولِة عاَم ١95١م.

َة، فتعاظَمِت  ِة الغربّيِة، وِقطاِع غزَّ فَّ وتطّوَرِت الماأساُة بعَد سنِة ١9٦٧م، واحتلاِل الجول�ِن، والضِّ
َرْت  اإْذ دمَّ ال�أردن؛  نهِر  ِمْن  فليِّ  السُّ الجزِء  ٍة على  المياِه، وبخاصَّ الّصهيونّيُة على مصادِر  الّسيطرُة 

مضّخاِت المياِه، واألحَقْت اأضراًرا كبيرًة في َمْنِطَقِة ال�أغواِر على امتداِد نهِر ال�أردن. 

لبناَن سنَة ١9٧٨م، والذي حاوَل  الّصهيونيِّ لجنوِب  وازداَدِت المساألُة تعقيًدا بعد ال�جتياِح 
يِة لحوِض نهِر ال�أردن. فرَض سيطرتِِه على المصادِر المائّيِة في لبناَن، والمصادِر المغذِّ

- نَُبيُِّن سياسَة ال�حتلاِل الّصهيونّي تُجاَه المياِه الِفَلسطينّية والعربّية.
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اأنا َتَعلَّْمت:

سيطَر ال�حتلاُل الّصهيونِيُّ على قسمٍ ِمَن المياِه الَعَربِّية، فعمَل على التَّحكُّمِ بالمياِه الَجّوفّيِة والّسطحّيِة 

ِع تقُع فوَق الحوَضْيِن الجوفيَّْيِن الغربيِّ  مِّ والتّوسُّ في ِفَلسطين؛ اإْذ اإّن المنطقَة الغربّيَة المعزولَة خلَف جدارِ الضَّ

والّشماِل الّشرقّي، اأّما الَمْنِطَقُة الّشرقّيُة فتقُع بكامِلها فوَق الحوِض الّشرقّي؛ ما يعني نهَب ال�حتلاِل الّصهيونيِّ 

نسبًة هائلًة ِمَن المياِه، وحرماَن الِفَلسطينّييَن منها ، واإقامَة عديٍد ِمَن المشاريِع المائّيِة على نهِر ال�أردن، وتعّدى 

ذلك بالّسيطرِة على المصادرِ المائّيِة الَعَربِّيِة، َكمياِه نهَري اللّيطاني، والحاصبانّي في لبناَن، وينابيِع المياِه في 

هضبِة الجول�ن.

ولّي؛ لذا   وُيَعدُّ ال�ستيلاُء على مصادِر المياِه الِفَلسطينّيِة انتهاًكا للحقِّ الِفَلسطينيِّ َوْفَق القانوِن الدَّ

ْولِّيِة في  أمِم المتحدِة المتعلّقِة بقانوِن استخداِم المجاري المائيِة الدَّ لجاأْت ِفَلسطيُن للانضماِم ل�تفاقّيِة ال�

ها في السيادِة الكاملِة على المصادِر المائيِة الطبيعيِة،  ال�أغراِض غيِر الملاحيِة عاَم ٢٠١5م؛ ل�نتزاِع حقِّ

وال�نتفاِع مْن مياِه نهِر ال�أردِن، وبحيرِة طبريا، والبحِر الميِِّت.

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

يٍَّة كبيرٍة اإقليميًّا وعالميًّا؛ اإْذ يحتفُل العالَُم في ٢٢ اآذار      َتْحظى مساألُة المياِه باأَهمِّ

ِمْن كلِّ عاٍم باليوِم العالميِّ للمياه.
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 المحافظُة على المياِه، وتحقيُق الاأمِن المائّي:

 َنشاط )4(

آتَي، والموادَّ القانونيَة المتعلّقَة بالمياِه، ثمَّ نَقوُم بما ياأتي:  نقراأ الحديَث الّشريَف ال�

الحديُث الّشريُف:

مام اأحمد وابن ماجه(	  قاَل النّبيُّ محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص: "ل� تُْسِرْف في الماِء َولَْو كُْنَت َعلى نَْهٍر جاٍر". )رواه ال�إ

الموادُّ القانونيُة المتعلّقُة بالمياِه:

نّصِت المادُة )٢( ِمْن قانوِن سلطِة المياِه الِفَلسطينّيِة سنة ٢٠١٤م على اأنّها تهدُف اإلى تطويِر 	 
التّلّوِث  ِمَن  وحمايِتها  وحفِظها،  نوعيَِّتها،  وتحسيِن  طاقِتها،  وزيادِة  واإدارتِها،  المياِه،  مصادِر 

وال�ستنزاف.

ــٍة 	  ــِة دول ــاِم اأيَّ أنهــار: عــدُم جــواِز قي ــاِه ال� ــِة باســتغلاِل مي ــِة الخاصَّ ْولّي ــِة الدَّ ــَن القواعــِد القانونّي ِم
، اأْو فروِعــه، اإلّ� بعــد اإخطــاِر  ْولِــيِّ شــاطئية باإجــراءاٍت اأْو اإنشــاءاٍت َعلــى المجــرى المائــيِّ الدَّ

ــِل اإلــى اتّفــاٍق معهــا بشــاأِن ذلــك. َوِل المشــاطئِة معهــا، والتَّوصُّ الــدُّ
ْولِّيِة غيِر الِملاحّيِة لعاِم ١99٢، الماّدة ١٢(. )اتّفاقّية قانوِن المجاري الدَّ

يَّة ترشيِد استهلاِك المياه. ١- نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ

َوِل المشتركِة بالّشاطئ نفِسه( على اأيِّ اإجراءاٍت  َوِل المشاطئِة )الدُّ نَُعلُِّل: ضرورَة اتّفاِق الدُّ  -٢
تقوُم بها على المجاري المائّية.
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اأنا َتَعلَّْمت:

، ل� بدَّ من تضافُر الجهوِد  أمِن المائيِّ َوُل العربّيُة لاأزمٍة مائّيٍة، وللحدِّ منها، ولتحقيِق ال� تتعّرُض الدُّ

الفرديِّة والمجتمعّيِة في التَّخطيِط، واتخاِذ التّدابيِر اللازمِة لتحقيق ال�أمن المائي، ومن اأبرز هذه التّدابير 
ما َياأتي: 

، وتحليِة المياه.١-  يِّ حِّ ْرِف الصِّ استثماُر ال�بتكاراِت التّكنولوجّيِة العلمّيِة في مجاِل معالجِة مياِه الصَّ

يَِّة المياِه في الحياِة، والمحافظِة على مصادِرها.٢-  توعيُة الفرِد الَعَربِيِّ باأَهمِّ

ْولِّيِة بشاأِن المياِه. ٣-  َوِل المجاورِة للقوانيِن وال�تّفاقّياِت الدَّ احتراُم الدُّ

استخداُم اأجهزِة التّرشيِد الحديثِة في المنازِل، والمرافِق العاّمة.٤- 

نَُعبُِّر َعْن راأيِنا: 

أزمِة المائّية. ١- بناُء اآباٍر في المنازِل؛ لتجميِع مياِه ال�أمطاِر ُيْسِهُم في حلِّ ال�

رتوازيِّة في فلسطين. آباِر ال�إ ٢- منُع ال�حتلاِل الصهيونيِّ حفَر ال�
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 اأْخَتِبُر َنْفسي:

( مقابَل العبارِة غير  ( مقابَل العبارِة الّصحيحِة، واإشارَة )  اأنقُل اإلى دفتري، واأضُع اإشارَة )

الّصحيحِة فيما ياأتي: 

ـًا في الوطِن العربّي.          )       ( ـًا اآمنـ اأ- تَُعدُّ ال�أمطاُر مصدًرا مائّيـ

ب- يحتفُل العالُم باليوِم العالميِّ للمياِه في ٢٢ اآذار ِمْن كلِّ عام.               )       (

ج- اعتماُد ُدَوِل الخليِج العربيِّ على تحليِة مياِه البحِر كمصدٍر للمياه.         )       ( 

َوِل التي تشترُك في مجرى نهٍر اأن تستغلَّ مياَهُه كما تشاُء.  )       (  د- يحقُّ ل�أيِّ دولٍة من الدُّ

. أمِن المائيِّ العربيِّ    اأعّرُف مفهوَم ال�

.    اأَبيُِّن مصادَر المياِه في الوطِن العربيِّ

. أمَن المائيَّ العربيَّ 4 اأستنتُج المشكلاِت التي تهّدُد ال�

5  اأَبيُِّن ُطُرَق المحاَفَظِة على الثّروِة المائّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي.

ُر: تَُعدُّ مساألُة المياِه ِمَن القضايا الّرئيسِة في المفاوضاِت بيَن الِفَلسطينّييَن وال�حتلاِل الّصهيونّي.     اأفسِّ

١

٢

3

6

  نشاط تطبيقي

حتفاِل باليوِم العالميِّ للمياِه الذي يصادُف ٢٢ اآذار من كلِّ عام.  نخطّط للمشاركة في ال�إ

اأقّيم ذاتي: اأعبر بلُغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها من الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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أثُر الكبيُر على  راِت الّسياسيَِّة في العصِر الحديِث، وكاَن لها ال� َشِهَد الَوَطُن الَعَربِيُّ كثيًرا ِمَن التّطوُّ

ال�أوضاِع ال�جتماعّيِة وال�قتصاديِّة فيه بشكٍل عامّ، وفي ِفَلسطيَن بشكٍل خاّص.

الَوْحَدُة الثّانَِية
ياِسيَُّة في الَوَطِن الَعَرِبيِّ في الَعْصِر الَحديث التََّطوُّراُت السِّ

نُفّكر، ونناقُش:
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راِت  سيتمكّن الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها من التعرف على التََّطوُّ

وطِنِهُم  بتاريِخ  الطّلبِة  معرفِة  تعزيِز  اأجِل  ِمْن  الحديِث؛  العصِر  في  الَعَربِيِّ  الَوَطِن  في  ياسيَِّة  السِّ

الَعَربّيِة  بِالَوْحَدِة  اإيمانِِهْم  َوَتْعميِق  وال�ستراتيجّيِة،  والتّاريِخيَِّة،  الّديِنّيِة  وَمكانَِته  َيِته،  واأَهمِّ الَكبيِر، 

سلاِمّيِة، ودوِرها في الِحفاِظ على كيانِِهْم َوُمْسَتْقَبِلِهْم، وقُْدَرتِِهْم على َصدِّ الُغزاِة، والتّصّدي  وال�إِ

لُِكلِّ الدَّسائِس والُمؤاَمراِت الَّتي تُحاُك ضدَّ الَوَطِن الَعَربِّي.

ويكوُن ذلَك ِمْن ِخلاِل تحقيِق الاآتية:   

١- ممارسة التعلّم الذاتي من خلال الرجوع اإلى مصادر المعرفة.

٢- توظيف مهارات التعاون والعمل الجماعي.

٣- تنفيذ مشاريع تهدف اإلى الحفاظ على البيئة المحلية.

٤- توظيف الحوار والنقاش واحترام الراأي والراأي ال�آخر في القضايا التي يطرحها الكتاب.

يَِّة الَوْحَدِة ال�قتصاديِّة في تحقيِق الَوْحَدِة الّسياسّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي. 5- تقديِر اأَهمِّ

حصائّية.  ٦- تحليِل ورسم ال�أشكاِل البيانّيِة، والجداوِل ال�إ

٧- كتابِة تقاريَر جغرافّيٍة وتاريخّية.

٨- عمل مطويات تعليمية )بروشور( عن موضوعات الوحدة.
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ياسّيُة الُمَسْيِطَرُة َعلى     الُقوى السِّ
الَوَطِن الَعَرِبّي قَُبيَل الُحْكِم الُعْثمانِّي

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

ياسّية للوطِن الَعَربِّي قُبيَل الُحْكم الُعْثمانِّي.١-  وصف الَخريطة السِّ

تبيان طبيعة ُحْكِم الّصفويّيَن وامتداِد َدْولَِتِهْم.٢- 

تعريف دولِة المماليِك، وحدوِدها.٣- 

سلامّيِة على قّوتها.٤-  استنتاج اأثر انقساِم الّدْولِة ال�إ

ياسّية للوطِن الَعَرِبّي قُبيَل الُحْكم الُعْثمانِّي:  الحالة السِّ

 َنشاط )١(
نلاحُظ الَخريطة، ونَْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن الّسؤاِل الذي يليها:

َخريطُة الُقوى الّسياسّيِة المسيطرِة في الَوَطِن الَعَربِّي قُبيَل الحكِم العثمانّي

ياسّيَة التي سيطَرْت على الَوَطِن الَعَربِّي قُبيَل الُحْكم الُعْثمانِّي. - نَُبيُِّن الُقوى السِّ

ش

البحرين مضيق هرمز

ُعمان
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 اأنا َتَعلَّْمت:

الذين  المماليُك  هي:  رئيسٍة،  قًوى  ثلاُث  الُعْثمانِّي  الُحْكِم  قَُبْيَل  الَعَربِّي  الَوَطِن  على  سيطَرْت 

فوّيون الذين سيطروا على الِعراق، واحتلَّ الُبرتغالِّيون  حكموا ِمْصَر، وبلاَد الّشام، والحجاز، والصَّ

َمْسَقَط، والَبْحرين، وَمضيَق ُهْرُمز، اأّما شماُل اإفريقيا فقْد َحَكَمْتُه اأَسٌر محلّّية.

 طبيعة ُحْكِم الّصفوّييَن وامتداد َدْوَلِتِهْم:

 َنشاط )٢(
نقراأ النّّص ال�آتي، ونَْسَتْنِتُج، ثُمَّ نقوُم بما ياأتي: 

ِسها  اإلى مؤسِّ وتُْنَسُب  اإيراَن عاَم ١5٠١م،  الّشيعيِّ في  المذهِب  الّصفويُة ذاُت  الّدولُة  نشاأِت 

واأذربيجاَن،  واأفغانستاَن،  ُخراساَن،  باتجاِه  والَغْرِب  ْرِق  الشَّ في  َعْت  توسَّ َوَقْد  الّصفوّي،  اإسماعيَل 

والعراِق، ودياِر َبْكر.

ُر سبَب تسميِة الّدْولِة الّصفويِّة بهذا ال�سم.١-  نفسِّ

ُد اتِّساَع الّدْولِة الّصفويّة.٢-  نحدِّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

ُب بالّشاه، َوُهَو الحاكم الفعلي،  فِويُّ نظاًما ملكيًّا وراثيًّا، وكاَن الملُك ُيَلقَّ كاَن نظاُم الحكِم الصَّ

ْعِب اأن يطيَعُه في  والُمَتَصرُِّف في حياِة النّاِس، واأموالِِهْم كما يشاء، َوُهَو َفْوَق القوانيِن كُلِّها، وعلى الشَّ

ة، وبقَي هذا النّظاِم قائًما حتّى انتَهِت الّدولُة الصفويُّة  كلِّ شيء، وقْد كانَْت حكوَمُتُه عسكريًّة ُمْسَتِبدَّ

عاَم ١٧٣٦م. 
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 دولة المماليك، وحدودها:

 َنشاط )3(

نقراأ الِحواَر ال�آتي، ونلاحظ الخريطة التي تليِه، ثّم نَْسَتْنِتُج، ونجيب عن ال�أسئلِة التي تليها:

ِه في مكتبِتِه الجميلِة، وُهَو يحمُل في يِدِه كتاًبا صغيًرا، ُيَقلُِّب َصَفحاتِِه  دخَل اأحمُد على َجدِّ  

اأثناَء دخولِِه عليه.

اأحمد: صباُح الخيِر يا َجّدي.

الجّد: صباُح الَخْير يا اأحمد، كيَف حالُك؟ ما هذا الكتاُب الَّذي َتْحِملُُه في َيِدك؟ اأحمد: اإنّها 

ٌة -يا جّدي- اأقوُم بقراءتِها، فاأنَت َتْعِرُف اأنَّني اأِحبُّ قراءَة الِقَصص، لكِن استوقفني اسُم جماعٍة  ِقصَّ

لْم اأعرْف عنهم شيًئا، ولْم اأسمْع بهم ِمْن َقْبل.

الجّد: َوما اسُم هِذِه الَجماعِة يا َولَدي؟

اأحمد: المماليُك يا َجّدي. 

َبُهْم تدريًبا  أيوبِيُّ نَْجُم الّدين اأيوب، ودرَّ الجّد: المماليُك -يا ولدي- كانوا رقيًقا، اْشَتراُهُم  الَمِلُك ال�

عسكريًّا، وشكََّل منهم ِفَرًقا عسكريًّة؛ ليعتمَد عليهم في تثبيِت َدْولَِتِه، ومحاربِة اأعدائِه، حتّى يكوَن 

ْلطة، وصاروا ُحكّاًما، واأصبَحْت  ول�ُؤهم كلُّه له، لكنَّهم بعد ذلك سيطروا على مقاليِد الُحْكِم والسُّ

لهم دولة.

اأحمُد )متعجًبا(: ولكْن اأْخِبْرني اأيَن كانَْت دولَُتُهْم؟

الجّد: لََقْد كانَْت في ِمْصَر يا ولدي، ثُمَّ سيطَرْت على بلاِد الّشام بما فيها ِفَلسطين.

اأحمد: اإذا كانوا اأقوياَء اإلى هذا الحّد، فهْل َتْذكُُر لي بعَض اأسماِء ُحكّاِمِهْم؟

لطاُن قلاووُن، وغيُرهم، وكلُّ هؤل�ِء  ُر قُُطُز، والظّاهُر بيبرُس، والسُّ لطاُن الُمَظفَّ الجّد: نعم، فِمْنُهُم السُّ

حاربوا ال�أعداَء، وَحَموا الِبلاَد )ِمْصَر، وبلاَد الّشام(، فقد انتصروا على المغوِل في معركِة عيِن 

جالوَت التي حدَثْت على اأرِض ِفَلسطين، وكانوا فُْرسانًا اأشّداَء َيهاُبُهْم اأعداُؤُهْم.

اأحمد: شكًرا، يا َجّدي، شّوْقَتني اأْن اأقراأ عنهم اأكثَر واأكثر.

لامة يا ولدي، ول� تنَس اأبًدا القراءَة وال�طّلاع؛ فهما رافداِن عظيماِن للِعْلِم والمعرفة. الجّد: مع السَّ

اأحمد: حاضٌر يا َجّدي، اأستودُعَك اللّه.
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نعلُِّل: تسميَة المماليِك بهذا ال�سم.- ١

سلامّية.- ٢ مها المماليُك للبلاِد ال�إ نجازاِت الَّتي َقدَّ نُعطي اأمثلًة على ال�إ

نََتَتبَُّع خطَّ سيِر جيِش المماليِك، وجيِش المغوِل في معركِة عيِن جالوت.- ٣

خريطة معركِة عيِن جالوت

 اأنا َتَعلَّْمت:

َي المماليـــُك بهـــذا ال�ســـم؛  اأطلـــَق الَعـــَرُب اســـَم المملـــوِك علـــى الرَّقيـــِق الاأبيـــض، وَقـــْد ُســـمِّ

ـــي المناصـــِب،  ـــا عســـكريًّا، وتدّرجـــوا ف ـــوا تدريًب ب ـــذوا، َوُدرِّ ـــِة، اأِخ يَّ ـــَن لِْلُحرِّ ـــا فاقدي ـــوا  رقيًق ـــم كان أنَّه ل�

َيْت باســـِمِهْم. َوَقـــِد اْمَتـــدَّ ُحْكُمهـــم ِمـــْن ِمْصـــَر  ـــًة ُســـمِّ حتّـــى اســـَتْولَوا علـــى مقاليـــِد الُحْكـــم، واأقامـــوا َدْولَ

ـــة.   ـــرِة الَعَربِّي ـــْبِه الجزي ـــْن ِش ـــِة ِم ـــِق الغربّي ـــام، والمناط ـــلاِد الّش ـــا، وب ـــن ليبي ـــى اأجـــزاٍء م اإل

ليبّييـــن،  ســـلامّيِة مـــن َهَجمـــاِت الَمغـــوِل والصَّ فـــاِع َعـــِن الِبـــلاِد ال�إ كاَن للمماليـــِك َدْوٌر فـــي الدِّ

ـــلامّيِة  س ـــِن ال�إ أماك ـــوا بال� ـــكّا(، واهتّم ـــام )ع ـــلاِد الّش ـــي ب ـــْم ف ـــِر معاقِلِه ـــى اآخ ـــَن القضـــاِء عل ـــوا ِم وتمكّن

ســـِة فـــي الِحجـــاِز َوِفَلســـطين، َواأْولَوهـــا ِعنايـــًة كبيـــرة، كمـــا قامـــوا ببنـــاِء المـــدارِس، والمستشـــفياِت،  الُمَقدَّ

ـــة. نجـــازاِت الحضاريّ ـــَن ال�إ ـــك ِم ـــِر ذل وغي
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سلامّيِة على قوّتها:  اأثر انقساِم الّدْولِة الاإ

 َنشاط )4(
آتيَة، ثّم نقوُم بما ياأتي: آيَة الكريمَة ال� نقراأ ال�

قاَل َتعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  

أنفال: ٤٦(  ٺ  ٺ﴾. )ال�
بَل الِْحفاِظ على قّوِة الّدْولِة وتماُسِكها. - ١ نبيُِّن سُّ

تِِهْم.- ٢ ُح تاأثيَر ال�نقساِم بيَن المسلميَن على قُوَّ نوضِّ

ِمها.- ٣ ِة الّدولِة، وتقدُّ يََّة الَوْحَدِة في قوَّ نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

ِة الّدولِة وتماسِكها يحتاُج اإلى الَوْحَدِة، ونبِذ الخلاِف والُفْرَقة، فعنَدما انقسَمِت  الحفاُظ على قوَّ
َوِل  ِقها اإلى دويلاٍت اأثٌر في ضعِفها وتفتُِّتها، وزاَد ِمْن اأطماِع الدُّ سلاميِة على نفِسها، وتفرُّ ْولِة ال�إ الدَّ

يطرِة عليها، ونهِب خيراتِها. أوروبيَِّة في السَّ ال�ستعماريَِّة ال�

نَُفكُِّر، ونُناقُِش: 

. هيونيِّ في اأهميِة َوحدِة الّشعِب الِفَلسطينيِّ في الحريِّة وال�ستقلاِل ِمَن ال�حتلاِل الصِّ
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اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ

ْولَُة الّصفويّة؟ اأ-  اإلى َمْن تُْنَسُب الدَّ

ب- علاِء الّديِن الّسلجوقّي.  اأ- اإسماعيِل الّصفوّي.        

ج- علاِء الّدين الّصفوّي.                د- عزِّ الّديِن اأْيَبك.

ب-  ماذا تعني كلمُة المملوِك؟

اأ- العبَد ال�أسود.      ب- الرَّقيَق ال�أبيض.       ج- الخادم.            د- الّراعي.

ْولَِة وتماسِكها؟ ِة  الدَّ ج-  اإل�َم يحتاُج الحفاُظ على قوَّ

اأ- الَوْحَدة.             ب- تشجيع الُفْرَقة.     ج- قّوة العائلة.         د- قّوة الِحْزب.

د-  في اأّي قاّرٍة تقُع دولُة الُبْرتُغال؟

اأ- اأوروبّا.               ب- اآسيا.               ج- اأمريكا الشمالية.      د- اإفريقيا.

ْولَُة المملوكّية؟ هـ -  اأيَن نشاأِت الدَّ

اأ- في ِمْصر.          ب- في سوريا.           ج- في الحجاز.         د- في اليمن.

ُم جدوًل�، واأواِزُن بيَن كلٍّ ِمَن الّصفويّيَن والبرتغالّييَن والمماليَك، ِمْن حيُث:  اأَصمِّ

موقُع دولِتهم بالنّسبِة لقاّراِت العالَم.   ١- 

طبيعُة علاقِتهم بالوطن العربّي.٢- 

   

 اأوّضُح دوَر المماليِك في حمايِة ِمْصَر، وبلاِد الّشاِم.

ْولَة وقوتها. 4 اأبّيُن دوَر الَوْحَدِة الوطنية في الحفاِظ على كياِن الدَّ
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الُحْكُم الُعْثمانِيُّ لِْلَوَطِن الَعَرِبّي    

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

توضيح مراحل نشاأِة الّدْولِة العثمانّيِة وتوّسِعها.١- 

ِه نَْحَو الَوَطِن الَعَربِّي.٢-  تفسير دوافع العثمانّييَن للتّوجُّ

تحديد اتّجاهاِت توّسِع الّدْولِة العثمانّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي.٣- 

 مراحل نشاأِة الّدْولِة العثمانّيِة:

 َنشاط )١(    
آتيَة، ثّم نُجيُب َعِن الّسؤاليِن اللّذين يليها: نلاحُظ الَخريطَة ال�

َخريطٌة تَُبيُِّن امتداد الّدْولِة العثمانّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي

نَُعّين المناطَق الَّتي سيطَر عليها العثمانّيوَن في الَوَطِن الَعَربِّي.١- 

يََّة الَوَطِن الَعَربِيِّ للعثمانّييَن سياسيًّا ودينيًّا.٢-  نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ
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 اأنا َتَعلَّْمت:

أناضول، واستقرَّ في  ِس الّدْولِة العثمانّيِة ِمْن تركمانستاَن اإلى بلاِد ال� هاجَر سليماُن جدُّ عثماَن مؤسِّ

اأخلاَط )مدينة تقع حاليًّا في تُْركيا، وهي قريبٌة مْن بحيرِة واَن في اأرمينيا(.

وعنَدما توفَِّي َخَلَفُه ابُنُه اآرطغُرل، وقْد ساعَد الّسلاجقَة في قتالِهم مَع الّروم، ما جعَلُهْم ُيقِطعونَُه 

اأرًضا قريبًة من ثغوِرهم، واأتاحوا له توسيَعها على حساِب اأراضي الّروم، وعنَدما توفَِّي اآرطغُرُل َخَلَفُه 

ع على حساِب الّروم، واإنشاِء دولٍة َفِتيٍَّة اأخَذْت  ابُنُه عثماُن الَّذي استمرَّ على سياسِة والِدِه في التَّوسُّ

أناضوِل، واآسيا الّصغرى،  ِع العثمانيِّ على ال� في ال�تِّساِع تدريجيًّا، واقتصَرْت هِذِه المرحلُة ِمَن التَّوسُّ

وَمْنِطَقِة الَبْلقاِن في اأوروبّا.

وشهَدْت هِذِه الفترُة تطورًّا سياسيًّا واإداريًّا في الّدْولِة العثمانّية؛ اإذ انتقَلِت العاصمُة مْن مدينِة بورصَة 

اإلى اأَدْرنََة، ثمَّ اإلى القسطنطينّية. 

كانَِت الّدولُة العثمانّيُة دولًة قويًة ومستقّرة، توّسَعْت في اأنحاٍء كثيرٍة ِمَن الَوَطِن الَعَربِّي، واأوروبا، 

وكانَْت تمتلُك اأكبَر المصادرِ الاقتصادّية، واأنشاأْت اأسطوًل� بحريًّا قويًّا سيطَر على البحِر المتوّسط، 

أوروبّييَن كاأكبِر مركٍز للحضارِة في العالم، ولكنّها عانَْت في  حيُث اأصبَحْت اإسطنبوُل تُْبِهُر اأنظاَر ال�

ها، ما  نهايِتها ِمْن ضعٍف وتفكٍُّك؛ نتيجًة للثّوراِت الّداخليِة، والحركاِت ال�نفصالّيِة التي نشَبْت ِضدَّ

اأّدى اإلى عدِم استقراِرها، وحدوِث اضطراباٍت سياسّيٍة كانَْت سبًبا في تفكُِّكها، وانهياِرها. 
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ِه َنْحَو الَوَطِن الَعَرِبّي:  دوافع العثمانّييَن للتّوجُّ

 َنشاط )٢(

نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نُجيُب عِن الّسؤاِل الذي يليه:

توّجــَه العثمانّيــوَن اإلــى الَوَطــِن الَعَربِــيِّ ُمنــُذ مطلــِع القــرِن الســادَس َعَشــر، رغبــًة منهــم فــي اإكمــاِل 

ســلامّي، والحفــاِظ عليــه ِمــَن القــوى المعاديــِة المحيطــِة بــه، كالّصفويّيــَن،  ــِم ال�إ ســيطرتِهم علــى العالَ

ســِة  أماكِن الُمَقدَّ ســبان، اإضافــًة اإلــى رغبِتهــم في اكتســاِب الّشــرعّيِة الّدينّيــة، بحمايِة ال� والبرتغالّييــَن، وال�إ

فــي الحجــاِز، والّشــاِم، ووراثــِة الخلافــِة العباســّية.

َه العثمانّيوَن اإلى الَوَطِن الَعَربِيِّ منُذ مطلِع القرِن الّسادَس َعَشر الميلادي. - نناقُش اأسباب توجَّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

توّجَهـِت الّدولـُة العثمانّيـُة فـي فتوحاتِهـا نحـَو الَوَطـِن الَعَربِـّي؛ لُتـوازَِن بيـن رعاياهـا المسـيحّييَن 

أمراِء  والمسـلمين، باعتبارِها دولًة اإسـلامّية، اإضافًة اإلى الّصراِع َمَع الّصفويّيَن؛ بسـبِب اإيوائِهم بعَض ال�

ولـِة العثمانّيـة، ومحاولِتهـم التّحالـَف َمـَع البرتغالّييـن، مـا اأّدى اإلـى تدهـورِ الَعلاقـِة َمـَع  الفاّريـَن ِمـَن الدَّ

ـلطاُن سـليُم ال�أوُل جيًشـا لمحاربِتهـم، وانتصـَر عليهـم. العثمانّييـن، فاأرسـَل السُّ

أمراِء العثمانّييــَن الفاّرين،  وبســبِب سياســِة المماليــِك العدائيــِة ضــدَّ العثمانّييــَن، واإيوائهــم بعــَض ال�

ــيطرِة علــى بــلاِد الّشــام، وِمْصــر،  تدهــوَرْت علاقُتهــم بهــم، مــا دفــَع العثمانّييــن اإلــى محاربِتهــم، والسَّ

ــِة،  ــرعّيِة الّدينّي ــام، واكتســاِب الّش ــي الحجــاِز، والّش أماكــِن المقّدســِة ف ــِة ال� ــي حماي ــًة منهــم ف رغب

ووراثــِة الخلافــِة العباســّية.

ســباِن المغــرَب العربــّي، واحتلالِهــم ســبتَة ومليلــة، وبعــَض المــدن، َعَمــَد  وبســبِب مهاجمــِة ال�إ

، باســتثناِء ُمراكــَش الَّتــي بقَيــْت تحــَت ُحْكــِم ال�أشــراِف  العثمانّيــوَن اإلــى ضــمِّ المغــرِب العربــيِّ

الّســعديّيَن، والعلويّيــن.
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  اتّجاهات توّسِع الّدْولِة العثمانّيِة في الَوَطِن الَعَرِبّي:

 َنشاط )3(
نلاحُظ الَخريطة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نقوُم بما ياأتي:

انتصــر العثمانيــون على الصفويين 
فــي معركة جالديــران ١5١٤م

علــى  العثمانيــون  انتصــر 
المماليــك فــي معركــة مرج 
دابــق عــام ١5١٦م وضمــوا 

ــلاد الشــام ب

ــن  ــح الحجــاز جــزءا م اأصب
الدولــة العثمانيــة بعــد اأن 
قام شــريف مكــة ١5١٧م 
بارســال مفاتيــح الكعبــة 
اإلى الســلطان العثماني 

ســليم ال�أول

ــليم ال�أول  انتصــر س
علــى المماليــك فــي 
معركــة الريدانيــة عام 
١5١٧م فاأصبحــت 
مصــر ول�يــة عثمانية

عها في الَوَطِن الَعَربِّي.- ١ نرسُم َخطًّا زمنيًّا يمثُِّل امتداَد الّدولِة العثمانيَِّة، وتوسُّ

ها العثمانّيوَن اإلى نفوِذهم في المغرِب الَعَربِّي.- ٢ ُد المناطَق الَّتي ضمَّ نَُحدِّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

على  العثمانّيوَن  فيها  انتصَر  التي  الحاسمِة  المعارِك  ِمَن  سنَة ١5١٤م  معركُة جالديراَن  كانَْت 

الّصفويّين، واستطاعوا بذلك تاأميَن حدوِدهم الشرقيِة، والتّفرَُّغ للانطلاِق جنوًبا نحَو الَوَطِن الَعَربِّي، 

دابق  مرِج  معركِة  في  المماليِك  على  انتصاِرهم  بعَد  الّشام  بلاِد  ضمَّ  ذلك  بعَد  استطاعوا  حيُث 

الّريدانّية سنَة ١5١٧م،  المماليِك في معركة  ِمْصَر، وانتصروا على  انطلقوا نحَو  ثّم  سنَة ١5١٦م، 

واستطاعوا بذلك فتَح ِمْصَر، وَضّمها اإلى حكِمهم. وَقِد امتلكوا الّشرعّيَة الّدينيَة بعَد ذلك عنَدما قاَم 

 ، ُهُم المغرَب العربيَّ شريُف مكََّة عاَم ١5١٧م باإرساِل مفاتيِح الكعبِة للّسلطاِن سليِم ال�أول، اأّما ضمُّ

سباِن مدنَُه الساحليَة كافّة. فقْد حاَل دوَن احتلاِل ال�إ

امتداَد الّدولِة العثمانيَِّة
في البلاد العربية
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اأْخَتِبُر َنْفسي:

( مقابَل العبارِة غير ( مقابَل العبارِة الّصحيحِة، واإشارَة )  اأنقُل اإلى دفتري، واأضُع اإشارَة )

      الّصحيحِة فيما ياأتي: 

ْولَِة العثمانّية.           )       ( َس الدَّ عندما توفّي عثماُن َخَلَفُه ابُنُه اأرطغُرُل الَّذي ُيَعدُّ مؤسِّ اأ- 

أوروبّيين.        )       ( ياِح ال� ْولَِة العثمانّيِة مركًزا حضاريًّا جاذًبا للسُّ ب- كانَْت اأنقرُة عاصمُة الدَّ

أمراِء العثمانّييَن        )       ( تدهورْت َعلاقُة العثمانّييَن بالّصفويّيَن؛ بسبِب اإيوائِِهم بعَض ال� ج- 

أّول.       لطاِن سليِم ال�     الُمعاِرضيَن للسُّ

سبانّي.             )       ( ما زالْت مدينتا سبتَة ومليلَة تخضعاِن للاحتلاِل ال�إ د- 

تسلََّم العثمانّيوَن مفاتيَح الحرمْيِن الّشريفْيِن ِمَن العّباسّييَن بعَد سيطرتِِهْم على           )       ( هـ- 

   الَوَطِن الَعَربِّي. 

تِها. داريََّة، والعسكريََّة للدولِة العثمانّيِة في اأْوِج قوَّ  اأِصُف ال�أوضاَع ال�قتصاديَّة، وال�إ

َه العثمانّيين للّسيطرِة على الَوَطِن الَعَربِيِّ منُذ مطلِع القرِن الّسادَس َعَشر.  اأَعلُِّل: َتَوجُّ

، وحمايِتِه مَن ال�أخطاِر  ْولَِة العثمانّيِة في الحفاِظ على َوْحَدِة الَوَطِن الَعَربِيِّ  اأْسَتْنِتُج دوَر الدَّ

      ال�ستعماريّة.

    َنشاط تطبيقي  

نترنت عن الفتح العثماني في الوطن العربي، ونبّين اأبرز ال�أحداث التي  نُشاهد مقطع فيديو من ال�إ
وردت فيه، ونناقشها في غرفة الصف.

           اأْحواُل الَوَطِن الَعَرِبيِّ َتْحَت الُحْكِم الُعْثمانِّي 

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

وصف نظام الحكِم العثمانّي.١- 

توضيح ال�أوضاَع ال�قتصاديّة وال�جتماعّية والتّعليمّية للبلاِد الَعَربِّيِة تحَت الحكِم العثمانّي.٢- 

 نظام الحكِم العثمانّي:

 َنشاط )١(

آتَي، ونَْسَتْنِتُج، ثمَّ نُقوُم بما ياأتي: ْكَل ال� نُلاحُظ الشَّ

، ونظاٍم اإداريٍّ في الّدولِة. - نُناقُش اأهميَة وجوِد نظاٍم سياسيٍّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

سـلامّية، ويتمتّـُع رعاياهـا  كانـت الّدْولـُة العثمانّيـُة دولـٌة اإسـلامّيٌة يحكُمهـا سـلطاٌن َوْفـَق الّشـريعِة ال�إ

ِمـْن مسـلميَن، وغيرهـم، بحقوِقهـم الّشـرعية كافّـة، وما يترتُّب عليهم مْن واجبـات، ويعيُش الجميُع في 

يَّـَة التّحاكُِم  سـلامّي، اأّمـا غيـُر المسـلمين، فقْد تـرَك لهم ُحرِّ ٍة ِمـَن الّشـرِع ال�إ ظـلِّ قوانيـَن شـرعّيٍة مسـتمدَّ

دارِة في القرِن التّاسـَع َعَشـَر؛ نتيجَة  صـلاِح الجيـِش، ونظـاِم ال�إ اإلـى شـريعِتهم، وقـد جـَرْت محـاول�ٌت ل�إ

ولة.  استشـراِء الفسـاِد في اأجهزِة الدَّ
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           اأْحواُل الَوَطِن الَعَرِبيِّ َتْحَت الُحْكِم الُعْثمانِّي 

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

وصف نظام الحكِم العثمانّي.١- 

توضيح ال�أوضاَع ال�قتصاديّة وال�جتماعّية والتّعليمّية للبلاِد الَعَربِّيِة تحَت الحكِم العثمانّي.٢- 

 نظام الحكِم العثمانّي:

 َنشاط )١(

آتَي، ونَْسَتْنِتُج، ثمَّ نُقوُم بما ياأتي: ْكَل ال� نُلاحُظ الشَّ

، ونظاٍم اإداريٍّ في الّدولِة. - نُناقُش اأهميَة وجوِد نظاٍم سياسيٍّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

سـلامّية، ويتمتّـُع رعاياهـا  كانـت الّدْولـُة العثمانّيـُة دولـٌة اإسـلامّيٌة يحكُمهـا سـلطاٌن َوْفـَق الّشـريعِة ال�إ

ِمـْن مسـلميَن، وغيرهـم، بحقوِقهـم الّشـرعية كافّـة، وما يترتُّب عليهم مْن واجبـات، ويعيُش الجميُع في 

يَّـَة التّحاكُِم  سـلامّي، اأّمـا غيـُر المسـلمين، فقْد تـرَك لهم ُحرِّ ٍة ِمـَن الّشـرِع ال�إ ظـلِّ قوانيـَن شـرعّيٍة مسـتمدَّ

دارِة في القرِن التّاسـَع َعَشـَر؛ نتيجَة  صـلاِح الجيـِش، ونظـاِم ال�إ اإلـى شـريعِتهم، وقـد جـَرْت محـاول�ٌت ل�إ

ولة.  استشـراِء الفسـاِد في اأجهزِة الدَّ

نظام الحكم في الدولة العثمانية
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اأولاً- النّظاُم الّسياسيُّ في الوطِن العربيِّ تحَت الحكم العثمانّي:

ُن النظاُم الّسياسيُّ مّما ياأتي:    َتكوَّ

لطاُن: هو الّرئيُس ال�أعلى للّدولِة العثمانّيِة، وجيِشها.	  السُّ

ــلطاِن فــي اأثنــاِء غيابـِـِه، ويســاعُدُه مجموعــٌة 	  ــْدُر الاأعظــُم )رئيــُس الــُوزراِء(: ينــوُب َعــِن السُّ الصَّ
ــُوزراِء.  ِمَن ال

الجيــُش: كاَن اأســاُس الّدولــِة العثمانّيــة قائمــاً علــى الجنــِد الّســباهّيِة )الفرســاِن(، وُهــْم ِمــْن اأقــدِم 	 
ولــة، ثــمَّ اعتمــَد علــى ال�نكشــاريِّة، وُهــْم فرقــٌة ِمــَن الُمشــاِة الُمحترفيــَن،  اأنــواِع الجنــِد فــي الدَّ
حلـّـوا محــلَّ الّســباهّيِة بعَدمــا َضُعَفــْت، وكاَن هنــاَك الحاميــُة العثمانّيــُة )مجموعــٌة ِمــَن الجنــِد، 

مهّمُتُهــْم حمايــُة المراكــِز الحدوديــِة، والمواقــِع ال�ســتراتيجّيِة، وقوافــِل الحّجــاِج(.

داريُّ في الوطِن العربيِّ تحَت الحكِم العثمانّي: ثانيًا- النظاُم الاإ

ها: ، ِمْن اأهمِّ    اتّبَع العثمانيوَن تنظيماٍت اإداريًة في الوطِن العربيِّ

ــَم الوطــُن العربــيُّ فــي اأثنــاِء الحكــِم العثمانــيِّ اإلــى ول�يــاٍت، ِمْثــُل: ول�يــِة دمشــَق، 	  الولايــاُت: قُسِّ
ــَن علــى كلِّ ول�يــٍة حاكــٌم عثمانــيٌّ ُيســّمى الوالــي،  وِمْصــَر، والحجــاِز، والجزائــِر، وغيرهــا، َوُعيِّ
ــَمْت اإلــى األويــٍة )متصرفّيــاٍت(، ِمْثــُل:  وُهــَو نائــُب الّســلطاِن فــي حكــِم الول�يــِة. وكلُّ ول�يــٍة قُسِّ
ــَم اإلــى  متصرفيــِة القــدِس التــي كانَــْت ترتبــُط مباشــرًة بالعاصمــِة )ال�أســتانِة(، وكلُّ لــواٍء قُسِّ

اأقضيــٍة، والقضــاُء اإلــى نــواٍح، والنّاحيــُة اإلــى قــًرى.

ول�ية الحجاز

ول�ية بغداد
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دارُة المالّيــُة: كانَــْت تتمثـّـُل فــي الّدفترداريــِة، ويراأُســها الّدفتــرداُر، مهمُتــُه متابعــُة المصروفــاِت، 	  الاإ
أمــواِل فــي ول�يِتــِه، واإرســالِها لخزينــِة الّدولــِة فــي العاصمــِة.  والــوارداِت، وجمــِع ال�

ــى 	  ــُر، ويشــرُف عل ــي ال�أكب ــَو المفت ســلاِم، وُه ــْن شــيِخ ال�إ ــْت تتكــّوُن ِم ــُة: كانَ دارُة الّديني الاإ
أئمــِة، وُهــَو مرجعيــُة الّســلطاِن فــي  الوظائــِف الّدينيــِة، والُقضــاِة، والُمفتيــَن، والخطبــاِء، وال�

ــرِع. ــِن، والّش اإصــداِر القواني

ِبّيِة تحَت الحكِم العثمانّي:  الاأوضاُع الاقتصادّيُة، والاجتماعّيُة، والتّعليمّيُة للبلاِد الَعَر

 َنشاط )٢(

نقراأ النّصَّ ال�آتي، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلِة التي تليه:

قطاعيَّ عنَد تاأسيِسها )َوُهَو نظاٌم اقتصاديٌّ اجتماعيٌّ عسكريٌّ  تبنَِّت الّدْولُة العثمانّيُة النّظاَم الاإ

قائٌم على حيازِة ال�أرض(، ثّم طّبَقْتُه في الَوَطِن الَعَربِّي بعَد ال�ستيلاِء عليه. وكاَن مْن نتائِج هذا النّظاِم 

ظهوُر طبقٍة ارتبَطْت بالحكّاِم العثمانّيين، خاّصًة الول�ة، وحكّام المناطِق، ثّم استحدَثِت الّدْولُة ل�حًقا 

نظاَم الالتزاِم )وهو نظاٌم لجبايِة الّضرائِب قائٌم على اأساِس الُمزايدة(، وقْد اأثقَل هذا النّظاُم كاهَل 

قطاعّيِة  الُمزارعيَن، حيُث ترتَّب عليه اإفقاُر الّريِف، وِهجراُن قًرى بكاملها، وصراٌع بيَن العائلاِت ال�إ

على مناطِق النّفوذ، وقْد اأوجَد هذا النّظاُم طبقًة اإقطاعّيًة غنّيًة، وطبقَة فّلاحيَن، ومزارعيَن ُمْعَدَمة. 

نَِصُف ملامَح النّظاِم ال�قتصاديِّ الَّذي اتّبَعْتُه الّدْولُة العثمانّيُة في الَوَطِن الَعَربِّي.- ١

قطاِع، ونظاِم ال�لتزام.- ٢ نُواِزُن بين نظاِم ال�إ
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 اأنا َتَعلَّْمت:

شهد الوطن العربي في اأواخر الحكم العثماني تراجعاً في المجال الاقتصادي )الزراعة والصناعة 

الفلاحين من  الضرائب، وهروب  لتزام، وكثرة  ال�إ ونظام  قطاعي  ال�إ النظام  والتجارة(؛ بسبب سيطرة 

أوروبية للصناعات العربية التقليدية خاصة  اأراضيهم، وانعّدام ال�أمن على الطرقات، ومناقسة الصناعة ال�

بعد الثورة الصناعية في اأوروبا.

اإلى طبقَتْيِن، ُهما: طبقُة  ولِة العثمانّيِة  ، فانقسَم المجتمُع في الدَّ اأّما في المجاِل الاجتماعيِّ

داريّيَن، والقّواِت المسلّحَة، ورجاَل الّدين، اأّما الّطبقُة الثّانيُة َفِهَي طبقُة الرّعيِة  الُحّكام، وتشمُل ال�إ

الُمْلَتزموَن  عليها  يفرُضها  الّتي  الّضرائِب  ِمَن  تُعاني  ما  كثيًرا  كانَْت  الّتي  والفّلاحيَن  النّاِس  عاّمِة  مْن 

قطاعّيون، اإضافًة اإلى اأشكاٍل اأخرى ِمَن الظّلِم في بعِض ال�أحيان. وال�إ

اأما التّعليم في البلاد الَعَربِّيِة في ظلِّ الحكِم العثمانّي، كان يتم في المدِن في المساجِد والمدارِس، 

ُيْعَط  القراآِن الكريم، والحساِب، ولْم  القراءِة، وتعلُِّم  والتعليُم في القرى كان في الكتاتيِب، واقتصَر على 

يَِّة والجهِل بيَن النّاس في نهاية حكمهم.   أمِّ أفراِد الّشعِب لتلّقي التّعليم، ما اأّدى اإلى انتشاِر ال� الفرصَة الكافيَة ل�

نقراأ، نَُفكُِّر، ونُجيُب: 

نساُن، وكفَلْتها المواثيُق الّدولية،  الحقَّ في التّعليِم ُيَعدُّ ِمَن الحقوِق ال�أساسيِة التي يتمتُع بها ال�إ

ال�تّفاقّياِت  تلَك  تنفيِذ  على  بالعمِل  المكلَّفِة  الجهاِت  على  وُيفَرُض  الوطنية،  الّدساتيُر  وتضّمنتها 

وليَِّة مجموعٌة ِمَن الواجباِت وال�لتزاماِت في اإطاِر اإعمالِها لحقِّ المواطِن في الحصوِل  والمواثيِق الدَّ

على اأعلى مستًوى يمكُن بلوَغه ِمَن التّعليم.

ِرها. َوِل، وتطوُّ أمِم والدُّ ١- نَْسَتْنِتُج َدْوَر التّعليِم في ُرِقيِّ ال�

ْولِيَّة. ٢- نُناِقش: ُيَعدُّ الَحقُّ في التَّعليِم ِمَن الحقوِق ال�أساسيَِّة الّتي كفَلْتها المواثيُق الدَّ
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اأْخَتِبُر َنْفسي:

جابِة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأختاُر رمَز ال�إ

ولِة العثمانّية؟ اأ-  ما اأعلى سلطٍة سياسيٍَّة واإداريٍَّة في الدَّ

ْدُر ال�أعظم.    ج- الّسلطان.         د- الجيُش ال�نكشارّي. ب- الصَّ اأ- قاضي الُقضاة. 

أموَر المالّيَة في الّدولِة العثمانّيِة؟ ب-  َمِن الذي كاَن يتولّى ال�

سلام. اأ- قاضي القضاِة.  ب- الّدفترداُر.        ج- الّصدُر ال�أعظُم.    د- شيُخ ال�إ

ــِم  ــراَءِة، وتعلّ ــى الق ــَن عل ــَن العثمانيي ــا زم ــُم فيه ــي اقتصــَر التّعلي ــُة الت ــا المؤّسســُة التّعليمّي ج-  م

القــراآِن الكريــِم، والحســاِب؟

اأ- الكتاتيُب.   ب- المدرسُة.        ج- الكلّيُة.            د- الجامعُة.

داريِّة العثمانّيِة في الَوَطِن الَعَربِّي. ٢  اأْرُسُم مخطًطا ُيَبيُِّن اأهمَّ التّنظيماِت ال�إ

- نظاَم ال�لتزام. قطاعَ  - ال�إ آتيَة:    - ال�نكشاريةَ  3  اأعّرُف المفاهيَم ال�

ُح اأثَر نظاِم ال�لتزاِم على الفّلاحيَن، وال�أرض. 4  اأَوضِّ

5  اأصنُّف طبقاِت المجتمِع العربيِّ في ظلِّ الحكِم العثمانّي.

ساِت التّعليمّيَة في الَوَطِن الَعَربِيِّ تحَت الحكِم العثمانّي. 6  اأبّيُن المؤسَّ

٧ اأَعلُِّل ما ياأتي:
ا. ْولَُة العثمانّيُة مدينَة الُقْدِس اهتماًما خاصًّ      اأ- اأولَِت الدَّ

يَِّة والجهِل بيَن النّاس خلاَل العهِد العثمانّي. أمِّ      ب- انتشاَر ال�
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           فَِلْسطيُن في الَعْهِد الُعْثمانِّي 

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على :

داريَّة لِفَلسطيَن في ظلِّ الحكِم العثمانّي.١-  ذكر التَّقسيماِت ال�إ

ياسّية وال�قتصاديّة وال�جتماعّية في ظلِّ الحكِم العثمانّي.٢-  تبيان اأوضاع ِفَلسطيَن السِّ

نجازاِت الُعْمرانّيِة العثمانّيِة في ِفَلسطين.٣-  تعداد اأهّم ال�إ

داريَّة لِفَلسطيَن في ظلِّ الحكِم العثمانّي:  التَّقسيمات الاإ

 َنشاط )١(
آتيَة، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيُب عن الّسؤاِل الذي يليها: نلاحُظ الَخريطَة ال�

َخريطٌة تبّيُن ِفَلسطيَن خلاَل الحكِم العثمانّي

داريَّ لِفَلسطيَن في الَعْهِد العثمانّي. - نَُبيُِّن التّقسيَم ال�إ

ش
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 اأنا َتَعلَّْمت:

داريِّة؛ مْن اأجِل تسهيِل اإدارِة البلاِد الواقعِة تحَت حكِمها  لجاأِت الّدْولُة العثمانّيُة اإلى التّقسيماِت ال�إ

لموقِعها،  نظًرا  العثمانّية؛  الّدْولِة  مَن  ٍة  يٍَّة خاصَّ باأَهمِّ ِفَلسطيُن  وقْد حظَيْت  وغيرها،  الّشاِم،  بلاِد  في 

سلامّيِة فيها. سلامّية، ووجوِد الُمَقدَّساِت ال�إ يَِّتها ال�ستراتيجّية، اإضافًة اإلى ارتباِطها بالعقيدِة ال�إ واأَهمِّ

داريُّ  ل ُمسّماُه ال�إ ها: سنجُق القدِس الَّذي تحوَّ َقّسَم العثمانّيوَن ِفَلسطيَن اإلى عّدِة سناجَق، اأهمُّ

-فيما بعد- اإلى متصرفيٍَّة ترتبُط بال�أستانِة )العاصمة( مباشرة خاصًة في النِّصِف الثّاني ِمَن الَقرِن التاسَع َعَشَر 

يَِّة موقعها وحيويَِّته، فهي تربُط دمشَق  أَهمِّ عَندما ازداَدْت ال�أطماُع ال�ستعماريُة الّصهيونّيُة في ِفَلسطين، ول�

بِِمْصَر والحجاز.

ياسّيُة، والاقتصادّيُة، والاجتماعّيُة لِفِلسطيَن في ظلِّ الحكِم العثمانّي:   الاأوضاُع السِّ

 َنشاط )٢(

نقراأ النّصَّ ال�آتي، ونَْسَتْنِتُج، ثّم نُجيب عن الّسؤاِل الذي يليه:

ياسيُّ اآنذاك؛  أمُن في ِفَلسطيَن في بداياِت الحكِم العثمانيِّ لها، واستقرَّ الوضُع السِّ استتبَّ ال�

تِها ونفوِذها وتاأثيِرها على الّزعاماِت المحلّّيِة الموجودِة فيها، لكنّها في  أّن الّدْولَة كانَْت في اأْوِج قوَّ ل�

أمراِء والّشيوِخ المحلّييَن  مرحلِة ضعِفها اأخَذْت تفقُد ِزماَم الّسيطرِة شيًئا فشيًئا، واأخَذ كثيٌر مَن ال�

بالتَّمرُِّد عليها، وانتزاِع بعِض الّسناِجق رغًما عنها.

أمراِء، والّشيوِخ المحلّّييَن َعِن الّدولِة العثمانّيِة؟ - لماذا ظهَر التّمّرُد وال�نفصاُل ِمَن ال�
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 اأنا َتَعلَّْمت:

 ،  َشــهَدت ِفَلســطيُن اأوضاعــًا سياســّيًة، ِمْنهــا الحــركاُت الانفصاليَّــُة خــلاَل الُحْكــِم العثمانــيِّ

ــاَن، وشــماَل ِفَلســطيَن، وحركــِة الّشــيِخ  كحركــِة فخــِر الّديــن المعنــي ســنَة ١٦٠٣م الّــذي حكــَم لبن

ولــُة العثمانّيــُة حاكًمــا  َنْتــُه الدَّ ظاهــِر الُعَمــِر الّزيدانـِـّي )١٦٨9م-١٧٧5م(، واأحمــَد باشــا الجــّزاِر الــذي عيَّ

ــي  ــي ِفَلســطين ف ــَع اأهال ــارٌز َم ــه َدْوٌر ب ــكاَن ل ــِر ســنَة ١٧٧5م، ف ــِر الُعَم ــى ظاه ــد القضــاِء عل ــكّا بع لع

التّصــّدي لحصــاِر نابليــوَن لعــكّا عــاَم ١٧99م، واإفشــاِل حملتــِه الفرنســية لبــلاِد الّشــام، وحمايــِة الَوَطــِن 

أوروبّيــة، وفــي ســنِة ١٨٣١م، ســيطَر اإبراهيــُم باشــا علــى بــلاِد الّشــاِم وِفَلســطيَن  الَعَربـِـيِّ مــَن ال�أطمــاِع ال�

بعــَد حملــٍة اأرســَلُه بهــا والــُدُه محّمــد علــي حاكــُم ِمْصــر، اإلــى اأْن تمكَّنــِت الّدْولــُة العثمانّيــُة مــن طــرِدِه 

ــًة بريطانيــا. ــِة، وخاصَّ أوروبيَّ َوِل ال� ســنَة ١٨٤٠م بمســاعدِة الــدُّ

ًرا ملموســاً فــي بدايــاِت الحكــِم العثمانــّي، فقــْد  شــهَدِت الاأوضــاُع الاقتصادّيــُة فــي ِفَلســطين تطــوُّ

راعــّي، مــَع  أمــن، وازدهــاِر الّصناعــِة النّاتــِج عــِن النَّشــاِط الزِّ نََشــَطْت حركــُة التّجــارة؛ بســبِب اســتتباِب ال�

العلــِم اأّن الّصناعــاِت فــي تِْلــَك الفتــرِة كانَــْت تقليديـّـًة يدويـّـًة بســيطة.

أمــن،  لكــنَّ الوضــَع ال�قتصــاديَّ شــهَد تراجًعــا كبيــًرا فــي اأواخــِر الحكــِم العثمانــّي؛ بســبِب غيــاِب ال�

راعــة؛ بســبِب تــرِك الفّلاحيــَن اأراضيهــم، هرًبــا مــَن الّضرائــِب  وانتشــاِر فئــِة قُطّــاِع الطُّــُرق، وتدهــوِر الزِّ

الَّتــي كاَن يفرُضهــا عليهــم الملتِزمــون.

اأمــا الاأوضــاع الاجتماعّيــِة فقــد اأبقــى العثمانّيــوَن علــى الّزعامــاِت المحلّّيــِة عنــَد ســيطرتِهم علــى 

ِفَلســطين، واأشــركوهم فــي اإدارِة شــؤوِن مناطِقهــم؛ لضمــاِن ول�ئِهــم لَُهــْم، وحفاِظهــم علــى ال�ســتقرار، 

ــِة علــى  ــْت تقــوُم بيــَن الّزعامــاِت المحلّّي وضمــاِن عــدِم حــدوِث الفوضــى. لكــّن الّصراعــاِت الَّتــي كانَ

ــِة، والعلاقــاِت القائمــِة بيــَن القبائــِل  ــٍر علــى ال�أوضــاِع ال�جتماعّي ــَرْت بشــكٍل كبي الّســلطِة والنُّفــوذ، اأثّ

والمناطــِق الِفَلســطينّية؛ بســبِب تلــَك الحــروِب والمنازعــاِت، والــول�ءاِت القائمــِة اآنــذاك.
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نجازات الُعْمرانّية العثمانّية في فَِلسطين:  الاإ

 َنشاط )3(
نقراأ النّصَّ ال�آتي، ثّم نُجيب َعِن ال�أسئلة التي تليه:

القبلي،  المسجِد  اإعماُر  ها  اأهمَّ كاَن  ُعمرانيًَّة،  نهضًة  العثمانيِّ  الَعْهِد  في  ِفَلسطيُن  شهَدْت 

لطاِن سليماَن القانونّي،  أديرِة في َعْهِد السُّ والمرافِق التّابعِة له في الُقْدس، وترميَم كنيسِة القيامِة، وال�

وقْد قاَم العثمانّيوَن اأيًضا بترميِم سوِر الُقْدس، واإعماِر اأبواِب الحرِم الّشريف، وقاموا ببناِء المساجِد 

الُمُدِن  الّدقّاقَة في  الّساعاِت  َبَنوا  َتبليطها، كما  الّصخرِة، واأعادوا  قبََّة  أْسِبَلِة، والتّكايا، وَعَمروا  وال�

الِفَلسطينّيِة، مثِل الُقْدِس، والخليِل، ونابلَس، التي ما زالَْت ماثلًة اإلى وقِتنا الحاضر.

نَْسَتْنِتُج سبَب اهتماِم العثمانّييَن بالمسجِد ال�أقصى.- ١

أْديَِرَة والكنائَس في ِفَلسطين؟- ٢ علاَم يدلُّ اإعماُر الّسلطاِن سليماَن القانونيِّ ال�

ُر بناَء العثمانّييَن الّساعاِت الّدقاقَة في الُمُدِن الِفَلسطينّية.- ٣ نَُفسِّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

ها النّاحيُة الُعمرانّيُة،  لقْد شهَدْت ِفَلسطيُن اهتماًما كثيًرا ِمَن العثمانّييَن في جميِع النّواحي، واأهمُّ

فاآثاُرهم تدلُّ على اهتماِمهم، كذلك فعَل الزُّعماُء المحلّيوَن والحكّاُم المتعاقبوَن عليها، فقْد قاَم كلٌّ 

ُر  منهم باإنشاِء ما كاَن يراُه مناسًبا؛ لضماِن استمراِر حكِمه، وتقويِة نفوِذه، وتعزيِز ُسلطِته، وهذا يفسِّ

وجوَد كثيٍر مَن الِقلاِع والحصوِن الَّتي تعوُد لتلَك الّزعاماِت في تلَك الَفترة.

نابلسيافا                                             
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اأْخَتِبُر َنْفسي:

آتية بما يناسُبها:  اأنقُل اإلى دفتري، واأكِمُل الفراغاِت في الجمِل ال�

ْولَِة العثمانّيِة، َوَحَكَم لُبناَن، ُهَو ....................... ْخُص الّذي اإنفصَل عن الدَّ الشَّ اأ- 

؛ بِسبِب ................... ب- نشَطْت حركُة التّجارِة في بداياِت الحكِم العثمانيِّ

باني مسجِد الجّزار في عكّا ُهَو .............................. ج- 

أديرِة في عهِد الّسلطاِن ........................ تمَّ ترميُم كنيسِة القيامِة، وال� د- 

داريّة. ْولَِة العثمانّيِة اإلى اإيجاِد التّقسيماِت ال�إ اأ- لجوَء الدَّ  اأَعلُِّل:  

ْولَِة العثمانّيِة للّزعاماِت المحلّّيِة في مواقِعها عنَد سيطرتِها على ِفَلسطين. ب- اإبقاَء الدَّ   

ولِة العثمانّيِة في ِفَلسطين.  اأبيُِّن الحركاِت ال�نفصاليََّة َعِن الدَّ

 اأْذكُُر اأسباَب التّراجِع ال�قتصاديِّ في ِفَلسطين اأواخَر العهِد العثمانّي.

ْولَِة العثمانّيِة بِِفَلْسطين.  اأَسَتْنِتُج ما ياأتي: اأ- مظاهَر اهتماِم الدَّ

      ب- َدْوَر الجّزاِر واأهالي ِفَلسطيَن في التّصّدي للاحتلال الفرنسّي.

 

 نبحث عن صور ومعلومات تتعلق بمعالم معماريّة اأثريّة في فلسطين اأو في منطقتي، ونصمم لها 

نشرة نستخدمها كدليل سياحّي.

مشروع الوحدة:

اأقّيم ذاتي: اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها من الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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المواَطنُة

         نتاأّمل، ونُفّكر...
نسان.            الّدولُة الُمثلى هي دولُة القانوِن، والمؤّسساِت.. دولُة الاإ

الوحدة الثّالثة
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ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعــد ال�نتهــاء مــن دراســة الَوحــدة، والتفاعــل مــع اأنشــطتها، التّعــّرف اإلــى 

مفهــوم المواَطنــة، واأشــكالها، ومكّوناتهــا، ومفهــوم الحقــوق والواجبــات، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن 

آتــي: خــلال ال�

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

الراأي ال�آخر في قضايا حياتية مختلفة.

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

٣- تنفيذ مشاريع طّلابية تهدف اإلى تعزيز المواَطنة المسؤولة لدى الطلبة.

٤- كتابة تقارير واأبحاث علمية ذات علاقة بموضوعات الَوحدة.

5- تنظيم مقابلات مع المسؤولين في المؤسسات العاّمة.

٦- تنظيم حملات توعية في المجتمع المحلّي على مخاطر الفساد، واآثاره الّسلبّية.

٧- عمل مطويّات تعليمّية )بروشورات( حول موضوعات الَوحدة التّعليمّية.
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المواَطنة حقوق وواجبات

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

١- توضيح مفهوم المواَطنة. 

٢- بيان مكونات المواَطنة. 

 مفهوم المواَطنة: 

 َنشاط )١(

نقراأ النّّص ال�آتي، ونستنتج منه، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليه:

ــل فــي  اأعلنــت اإحــدى المحطــات المتلفــزة عــن مســابقة مفتوحــة للجميــع، فكرتهــا تتمثّ
اأن تشــارَك مجموعــات متنّوعــة فــي العيــش علــى جزيــرة بعيــدة مــّدة شــهر، بحيــث توَضــع كّل 
ــاراً  ــال�ً، وكب ــاًء، واأطف ــال�ً، ونس ــة تضــّم )رج ــة، وكّل مجموع ــرة منفصل ــى جزي ــة عل مجموع
ــي تســتطيع البقــاء،  ــات مختلفــة(، والمجموعــة الت ــات مختلفــة، وثقاف ــّن، ومــن ديان فــي الّس
وتنظيــم اأمورهــا بشــكل اأفضــل خــلال فتــرة المســابقة، ســُتمَنح جائــزة مالّيــة كبيــرة، ولــن ُيســَمح 

للمجموعــات المشــاركة باأخــذ شــيء معهــا ســوى الملابــس التــي يرتديهــا اأفرادهــا.

١- نقترح اإجراءات يمكن اأن يتّخذها المتسابقون للبقاء على الجزيرة، وتنظيم اأمورهم 

    بشكل جيّد للنجاة، والفوز بالجائزة.

٢- نُبّين اأوجه الّشبه بين المتسابقين في الجزيرة، والمواطنين في الّدولة.
٣- نستنتج المقصود بالمواَطنة.
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اأنا َتَعلَّمت:

تُعــرّف المواَطنــة )Citizenship( باأنّهــا علاقــة تعاقديــة بيــن الفــرد والّدولــة التــي يعيــش فيهــا َوفــق 

ــرق،  ــز بســبب الِع ــات، دون تميي ــى قاعــدة الحقــوق والواجب ــن المعمــول بهــا، عل أنظمــة والقواني ال�

ــّراأي الّسياســّي، اأو الوضــع ال�قتصــادّي، اأو ال�جتماعــّي، اأو  اأو الجنــس، اأو اللّــون، اأو الّديــن، اأو ال

عاقــة، وللمواَطنــة اأشــكال عديــدة، منهــا: ال�إ

ــة للمواطنيــن،  ــز الحقــوق المدني ــة التــي تهــدف اإلــى تعزي ــة: وهــي المواَطن ــة الحقوقي  المواَطن

وتكريــس مبــداأ ســيادة القانــون دون تمييــز. ومــن هــذه الحقــوق: حّريّــة العبــادة، وممارســة الّشــعائر 

ــل. ــّراأي والتّعبيــر، وحــّق التّنقُّ ــة ال ــة، وحّريّ الّدينّي

 المواَطنــة السياســّية: وهــي حــّق المواطنيــن فــي المشــاركة فــي اإدارة الّشــاأن العــامّ، والمشــاركة 

السياســّية، وقــد اأكــّدت المــادة )٢٦( مــن القانــون ال�أساســّي الِفَلســطينّي: )للِفَلســطينّيين حــّق 

آتيــة:  المشــاركة فــي الحيــاة السياســّية اأفــراداً، وجماعــات، ولهــم -علــى وجــه الخصــوص- الحقــوق ال�

ــات،  ــات، والجمعّي ــون، وتشــكيل النّقاب ــاً للقان ــا وفق ــام اإليه ــّية وال�نضم ــزاب السياس تشــكيل ال�أح

ــى  ــة عل ــف العاّم ــد المناصــب والوظائ ــات؛ وتقلُّ ــي ال�نتخاب ــت، والتّرشــيح ف ــادات، والتّصوي وال�تّح

قاعــدة تكافــؤ الفــرص، وعقــد ال�جتماعــات العامــة.

ــة مــن المواطنيــن فــي تنميــة مجتمعهــم، مــن  يجابّي  المواَطنــة المســؤولة: وهــي المشــاركة ال�إ

ــة؛  ــا الوطني ــع القضاي ــم م ــا، وتفاعله ــر فيه ــرارات، والتّاأثي ــع الق ــي صن ــة ف خــلال مشــاركتهم الفاعل

وتعزيــز مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة، وحــّق المواطنيــن فــي مســاءلة َمــْن يشــغلون الوظائــف العاّمــة؛ 

بهــدف التّاأثيــر، والتّطويــر المســتمّرين نحــو ال�أفضــل.

 المواَطنــة الكونيــة: الّشــعور بال�نتمــاء اإلــى مجتمــع يتخطّــى الحــدود الجغرافّيــة، اأو الوطنّيــة، 

نســانّي، والتّعايــش الّســلمّي،  ليشــمل جميــع البشــر فــي هــذا العالــم، علــى قاعــدة التّســامح ال�إ

واحتــرام الثّقافــات، والمســؤولّية تجــاه ال�أرض التــي يعيــش عليهــا، وال�هتمــام بالقضايــا البيئيــة، 

عــلان العالمــّي  وجعلهــا اأكثــر اســتدامة. وجــاء ذلــك تاأسيســاً لمــا ورد فــي )المــادة ١( مــن ال�إ

نســان: )يولَــُد جميــع النــاس اأحــراراً متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق، وقــد ُوِهبــوا عقــلاً،  لحقــوق ال�إ

خــاء(. ــروح ال�إ ــم بعضــاً ب ــوا بعضه ــم اأن يعامل ــراً، وعليه وضمي
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ــادئ  ــكار، والمب أف ــراف، وال� أع ــر، وال� ــد، والمعايي ــة القواع ــي مجموع ــة: وتعن ْقمّي ــة الرَّ  المواَطن

أمثــل للتكنولوجيــا، والتــي يحتاجهــا المواطنــون؛ مــن اأجــل المســاهمة  المتَّبعــة فــي ال�ســتخدام ال�

ــة مــن اأخطارهــا،  ــا الحديثــة، والحماي أفــراد نحــو منافــع التكنولوجي ــه ال� فــي ُرقــّي الوطــن. فهــي توجي

ــن. ــال، واآم ــت بشــكل منتظــم وفّع نترن ــذي يســتخدم ال�إ ــو المواطــن ال ــّي ه ْقم والمواطــن الرَّ

نبحُث َعِن العلاقِة بيَن المواَطنِة، والوطنيِة، ثّم نناقُشها.

 مكوّنات المواَطنة في الّدولة:

نُلاحظ الّشكل ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليه: 

أمثلة. - نوّضح مكّونات المواَطنة، مع ال�

 َنشاط )٢(



٨٠

اأنا َتَعلَّمت:

لا تتحّقُق المواَطنُة الكاملُة في المجتمِع والّدولِة اإلّا اإذا شمَلْت مكوّناتِها الاأساسّيَة كافًّة:

١- المســؤولياُت )الواجبــاُت(: وتعنــي ال�لتزامــاُت التــي يؤّديهــا المواطــُن تُجــاَه وَطِنــِه، ومجتمِعِه 
الــذي يعيــُش فيــه، وتكــوُن علــى نوعْيــِن، ُهمــا:

خــلاِل بهــا، وُيحاَســُب عليهــا  الاأول: مســؤولياٌت ُملزمــٌة؛ بمعنــى ضــرورُة تاأديِتهــا، وعــدُم ال�إ
َوفــق القانــون.

ــاَم  ــاِم بهــا، ولكــنَّ القي ــِة عــدِم القي ــٌة، ل� ُيحاَســب عليهــا فــي حال الثانــي: مســؤولياٌت طوعّي
يجابــيِّ الفاعــِل  بهــا، والمبــادرَة اإليهــا فــي الوقــت نفســه، تَُعــدُّ مــن صفــاِت المواطــِن ال�إ

فــي مجتمِعــِه.

٢- الحقـوُق: وهـي الحقـوُق التـي يتمتّـُع بهـا المواطُن في الّدولة، وِهَي متاأّصلٌة في طبيعِتنا كبشـٍر، 
وفي الوقِت نفِسـِه التزاماٌت، اأو واجباٌت يجُب على الّدولِة توفيَرها، وال�لتزاَم بها، وحمايَتها.

3- المشــاركُة المجتمعّيــُة: اأن يكــوَن المواطــُن مشــارًكا اإيجابيًّــا تُجــاَه قضايــا مجتمِعــِه المختلفــِة 
فــي المجــال�ِت السياســّيِة، وال�قتصاديـّـِة، وال�جتماعّيــِة، والثّقافّيِة.

٤- اأخلاقّيــاُت المواَطنــة: هــي القيــُم التــي يكتســُبها المواطــُن، وتنعكــُس بشــكٍل اإيجابــيٍّ فــي 
ســلوِكِه تُجــاَه المجتمــع الــذي يعيــُش فيــه.

ِمــِه،  ، يجعــُل المواطــَن ُيِحــبُّ وطَنــُه، ويعمــُل علــى تقدُّ 5- الانتمــاء: وهــو شــعوٌر داخلــيٌّ وجدانــيٌّ
وال�رتقــاِء بـِـِه، والّدفــاِع َعْنــُه، وحمايِتِه.

نَُفكُِّر، ونُناقِش: 

ْلِم في المجتمِع؟  كيَف تؤّدي المواَطنُة اإلى دعِم ال�ستقرارِ، واإشاعِة السِّ
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١- نُلاحظ الجدول ال�آتي، ونُصنّف العبارات الواردة فيه اإلى حقوق، وواجبات، بوضع اإشارة 
( في العمود المناسب، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليه: (

 اأنشطة تطبيقّية

حقوقواجباتالعبارةالرَّْقم

المحافظة على الممتلكات العاّمة في الّدولة.١-

-٢
اإحدى النّقابات الِمْهِنّية تنظّم ِوْقفة احتجاجّية؛ للمطالبة 

بتحسين مرتّبات اأفرادها.

-٣
المواطن )س( يلتزم بدفع الّضرائب على محلّه التّجارّي 

بشكل منتَظم.

الّدفاع عن الوطن، والتّضحية من اأجله.٤-

-5
مواطن لديه اإعاقة حركّية، تقّدَم للحصول على وظيفة في 

اإحدى المؤّسسات الّرسمّية.

زوجة تطالب بنصيبها من اإرث والدها.٦-

عّياً في بلدتهم.٧- مجموعة من المواطنين ينّفذون عملاً تطوُّ

-٨
طالبة اأنهت الثّانوية العاّمة، وترغب في مواصلة تعليمها 

الجامعّي.

احترام القوانين، وتطبيقها.9-

تاأدية الخدمة العسكريّة في الّدولة.١٠-

أمثلة. - نُفّرق بين الحقوق والواجبات، مع ال�
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نسان، ونُعطي اأمثلة على الحقوق الواردة في الجدول ال�آتي: علان العالمّي لحقوق ال�إ ٢- نستعين بال�إ

حقوق سياسّية

حقوق اجتماعّية

حقوق اقتصادّية

حقوق ثقافّية

  اأْخَتِبُر َنْفسي

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأّول: اأختار رمز ال�إ

 ما شكل المواَطنة التي تهدف اإلى تعزيز الحقوق المدنّية للمواطنين؟

ْقمّية. اأ- السياسّية.           ب- الحقوقية.             ج- الكونّية.              د- الرَّ

آتية تعّزز المسؤولّية المجتمعّية؟  اأّي اأشكال المواَطنة ال�

ْقمّية. اأ- السياسّية.           ب- الحقوقية.             ج- المسؤولة.            د- الرَّ

 ماذا ُيطلق على المواَطنة التي يتخطّى مفهومها نطاق الحدود الجغرافّية، والوطنّية؟

اأ- المواَطنة.                ب- المواَطنة الكونّية.   

ج- المواَطنة السياسّية.      د- المواَطنة ال�جتماعية.

السؤال الثّاني: اأوّضح المقصود بكّل من: المواَطنة، والمواَطنة الرَّْقمّية.

السؤال الثّالث: اأناقش الفرق بين الحقوق والواجبات، والعلاقة بينهما.
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الســؤال الّرابــع: اأعطــي اأمثلــة علــى الحقــوق السياســّية، وال�قتصاديّــة، وال�جتماعّيــة، والثقافّيــة 

فــي الّدولــة.

نترنت. السؤال الخامس: اأقترح بعض الطرق للتّعامل ال�آمن مع ال�إ

أمثلة. السؤال الّسادس: اأناقش مكّونات المواَطنة الكاملة، مع ال�

نختار قضّية مجتمعّية ذات اأولويّة لنا، ولمجتمعنا المحلّّي، ونتعاون معاً في اإيجاد حلول بديلة لها 

بالتّعاون من المجتمع المحلّّي، والهيئة المحلّية، اأو اأّي مؤّسسة اأخرى.
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المواَطنُة تعّزُز مكافحَة الفساِد

 ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن يكونوا قادرين على:

٢- التّعّرف اإلى اأشكال الفساد. ١- تفسير مفهوم الفساد. 

٤- اقتراح طرق لمكافحة الفساد.  ٣- استنتاج اآثار الفساد. 

 مفهوم الفساد:

 َنشاط  )١(

 

نتوّزع في مجموعات، ثّم نقوم بما ياأتي:

آتيَة: آية الكريمَة ال�  نقراأ ال�

  قاَل تعالى: }ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ{    )ال�أعراف:5٦(
آيِة القراآنيِة الّسابقِة.    - نوّضُح المقصوَد بال�

 نُلاحُظ الّصورَة، والكلماِت والعباراِت التي تليها:

 الكلمــات والعبــارات: المــال العــامّ، المنصــب العــامّ، الوظيفــة العاّمــة، ســوء اســتخدام، 
اســتغلال، مصالــح شــخصّية، المصلحــة العاّمــة، اآثــار ســلبّية، مكاســب ماّديّــة، المجتمــع.

١- نكّونُّ ِمَن العباراِت الّسابقِة مفهوًما للفساِد.
٢- لماذا ينتشُر الفساُد في المجتمِع؟
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اأنا َتَعلَّمت:

ــا(، اأو  ــزام بهم ــدم ال�لت ــام )اأي ع ــون والنّظ ــن القان ــو الخــروج ع ــاّم: ه ــاد بشــكل ع الفس
اســتغلال غيابهمــا؛ مــن اأجــل تحقيــق مكاســب، اأو مصالــح سياســّية، اأو اقتصاديـّـة، اأو اجتماعّيــة 
ــق  ــامّ؛ لتحقي ــمّية للمنصــب الع ــات الّرس ــف الواجب ــلوك يخال ــو س ــة، فه ــة معّين ــرد، اأو جماع لف

ــامّ.  ــح الع ــى حســاب الصال ــة خاّصــة، عل ــة، اأو معنويّ مكاســب ماّديّ

تتعــّدد اأســباب انتشــار ظاهــرة الفســاد فــي المجتمعــات، منهــا: غيــاب ســيادة القانــون، 
عــلام، وضعــف َدْور مؤسســات المجتمــع  ــّي، وضعــف دور وســائل ال�إ وضعــف الجهــاز القضائ

المدنــّي، وانتشــار الفقــر والجهــل، وقلـّـة الوعــي بطبيعــة الفســاد، واأشــكاله، ومخاطــره.
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 اأشكال الفساد:

 َنشاط  )٢(
آتية، ونستنتج منها، ثّم نُكمل الجدول الذي يليها باأشكال الفساد:   نُلاحظ الرُّسومات ال�

المقصود بهشكل الفساد

)١(

)3(

)5(

)٢(

)4(

)6(
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اأنا َتَعلَّمت:

 من اأشكال الفساد: 

ــَن اأجــِل  ــع اأخــرى؛ ِم ــوال، اأو عرضهــا، اأو قبولهــا، اأو اأّي مناف ــب اأم ــي طل ١ الرَّشــوُة: وتعن
ــوِن. ــٍف للقان ــِذ عمــٍل مخال تنفي

٢ الواســطُة، والمحســوبيُة: تنفيــذ اأعمــال لصالــح فــرد، اأو جهــة ينتمــي لهــا الشــخص، 
ــه، اأو  ــوا مســتحّقين لهــا، لقــاَء منفعــة تعــود علي ــة، اأو دون اأن يكون مثــل حــزب، اأو عائل

علــى جماعتــه.

3 المســاُس بالمــاِل العــامِّ: وهــو الحصــول علــى اأمــوال الّدولــة، والتّصــرُّف فيهــا مــن 
ــاء  ــف باإعف ــوم الموظ ــة؛ كاأن يق يات مختلف ــمَّ ــّرّي تحــت مس ــّق بشــكل س ــه ح ــر وج غي
ة عليهــم دون وجــه حــّق،  الّشــركات، اأو المواطنيــن مــن الّضرائــب، اأو الجمــارك المســتحقَّ

ــة. ــكات العام ــوال، والممتل أم ــلاس ال� اأو اخت

رات المؤّسســة المالّيــة لغيــر هــدف المؤّسســة،  4 هــدُر المــاِل العــاّم: اســتغلال مقــدَّ
وبرنامجهــا.

أنشــطة  أربــاح المتولَّــدة مــن ال� 5 غســُل الاأمــواِل: هــو العمليــُة التــي ُيعــاُد بموجبهــا تدويــر ال�
غيــر المشــروعة؛ لتمكينهــا مــن الّدخــول بشــكل مشــروع داخــل النّظــام المالــّي.

نبحُث عن اأشكاِل الفساِد التي ورَدْت في قانوِن مكافحِة الفساِد الِفَلسطينّي.



٨٨

 نشاط تطبيقي

  اأكتب شكل الفساد اأمام العبارة التي تعّبر عنه في الجدول ال�آتي:

شكل الفسادالموقف

ــر،  ــن عــّم الوزي ــه اب ــر عــامّ؛ لكون ــن اأحــد ال�أشــخاص فــي منصــب مدي تعيي
ــر كــفء لهــذا المنصــب. علــى الّرغــم مــن اأنّــه غي

ــدور،  ــاً ال ــن، متخطي ــة ل�أحــد المراجعي ــة باإنجــاز معامل ــدس البلدي ــام مهن ق
ــن المــال. ــغ م ــل مبل مقاب

اســتصدر مســؤول كبيــر مرســوماً رئاســّياً بتخصيــص قطعــة اأرض ملــك الّدولــة؛ 
قامــة حديقــة عاّمــة، ثــّم بنــى عليهــا ل�حقــاً محــّلات تجاريـّـة خاّصــة بــه. ل�إ

أهلّيــة عــن ال�أخطــاء التــي ارتكبهــا اأحــد  تغاضــى مديــر اإحــدى المؤّسســات ال�
الموظَّفيــن الــذي ينتمــي اإلــى حــزب المديــر نفســه، فــي حيــن قــام بمحاســبة 

شــخص اآخــر ارتكــب خطــاأ اأقــّل؛ لكونــه ينتمــي لحــزب سياســّي مختلــف.

بعــد فشــل طالــب فــي اجتيــاز فحــص رخصــة الّســياقة عــّدة مــرات، اتّفــق مــع 
مــدرِّب الّســياقة بــاأن يدفــع لــه مبلغــاً مــن المــال يقتســمه بينــه وبيــن الفاحص، 
مقابــل التّغاضــي عــن ال�أخطــاء التــي ســيقع فيهــا فــي اأثنــاء الفحــص العملــّي، 

ومنحــه رخصة الّســياقة.
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 الاآثار المترتبة على الفساد:

 َنشاط  )3(
ــق المجــال�ت  ــار الفســاد، َوف ــح اآث ــي؛ لتوضي آت ــات، ونســتعين بالجــدول ال� ــي مجموع ــوّزع ف نت

ــه:  دة في المحــدَّ

الاأمثلة المجال

البطالة

التّعليم

الخدمات الّصّحّية

ال�ستثمارات والمشاريع

اأنا تعلَّمت:

     تمتــّد اآثــار الفســاد لتشــمل مختِلــف الجوانــب السياســّية، وال�قتصاديـّـة، وال�جتماعّيــة، ومــن 
اآثــاره الّســلبّية علــى المجتمــع مــا ياأتــي:

 المشاريع، والاستثمارات:

هنــاك علاقــة كبيــرة بيــن الفســاد والنّمــّو ال�قتصــادّي، ودخــل الفــرد، فكلّمــا زاد الفســاد، قــّل 
النّمــّو ال�قتصــادّي، وانخفــض دخــل الفــرد، وقــد يــؤّدي الفســاد اإلــى هــروب ال�ســتثمارات اإلــى 

الخــارج، وضعــف النمــّو ال�قتصــادي، وانتشــار البطالــة، والفقــر.

 البطالة:

ُيعــزى ارتفــاع نســبة البطالــة اإلــى اأســباب عديــدة، منهــا: اأســباب مرتبطــة بســوء اإدارة المــال 
ــاك اأســباب مرتبطــة بســوء  ــة، واأمــوال المانحيــن، وهن ــة، والجمركّي ــدات الّضريبّي العــامّ مــن العائ
دارة العاّمــة الّتــي لــم تخّصــِص الوقــت والجهــد الكافــي لتوفيــر فــرص تشــغيل محلّّيــة، وخارجّية،  ال�إ
ــه  ــًرا علــى اأداء ال�قتصــاد الِفَلســطينّي، وقدرت ــر اأث ــّد ال�أكث ــذي ُيَع ــّي ال ــلال الّصهيون ووجــود ال�حت

علــى توليــد الطّلــب علــى العمالــة.
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 الخدماُت الّصّحّيُة:

يؤثـّـر الفســاد ســلباً علــى حجــم الخدمــات الّصّحّيــة، ونوعّيتهــا، اإضافــة اإلــى تاأثيــره الّســلبّي علــى ســرعة 
ــّوض  ــث يق ــال، حي ــد ال�أطف ــم ال�أساســّي، خصوصــاً عن ــى التّطعي ــة، والحصــول عل ــى الخدم الوصــول اإل

صــات هــذه الخدمــات. أمــوال، اأو المنافــع اإلــى جيــوب اأشــخاص منتفعيــن مخصَّ تحويــل ال�

 طرق مكافحة الفساد:

 َنشاط  )4(

آتية، ثّم نجيُب َعِن ال�أسئلِة التي تليها:  نقراأ القّصة ال�

بــداأ فــارس حياتــه العملّيــة كموظّــف بســيط، يلتــزم بــاأداء عملــه علــى اأتــّم وجــه، ونتيجــًة 

لنشــاطه، واأدائــه المتمّيزَيــن، تّمــت ترقيتــه فــي وظائــف عديــدة، اإلــى اأن وصــل اإلــى منصــب 

أولــى ل�ســتلام منصبــه، عمــل علــى  مديــر اإدارّي فــي اإحــدى وزارات الّدولــة، وفــي الّشــهور ال�

ــم، واأســلوب  ــن، واأدائه ــدوام الموظّفي ــق ب ــا يتعلّ ــة فيم ــد المتّبع جــراءات، والقواع تحســين ال�إ

عملهــم فيمــا يتعلــق بصلاِحياتهــم، ومســئولّياتهم، واإنجازاتهــم، وتقديــم التّقاريــر الّدوريّــة عــن 

مــة للجمهــور. ســير اأعمالهــم، والخدمــات المقدَّ

وبعــد عــام مــن وجــوده فــي وظيفتــه، ُوِجــَد شــاغر فــي المؤّسســة، وســعى اأحــد الموظفيــن 

ــارس رفــض،  ــر اأّن ف ــا، غي عــلان عنه ــة دون ال�إ ــه؛ لشــغل هــذه الوظيف ــب ل ــان بقري تي ــى ال�إ اإل

عــلان فــي الّصحــف المحلّّيــة، وشــكّل فــارس لجنــًة اســتبعد منهــا الموظَّــف  واأصــّر علــى نشــر ال�إ

تيــان بقريبــه اإلــى هــذه الوظيفــة؛ كــون قريبــه كان مــن بيــن المتقّدميــن لهــا.  الــذي ســعى للاإ

١- كيف يمكن الحّد من انتشار الفساد في المجتمع؟ 

٢- لو كنّا مكان فارس، هل نتصّرف بطريقة اأخرى؟ لماذا؟

٣- نذكر بعض المؤّسسات الّرسمّية، وغير الّرسمّية التي تحارب الفساد في ِفَلسطين.
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اأنا تعلَّمت:

توَجد اآليات عديدة لمكافحة الفساد، منها:

ــون مكافحــة الفســاد الِفَلســطينّي،  ــل قان ــة، مث ــة والدولي ــن الوطني اإصــدار التشــريعات والقواني
ــة )هيئــة  ولّي ــة، والدَّ أمــم المتّحــدة لمكافحــة الفســاد، وتفعيــل َدْور المؤّسســات الوطنّي ــة ال� واتّفاقّي
مكافحة الفســاد الِفَلســطينّية، ومنظّمة الّشــفافّية الّدولّية، وال�ئتلاف من اأجل النّزاهة والمســاءلة(، 
ــة  ــة المالّي ــوان الّرقاب ــريعّي الِفَلســطينّي، ودي ــس التّش ــات المســاءلة الّرســمّية، كالمجل ــل اآلّي وتفعي
ــى عمــل المؤّسســات  ــة( عل ــة )المســاءلة ال�جتماعّي ــة المجتمعّي ــز وســائل الّرقاب ــة، وتعزي داريّ وال�إ
الحكومّيــة، اإضافــة اإلــى التوعيــة علــى مخاطــر الفســاد، واآثــاره، وبنــاء ثقافــة النّزاهــة المتمثّلــة بنشــر 
ــز  ــة، وتعزي ــاركة المجتمعّي ــة، والمش ــاواة، والعدال خــلاص، والمس ــة، وال�إ أمان ــدق، وال� ــم الّص قي

هــذه المنظومــة فــي المجتمــع.

  اأْخَتِبُر َنْفسي

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: السؤال الاأّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- مــا شــكل الفســاد الّــذي يعنــي طلــب اأمــوال، اأو عرضهــا، اأو قبولهــا، اأو اأّي منافــع اأخــرى؛ 
مــن اأجــل تنفيــذ عمــل مخالــف للقانــون؟ 

اأ- المحسوبّية.        ب- غسيل ال�أموال.      ج- هدر المال العامّ.         د- الرَّشوة.

أنشــطة  أمــوال المتولَّــدة مــن ال� ٢- مــاذا نُطلــق علــى العملّيــة الّتــي تتــّم مــن خلالهــا اإعــادة تدويــر ال�
غيــر المشــروعة؟

اأ- الكسب غير المشروع.                             ب- غسيل ال�أموال.  

      ج- اختلاس المال العامّ.                              د- ال�ستغلال الوظيفّي.
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السؤال الثّاني: لماذا ينتشر الفساد في المجتمع؟

السؤال الثّالث: اأوّضح اأشكال الفساد، مع مثال على كّل منها.

السؤال الّرابع: اأبّين اآثار انتشار الفساد على كفاءة الخدمات الّصّحّية في الّدولة.

آلّيــات التــي يمكــن مــن خلالهــا مكافحــة انتشــار ظاهــرة الفســاد  الســؤال الخامــس: اأناقــش ال�
فــي المجتمــع. 

قروّي(،  اأو المجلس ال ة،  ديّ ل ب ة )ال ّي ة المحلّ ئ هي ّفذها ال ن تي ت �إعمار ال ار اأحد مشاريع ال نخت

ه.  ّم اإنجازها من تي ت ة ال ى المرحل فيذ المشروع حتّ ن ة ت داي تي تّمت من ب زاهة ال نّ يم ال ونوّضح ق
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شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراد اأو مجموعات( بسلسلة من األوان 
النشاط التي يتمكّنون خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

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

ميزات المشروع:

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

ينّفذه فرد اأو جماعة.  -٢  

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  -٣  

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

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  -5  

المشروع
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خطوات المشروع:

 اأولاً- اختيار المشروع:

يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  -١  

اأن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  -٢  

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

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

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  -5  

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  -٦  

 ثانيًا- وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتّدخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه 
الطلبة.

آتي: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  -١  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  -٢  

تحديد خطوات سير المشروع.  -٣  

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة   -٤  
في المشروع من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.  -5  
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 ثالثًا- تنفيذ المشروع:

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

على حياتهم العامة.

دور المعلّم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.  -١  

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.  -٢  

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

التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  -٤  

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(.
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 رابعًا- تقويم المشروع:

   يتضّمن تقويم المشروع الاآتي:

تي وضع المشروع من اأجلها، وما تم تحقيقه، والمستوى الذي  �أهداف ال ١- ال
ة مواجهة  في �أهداف اإن وجدت وكي عوائق في تحقيق ال تحّقق لكل هدف، وال

عوائق. تلك ال

د  قّي ت فيذ، وال ن ت اء ال ن ها اأث ي تي جرت عل تعديلات ال تها، وال ة من حيث وق ٢- الخطّ
ة الخطة. فيذ، ومرون ن ت ل الوقت المحدد ل ب

ر  واف وت يها،  عل الهم  ب اإق ها،  وّع ن ت حيث،  من  بة  الطل ها  ب ام  ق تي  ال �أنشطة  ال  -٣
الوقت المحدد. قيد ب ت لازمة، وال �إمكانات ال ال

عاون  ت ة، وال عّي داف فيذه ب ن ال على ت ب ق �إ ة مع المشروع من حيث، ال ب ٤- تجاوب الطل
ة اتجاهات  نمي ياح، واإسهام المشروع في ت �رت ال فيذ، والشعور ب ن ت ة ال ي في عمل

بة. جديدة لدى الطل

ر تقويمي شامل عن المشروع من حيث: قري ة ت اب قوم المعلم بكت   ي

١- اأهداف المشروع وما تحّقق منها.

يها من تعديل. ة وما طراأ عل ٢- الخطّ

بة. ها الطل ام ب تي ق �أنشطة ال ٣- ال

فيذ. ن ت ة عند ال ب تي واجهت الطل ٤- المشكلات ال

فيذ المشروع. ن غرقها ت تى است 5- المدة ال

لازمة لتحسين المشروع. راحات ال ت �ق ٦- ال
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اأبــو نحــل، اأســامة، ١99١ م، ظاهــر الُعمــر فــي فلســطين وعلــي بــك الكبيــر فــي مصــر: دراســة تاريخيــة مقارنــة، كليــة   	 
دار العلــوم، جامعــة القاهــرة.

اأوزتونا، يلزمار، ١9٨٨م، تاريخ الدولة العثمانية،  م٢، ط١، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا.  	 

اشتيه، محمد سليم، حمد، علي خليل، ١995م، حماية البيئة الفلسطينية، مركز الحاسوب العربي، نابلس.  	 

أغــا، نبيــل خالــد ، ١99٣م ، مدائــن فلســطين: دراســات ومشــاهدات، ط١، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،  ال�  	 
ــان. ــروت، لبن بي

التكريتــي، هيفــاء عبــد الرحمــن، ٢٠١٣م، اأزمــة الميــاه فــي الوطــن العربــي: واقعهــا واســتخدامها ودوافعهــا، مجلــة جامعة   	 
داريــة وال�قتصاديــة، العــراق. كركــوك للعلــوم ال�إ

الجبالي، نبيل، ٢٠١٢م، جغرافية الوطن العربي،  ط١، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، ال�أردن.   	 

أراضــي الفلســطينية، التقريــر الســنوي،  حصــاء الفلســطيني، ١999م، ال�أحــوال المناخيــة فــي ال� الجهــاز المركــزي للاإ  	 
رام اللــه، فلســطين.

ــدي للنشــر  ــي، ط١، دار الكن ــة الوطــن العرب ــي،  محمــد، ١995م، مدخــل لجغرافي ــد علــي، المومن الخفــاف، عب  	 
ال�أردن. والتوزيــع، 

الدويــكات، قاســم ، ٢٠٠٣م، جغرافيــة الوطــن العربــي الطبيعيــة والبشــرية والسياســية، ط٣، المكتبــة الوطنيــة، عمــان،   	 
ال�أردن.

سلام ، مكتبة ال�أنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر.  العدوي ، اإبراهيم ، ١9٨5م ،  مصر والشرق العربي درع ال�إ  	 

الغريــري، عبــد العبــاس فضيــخ، واآخــرون، ٢٠٠١م، جغرافيــة المنــاخ والغطــاء النباتي، ط ١، دار الصفاء للنشــر والتوزيع،   	 
عمان.

الفــرا، محمــد علــي، ١99٠م، مشــكلة اإنتــاج الغــذاء فــي الوطــن العربــي، عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون   	 
الكويــت. وال�آداب، 

الكتري، بحري احمد، ٢٠١٢م، جغرافية الوطن العربي، ط١، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.  	 

حصاءات الزراعية العربية، م٣٣.  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ٢٠١٣ م، الكتاب السنوي للاإ  	 

داريــة،  بخيــت، حيــدر نعمــة، ٢٠٠١م، الميــاه العربيــة الواقــع والتحديــات، م٤، مجلــة الغــري للعلــوم ال�قتصاديــة وال�إ  	 
الكوفــة، العــراق.

بيضون، جميل واآخرون، ١99١م، تاريخ العرب الحديث، ط١، دار ال�أمل للنشر والتوزيع ،اإربد، ال�أردن.  	 

المصادر والمراجع
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سلامي، ط ١، م١، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. جاد الرب، حسام، ٢٠٠5م، جغرافيا العالم ال�إ  	 

جبارة، تيسير، واآخرون ، ٢٠١5م، تاريخ القدس،  منشورات جامعة القدس المفتوحة، عّمان.  	 

دويك، عزيز واآخرون، ٢٠٠5م، التربية السكانية، المجتمع الفلسطيني، وزارة التربية والتعليم، رام الله، فلسطين.  	 

سليمان، محمد محمود، ٢٠٠9م، الجغرافيا والبيئة، الهيئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة، دمشق، سوريا.  	 

سلامي، بيروت. سلامي )٧( العهد المملوكي، المكتب ال�إ شاكر، محمود، ١99١م ، التاريخ ال�إ  	 

عبد الله، عبد الفتاح لطفي، ٢٠٠٦م،  جغرافية الوطن العربي ، ط ١، دار المسيرة للطباعة والنشر، ال�أردن.  	 

مخيمــر، ســامر، حجــازي، خالــد، ٢٠١٠م، اأزمــة الميــاه فــي المنطقــة العربيــة، الحقائــق والدل�ئــل الممكنــة، المجلــس   	 
ــت. ــون وال�آداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوطن



َتمَّ ِبَْمِد الّل



لجنة المناهج الوزارّية:

المشاركون في ورشات عمل الجزء الاأول من كتاب الّدراسات الاجتماعّية للّصّف الثّامن الاأساسّي: 

د. صبري صيدم

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. علي مناصرة

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النخالة

اأ. بيسان مهنا اأ. اإسلام شاعراأ. اأيمن فودةاأ. اآسيا عاصي

اأ. حنان اأبو سنينةاأ. جمال سالماأ. توفيق الحّشاشاأ. تهاني العواودة

ّباأ. ريما ياسين اأ. سميرة بدراناأ. سلامة اإطميزةاأ. سعاد اأبو الرُّ

اأ. غسان النعامياأ. عطّية اأبو عمراأ. عبير سلماند.شذى حلوة

اأ. معين العطاراأ. محمد حاتم عبد الرحمناأ. ليندا بني عودةاأ. فينا عبد الرؤوف

اأ. شازمة كاملاأ. نادر الجبوراأ. مّي بدراأ. منير مهنا

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية

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

د. نعيم بارود اأ. بشار دوابشة   د. اأسامة اأبو نحل   د. خميس العفيفي   

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

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

اأ. زكي سلمان د. اأسامة عياد   اأ. محمد حاتم عبد الرحمن  اأ. هدى عليان   

اأ. ڤينا الديك اأ. سمر قعقور   اأ. فتحية ياسين   اأ. عبد الباسط يوسف  

اأ. خالدة ياسين اأ. طه عجوة   


