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تـقـديــم

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

أمــر الـّـذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الِفَلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الِفَلســطينية  النشــاأة، ال�

وال�حتياجــات ال�جتماعّيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

عقــد اجتماعــّي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة 

ــات وال�أهــداف.   ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــال، ويلامــس ال� آم برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

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

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

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ

والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم 

بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.  

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

واٍع لعديــد المنطلقــات الّتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الّــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوّخــاة، جــاء تطويــر 

المناهــج الِفَلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع ِفَلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثّقافــة، 

والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليتحقــق لــول� التناغــم 

ــق  ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي ــات والمنطلق ــداف والغاي ــن ال�أه بي

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي المطل

ــَن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس  ــة الكتــب المقــرّرة ِم ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ثّمــة مرجعيــات تؤطّ

طــار جــاءت المرجعيــات الّتــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

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

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

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

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

التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة ِمــَن العمــل.   

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الِفَلسطينية

كانون ال�أول/ ٢٠١٧م



فريق التّاأليف

مقدمة

بسم اللّه الرحِمَن الرحيم

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

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

متنّوعًة في التََّعلُّم. 

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

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

ومن اأجل الوصول اإلى الهدف المنشود، فقد تّم تصنيف الجزء الثّاني اإلى َوحدتين على النّحو ال�آتي:   

ل�ت العالمية في العصر الحديث( اشتملت على النّهضة ال�أوروبية، والكشوف  الَوحدة الرابعة بعنوان )التّحوُّ

بعنوان  الخامسة  والَوحدة  الفرنسية،  والثّورة  ال�أمريكية،  المستعمرات  وثورة  الّصناعية،  والثّورة  الجغرافّية، 

والتّنافس  العربي،  الوطن  في  ال�أوروبي  ال�ستعمار  اشتملت على:  العربي(  الوطن  في  ال�ستعمارية  )ال�أطماع 

ال�ستعماري على الوطن العربي، والحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام، ونهاية الحكم العثماني للوطن 

العربي، والوحدة السادسة النَّوع ال�جتماعي، واشتملت على النَّْوع ال�جتماعي، والعنف.

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

أفلاِم،  الَّتي ُبِنَي عليها، وتوظيِف ال�ستراتيجّياِت الحديثِة، اإضافًة اإلى الوسائِل التّعليمّيِة المختِلفِة، كعرِض ال�

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

الحياتيَِّة.

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

نتاأّمل، ونفّكر:

بالعلم والفكر تنهض ال�أمم، والّشعوب.

الَوْحَدُة الرابعة

التّحوُّل�ت العالمية في العصر الحديث

٤



٣

ل�ت  سيتمكن الطلبة بعد دراسة هذه الَوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها من التعرف على التّحوُّ
وال�حتلال،  الظّلم  ثقافة رفض  تعزيز  اأجل  اأشكالها، من  الحديث بمختِلف  العصر  العالمية في 
ومقاومته بالوسائل المتاحة كافة، وتنمية روح ال�نتماء، والمواَطنة، والعمل الجماعي؛ من اأجل 

البناء والتنمية.

 ويتم ذلك من خلال تحقيق ال�آتي:
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�خر في القضايا التي يطرحها الكتاب.

5- قراءة الخرائط والّصور والنّصوص التاريخية وتحليلها. 

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



٤

 ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

أوروبية. ١- توضيح مفهوم النّهضة ال�

٢- استنتاج عوامل قيام النّهضة ال�أوروبية.

٣- بيان مظاهر النّهضة ال�أوروبية، ونتائجها.

سلامية في النّهضة ال�أوروبية. ٤- استنتاج دور الحضارة العربية ال�إ

مفهوم النّهضة ال�أوروبية: 

      الخّط الّزمني للعصور التّاريخية 

١- نُسّمي العصور التّاريخية في الّشكل.

٢- نستنتج المقصود بالعصور التّاريخية.

نلاحظ الخّط الزّمني، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه: نشاط )١-اأ(:

س
١الّدر

 النَّهضة ال�أوروبّية 

العصور الحديثةالعصور الُوسطىالعصور القديمة

مبراطوريات ظهور ال�إ

سقوط روما عام ٤٧٦م

سلام عام٦١٠م ظهور ال�إ

النّهضة ال�أوروبية

سقوط القسطنطينية عام ١٤5٣م
كشوف جغرافّية

 ثورة صناعية
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١- نقارن مظاهر الحياة ال�أوروبية في العصور الوسطى وعصر النهضة من خلال 

   الّشكلين )اأ( و )ب(.

٢- نستنتج مفهوم عصر النّهضة ال�أوروبية. 

ُيطلق مفهوم العصور الُوسطى على الفترة الّزمنية الممتّدة من نهاية القرن الخامس حتّى منتصف 

قطاع، وتقييد  القرن الخامس عشر، الّتي امتازت بتخلّف القاّرة ال�أوروبية، وسيطرة الكنيسة، ونظام ال�إ

سلامية في اأوج تقّدمها.  الُحّريّات في الوقت الّذي كانت فيه الحضارة العربية ال�إ

الّتي  والتّغيُّرات  حياء،  وال�إ والبعث  التّجديد  على  ال�أوروبية  النّهضة  عصر  مفهوم  ُيطلق  بينما 

ظهرت في اأوروبّا، واأثّرت في نُُظمه ال�قتصادية، والّسياسية، وال�جتماعية، والقانونية، والفكرية والثّقافية، 

والعلوم.                                          والفلسفة  والفنون،  القديمة،  وال�آداب  التّاريخ  دراسة  النّهضة  عصر  في  تّم  والفنّّية، حيث 

ويحّدد البعض بداية عصر النّهضة في النّصف الثّاني من القرن الخامس عشر الميلادي منذ 

أتراك العثمانيين سنة ١٤5٣م حتّى نهاية  سقوط القسطنطينية عاصمة الّدولة الّرومانية البيزنطية بيد ال�

القرن الّسابع عشر الميلادي.

اأنا تعلّمت:

)اأ(

نلاحظ الخّط الزّمني، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه: 

نتاأّمل الّشكلين )اأ،ب(، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليهما:نشاط )١-ب(:

)ب(

تقييد حّرّية 

الفكر

سيطرة نظام 

قطاع ال�إ

انتشار الغيبيات 
والّشعوذة

العصور
 الُوسطى

سيطرة الكنيسة

اإطلاق الِعنان 
للعلم والفكر

تطوّر الفنون 

وال�آداب
تغير نمط 

الحياة

ضعف سلطة 
الكنيسة

عصر النهضة 
ال�أوروبية



٦

نفّكر، 
أوروبيين للتّغيير والتّحديث. ونناقش:  ال�أسباب الّتي دفعت ال�

عوامل قيام النّهضة ال�أوروبية:

نشاط )٢(: نلاحظ الّصور، ونستنتج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

١- نستنتج عوامل قيام النّهضة ال�أوروبية.

صلاحية الّدينية في ظهور عصر النّهضة. ٢- نناقش اأثر الحركات ال�إ

نساني. ٣- نفّسر اأهّمّية ظهور الطّباعة في تطّور الفكر ال�إ

ظهور الطّباعةتفاعل الحضارات

صلاحيةسقوط القسطنطينية الحركات الدينية وال�إ



٧

أوروبية منها:الحملات العسكرية ال�أوروبية ضّد  تضافرت عوامل عديدة اأدت اإلى قيام النهضة ال�

فرنجية )الّصليبية(، وكان لها دور كبير في  سلامي )١٠9٦ - ١٢9١م(، الّتي ُعِرَفت بالحروب ال�إ العالم ال�إ

سلامي، واإطلاعهم على حضارته  أوروبيين المباَشر بالعالم ال�إ قيام النّهضة ال�أوروبية؛ بسبب احتكاك ال�

ونُُظمه، اإضافة اإلى سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين، وهجرة كثير من علمائها اإلى الغرب، خاّصة 

غريقية والبيزنطية، اإضافة اإلى جمع نفائس المخطوطات والمؤلَّفات  اإيطاليا، حاملين معهم الحضارة ال�إ

صلاحية الّدينية التي حّدت من سلطة الكنيسة، وسيطرتها،  القديمة، وكذلك ظهور الحركات ال�إ

ضافة اإلى اختراع الّطباعة على يد جوتنبرغ في القرن الخامس عشر اأّدت اإلى تطّور اأوروبّا ونهضتها،  بال�إ

وانتقالها اإلى عصر جديد مختِلف بكّل تفاصيله عّما سبقه.

اأنا تعلّمت:

مظاهر النّهضة ال�أوروبية، ونتائجها:

قضّية بحثّية:

نبحث في مفهوم صكوك الغفران.

نلاحظ الّصور، ونستنتج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها:نشاط )٣(:

الكشوف الجغرافّيةلوحة الموناليزا



٨

أوروبية الّتي تدّل عليها الّصور. ١- نناقش مظاهر النّهضة ال�
٢- نستنتج اأثر حّريّة الفكر والفرد في قيام النّهضة ال�أوروبية.

٣- نوّضح دور الفّن في تطّور الحضارات، وازدهارها.

مدينة فلورنسا

مدرسة اأثينا



9

أوروبيــة، اأدى اإلــى التّطــوّر العلمــي  نســاني لــدى اأغلبّيــة الّشــعوب ال� اإن زيــادة المعرفــة، ونمــّو الفكــر ال�إ

ــاأن  ــن ش ــت م ــي اأعل ــانية الّت نس ــة ال�إ ــرت الحرك ــة، فظه ــود الكنيس ــن قي ــص م ــري، والتّخل والفك

أوروبّية، اأشــهرهم  نســان ومكانتــه. وتطــوّر الفــّن بظهــور عــدد كبيــر من الفنّانين والّرّســامين فــي البلدان ال� ال�إ
ليونــاردو دافنشــي الـّـذي رســم لوحــة الموناليــزا، اإلــى جانــب فــّن العمــارة والهندســة المعمارّيــة، وظهــور 

ــي مهــدت لظهــور  ــة، وال�كتشــافات الّت نجــازات العلمي ــر مــن ال�إ ــة فلورنســا، وظهــور كثي المــدن كمدين

الثـّـورة الّصناعيــة، اإضافــة اإلــى حركــة الكشــوف الجغرافّيــة. وقــد اأّدى اتّجــــاه النّهضــة نـــحو حّريـّـة البحــث 

صـــلاح الّدينــي، و اإيجــاد نــوع مــن الَوحــدة الثّقافيــة بيــن بلــدان غــرب اأوروبّا  وال�ستقـصـــاء اإلــى حــــركة ال�إ

قامــت علــى اأســاس حّريّــة الفكــر.

اأنا تعلّمت:

سلامية في النّهضة ال�أوروبية: دور الحضارة العربية ال�إ

سلامي تُجاه اأوروبّا. شعاع الحضاري ال�إ ١- نحّدد اأبرز مراكز ال�إ
٢- نُسّمي القارة الّتي يقع فيها كّل مركز حضاري اإسلامي.

نلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نقوم بما ياأتي:نشاط )٤-اأ(:

سلامي تُجاه اأوروبّا شعاع الحضاري ال�إ خريطة مراكز ال�إ



١٠

- نستنتج اأبرز العلوم الّتي برع فيها العرب، ونقلها الغرب عنهم.

سلامية بشكل كبير في اإثراء النّهضة ال�أوروبية، ورفدها بكثير من  لقد اأسهمت الحضارة العربية ال�إ

سلامية اإلى فرنسا، وبعض الّدول  أندلس، انتقلت مؤثّرات الحضارة العربية ال�إ اأسس البناء والتّقّدم، فمن ال�

سلامية على  أوروبيين الّذين تعلّموا في المراكز الحضارية ال�إ أوروبية ال�أخرى عن طريق طّلاب العلم ال� ال�

يد علماء المسلمين هناك، وعندما فتح المسلمون جزيرة صقلية الّتي بقيت في اأيديهم حوالي مئة عام، 

اأنا تعلّمت:

نلاحظ الّصور، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليها:نشاط )٤-ب(:

)ب()اأ(

)د()جـ(



١١

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأختار رمز ال�إ  

  اأ - َمْن مخترع الطّباعة؟ 

         اأ- جوتنبرغ.     ب- روبرت هوك.     ج- اأرمسترونج.     د- اأديسون.

  ب - َمْن صاحب كتاب )المدينة الفاضلة(؟

         اأ- الفارابي.     ب- ابن رشد.         ج- ابن سينا.       د- الّرازي.

  ج - كم عاماً بقيت جزيرة صقلية باأيدي المسلمين؟

          اأ- مئة عام.    ب- مئة وخمسين عاماً.  ج- مئتين وخمسين عاماً.  د-ثلاثمئة عام.

٢  اأوضح المقصود بالنهضة ال�أوروبية.    
٣ اأذكر عوامل قيام النّهضة ال�أوروبية.

٤ اأوازن بين العصور الُوسطى وعصر النّهضة من حيث:
   اأ-الفترة التّاريخية.           ب- مظاهر كّل فترة.  

5 اأستنتج:
سلامية اإلى اأوروبا.              اأ- طرق انتقال علوم الحضارة العربية ال�إ

سلامية في قيام النّهضة ال�أوروبية.  ب- اأثر الحضارة العربية ال�إ

اأختبُر نفسي:

سلامية اإلى باقي اأوروبّا، كما  ودخلوا منها اإلى جنوب اإيطاليا، فمّهدوا الّسبيل لنقل المؤثّرات الحضارية ال�إ

فرنجية )الّصليبية(، والتّجارة بين الّشرق والغرب اأيضاً دوراً في انتقال الحضارة العربية  لعبت الحروب ال�إ

سلامية من ِمصر، والّشام، والعراق اإلى اأوروبّا. ال�إ

ــات  ــف المجــال�ت، كمؤلَّف ــي مختِل ــة ف ــة العربي ــب العلمي ــات والكت ــن المؤلَّف ــون م أوروبي واســتفاد ال�

الفلســفة، مثــل كتــاب المدينــة الفاضلــة للفارابــي، وكتــاب المســائل فــي الحكمــة ل�بــن رشــد، 

ومــن كتــب الطـّـب، مثــل كتــاب القانــون فــي الّطــب ل�بــن ســينا، والحــاوي للــّرازي، ونقلوا عنهــم بناء 

البيمارســتانات )المستشــفيات( الّتــي اشــُتِهر بهــا المســلمون، واســتفادوا مــن العلوم ال�أخــرى، كالّرياضّيات، 

والفيزيــاء، والكيميــاء، والفلــك، والجغرافيــا. كمــا نقــل ال�أوروبيون كثيراً من اأســاليب العرب في فّن الِعمارة، 

واأســاليب الطّعــام واللّبــاس، اإضافــة اإلــى بعــض الّصناعــات المهّمــة، كصناعة الــورق، والّصناعــات الحريرية.



١٢

ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- توضيح المقصود بالكشوف الجغرافّية. 

٢- بيان دوافع الكشوف الجغرافّية ال�أوروبية.

سبانية على خريطة العالم. ٣- تعيين اأهّم الكشوف الجغرافّية البرتغالية وال�إ

٤- بيان دور العرب والمسلمين في حركة الكشوف الجغرافّية.

5- تعداد نتائج الكشوف الجغرافّية. 

مفهوم الكشوف الجغرافّية:

نشاط )١(: نقراأ النّّص، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:

تَُعــّد حركــة الكشــوف الجغرافّيــة مــن العوامــل الحاســمة ل�نتقــال اأوروبـّـا مــن العصــور الُوســطى اإلــى 

أوروبيــون عنهــا شــيئاً،  العصــور الحديثــة، وقــد كانــت اأجــزاء كبيــرة مــن العالــم مجهولــة ل� يعــرف ال�

حتّــى بدايــة القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، وكانــوا يظنّــون اأّن ال�أرض مســطّحة، وليســت كرويّــة، 

وكانــوا يطلقــون علــى المحيــط ال�أطلســي بحــر الظّلمــات. 

              ١- نستنتج المقصود بحركة الكشوف الجغرافّية.

              ٢- نحّدد بداية حركة الكشوف الجغرافّية.

س
٢الّدر

 الكشوف الجغرافّية 



١٣

حركة الكشوف الجغرافّية هي رحلات قام بها ال�أوروبيون ل�ستكشاف مناطق جديدة من 

العالم خلال القرنين الخامس عشر، وبداية القرن الّسادس عشر الميلاديين.

أوروبية  وتَُعّد حركة الكشوف الجغرافّية واحدة من اأهّم ملامح العصر الحديث في القاّرة ال�

على  نتائج خطيرة،  عليها  ترتّب  فقد  عاّمة،  بصفة  الحديث  العالم  تاريخ  وفي  خاّصة،  بصفة 

مستوى العالم اأجمع.

اأنا تعلّمت:

دوافع حركة الكشوف الجغرافّية: 

نشاط )٢(: نلاحظ الّصور والخريطة، ثّم نقوُم بما ياأتي:

صناعة السفنتوابل هندية

سلامية راأس الرجاء الصالحتطور العلوم ال�إ



١٤

هناك عدد من الّدوافع للكشوف الجغرافّية من بينها:
أوروبية لزيادة قّوتها، والسيطرة على مناطق جديدة 	  الّدوافع الّسياسية المتمثّلة في سعي الّدول ال�

في العالم ما فتح باب التّنافس فيما بينها في امتلاك المستعمرات.
سبان والبرتغالّيين نشر الّديانة المسيحية الكاثوليكية في البلاد المكتشفة.	  الّدافع الّديني، فقد كان من اأهداف ال�إ
أوروبيين للتّخلّص من سيطرة المسلمين، وبعض المدن 	  الّدوافع ال�قتصادية، تمثلت في رغبة ال�

للبضائع،  واحتكارهم  الّشرق،  اإلى  المؤّدية  التّجارية  الطّرق  على  والبندقية  يطالية، كجنوة،  ال�إ
دون  والمعادن  التوابل  من  والهند  ال�أقصى  الّشرق  منتجات  على  الحصول  في  يرغبون  وكانوا 

وسيط، وذلك بالبحث عن طرق بحرية جديدة. 
التّقّدم العلمي ودوره، في بناء الّسفن القادرة على حمل البضائع الكبيرة، ومقاومة اأمواج البحار العاتية.	 
يطالي ماركو بولو كتابه )العجائب( 	   الرغبة في معرفة المجهول، خاّصة بعد نشر المستكشف ال�إ

عن رحلاته اإلى الّصين، والهند.

اأنا تعلّمت:

١- نبّين دوافع حركة الكشوف الجغرافّية.

أوروبّيين حول راأس الرجاء الصالح للوصول  ر دوران ال� ٢- من خلال الخريطة، نفسِّ

اإلى الهند بدل�ً من المرور عبر البحر المتوسط، والبحر ال�أحمر ال�أقل مسافة اإليها.

أوروبّية. ٣- نَسَتْنتج دوافع اأخرى للُكشوف الُجغرافّية ال�

يطالي ماركو بولو  المستكشف ال�إ



١5

نلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

أوروبية الّتي انطلقت منها حركة الكشوف الجغرافّية. ١- نُسّمي الّدول ال�
بحار غرباً في المحيط ال�أطلسي؛ للوصول  ٢- نَُفّسر قيام كريستوفر كولومبس بال�إ

اإلى الهند.

سبانية:  الكشوف الجغرافّية البرتغالية وال�إ

نشاط )٣(:

سبانّية( أوروبية )البرتغالية وال�إ خريطة حركة الكشوف الجغرافّية ال�

            ٣- نضع في الجدول ال�آتي بجانب كّل مكتِشف منطقة جغرافّية قام باكتشافها:

اسم المنطقة الّتي وصل اإليها اسم المكتشف

بريتملي دياز

كريستوفر كولومبس

فاسكو دي جاما

 ماجلان



١٦

كانت البرتغال رائدة الّدول ال�أوروبية في مجال الكشوف الجغرافّية، ثّم شاركتها اإسبانيا في هذا 

سبان صوب الغرب؛ لتحقيق اأهدافهم، فقد  الميدان، فقد اتّجه البرتغاليون اإلى الّشرق، بينما اتّجه ال�إ

ّن من اأهّم المناطق الّتي  سبان، فاإ اكتشف البرتغاليون راأس الّرجاء الّصالح، ووصلوا اإلى الهند، اأّما ال�إ

ال�أخضر، وجزيرة كوبا وهندوراس وغيرها،  الّراأس  الكناري )سان سلفادور(، وجزر  اكتشفوها جزر 

وبلغت الكشوف الجغرافّية ذروتها زمن ماجلان الذي نفذ اأكبر مشروع جغرافي وهو الطواف حول 

العالم في رحلة بحرية متصلة وفي اتجاه واحد، اأّما بريطانيا، وفرنسا، فقد كان دورهما في ال�كتشافات 

الجغرافّية اأقّل بكثير من اإسبانيا، والبرتغال؛ بسبب انشغالهما بالحروب الّدينية التي ظهرت في القرنين 

صلاح البروتستانتية. السادس عشر والسابع عشر بعد ظهور حركة ال�إ

اأنا تعلّمت:

دور العرب والمسلمين في حركة الكشوف الجغرافّية: 

نشاط )٤(: نلاحظ الّصور، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليها:

 - نستنتج الّدور الّذي قام به العرب والمسلمون في حركة الكشوف الجغرافّية.

دريسي خريطة للعالم رسمها ال�إ كتاب جغرافي جغرافّيون عرب



١٧

اأنا تعلّمت:

ــي  ــم ف ــى نجاحه ــرب عل ــن الع ــون ع ــا البرتغالي ــي اأخذه ــة الّت ــات الملاحي ــاعدت المعلوم س
ــي رســمها العــرب  ــّرف اإلــى مناطــق جديــدة مــن العالــم، فقــد حصلــوا علــى بعــض الخرائــط الّت التّع
ــارات  ــة حــول التّّي ــى مــا جمعــوه مــن دراســات عربي ــة اإل ضاف ــن، بال�إ ــدي، وبحــر الّصي ــط الهن للمحي
البحريــة، ومواعيــد هبــوب الّريــاح، والمحاصيــل الّشــرقية. وقــام فاســكودي جامــا باصطحــاب البّحــار 

ــد.  ــى الهن ــه اإل ــن ماجــد فــي رحلت ــي اأحمــد ب العرب
ــاق( اأّن  آف ــراق ال� ــي اخت ــتاق ف ــة المش ــه )نزه ــي كتاب دريســي ف ــي ال�إ ــة الجغراف ــر الّرّحال ــد ذك وق
ــّبان توّغلــوا فــي المحيــط ال�أطلســي غربــاً، ووصلــوا اإلــى اأمريــكا  عربّيــاً اأندلســّياً بصحبتــه عــدد مــن الشُّ

الجنوبيــة فــي القــرن التّاســع الميــلادي.

نتائج حركة الكشوف الجغرافّية: 

 نلاحظ الّشكل، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:نشاط )٥(:

شكل)١(: نتائج الكشوف الجغرافية

ثقافية 
واجتماعية

نتائج الكشوف 

الجغرافّية

علمية

اقتصادية

دينية سياسية
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        ١- نذكر النّتائج الّتي ترتّبت على حركة الكشوف الجغرافّية.

        ٢- نعطي اأمثلة على النّتائج الواردة في الّشكل.

   

اأنا تعلّمت:

التي تمثّلت في  اأهّمها: النّتائج ال�قتصادية،  ترتّب على الكشوف الجغرافّية نتائج عّدة، 

ل مركز النّقل التّجاري العالمي من موانئ البحر المتوسط اإلى موانئ المحيط ال�أطلسي بعد  تحوُّ

اكتشاف راأس الرجاء الصالح؛ ما اأدى اإلى تدهور حالة الموانئ العربية على البحر المتوّسط في 

البلاد  وفقدت  اإيطاليا،  في  كالبندقية  العربية،  غير  والموانئ  المماليك،  زمن  الشام  وبلاد  مصر 

فتمثّلت  الّسياسية،  اأّما نتائجها  التّجاري.  الكساد  اأسواقها  ال�قتصادية، واأصاب  العربية قوتها 

في دفع عجلة ال�ستعمار ال�أوروبي بالّسيطرة على البلاد الجديدة الّتي تّم اكتشافها، كما جرت 

ال�أساطيل  اإنشاء  اإلى  اأّدت  ال�ستعماري،  التّوّسع  أوروبية نفسها؛ بسبب  ال� الّدول  بين  صراعات 

لهم، وتمثّلت  ال�أوروبيون، وعّدوها مستعمراٍت  احتلّها  الّتي  البلاد  التّنافس على  الحربية، وزاد 

أبيض  بادة الجماعية الّتي ارتكبها ال�أوروبي ال� نتائجها ال�جتماعية في نظام التّفرقة العنصرية، وال�إ

بحّق الّسكّان ال�أصليين، ومعاملته لهم معاملة العبيد في كّل مناحي الحياة.

وقد كان لحركة الكشوف الجغرافّية نتائج علمية، تجلّت في توافر معلومات حديثة اأكثر 

دقّة عن اأبعاد ال�أرض، وشكلها، وبحارها، وامتداد اليابس فيها، كما تقّدم علم الفلك، واكُتِشفت 

مناطق جديدة، وتاأكّدت نظرية كرويّة ال�أرض.

وقد  المستعمرات،  بين سكّان  المسيحية  الّديانة  نشر  في  فتمثّلت  الّدينية،  نتائجها  اأّما   

خرجت الحملات من اأوروبّا، ومعها مبّشرون عملوا على نشر المسيحية في البلاد المكتشفة، 

سبان جهوداً كبيرة في نشر المسيحية الكاثوليكية في اأمريكا الجنوبية، بينما  وبذل البرتغاليون وال�إ

نكليز على نشر المسيحية البروتستانتية بين سكّان مستعمرات اأمريكا الّشمالية. عمل ال�إ
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جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ١ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأختار رمز ال�إ
أوروبية الّتي قادت حركة الكشوف الجغرافّية؟   اأ- ما الّدولة ال�

        اأ- فرنسا.          ب- بريطانيا.          ج- البرتغال.           د- هولندا.

يطالية الّتي كانت تقوم بدور الوسيط التّجاري بين الّشرق والغرب قبل قيام         ب-  َما المدينة ال�إ

     الكشوف الجغرافّية؟

       اأ- فلورنسا.       ب- البندقية.          ج- صقلية.            د- كورسيكا.

آفاق(؟   ج- َمْن مؤلّف كتاب )نزهة المشتاق في معرفة ال�

دريسي. أثير.         د- ال�إ        اأ- البيروني.      ب- ابن حوقل.        ج- ابن ال�

آتية: ٢ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأملاأ الفراغات في العبارات ال�
. اأ- بداأت حركة الكشوف الجغرافّية في القرن 

. ب- كان ال�أوروبيون ُيْطِلقون على المحيط ال�أطلسي 

ج- تمكن فاسكو دي جاما بمساعدة المّلاح العربي  من الوصول اإلى 

 الهند عن طريق راأس الّرجاء الّصالح.

٣ اأفّسر تدهور الحالة التجارية ال�قتصادية في البلاد العربية خاّصة في مصر وبلاد الشام بعد 

حركة الكشوف الجغرافّية.

آتية دافعاً لحركة الكشوفات الجغرافية: ٤ كيف كان كّل من ال�

     اأ- الدوافع السياسية.    ب- الدافع الديني.       ج- الدوافع ال�قتصادية.

5 اأناقش: العلاقة بين الكشوف الجغرافّية وال�ستعمار.

٦ اأوّضح النّتائج ال�جتماعية والعلمية لحركة الكشوف الجغرافّية.

اأختبُر نفسي:
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٧ نعّين على خريطة العالم الّصّماء ما ياأتي:

 الهند، البرازيل، مصر، البحر الكاريبي، راأس الّرجاء الّصالح، كوبا، البرتغال، اإسبانيا، البحر 

المتوّسط، مضيق ماجلان، البحر ال�أحمر، المحيط ال�أطلسي. 

خريطة العالم الصّماء

نشاط 
ح فيه الكشوفات الجغرافية.تطبيقي: نصّمم خريطة للعالم باستخدام برنامج الرسام، ُيوضَّ
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 ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- التّعّرف اإلى مفهوم الثّورة الّصناعية، واأسبابها.

٢- بيان ال�متداد الجغرافي للثّورة الّصناعية. 

٣- تفسير ارتباط الثّورة الّصناعية مكانياً ببريطانيا.

٤- توضيح اأهّم مظاهر الثّورة الّصناعية.

آثار المترتّبة على الثّورة الّصناعية. 5- استنتاج ال�

 مفهوم الثّورة الّصناعية: 

)ب()اأ(
نلاحظ الّصور في العمودين )اأ،ب(، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليها:نشاط )١(:

س
٣الّدر

 الثّورة الّصناعية
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١- نوازن بين كّل صورة في العمود )اأ(، بما يقابلها في العمود )ب(.

٢- نستنتج مفهوم الثّورة الّصناعية.

نتــاج المختلفــة، التــي ظهــرت مــع  ُيطَلــق مفهــوم الثــورة الصناعيــة علــى التطــور الصناعــي فــي وســائل ال�إ

ــا، ثــّم امتــدت اإلــى مناطــق اأخــرى مــن  بدايــة النّصــف الثّانــي مــن القــرن الثّامــن عشــر فــي بريطاني

ــا و العالــم، وقــد تمثّــل هــذا التّغييــر باختــراع ال�آل�ت الّتــي عملــت بطاقــِة الميــاِه والبخــار، فحلّــت  اأوروبّ

آلــة بـــ )المكننــة( الّتــي اأْدِخلــت اإلــى  ل مــن اليــد اإلــى ال� مــكان العمــل اليــدوي البســيط، وُعــِرَف هــذا التّحــوُّ

مصانــع النّســيج، وغيرهــا، وتطــّورت معهــا خطــوط ال�تّصــال والمواصــلات، ومنهــا الّســكك الحديديــة الّتــي 

ــم؛ مــا  ــع بال�أســواق فــي مناطــق مختِلفــة مــن العال ــّدول بعضهــا مــع بعــض، والمصان ــت مــن ربــط ال مكّن

اأحــدث انقلابــاً فــي مختِلــف المجــال�ت ال�قتصاديــة، وال�جتماعيــة، والثّقافيــة، والّسياســية.

اأنا تعلّمت:

)ب()اأ(
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ال�متداد الجغرافي للثّورة الّصناعية:

نلاحظ الخريطة، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها: نشاط )٢(:

خريطة امتداد الثّورة الّصناعية في اأوروبّا

١- نحّدد مناطق امتداد الثّورة الّصناعية.
٢- نُسّمي البلدان الّتي لم تتاأثر كثيراً بالثّورة الّصناعية.

٣- نفّسر سبب ظهور دول صناعية كبرى في العصر الحالي.
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نفّكر، 
ونناقش:

١- تسمية الثّورة الّصناعية بهذا ال�سم.
٢- اأثر الثّورة الّصناعية في تحقيق ال�نفجار المعرفي والتكنولوجي في 

    العصر الحالي. 

انطلقــت الثـّـورة الّصناعيــة مــن بريطانيــا خــلال النّصــف الثّانــي مــن القــرن الثّامن عشــر الميلادي، 
وانتقلــت اإلــى دول اأوروبّــا ال�أخــرى، كفرنســا، واألمانيــا، واإيطاليــا، وغيرهــا، اإضافــة اإلــى اأمريــكا 
أوروبيــة بالثـّـورة الّصناعيــة  الّشــمالية فــي بدايــة القــرن التّاســع عشــر الميــلادي. ولــم يكــن تاأثُّــر الــّدول ال�
بالمســتوى نفســه مــن القــّوة؛ نتيجــة ل�ختــلاف ال�أوضــاع الّسياســية وال�جتماعيــة فيهــا، اإضافــة اإلــى 

اختــلاف كّل دولــة مــن هــذه الــّدول فــي حقــول الّزراعــة، والّصناعــة، والتّجــارة.

اأنا تعلّمت:
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بريطانيا مهد الثّورة الّصناعية:

نشاط )٣(:

       ١- نبّين عوامل قيام الثّورة الّصناعية في بريطانيا.
       ٢- نفّسر تشجيع بريطانيا ال�ختراعاِت.

       ٣- نستنتج من الخريطة اأثر الموقع الجغرافي لبريطانيا على قيام الثّورة الّصناعية فيها.

اأّدت ثورات القرن الّسابع عشر في بريطانيا، كالثّورة التي اندلعت عام ١٦٨٨م؛ لمواجهة نظام 

لهي في الحكم، اإلى تقييد سلطات الملك، واإقرار الُحّريّات الّدينية،  الحكم المطلق، ونظرية الحّق ال�إ

وتحقيق الثّورة الّزراعية مما اأدى اإلى استقرار الملكية، والبرلمان، والكنيسة؛ وابتعاد بريطانيا عن التّقلّبات 

الّسياسية، وفتح الباب واسعاً اأمام طموحات البرجوازية فيها، وتسيير شؤون الّسلطة، وخصوصاً بعد 

اأن  بعد  ال�ختراعات،  لحفظ حقوق  البراءة؛  قانون  اإصدار  ثّم  البريطانية،  ال�قتصادية  الّسوق  توحيد 

تنبهت اإلى الفائدة المرتقبة منها، وقامت بتشجيعها.

تليهما: التي  ال�أسئلة  عن  نُجيب  ثّم  الخريطة،  ونلاحظ  ال�آتي،  النّّص  نقراأ 

خريطة المملكة المتحدة )بريطانيا(
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شهدت اإنجلترا خلال النّصف الثّاني من القرن الثّامن عشر ثورة صناعیة، كانت عبارة عن تطّورات 

علمیة وتقنیة، بداأت بوادرها منذ القرن الّسابع عشر، ويعود ذلك اإلى العوامل المبّينة في الّشكل ال�آتي:

مظاهر الثّورة الّصناعية: 

نلاحظ الّصور، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها: نشاط )٤(:

اأنا تعلّمت:

ال�ستقرار 

الّسياسي

عوامل قيام الثّورة 

الّصناعية في بريطانيا

ال�هتمام 
بال�ختراعات، 
والبحث العلمي

توافر ال�أيدي العاملة 

الرّخيصة

نشاط التّجارة 

الخارجية

وفرة رؤوس ال�أموال 
والمواّد الخام، 

كالفحم

مبراطورية  اتّساع ال�إ

البريطانية

الموقع الجغرافي

اآلة بخاريةهاتف

عوامل قيام الثورة الصناعية في بريطانيا
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انعكست مظاهر الثّورة الّصناعية في مياديَن مختِلفٍة، كصناعة ال�آل�ت، مثل اآل�ت الغْزل والنّسيج، 
وصهر الحديد، وتطّور وسائل النّقل والمواصلات، وال�تّصال�ت الّتي ساعدت على سرعة نقل البضائع 
الطّاقة. كما ساهم اختراع جيمس  الفحُم الحجرِّيُّ كمصدر من مصادر  ال�أسواق، واسُتْخِدَم  اإلى 
فن، والقطارات الحديثة، وكثير من ال�آل�ت، وتوالت ال�ختراعات  واط للاآلة البخارية في تشغيل السُّ

اأنا تعلّمت:

١- نذكر اأهّم المجال�ت الّتي ظهر فيها تاأثير الثّورة الّصناعية.

٢- نستنتج اأثر هذه ال�ختراعات على حياة النّاس في القرن التّاسع عشر.

٣- نناقش: الحاجة اأمُّ ال�ختراع.

سيارة تعمل بالبنزينقطار بخاري

مصباح كهربائياآلة نسيج
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ال�أثار المترتّبة على الثّورة الّصناعية 

نلاحظ الّصور، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليها:نشاط )٥-اأ(:

ل�ت التّقنية، فاكُتِشَفِت الكهرباء الّتي اسُتْخِدَمْت في تشغيل المحّركات وال�آل�ت، وتسيير  والتّحوُّ
التّلغراف، والمذياع، والهاتف، وبذلك  ال�تّصال باختراع  ثّم تطّورت وسائل  البواخر، والقاطرات، 
اأصبحت ال�أخبار، والخدمات التّجارية تنتشر بسرعة اأكبر، وباأقل مجهود، وُطِوَيِت المسافات الطّويلة 

الّتي كانت تفصل البلدان والّشعوب والقاّرات بعضها عن بعض.

ْين. - نناقش: الثّورة الّصناعية سيٌف ذو حدَّ

)ب()اأ(

)د()ج(

قضّية بحثّية:

نبحث، ونُِعدُّ تقريراً عن اأحد المخترعين كان ل�ختراعه اأثر في حياة البشرية. 
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آثار النّاتجة عن الثّورة الّصناعية في المجتمع ال�أوروبي. - نبّين ال�

اأنا تعلّمت:

تمثلت اآثار الثورة الصناعّية في ال�آتي:

ال�آثــار ال�جتماعّيــة: ظهــور طبقــة الراأســماليين الصناعييــن )البرجوازيــة( التــي امتلكــت وســائل 	 

ال�نتــاج، وطبقــة العمــال )البروليتاريــا( التــي كانــت تعيــش اأوضــاع معيشــّية ســيئة، ويســكنون اأحيــاء 

صغيــرة، وبيــوت ضيقــة، ويعملــون لســاعات طويلــة، وباأجــور منخفضــة، وظــروف عمــل صعبــة، كمــا 

نلاحظ الّشكل، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليه:نشاط )٥-ب(:
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آثــار ال�جتماعيــة ال�أخرى تحســن مســتوى المعيشــة، والزيادة  انتشــرت عمالــة ال�طفــال والمــراأة. ومــن ال�

الســكانّية، ونمــو المــدن.

ــائل 	  ــور وس ــارة، وتط ــع التج ــاج، وتوس نت ــادة ال�إ ــة، وزي ــدن الصناعّي ــور الم ــة: ظه ــار ال�قتصادي ال�آث

المواصــلات، وتوفــر وســائل الّرفاهيــة للســكان. فــي المقابــل اأســهمت الثــورة الصناعيــة في اإحــداث اآثار 

ســلبية علــى البيئــة مــن خــلال زيــادة نســبة التلــوث الناجــم عــن مخلّفــات الصناعــة، والغــازات المنبعثــة 

مــن المصانــع. 

أفــراد علــى بعــض الحقــوق السياســّية كحــق ال�نتخــاب، ورافــق الثــورة 	  ال�آثــار السياســية: حصــول ال�

الصناعيــة ظهــور ال�ســتعمار، ولجــوء الــدول الصناعيــة اإلى اســتعمار مناطق جديدة في العالم وال�ســتيلاء 

عليهــا؛ ل�ســتخدامها كســوق لبيــع منتوجاتهــا، واســتغلال المــواد الخــام فيهــا.

اأدت التغيــرات التــي اأحدثتهــا الثــورة الصناعيــة، واســتمرار نضــال العمــال، اإلــى ظهــور النقابــات 	 

العّماليــة المدافعــة عــن حقــوق العّمــال؛ لتحســين ظــروف العمــل وال�أجــور، والصحــة، والضمــان 

ضــراب عــن العمــل بشــكل قانونــي ومنظّم، وبعد الحــرب العالمية  ال�جتماعــي لهــم، باســتخدام حــق ال�إ

عــلان العالمي لحقوق  الثانيــة ُوقَِّعــت اتفاقيــات دوليــة؛ لحمايــة ال�أطفــال والنســاء، وحفــظ حقوقهم كال�إ

نســان، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اأشــكال التمييــز العنصــري ضــد المــراأة،  ال�إ

وغيرهــا مــن ال�تفاقيــات الدوليــة.

نبحث، ونُِعّد تقريراً عن:

العاملة في  الطّبقة  تطور  واأثرها على  الِفَلسطينية،  الُعّمالية  وال�تّحادات  النّقابات   - 

  ِفَلسطين.

قضّية بحثّية:
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اأختبُر نفسي:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقل اإلى دفتري، واأختار رمز ال�إ

  اأ- ما الّدولة الّتي ارتبط حدوث الثّورة الّصناعية فيها مكانياً؟                                           
         اأ- بريطانيا.      ب- األمانيا.          ج- فرنسا.            د- اإيطاليا. 

آلة البخارية؟         ب- َمْن مخترع ال�
         اأ- جون كي.    ب- روبرت فولتين.  ج- توماس اأديسون.   د- جيمس واط. 

   ج- َمْن مخترع الهاتف؟                                                     
         اأ- فولتا.         ب- جراهام بل.     ج- ماركوني.         د- موريس.

٢ اأوّضح مفهوم كل من:  - الثّورة الّصناعية.   - البرجوازية.     - البروليتاريا.
٣ اأناقش: اأ- عوامل قيام الثّورة الّصناعية في اأوروبّا.  ب- تَُعدُّ بريطانيا رائدة الثّورة الّصناعية.

آثار ال�قتصادية المترتّبة على الثورة الصناعية. آثار ال�جتماعية، وال� ٤ اأستنتج ال�
5 اأفّسر العلاقة بين الثّورة الّصناعية وال�ستعمار.

٦ اأبّين اأبعاد الثّورة الّصناعية على هيكلية المجتمع ال�أوروبي َوْفَق الجدول ال�آتي:

المجتمع بعد الثّورة الّصناعية المجتمع قبل الثّورة الّصناعية المتغيرات

نوع الحرفة

نتاج حجم ال�إ

نتاج اأساس ال�إ

الطبقات السائدة

ث          التّلوُّ

نشاط 
لكترونية عن مظاهر تطبيقي: نُِعدُّ مقطع فيديو باستخدام اأحد التطبيقات والبرامج ال�إ

الثورة الصناعية، ثمَّ نعرضه اأمام زملائنا.
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 ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- التّعّرف اإلى الّسكّان ال�أصليين لقاّرة اأمريكا الّشمالية.

أوروبيين اإلى اأمريكا الّشمالية. ٢- تفسير اأسباب هجرة ال�

٣- استنتاج اأسباب ثورة المستعمرات ال�أمريكية.

٤- توضيح اأبرز ال�أحداث التي مرت بها ثورة المستعمرات ال�أمريكية.

5- استنتاج عوامل نجاح ثورة المستعمرات ال�أمريكية ضّد بريطانيا.

الّسّكان ال�أصليون لقارّة اأمريكا الّشمالية )الهنود الُحمر(

نلاحظ الّصورتين، ونقراأ النّّص، ونستنتج، ثّم نُجيب عما يليها:نشاط )١(:

قــال زعيــم اإحــدى قبائــل الّســكّان ال�أصلييــن )الهنــود الُحمــر( فــي اأمريــكا للمســتعمرين 
أوروبييــن الّذيــن كانــوا يضغطــون عليــه؛ للتّوقيــع علــى اتّفاقّيــة للتّنــازل عــن ال�أرض: ال�

)ب()اأ(

س
٤الّدر

 ثورة المستعمرات ال�أمريكية 

واستقلالها
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نســان والحيــوان بالحيــاة،   "طالمــا ظلـّـت الّشــمس تســطع، وظلـّـت الميــاه تتدفـّـق؛ لتمــّد ال�إ
فهــل تظنّــون اأّن الخالــق قــد اأرســلكم لتطويعنــا َحَســَب اإرادتكــم؟ عليكــم اأن تدركــوا ِســّر ُحّبــي 
لهــذه ال�أرض، ومــا جعلنــي لــم اأنطــْق يومــاً بــاأّن ال�أرض ملكــي، اأســتغلّها كمــا اأشــاء، فلقــد هّياأتهــا 

أنّنــا ل� نملكهــا. لنــا الــّروح الكبــرى، ول� نقــدر علــى بيعهــا؛ ل�
١- نذكر ال�سم الّذي كان ُيطلق على السكّان ال�أصليين لقاّرة اأمريكا الّشمالية.

٢- نَِصُف معاناة الهنود الُحمر من خلال الّصورتين الّسابقتين.

٣- نبّين المكان الّذي َقِدَم منه المستعمرون اإلى اأمريكا الّشمالية.

٤- نستنتج من النص ما يدّل على ال�نتماء للاأرض والوطن.

اأنا تعلّمت:

ــود الُحمــر )وهــو ال�ســم الّــذي اأطلقــه عليهــم  ــكا الشــمالية الهن أمري ــن ل� ــكّان ال�أصليي ــى الّس ــق عل ُيطل

اإلــى  وصولــه  عنــد  كولومبــوس  كريســتوفر 

ــزر  ــى ج ــد وصــل اإل ــه ق ــه اأنّ ــاً من ــكا؛ ظنّ اأمري

ــوَد  ــّموا فيمــا بعــد الهن ــّم ُس ــرقية، ث ــد الّش الهن

الحمــر؛ تمييــزاً لهــم عــن الهنــود ال�آســيويين(. 

وللهنــود الحمــر حضــارة عريقــة، وعادات 

وتقاليــد وثقافــة، وكانــوا يعيشــون ضمــن قبائــل 

ــل  ــة، مث أمريكي ــاّرة ال� ــي مناطــق الق ــة ف مختِلف

ــكا فــي  أن ــي المكســيك، وال� أزتــك ف ــل ال� قبائ

البيــرو، ولكــْن اأبيــَد منهــم مــا نســبته٨٠% 

ــن.                             أوروبيي ــد المســتعمرين ال� علــى ي

حضارة الهنود الُحمر

معاناة الهنود الُحمر
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نفّكر، 
ونناقش:

اأوازن بين ماأساة الهنود الُحمر سكّان اأمريكا ال�أصليين، وماأساة الّشعب 
الِفَلسطيني. 

اأسباب هجرة ال�أوروبيين اإلى اأمريكا الّشمالية:

  نلاحظ الخريطة، ثّم نُجيب عن السؤال المجاور:نشاط )٢(:

المهاجرين على  تركُّز  اأسباب  نستنتج   -

الّسواحل الّشرقية لقاّرة اأمريكا الشمالية.

أمريكية الثلاثة عشر المستعمرات ال�
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  نلاحظ الخريطة، ثّم نُجيب عن السؤال المجاور:

هاجــر كثيــر مــن ال�أوروبييــن اإلــى اأمريــكا بعــد اكتشــافها، فمنهــم مــن كان فــاّراً بعقيدتــه مــن 

ال�ضطهــاد؛ للبحــث عــن الحّريّــة الّدينيــة، ومنهــم مــن كان يرغــب فــي العيــش بحّريّــة وكرامــة واأمــن 

هربــاً مّمــا كانــت تعيشــه اأوروبـّـا مــن ظلــم واضطهــاد سياســي ودينــي مــن الملكيــة واأعوانهــا، والكنيســة 

وســلطتها، وهنــاك مــن هاجــروا رغبــًة فــي تحســين اأوضاعهــم المعيشــية، والتّخلــص مــن الفقــر والَعــَوز، 

أربــاح، وتوســيع تجارتــه، ولــم تقتصــر  كمــا هاجــر اإلــى اأمريــكا مــن كان يرغــب فــي جنــي مزيــد مــن ال�

قطاعييــن، والنّبــلاء، وال�أغنيــاء الّذين  الهجــرة علــى الفقــراء فــي ذلــك العصــر، بــل شــملت اأيضــاً ال�إ

اأصيبــوا بالّضيــق ال�قتصــادي؛ للبحــث عــن فُــَرص اقتصاديــة جديــدة، وقــد تركّــز هــؤل�ء المهاجــرون 

أمريكيــة، واأنشــؤوا مســتعمراٍت لهــم فيهــا. فــي الّســواحل الّشــرقية للقــاّرة ال�

اأنا تعلّمت:

اأسباب قيام ثورة المستعمرات ال�أمريكية: 

نقراأ النّّص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:نشاط )٣(:

كان مـــن عوامـــل قيـــام ثورة ســـكّان المســـتعمرات ال�أمريكية ضـــّد بريطانيـــا فـــي النّصـــف الثّانـــي مـــن 

القـــرن الثّامـــن عشـــر، قانون التّجـــارة الّـــذي صـــدر ســـنة ١5٦١م، الّـــذي يقضـــي بنقـــل الّصـــادرات كافّـــة 

ـــاد شـــحن صـــادرات  ـــا اأن ُيع ـــا فرضـــت بريطاني ـــة، كم ـــى ســـفن انجليزي ـــرا عل ـــى اإنجلت ـــن المســـتعمرات اإل م

نجليزيـــة، وتكـــون ال�أفضليـــة لمنتوجاتهـــا، كمـــا  أوروبيـــة فـــي الموانـــئ ال�إ المســـتعمرات اإلـــى القـــاّرة ال�

فرضـــت علـــى المســـتعمرات اإمدادهـــا بالمـــواّد الخـــام، واألّ� تنافســـها فـــي الّصناعـــة، اأِضـــْف اإلـــى ذلـــك، اأنّـــه 

عندمـــا خرجـــت بريطانيا مـــن حـــرب الّســـنين الّســـبع )١٧5٦م - ١٧٦٣م( منتصـــرًة على فرنســـا، فرضت 

ضرائب جديـــدة وباهظـــة علـــى ســـكّان المســـتعمرات؛ لتعويـــض مـــا خســـرته فـــي الحـــرب.                          

    ١- نبّين عوامل قيام ثورة المستعمرات ال�أمريكية على بريطانيا ال�أمّ.

    ٢- نفّسر اعتبار ثورة المستعمرات ال�أمريكية ثورة انفصالية.
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أمريكية اإلى مرحلة اللاعودة؛ بسبب ما كان  أمر بين بريطانيا وسكّان المستعمرات ال� لقد وصل ال�

يتعّرض لُه سكّان المستعمرات من ظلم واقع عليهم من بريطانيا، ومن ضرائب يدفعونها لها بغير وجه 

بريطانيا وفرنسا،  بين  الّسبع  الّسنين  الّسكّان، خاّصة بعد حرب  على  اأصبح عبئاً  حّق، ومن وجوٍد 

والّتي ساعد فيها سكّان المستعمرات بريطانيا ضّد فرنسا، واأبَلوا فيها بلاء حسناً، فاَق حتّى الجنود 

البريطانيين، وضّباطهم.

اأنا تعلّمت:

اأحداث ثورة المستعمرات ال�أمريكية: 

نقراأ النّّص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:نشاط )٤(:

 فرضــت بريطانيــا ضرائــب عــّدة علــى ســكّان المســتعمرات 

أمريكيــة، اأبرزهــا ضريبــة الّشــاي فــي ســنة ١٧٧٠م؛ مــا اأّدى اإلــى  ال�

ازديــاد غضــب ســكّان المســتعمرات علــى بريطانيــا، ومطالبتهــم 

ــب، ازدادت  ــذه الّضرائ ــاء ه ــا اإلغ ــض بريطاني ــام رف ــا، واأم لغائه باإ

ــن،  وا للمتظاهري ــن تصــدَّ ــود البريطانيي ال�حتجاجــات، لكــّن الجن

فُقِتــَل خمســُة اأشــخاص، وهــو مــا ُعــِرَف بمجــزرة بوســطن ســنة 

١٧٧٤م.

ــدا، فخســرت  ــاي مــن هولن ــون الّش ب ــون ُيهرِّ أمريكي  اأخــذ ال�

اإلــى  الّشــاي  تبيــع  الّتــي  البريطانيــة  الّشــرقية  الهنــد  شــركة 

المســتعمرات خســائر هائلــة، وقامــت بتخفيــض ســعر الّشــاي اإلــى مســتوى اأدنــى مــن ســعر الّشــاي الهولنــدي، 

لكــّن مقاطعــة المســتوطنين اســتمّرت، فقــد قــام بعــض الّشــباب متنكِّريــن فــي لبــاس هنــدي بالهجــوم علــى الّســفن 

ــراً. ــر توتُّ أم ــا زاد ال� ــاء؛ م ــي الم ــا ف ــوا بحمولته ــاء بوســطن، واألق ــي مين ــاي ف ــة بالّش المحّمل

حادثة الّشاي

    ١- نبّين موقف سكّان المستعمرات ال�أمريكية من الّضرائب الّتي فرضها البريطانيون عليهم.

    ٢- نوّضح رّدة فعل بريطانيا تُجاه احتجاجات سكّان المستعمرات ال�أمريكية.

لقاء حمولة سفن الّشاي في البحر بزّي الهنود.     ٣- نفّسر تنكُّر الّشباب الّذين قاموا باإ
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حادثة الّشاي

مبراطورية البريطانية  أمريكية الّشرقية على ال�إ ثار سكّان المستعمرات ال�أمريكية في معظم الول�يات ال�

عام ١٧٧5م، وكان من اأبرز قادة الثّّوار جورج واشنطن، الّذي قاد جيوش المتطّوعين؛ للّدفاع عن 

أمريكية اأمام الجيوش البريطانية الّتي لم تقبْل باستقلال المستعمرات، بل قّررت الذهاب  المستعمرات ال�

اإلى ما ل� نهاية في قتال سكّانها. وقد ساعدت فرنسا عدّوُة بريطانيا جورج واشنطن بجيشها ضّد 

ال�أمريكية عن بريطانيا عام ١٧٧٦م،  اأعلن جورج واشنطن استقلال المستعمرات  بريطانيا، واأخيراً، 

أمريكية الثّلاث عشر اأصبحت  فيما ُعِرَف بمؤتمر فيلادلفيا الثّالث، ثّم اأعلن رسمياً اأّن المستعمرات ال�

مستقلّة باسم الول�يات المتحدة ال�أمريكية، وانتهت الحرب عام ١٧٨٣م بعد عقد مؤتمر باريس الّذي 

كان من ضمن بنوده اعتراف بريطانيا باستقلال الول�يات المتحدة ال�أمريكية.

اأنا تعلّمت:

عوامل نجاح ثورة المستعمرات ال�أمريكية:

نقراأ النّّص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:نشاط )٥(:

لِمـا كانـت تجنيـه منهـا مـن  اآخـر لحظـة؛  اإلـى  المسـتعمرات  كانـت بريطانيـا تتمّسـك بحكـم 

مكاسـب اقتصادية تتعلّق بالتّجارة، والّضرائب، وال�أسـواق، واحتكارها، وكانت ترى في ثورة سـكّان 

المسـتعمرات عليهـا تمـرُّداً يجـب قمعـه، والقضـاء عليـه، لذلـك اسـتخدمت كّل قّوتهـا ضـّد الّسـكّان 

الثّائريـن؛ مـا جعلهـم اأكثـر اإصـراراً مـن ذي قبـل، علـى التّخلـص من سـيطرتها، بحيـث اأصبحت العودة 

اإلـى الـوراء بالنسـبة لسـكّان المسـتعمرات مسـتحيلة.

أمريكّية. ١- نوّضح سبب تمّسك بريطانيا بحكم المستعمرات ال�   

٢- نبّين سبب اشتداد ثورة سكّان المستعمرات ال�أمريكية.   

نفّكر، 
هيونية كاأداة من اأدوات المقاومة الِفَلسطينية.ونناقش: مقاطعة البضائع الصُّ
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اأسهمت عوامل عديدة في نجاح ثورة المستعمرات ال�أمريكية ضّد بريطانيا، منها: اأّن القّوات 

البريطانية كانت تحارب شعباً متّحداً، وليس جيشاً نظامياً؛ ما جعل من الّصعب عليها ال�نتصار عليهم، 

وقد كان سكّان المستعمرات يحاربون على اأرض يعرفون جغرافّيتها، وطبيعتها، بينما كان على بريطانيا 

اأن تنقَل الّرجال والعتاد العسكري عبر البحار مسافة طويلة شاقّة، اإلى اأرض ل� يعرفون تفاصيلها، وهذا 

جعلها تعتمد كثيراً على المرتزقة الّذين ل� انتماء لهم. وكانت المنافسة والصراع بين بريطانيا وفرنسا 

سبباً في انحياز فرنسا لسكّان المستعمرات ال�أمريكية، ومساعدتهم ضّد بريطانيا.

آتية بما يناسبها: ١ اأنقل اإلى دفتري، واأكمل الفراغات في الجمل ال�
 اأ- ُيعرف الّسكّان ال�أصلّيون لقارة اأمريكيا الشمالية باسم......................

 ب- كان من اأسباب ثورة المستعمرات ال�أمريكية............ الّذي صدر سنة ١5٦١م.

نجليز في محاولة القضاء على ثورة سكّان المستعمرات ال�أمريكية على..........  ج- اأعتمد ال�إ

٢ اأعلّل: 

   اأ- وصول الوضع بين بريطانيا وسكّان المستعمرات ال�أمريكية قبيل الثّورة اإلى مرحلة اللاعودة.

ك بريطانيا بحكم المستعمرات ال�أمريكية حتى اآخر لحظة.   ب- تمسُّ

٣ اأبّين عوامل نجاح ثورة المستعمرات ال�أمريكية. 

ك بال�أرض، والوطن، والّدفاع عنه اأمام الُغزاة المستعِمرين. ٤ اأستنتج اأهّمّية التّمسُّ

اأختبُر نفسي:

اأكتُب تقريراً حول: 
بادات الجماعية في النّزاعات الّدولية المسلّحة، وموقف ال�تّفاقّيات الّدولية من هذه ال�نتهاكات. اأ- اإحدى ال�إ
 .)BDS( هيوني، وسحب ال�ستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه ب- الحملة العالمية الّتي تهدف لمقاطعة ال�حتلال الصُّ

نشاط اإثرائي:

اأنا تعلّمت:

        الثّورة الفرنسية
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 ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- توضيح اأسباب قيام الثّورة الفرنسية. 

٢- تتّبع مجريات الثّورة الفرنسية.

٣- بيان نتائج الثّورة الفرنسية. 

٤- استنتاج اأثر الثّورة الفرنسية على الّدول ال�أوروبية.

 اأسباب قيام الثّورة الفرنسية: 

نلاحظ الّصور، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليها:نشاط )١(:

نشاط استهلالي:

ما تاأثير ثورة المستعمرات ال�أمريكية على الّشعب الفرنسي، وثورته؟

المفكّر جان جاك روسو

س
٥الّدر

        الثّورة الفرنسية

طبقات المجتمع الفرنسي
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 ١- نستنتج ال�أسباب الّتي اأّدت اإلى اندل�ع الثّورة الفرنسية.

 ٢- نناقش ال�أسباب التي تدفع الّشعوب للثّورة.

ــا:  ــنة ١٧٨9م، كان اأهّمه ــورة الفرنســية س ــى نشــوب الثّ ــباب اأّدت اإل ــن ال�أس ــة م ــرت مجموع تضاف

ال�أســباب الّسياســية الّتــي تمثّلــت فــي اســتبداد الملكيــة الفرنســية، وفســادها المعتمــد علــى نظريــة الحــّق 

لهــي فــي الحكــم، حيــث كان الملــك يعــّد نفســه ممثــل اللـّـه علــى ال�أرض، ومصــدراً للّســلطات الثـّـلاث،  ال�إ

ويرفــض اأّي مشــاركة فــي التّشــريع والتّنفيــذ، اإضافــة اإلــى ســيطرة طبقَتــْي رجــال الّديــن والنّبــلاء علــى مــوارد 

الّدولــة اللّتيــن كانتــا ُمعفاتيــن مــن دفــع الّضرائــب. اأّمــا ال�أســباب ال�جتماعيــة، فتمثّلــت فــي حالــة المجتمــع 

ــة المجتمــع،  ــة الّشــعب، وهــم يشــكّلون غالبي ــى: عاّم ــن: ال�أول ــى طبقتي الفرنســي الّــذي كان منقســماً اإل

أريــاف والمــدن، مــن فّلاحيــن، ومزارعيــن، والبرجوازيــة، مــن ِمْهِنّييــن  وتشــمل الفئــات الّشــعبية فــي ال�

قطاعيــة الّتــي تكّونــت مــن طبقتيــن همــا: رجــال الّديــن، والنّبــلاء،  وتُّجــار، والثّانيــة: الطّبقــة ال�رســتقراطية ال�إ

عفــاءات الّضريبيــة، وهنــاك اأســباب فكريــة، تمثّلــت بتاأثيــر باأفــكار  ويتمتّعــون بال�متيــازات ال�قتصاديــة، وال�إ

أفــكار  الفلاســفة والمفكّريــن الفرنســيين، اأمثــال فولتيــر، ومونتســكيو، وجــان جــاك روســو، وكانــت هــذه ال�

صــلاح الّشــامل فــي مناحــي الحيــاة كافـّـة، ودعــت اإلــى فصــل الّســلطات الثـّـلاث، وهاجمــت  تدعــو اإلــى ال�إ

لهــي المقــّدس للملــوك، واإرســاء مبــادئ العــدل والّديمقراطيــة، والقضــاء علــى  ال�ســتبداد، ونظريــة الحــّق ال�إ

اأنا تعلّمت:

الملك لويس الّسادس عشرسجن الباستيل
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ــي  ــة الّت ــة المالي أزم ــة بال� ــة المتمثّل ــى ال�أســباب ال�قتصادي ــة اإل ضاف ــلاء. بال�إ ــن، والنّب ــازات رجــال الّدي امتي

كانــت الّســبب المباشــر للثّــورة؛ بســبب الحــروب الّتــي خاضهــا الملــك لويــس الّرابــع عشــر، ومــا شــملته 

مــن مصاريــف ال�حتفــاظ بالقــوات البّريـّـة، والبحريــة، اإضافــة اإلــى تنــّوع الّضرائــب، الّتــي كانــت تُفــرض علــى 

أزمــة الماليــة؛ نتيجــة لقيــام فرنســا بدعــم  المواطــن الفرنســي، كضريبــة الِملــح، والّدخــل، كمــا اشــتّدت ال�

أمريكيــة عســكريا وماديــا ضــد بريطانيــا. ثــورة ســكان المســتعمرات ال�

ُمْجريات الثّورة الفرنسية: 

 نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:نشاط )٢(:

ــادس عشــر  ــس الّس ــك لوي ــه المل وّج

فــي َحزيــران عــام ١٧٨9م الّدعــوة ل�نعقــاد 

مــن  المكــّون  أّمــة،  ال� طبقــات  مجلــس 

ــة  ــدوب، منهــم ٦٠٠ عــن طبق ١٢٠٠ من

عاّمــة الّشــعب، و٣٠٠ عــن طبقــة رجــال 

اأجــل  مــن  النّبــلاء  عــن  و٣٠٠  الّديــن، 

أزمــة الماليــة، وكان ممثّلــو كّل  معالجــة ال�

طبقــة يجتمعــون فــي قاعــة منفصلــة، ويكــون لــكّل طبقــة منهــم صــوت واحــد، وعلــى هذا يكــون لطبقة 

ــن اأصــلاً،  ــن المتحالفتي ــلاء، ورجــال الّدي ــْي النّب ــن لطبقَت ــل صوتي ــعب صــوت واحــد مقاب ــة الّش عاّم

أّمة مجلس طبقات ال�

نفّكر 
ونناقش:

- اأثر تركُّز الّسلطات الثّلاث في الّدولة بيد الحاكم.
- ُيعّد فصل الّسلطات الثّلاث من مظاهر النّظام الّديمقراطي.- ُيعّد فصل الّسلطات الثّلاث من مظاهر النّظام الّديمقراطي.
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ولهــذا طالــب ممثلــو الطّبقــة العاّمــة اأن يكــوَن ال�جتمــاع فــي قاعــة واحــدة، ويكــون لــكّل عضــو صــوت 

واحــد، وتغييــر اســم مجلــس الطّبقــات اإلــى الجمعيــة الوطنيــة، فقوبــل ذلــك بالّرفض من الملــك، وطبقة 

النّبــلاء، واأمــر الملــك باإغــلاق قاعــة ال�جتماعــات، ومنــع طبقــة العاّمــة مــن الّدخــول، فانتقــل ممثّلــو 

رادة  الطّبقــة العاّمــة للاجتمــاع فــي )ملعــب التّنــس( المجــاور، ورفعــوا شــعارهم المشــهور: "نحــن هنــا باإ

الّشــعب، ولــن نخــرج اإلّ� علــى رؤوس الحــراب"، واأصــّروا علــى وضــع دســتور جديــد لفرنســا.

أّمة.      ١- نبّين سبب عقد مجلس طبقات ال�
     ٢- نذكر اسم البرلمان الفرنسي قُبيل اندل�ع الثّورة.

     ٣- نَِصُف اآلّية التّصويت على القرارات في البرلمان الفرنسي.
رادة الّشعب، ولن نخرج اإلّ� على رؤوس الحراب". آتية:"نحن هنا باإ       ٤- نستنتج دل�لة العبارة ال�

لجاأ الملك لويس الّسادس عشر اإلى ال�ستعانة بخبراء مالّيين؛ 

لمواجهة ال�أزمة ال�قتصادية، اإلّ� اأّن المقترحات الّتي قّدموها باءت 

بالفشل؛ لمعارضة طبقَتْي النّبلاء، ورجال الّدين؛ بسبب تناقضها 

مع مصالحهم، واأصّر الملك على بقاء الفصل بين الطّبقات، واأعلن 

اإلى جمعية  أّمة  اتُِّخَذ بتحويل مجلس طبقات ال� اإلغاء القرار الّذي 

وطنية، وهنا ظهر عدد من قيادات الثّورة، كان من اأبرزهم )ميرابو( 

بقاء على عرش الملك،  صلاح الّسياسي، مع ال�إ الّذي دعا اإلى ال�إ

حيث كان يريد تحويل فرنسا اإلى ملكية برلمانية دستورية.    

وقد حدث تطّور جديد في مسيرة الثّورة بالِْتحاق بعض ممثّلي رجال الّدين وال�أشراف )النّبلاء 

ال�أحرار( بالجمعية الوطنية، فشعر الملك وحكومته باأّن الوضع في العاصمة بداأ ياأخذ منحنى خطيراً، 

واأّن رياح الثّورة اأخذت تنتشر من باريس في كّل ال�تّجاهات؛ لذا اسُتْدِعَيْت بعض فرق الجيش اإلى قصر 

فرساي احترازاً، واتُِّخَذْت تدابير اأمنية مشّددة.

ولم تلبث اأن عّمت العاصمَة الفرنسيَة مظاهراٌت صاخبة، لعب فيها بعض خطباء الثّورة دوراً فّعال�ً 

في اإشعالها، وسيطر المتظاهرون على دار البلدية في باريس، وجعلوها مركزاً للمقاومة، ونظّموا حرساً 

اأنا تعلّمت:

ميرابو
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اأهلياً )من الثوار(، بهدف مقاومة الجيوش الّتي اأخذ الملك بجمعها عند قصر فرساي الّذي يقيم فيه، 
وهاجم المتظاهرون مخازن الّسلاح، ونهبوها، ثّم اندفعوا بقّوة نحو سجن الباستيل الّذي طالما كان 
في نظر الفرنسيين رمزاً لطغيان الملكية، وظلمها، واستبدادها، فحطّموا اأسواره، وقتلوا حّراسه، واأطلقوا 
سراح َمْن كان فيه، واأطلقوا على هذا اليوم )يوم الحّرّية( الّذي ل� يزال الفرنسيون يحتفلون به حتّى 

ال�آن، والّذي يصادف الرابع عشر من تموز )يوليو( لعام ١٧٨9م.
كان لسقوط الباستيل اأثر مهّم في توجيه اأحداث الثّورة، حيث َعّد النّاس الحدث بمثابة اإشعار 
أديرة، وقصور ال�أشراف، واأحرقوا بعضها، وقد صّبوا  ببداية مرحلة التّحرُّر، فهاجم الفقراء والفّلاحون ال�
الّسجّلات  فاأحرقوا  القديمة،  وال�متيازات  بالّضرائب،  له علاقة  ما  غضبهم بصورة خاّصة على كّل 
الّرسمية، ول�حقوا الُجباة المالّيين، كما نتج عن سقوط سجن الباستيل تدعيم مركز الجمعية الوطنية، 

باعتبارها ممثّلة عن الّشعب؛ لوضع دستور جديد لفرنسا.

نفّكر، 
هيوني. ونناقش: - معاناة ال�أسرى الِفَلسطينيين في سجون ال�حتلال الصُّ

نتائج الثّورة الفرنسية: 

 نلاحظ الّشكل ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:نشاط )٣(:

١- ما المقصود بكّل من: - فصل السلطات.    - الدولة القومية.

٢- ما اأهمية الدستور في الدولة؟

٣- لو كنت اأحد صانعي القرار في فترة الثورة الفرنسية، ما الحقوق التي يمكن اأن 

نسان.  نها اإلى وثيقة حقوق ال�إ تُضمِّ

نتائج الثّورة 

الفرنسية

الّدستور 

الفرنسي

وثيقة حقوق 

نسان ال�إ

فصل 

الّسلطات

الّدول القومية
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نجــازات الّتــي لــم تقتصــر علــى فرنســا وحدهــا،  حّققــت الثـّـورة الفرنســية كثيــراً مــن ال�إ  
بــل عبــرت الحــدود اإلــى العالــم، منهــا: ظهــور النظــام الجمهــوري فــي فرنســا، وصياغــة الدســتور 
الــذي اأقــّر بفصــل الّســلطات؛ مــا قلـّـل مــن اإمكانيــة هيمنــة ســلطة علــى الّســلطات ال�أخــرى، ونــادى 
بالمســاواة، وحّريـّـة التّعبيــر عــن الــّراأي، كذلــك حــّرَر الّسياســة الفرنســية مــن ســلطة الكنيســة، ورجــال 
ــة،  ــة ال�جتماعي ــة، والعدال ــة الفردي ــل الحّريّ ــدة، مث ــم جدي ــى امتيازاتهــم، وجــاء بمفاهي ــن، واألغ الّدي
ل فــي  ــورة نقطــة تحــوُّ ــة، فكانــت الثّ ــة الفرنســية لغــة رســمية للّدول ــم المّجانــي، وتثبيــت اللّغ والتّعلي

ــّدول القوميــة الحديثــة. نشــاأة ال

اأنا تعلّمت:

نفّكر، 
 - مفهوم الحقوق ال�أساسية للفرد.ونناقش:

اأثر الثّورة الفرنسية على الّدول ال�أوروبية: 

 نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:نشاط )٤(:

 اأخذ ينتشر في اأوروبّا، وبصورة خاّصة في اأوساطها الّسياسية المحاِفظة، وعند ُحكّامها، شعوٌر 

بالخوف والقلق من مبادئ الثّورة الفرنسية، ومن سرعة انتشارها منذ سنة ١٧9٠م، وخاّصة في الّسويد، 

رين بمبادئها الّذين انتشروا في كثير من  ّن دعاة الثّورة والمبشِّ وروسيا، وبروسيا، والنّمسا، وبالمقابل، فاإ

أوروبية اأخذوا يدعون للحّريّة، ويبّشرون بحّق الّشعوب في تقرير مصيرها، وكانوا يلاقون ترحيباً  الّدول ال�

وتجاوباً في كّل مكان يحلّون فيه. 

             ١- نوّضح مخاوف اأوروبّا من الثّورة الفرنسية.

             ٢- نستنتج اأثر الثّورة الفرنسية على اأوروبّا.
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ــي اأصبحــت اإحــدى  ــادئ الّت ــن المب ــة م ــيخ مجموع ــي ترس ــية ف ــورة الفرنس ــاهمت الثّ س

المرجعيــات الّسياســية وال�جتماعيــة فــي العالــم المعاصــر، وقــد انتشــرت هــذه المبــادئ تدريجيــاً 

فــي اأوروبّــا والعالــم، واأصبحــت الثـّـورة مثــال�ً ُيحتــذى بــه، فانتشــرت مبــادئ الحّريّــة والمســاواة، 

أوروبيــة الّتــي كانــت  وســيادة الّشــعب، ورّســخت مبــادئ ال�نتمــاء اإلــى الوطــن لــدى الّشــعوب ال�

هــات الفرنســية الجديــدة، وبالتّالــي، فقــد  تعيــش حالــة انقســام؛ مــا نَبَّــه اأوروبـّـا اإلــى خطــورة التّوجُّ

ــا وفرنســا علاقــة عدائيــة، وعلــى اإثــر ذلــك، تشــكّل تحالــف َدْولــي  اأصبحــت العلاقــة بيــن اأوروبّ

ــي قــوي ضــّد فرنســا، مكــّوٌن مــن اإنجلتــرا، وهولنــدا، واإســبانيا، وغيرهــا، فشــكّلت فرنســا  اأوروبّ

نقــاذ العــامّ؛ لمقاومــة هــذا التّحالف،بقيــادة )روبيســبيرو( الّــذي قــام بعــد انتخابــه،  لجنــة ال�إ

دارة ســنة  آل�ِف مــن معارضــي الثّــورة، وبعــد ســقوطه، ومقتلــه، جــاءت حكومــة ال�إ باإعــدام ال�

ــرز زعمائهــا. ــرت( مــن اأب ــون بوناب ــي كان )نابلي ١٧95م، الّت

نفّكر، 
كالقتل، ونناقش: اإرهابية  اأعمال�ً  الفرنسي  الوطني  المؤتمر  حكومة  نفذت 

والتّعذيب ضّد المعارضين للنّظام الجديد، على الّرغم من اإصدارها وثيقة 

نسان.  حقوق ال�إ

اأنا تعلّمت:
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جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأختار رمز ال�إ

  اأ- في اأّي عام كان سقوط سجن الباستيل الّذي ُيَعّد عيداً قومياً عند الفرنسيين؟

       اأ- ١٧59م.     ب- ١٧٨٨م.        ج- ١٧٨9م.     د- ١٧9٨م.

 ب- اأيُّ طبقة كانت ال�أكبر في المجتمع الفرنسي من ناحية الَعَدد؟

        اأ- النّبلاء.      ب- عاّمة الّشعب.    ج- الجيش.      د- رجال الّدين.

  ج- ما اأهّم ضريبة كانت تُفرض على الّشعب الفرنسي قبل الثّورة؟

        اأ- الّشاي.     ب- القطن.            ج- الِملح.      د- الكاكاو.

٢ اأنقل اإلى دفتري، واأضع اإشارة ) √ ( مقابل العبارة الّصحيحة، واإشارة ) X ( مقابل العبارة 
   غير الّصحيحة فيما ياأتي:

اأ- كان نظام الحكم في فرنسا قبل الثّورة ملكياً وراثياً.        )   (

ب- من مبادئ الثّورة الفرنسية حّق تقرير المصير.        )   (

ج- كان لكّل مندوب في مجلس طبقات ال�أمة صوت واحد عند التّصويت على القرارات. )     (

ل في تاريخ اأوروبّا الحديث.       )    ( د- تَُعدُّ الثّورة الفرنسية نقطة تحوُّ

٣ اأبّين العوامل الّتي اأّدت اإلى قيام الثّورة الفرنسية.

أزمة المالية الفرنسية قبل الثّورة. ٤ اأذكر اأسباب ال�

أزمة المالية. 5 اأوّضح الوسائل الّتي لجاأ اإليها لويس الّسادس عشر لحّل ال�
٦ اأستنتج اأسباب سقوط سجن الباستيل.

آتية: تَُعّد الثّورة الفرنسية من الثّورات العالمية الكبرى. ٧ اأناقش المقولة ال�

٨ اأعبر بلغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.

اأختبُر نفسي:
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الَوْحَدُة الخامسة

ال�أطماع ال�ستعمارية في الوطن العربي

٥

نتاأّمل، ونفّكر:

ال�أهّمّية ال�ستراتيجية للوطن العربي، وغناه بالموارد الّطبيعية  

 جعلته مطمعًا للّدول ال�ستعمارية.
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سيتمكن الطلبة بعد دراسة هذه الَوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها من التعرف على ال�ستعمار 
الفرنسية  العربي بداية من انطلاق الحملة  ال�أوروبي، واأشكاله، ودوافعه؛ للّسيطرة على الوطن 

على مصر وبلاد الّشام، واشتداد حّدة التّنافس ال�ستعماري ال�أوروبي؛ لتقسيم ممتلكات الّدولة 

ل موقفها من الهجوم اإلى محاولة الحفاظ على ممتلكاتها  العثمانية فيما بينها بعد ضعفها، وتحوُّ

ووجودها، اإضافة اإلى تعريف الطّلبة بالمؤامرات الّتي حيَكْت ضّد بلدان الوطن العربي.

 ويتم ذلك من خلال تحقيق ال�آتي:

١- مقاومة ال�ستعمار، والعنصرية، وال�ستيطان. 

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

٣- توظيف مهارات التعاون والعمل الجماعي.

٤- تنفيذ مشاريع تهدف اإلى الحفاظ على البيئة المحلية.

5- توظيف الحوار والنقاش واحترام الراأي والراأي ال�خر في القضايا التي يطرحها الكتاب.

٦- قراءة الخرائط والّصور والنّصوص التاريخية وتحليلها. 

٧- كتابِة تقاريَر جغرافّيٍة وتاريخّية.

٨- عمل مطويات تعليمية )بروشور( حول موضوعات الوحدة.

يجابية في المجتمع كحب العلم، وحرية الفكر والتعبير، واحترام   9- ممارسة القيم ال�إ

       الراأي والراأي ال�آخر.

ال�ستعمار ال�أوروبي في 

الوطن العربي
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 ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
 ١- توضيح مفهوم ال�ستعمار.

 ٢- تحليل دوافع ال�ستعمار ال�أوروبي للوطن العربي. 

 ٣- ذكر اأشكال ال�ستعمار.

مفهوم ال�ستعمار:

نلاحظ الّشكل، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليه:نشاط )١(:

-نستنتج الفرق بين مفهوم ال�ستعمار لغًة، واصطلاحاً.

س
١الّدر

ال�ستعمار ال�أوروبي في 

الوطن العربي

نهب الموارد

الشكل)١(: مفهوم ال�ستعمار
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اأنا تعلّمت:

ال�ستعمار لغًة: لفظة محدثة، مشتّقة من َعَمَر، واْسَتْعَمَر في المكان؛ اأي جعله َيْعُمُرُه، ومنه قوله 

. هود:٦١  تعالى

فال�أصل اللّغوي يفيد معنى التّعمير، والّسعي لتحقيق الُعمران، فكلمة ال�ستعمار ل� تعبر ال� عن 

معنى طيب في منتهى الرقي، وهذا يتنافى مع المعنى البغيض الذي نقصده للدل�لة على ال�ستيلاء 

والسيطرة على ال�أرض بالقوة ونهب خيراتها واستعباد شعوبها. 

وال�ستعمار اصطلاحًا: هو ظاهرة بشرية قديمة، تعود جذورها اإلى عصور ما قبل التّاريخ، وذلك 

ل من مكان اإلى اآخر، وال�ستيطان به، بحثاً عن مصدر للّرزق  عندما حاولت مجموعات من البشر التّنقُّ

والعيش، وقد نمت حركة ال�ستعمار مع الكشوف الجغرافّية، واأعقبتها، ويعرّف البعُض ال�ستعمار باأنّه 

استيلاء دولة قويّة، اأو جماعة منظّمة من النّاس على دولة اأخرى، واإخضاعها بالقّوة؛ من اأجل التّوّسع، 

والّسيطرة عليها؛ لنهب ثرواتها، ومواردها، وتسخير طاقات اأفرادها لصالحها، والعمل على استثمار 

مواردها المختِلفة. 

دوافع ال�ستعمار ال�أوروبي على الوطن العربي: 

نلاحظ الّشكل، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة المجاورة:نشاط )٢(:

الّدافع 
ال�قتصادي

الّدافع 
ال�ستراتيجي 

العسكري

الّدافع 
القومي الّدافع التّبشيري، 

والثّقافي

الّدافع 
الّسكّاني

دوافع ال�ستعمار 
ال�أوروبي للوطن 

العربي

١- نذكر دوافع ال�ستعمار ال�أوروبي   

أمثلة.     للوطن العربي مع ال�

٢- نستنتج دوافع اأخرى للاستعمار 

   ال�أوروبي للوطن العربي. 

الشكل)٢(: دوافع ال�ستعمار
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اأنا تعلّمت:

مهما اختلفت دوافع ال�ستعمار ال�أوروبي للوطن العربي، اإلّ� اأّن هناك نقاطاً اأساسية تشترك فيها   

آتية: الّدول ال�ستعمارية، تمثّلت في ال�

١- الّدافع ال�قتصادي: يتمثّل في بحث الدول ال�ستعمارية عن اأسواق جديدة؛ لتصريف منتجاتها 

الّصناعية، وتاأمين المواّد الخام الّلازمة لصناعاتها، مثل استعمار بريطانيا لمصر، وفرضها عليها 

زراعة القطن؛ لتلبية احتياجات الّصناعة البريطانية.

٢- الّدافع ال�ستراتيجي العسكري: يتمثل في رغبة الدول ال�ستعمارية في الّسيطرة على المناطق 

الّتي تتمّيز بمواقع جغرافية مهّمة؛ لتؤّسس فيها القواعد العسكرية، والتّجارية، وتحّقق من خلالها 

تاأمين تجارتها، وخطوط مواصلاتها البحرية، كسيطرة اإنجلترا على المضائق والممّرات المائية 

الواقعة على طول طريق الهند، مثل مضيَقْي باب المندب، وجبل طارق.

٣- الّدافع القومي: اأّدى نجاح الحركات القومية اإلى بروز الّشعور بالقّوة والّسيطرة لدى عدد 

مناطق ودول؛  ل�ستعمار  المنطلق ذريعة  واتّخذت من هذا  ال�ستعمارية،  أوروبية  ال� الّدول  من 

يطالي لليبيا، الّذي كان من اأهدافه استعادة اأمجاد  بحّجة تمدينها وتطويرها، مثل ال�ستعمار ال�إ

مبراطورية الّرومانية الغربية. ال�إ

ّي اإلى انخفاض معّدل الَوفيات، وارتفاع معّدل المواليد في  حِّ ٤-الّدافع الّسّكاني: اأّدى التّقّدم الصِّ

آلة اإلى ال�ستغناء عن ال�أيدي العاملة، ما اأدى اإلى انتشار البطالة،  اأوروبّا، كما ساهم استخدام ال�

أوروبية ال�ستعمارية اإلى البحث عن مناطق جديدة؛ للتخلص من مشكلات الّزيادة  ودفع الّدول ال�

الّسكّانية، مثل ال�ستعمار الفرنسي للجزائر الّذي استقّدم اأكثر من مليون فرنسي؛ للاستيطان في 

المدن الّساحلية الجزائرية.

٥- الّدافع التّبشيري والثّقافي: تمثّل في محاولة الغرب ال�أوروبي نشر الّدين المسيحي، والثّقافة 

سلامي بشكل خاّص، واّدعاء الّدول ال�ستعمارية  الغربية في العالم بشكل عامّ، والعالم العربي وال�إ

في  فرنسا  ال�أوروبية، كسياسة  غير  الّشعوب  تمدين  اإلى  تهدف  رسالة حضارية،  تحمل  اأنّها 

سلامية للّشعب الجزائري. سلامي والثّقافة العربية ال�إ الجزائر الّتي هدفت للقضاء على الّدين ال�إ
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اأشكال ال�ستعمار:

نلاحظ الّشكل، ونستنتج، ثّم نناقش:نشاط )٣(:

١- اأشكال ال�ستعمار.

٢- ال�حتلال العسكري اأبغض اأشكال ال�ستعمار.

٣- الغزو الثّقافي والفكري اأخطر اأشكال ال�ستعمار.

اأشكال ال�ستعمار

ال�حتلال 
العسكري

الّسيطرة 
ال�قتصادية

ال�نتداب

الوصاية
الغزو الفكري، 

والثّقافي

مناطق النّفوذ

الحماية

ال�ستيطان

الشكل)٣(: اأشكال ال�ستعمار

اأنا تعلّمت:

للاستعمار اأشكال مختِلفة، منها:

خلال  من  المباشر  ال�حتلال  به:  ويقصد  ال�ستعمار،  اأشكال  اأقدم  من  العسكري  ال�حتلال  يعد 

يطالي لليبيا سنة ١9١٢م. والّسيطرة ال�قتصادية   استخدام الّسلاح والقّوة العسكرية، كال�حتلال ال�إ

الّتي ظهرت بعد الثّورة الّصناعية؛ للحصول على المواّد الخام الّلازمة للّصناعة، وتسويق منتجات 
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دارة شؤونها الّداخلية، بما ترسمه لها  في الّشؤون الخارجية لدولة اأخرى، مع بقاء حكومتها المحلّّية ل�إ

الّدولة المستعمرة، ومثال ذلك: ما فعلته فرنسا في تونس بموجب معاهدة الحماية لسنة ١٨٨٣ م. 

وبعد نهاية الحرب العالمية ال�أولى، ظهر نظام ال�نتداب، حيث تقوم فيه الّدولة ال�ستعمارية باإدارة 

شؤون المناطق المستعمرة؛ بحجة النّهوض بها، ومساعدتها على حكم نفسها، كال�نتداب الفرنسي 

والبريطاني في بلاد الّشام والعراق.

أقاليم المشمولة        وبعد الحرب العالمية الثّانية، استحدثت هيئة ال�أمم المتحدة نظام الوصاية على ال�

بنظام ال�نتداب؛ بذريعة الوصول بها الى ال�ستقلال. اأّما مناطق النّفوذ، فقد تمثّلت في فرض سيادة 

دولة استعمارية بالقّوة العسكرية على ِمساحات من دولة اأخرى، والتّحكّم بها في جميع المجال�ت، 

مثل النّفوذ البريطاني في جنوب الجزيرة العربية. ويعد ال�ستيطان اأحد اأشكال ال�ستعمار، وفيه يقوم 

وممارسة  وطنهم  من  طردهم  اأو  واإبادتهم،  ال�أصليين،  الّسكّان  على  بالّسيطرة  الغرباء  من  مجموعة 

التّمييز العنصري ضّد َمْن تبّقى منهم، كما فعل المستوطنون ال�أوروبيون بالّسكّان ال�أصليين في القاّرة 

هيوني في ِفَلسطين منذ نكبة سنة ١9٤٨م. وُيَعّد الغزو الثّقافي من اأخطر  ال�أمريكية، وال�حتلال الصُّ

اأنواع ال�ستعمار، ويستهدف الفكر، والعقل، والقيم، والّدين بانتهاجه مجموعة من ال�أساليب الهادفة 

ل�ستعمار العقل بدل�ً من ال�أرض، وهذا استخدمته كّل الّدول ال�ستعمارية في البلاد الّتي احتلّتها.

نفّكر، 
هيوني في ِفَلسطين. ونناقش: ١- مخاطر ال�ستعمار ال�ستيطاني الصُّ

٢- لجوء الّدول ال�ستعمارية اإلى استخدام اأشكال اأخرى من 
  ال�ستعمار غير ال�حتلال العسكري. 

سيطرة  مثل  ال�أموال،  رؤوس  واستثمار  الّرخيصة،  العاملة  ال�أيدي  على  والحصول  الّصناعية،  الّدول 

بريطانيا على قناة الّسويس وعائداتها. اأّما نظام الحماية، فيكون بقيام الّدولة ال�ستعمارية بالتحكم 
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١ اأنقل اإلى دفتري، واأضع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، واإشارة )X( مقابل العبارة 
   غير الّصحيحة فيما ياأتي:

)  (  اأ- اأقدم اأنواع ال�ستعمار هو ال�ستيطان.       

)   (  ب- ظهر ال�نتداب كشكل من اأشكال ال�ستعمار بعد الحرب العالمية الثّانية.  

)  ج- تَُعّد سيطرة بريطانيا على قناة الّسويس سيطرة اقتصادية.           )  

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ٢ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأختار رمز ال�إ

  اأ - ما شكل ال�ستعمار الفرنسي في تونُس؟

       اأ- حماية.        ب- وصاية.     ج- انتداب.     د- احتلال عسكري.

      ب- اأين ظهر ال�ستعمار ال�ستيطاني في الوطن العربي؟

هيوني في ِفَلسطين.          ب- البريطاني في الّسودان.          اأ- الصُّ

      ج- الفرنسي في سوريا.             د- البريطاني في مصر.

٣   اأوضح المقصود بكل من:

           ١-  ال�نتداب.                    ٢- الغزو الثقافي.                  ٣- ال�ستيطان.

٤ اأبين دوافع ال�ستعمار.

5 اأناقش اأشكال ال�ستعمار متعددة وال�أهداف واحدة.

اأختبُر نفسي:

قضّية بحثّية:

تّم  القدس، وقضائها،الّتي  الِفَلسطينية في  والبلدات  القرى  اأسماء  تقريراً عن  نُِعّد 
تدميرها، اأو تهجير سكّانها، واأقيمت عليها مستعمراٌت ُصهيونية.
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  ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- بيان ال�أطماع ال�ستعمارية ال�أوروبية في الوطن العربي.

أوروبية الّتي سيطرت على الوطن العربي. ٢- ذكر الّدول ال�ستعمارية ال�

٣- توضيح نتائج التّنافس ال�ستعماري ال�أوروبي، واآثاره على الوطن العربي.

ال�أطماع ال�ستعمارية ال�أوروبية في الوطن العربي: 

نلاحظ الخريطتين، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليهما:نشاط )١(:

١- نستنتج ال�أهّمّية ال�قتصادية للوطن العربي.

٢- نذكر اأهّم المنافذ البحرية الّتي يسيطر عليها الوطن العربي.

س
٢الّدر

التّنافس ال�ستعماري 
على الوطن العربي

خريطة النقل المائي في الوطن العربيخريطة الموارد الطبيعية في الوطن العربي
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ــة، وال�ســتراتيجية، والعســكرية  ــراً مــن المقّومــات ال�قتصادي ــي كثي ــك الوطــن العرب يمتل

ــّدول ال�ســتعمارية الطّامعــة فــي خيراتــه؛ اإذ اإّن موقعــه ال�ســتراتيجي  ــي جعلتــه محــّط اأنظــار ال الّت

الُمِهــّم بيــن قــاّرات العالــم القديــم، ومــا يحويــه مــن ممــّراٍت ومضائــَق مائيــٍة اســتراتيجية، واإشــرافه 

علــى الطـّـرق التّجاريــة العالميــة، وكذلــك غنــاه بالمــوارد الطّبيعيــة المختِلفــة، وعــدد ســكّانه الكبيــر 

الـّـذي جعــل منــه ســوقاً اســتهلاكية مهّمــة للــّدول ال�ســتعمارية.

اأنا تعلّمت:

الّدول ال�ستعمارية ال�أوروبية الّتي سيطرت على الوطن العربي: 

نلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليها:نشاط )٢(:

- نذكر مناطق التّوّسع ال�ستعماري في الوطن العربي.

ستعمار ال�أوروبي للوطن العربي خريطة ال�إ
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اأنا تعلّمت:

نتائج ال�ستعمار ال�أوروبي، واآثاره على الوطن العربي:

 نلاحظ الّصور، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليها:نشاط )٣(:

ــن ســيطر ــة القــرن الّســادس عشــر، حي ــذ بداي ــي من ــة فــي الوطــن العرب     ظهــرت ال�أطمــاع ال�أوروبي

 البرتغاليــون علــى المحيــط الهنــدي، وبســطوا نفوذهــم علــى اأجــزاء مــن الخليــج العربــي، حتـّـى اأوائــل

أوروبيــة فــي الوطــن العربــي مقتصــراً علــى التّنافــس  القــرن الثّامــن عشــر، حيــث كان نفــوذ الــّدول ال�

أْن تشــقَّ طريقهــا  التّجــاري، غيــر اأّن ضعــف الّدولــة العثمانيــة اأتــاح الفــرص للــّدول ال�ســتعمارية ل�

بمختِلــف ال�أســاليب؛ لتحقيــق اأطماعهــا فــي الوطــن العربــي.

سيطرت بريطانيا على الخليج العربي، وعـدن، ومصر، والّسودان، وِفَلسطين، وشرق ال�أردن، 

والعراق، اأّما فرنسا، فقد احتلّت الجزائر، وتونُس، وُمراكش، وسوريا، ولبنان، واحتلّت اإيطاليا ليبيا، 

سبانية،   ال�إ الّسيطرة  تحت  المغربيتين  ومليلة  سبتة  مدينتا  زالت  ول�  وجنوبه،  الّصومال،  ووسَط 

هيونية على احتلال ِفَلسطين سنة ١9٤٨م، وما زال الّشعب الِفَلسطيني  وساعدت بريطانيا الحركة الصُّ

يناضل من اأجل نيل حّريّته، واإقامة دولته المستقلّة، وعاصمتها القدس الّشريف.

)ب()اأ(
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آثار الّتي تركها ال�ستعمار على الوطن العربي. ١- نستنتج ال�

٢- نستخلص الظّروف ال�قتصادية الّصعبة الّتي تعّرض لها الوطن العربي جّراء ال�ستعمار.

)د()جـ(

)هـ(
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اأنا تعلّمت:

تنّوعــت اآثــار ال�ســتعمار ال�أوروبــي، ونتائجــه علــى الوطــن العربــي، فمنهــا مــا كان سياســيًا، 

ــن  ــراً م ــّببت كثي ــة، س ــا حــدوٌد مصطنع ــرة، تفصــل بينه ــلات صغي ــى دوي ــي اإل ــة الوطــن العرب كتجزئ

هيوني في ِفَلســطين؛ لفصل  المشــكلات الحدوديــة بينهــا، وزاد مــن حــّدة التّوتُّــر فيــه، وزرع الكيــان الصُّ

اآســيا العربيــة عــن اإفريقيــا العربيــة؛ وكذلــك الحيلولــة دون قيــام َوحــدة عربيــة، كمــا تــرك ال�ســتعمار اآثــاراً 

ــة بالعمــلات ال�أجنبيــة، كمــا هــو  ــة ال�قتصاديــة، كربــط العملــة المحلّّي اقتصاديــة، تمثّلــت فــي التّبعّي

ســترليني البريطانــي. الحــال بالنســبة للجنيــه المصــري المرتبــط بالجنيــه ال�إ

 وقــد ســيطرت الــّدول ال�ســتعمارية علــى حقــول النّفــط والغــاز الطّبيعــي، واحتفظــت بحّقهــا فــي 

آثــار ال�جتماعيــة للاســتعمار، فتمثّلــت  قليميــة العربيــة، اأّمــا ال� وجــود بوارجهــا العســكرية فــي الميــاه ال�إ

قليميــة، والمذهبيــة الّتــي ســّببت صراعــاٍت كثيــرًة فــي الوطــن العربــي،  فــي ظهــور النّعــرات الطّائفيــة، وال�إ

اأّمــا بالنســبة للاآثــار الفكريــة، فقــد تمثّلــت فــي ظهــور بعــض المفكّريــن العــرب الّذيــن يتحدثــون بلســان 

الغــرب، ويدافعــون عــن سياســاته، ومبادئــه.

نبحث، ونُِعدُّ تقريراً عن مؤامرات التجزئة، والّسيطرة على الوطن العربي
 )سايكس بيكو - وعد بلفور - سان ريمو(.

قضّية بحثّية:
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آتية بما يناسبها: ١ اأنقل اإلى دفتري، واأكمل الفراغات في الجمل ال�
اأ- َوَقَعِت الجزائر تحت ال�حتلال...........، اأّما ليبيا، فقد وقعت تحت ال�حتلال

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

 ب- ما زالت مدينتا سبتة ومليلة تخضعان للاحتلال  ........................

٢ اأوّضح اآثار ال�ستعمار ال�أوروبي على الوطن العربي.
٣ اأستنتج دور ال�ستعمار البريطاني في ماأساة الّشعب الِفَلسطيني.

اأختبُر نفسي:

٤ اأنقل اإلى دفتري، واأضع اأمام كّل دولة مستعَمرة اسم الّدولة ال�ستعمارية الّتي استولت عليها:
          )فرنسا، اإسبانيا، اإيطاليا، بريطانيا(.

الّدولة ال�ستعماريةالمستعَمرةالّدولة ال�ستعماريةالمستعَمرة

الصحراء الغربيةمصر

سورياالجزائر

ِفَلسطينليبيا

الحملة الفرنسية على 

مصر وبلاد الّشام
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  ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

   ١- ذكر اأهداف الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام.

٢- بيان مقاومة المصريين للحملة الفرنسية.

٣- تفسير توّجه الحملة الفرنسية اإلى ِفَلسطين.

٤- توضيح مقاومة الِفَلسطينيين للحملة الفرنسية.

5- استنتاج اأثر الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام.

اأهداف الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام: 

 نلاحظ الّشكل، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:نشاط )١(:

١- نناقش اأسباب الحملة الفرنسية على مصر.
٢- نستنتج اأهّمّية موقع مصر في المشاريع ال�ستعمارية الغربية.

س
٣الّدر

الحملة الفرنسية على 

مصر وبلاد الّشام

اأهداف

ثقافيةسياسيةاقتصاديةاستراتيجية

اأهداف الحملة الفرنسية على
مصر وبلاد الشام
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كان للحملة الفرنسية على مصر كثير من ال�أهداف الّتي رغب نابليون بتحقيقها من خلال هذه 

الحملة، كان اأهمها ال�أهداف ال�ستراتيجية الّتي تمثّلت في موقع مصر المهّم بين الّشرق والغرب، 

ورغبته في قطع الطّريق بين اإنجلترا ومستعمراتها في الهند. اأّما ال�أهداف ال�قتصادية للحملة، فتمثّلت 

في طمعه بخيرات مصر وثرواتها، ورغبته في اإقامة اإمبراطورية فرنسية استعمارية تجارية مترامية ال�أطراف، 

وجعل مصر نواة لها تعويضاً عن المناطق الّتي خسرتها في مستعمراتها ال�أمريكية لصالح بريطانيا، كما 

اأنّه بالّسيطرة على مصر يمكن لفرنسا اأن توفّر الوقت والمال بقيامها بخمس رحلات تجارية سنوياً اإلى 

الهند بدل�ً من ثلاث رحلات عبر راأس الّرجاء الّصالح. واأّما ال�أهداف الّسياسية، فقد كان لرغبة رجال 

الحكومة الفرنسية في التّخلص من منافسة نابليون، دور في اإرساله بهذه الحملة، اإضافة اإلى طموح 

نابليون الّشخصي في بناء اإمبراطورية واسعة يكون هو على راأسها. وتمثّلت ال�أهداف الثّقافية في نشر 

الثّقافة والمدنية الفرنسيتين، ومبادئ الثّورة الفرنسية.

اأنا تعلّمت:

خريطة تبّين مسار الحملة الفرنسية على مصر
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١- نبّين الّدور الوطني للّشعب المصري في التّصّدي للغزاة الفرنسيين.
٢- نوّضح سياسة فرنسا في مواجهة المقاومة الّشعبية المصرية.

٣- نستنتج سبب قدرة الفرنسيين على اإخماد ثورات المصريين ضّدهم.

اأنا تعلّمت:

سلام، ورغبته في تخليص المصريين من   لم ُيَصّدِق المصريون اّدعاءات نابليون في محّبته للاإ
معاملة المماليك الّسّيئة لهم، وللّرعايا الفرنسيين، ولم يتقّبلوا ال�حتلال الفرنسي لبلادهم، بل قاوموه 
بالوسائل كافّة. فبعد اأِن احتل الفرنسيون القاهرة في تموز عام ١٧9٨م، ُسرعان ما بداأ المصريون في 
ال�أولى عام  القاهرة  الّدلتا والّصعيد بمقاومتهم، فاأوقعوا بالفرنسيين خسائر فادحة، ثّم اندلعت ثورة 
١٧9٨م، لكنّها اأخمدت، بعد اأن استولى الفرنسيون على جامع ال�أزهر الّذي اعتصم فيه الثُّّوار، وعاثوا 
جن، والقتل، وهدم البيوت. ثّم كانت ثورة القاهرة الثّانية   فيه فساداً، وانتقموا من سكّان القاهرة بالسَّ
عام ١٨٠٠م، لكّن الفرنسيين تمكّنوا من اإخمادها بعد اأن دكّوا المدينة واأحياءها بالمدافع من كّل 

جانب، ثّم اأحرقوها. 

 نلاحظ الجدول، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:نشاط )٢(:

النّتائجرّدة الفعل الفرنسيةالثّورات 

- ال�ستيلاء على جامع ال�أزهر. ثورة القاهرة ال�أولى عام ١٧9٨م
- اعتقال�ت لسكّان القاهرة.

- اإعدام القيادات. 
   - اأعداد كبيرة من ال�أسرى - هدم البيوت.

    والجرحى والشهداء.
   - اإخماد الثّورة.

 

- دكّوا المدينة، بالمدافع، ثورة القاهرة الثّانية عام١٨٠٠م
واأحرقوها.

- حملة اعتقال�ت.
- اإعدام القيادات. 

- هدم البيوت.

أقاليم  القتل، والتّشريد، وال�عتقال�ت. ثورات متعّددة في ال�

مقاومة المصريين للحملَة الفرنسية: 



٦٤

نفّكر، 
اأوازن بين موقف الّشعب المصري من ال�حتلال الفرنسي، وموقف ونناقش:

هيوني. الّشعب الِفَلسطيني من ال�حتلال الصُّ

 نقراأ النّّص ال�آتي، ونلاحظ الخريطة، ونستنتج، ثّم نُجيب: نشاط )٣(:

الفرنســي  للاأســطول  نجليــز  ال�إ تدميــر  يعــد 

عــام  ســكندرية  ال�إ شــرق  قيــر  اأبــي  مينــاء  فــي 

الفرنســية  الحملــة  اأســباب  اأبــرز  مــن  ١٧9٨م، 

ّن موقــع  ــاإ علــى ِفَلســطين وبــلاد الّشــام. كذلــك ف

ِفَلســطين ال�ســتراتيجي بتوّســطها القــاّرات الثــلاث 

)اآســيا، واإفريقيــا، واأوروبـّـا(، ووقوعهــا علــى الطّريــق 

التّجــاري الّــذي يربــط الّشــرق بالغــرب، دفعــت 

نابليــون للقيــام بتلــك الحملــة، اإضافــة اإلــى رغبتــه 

باشــا  اأحمــد  عــكّا  حاكــم  علــى  القضــاء  فــي 

ــّد العقبــة ال�أساســية الّتــي تقــف اأمــام الحملــة الفرنســية فــي  ــة فــي المنطقــة، والّــذي ُيَع الجــّزار، الّشــخصّية القويّ

احتــلال بــلاد الّشــام.
١- نبّين اأسباب الحملة الفرنسية على ِفَلسطين.

٢- نتتّبع خط سير الحملة الفرنسية من مصر اإلى ِفَلسطين.

 اأسباب توّجه الحملة الفرنسية اإلى فَِلسطين: 

الحملة الفرنسية عى بلاد الشام



٦5

اأنا تعلّمت:

عام  ِفَلسطين  على  الفرنسية  الحملة  مواجهة  اإطار  في 

اأحدهما  جيشين:  باإعداد  العثمانية  الّدولة  قامت  ١٧99م، 

وال�آخر  الّشام،  بلاد  طريق  عن  فلسطين  اإلى  توجه  برّّي 

بحرّي اإلى جزيرة رودوس في البحر المتوّسط، فخرج نابليون 

الّشام لهزيمته، وضمان  العثماني في بلاد  لمفاجاأة الجيش 

ال�أمن لجنوده في مصر، وسهولة رجوعه اإليها في حالة هزيمته 

في بلاد الّشام، وكذلك حتّى يتمكّن من منع ال�أسطول البريطاني من دعم سفنه في البحر المتوّسط بالمؤن 

والعتاد، اإضافة اإلى رغبته في رفع الّروح المعنوية لجنوده بعد هزيمتهم في معركة اأبي قير البحريّة، وهذا كلّه 

في حال تمكّنه من احتلال بلاد الّشام.

مقاومة الِفَلسطينيين للحملَة الفرنسية: 

  نلاحظ الّصور، ثّم نُجيب عن السؤال الذي يليها: نشاط )٤(:

معركة اأبي قير

مقاومة ال�أهاليسور عكا

المدفعاأحمد باشا الجزار

- نستنتج موقف الِفَلسطينيين من الحملة الفرنسية على بلاد الّشام.
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اأنا تعلّمت:

 شارك الِفَلسطينيون في التّصّدي لحملة نابليون على بلاد الّشام؛ بمساعدتهم قّواِت اأحمد باشا 

الجزار في الّصمود والتّصّدي للحملة ل�أكثر من شهرين.

 كما قام الثّّوار الِفَلسطينيون في منطقة نابلس بنصب الكمائن، وقطع الطّرق على القّوات الفرنسية 

يقاع  المتَِّجَهة نحو عكّا، ومهاجمتها، بعد استدراجها اإلى ال�أودية وال�أحراش الكثيفة، ثّم اإشعال النّار فيها؛ ل�إ

اأكبر الخسائر في صفوفها، ولذلك اأْطِلَق على تلك المنطقة )جبل النّار(. كما اأّن الَوحدة الّتي تّمت بين 

الّسكّان بمختِلف قبائلهم، وتوّجهاتهم في الّريف الِفَلسطيني، وخاّصة في جبال نابلس، والمناطق المحيطة 

بها، ولحصانة اأسوار عكّا، وبسالة المدافعين عنها كان لها دور كبير في فشل الحملة الفرنسية وهزيمتها.

 اأثر الحملة الفرنسية، ونتائجها على مصر وبلاد الّشام:

 نلاحظ الّشكل، ثّم نقوُم بما ياأتي:نشاط )٥(:

 - نناقش اآثار الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام.

اأثر الحملة الفرنسية ونتائجها على مصر وبلاد الشام
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 تركــت الحملــة الفرنســية اآثــاراً مختِلفــة علــى 
أوروبيــة اإلــى  الوطــن العربــي؛ فقــد نّبهــت الــّدول ال�
اأهّمّيتــه، وجعلــت التّنافــس ال�ســتعماري يشــتّد فيما 
بينهــا؛ مــن اأجــل الّســيطرة عليــه، كمــا نّبهــت 
أوروبييــن فــي  المصرييــن والعــرب اإلــى اأطمــاع ال�
بلادهــم، ورغبتهــم فــي الّســيطرة عليهــا، وتركــت 
اآثــاراً ثقافيــة حضاريــة تمثّلــت فــي ظهــور عــدد مــن 
ــن يدافعــون عــن الحضــارة  ــن العــرب الّذي المفكّري
ســلامية،  الغربية، وينتقصون من الحضارة العربية ال�إ

وقــد اسُتْشــِهَد خــلال الحملــة علــى مصــر وبــلاد الّشــام كثيــٌر مــن الّســكّان المدنييــن؛ بفعــل ارتــكاب 
نابليــون وجيشــه لكثيــر مــن المجــازر، كمجــزرة يافــا.

اأنا تعلّمت:

آتية بما يناسبها: ١ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأملاأ الفراغات في الجمل ال�
اأ- القّوة الّسياسية الّتي كانت تحكم مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية هي..............

نجليزي ال�أسطول الفرنسي.................... ر فيها ال�أسطول ال�إ ب- المعركة الّتي َدمَّ

ج- تصّدى للحملة الفرنسية على ِفَلسطين والي عكّا..............

د- ارتكب الفرنسيون بحّق الِفَلسطينيين عدداً من المجازر، اأبرزها مجزرة...............

هـ- قاد الحملة الفرنسية على مصر الجنرال.....................

٢ اأوّضح ال�أهداف الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام سنة ١٧9٨م.
٣ اأبّين اأثر الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الّشام.

٤ اأعلّل: تسمية مدينة نابلس بـ )جبل النّار(. 

اأختبُر نفسي:

مجزرة يافا

قضّية بحثّية:

نبحث، ونناقش دور مدينتّي عكا ونابلس في هزيمة نابليون في فلسطين.
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 ُيَتَوقَّع ُ من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- تفسير عوامل ضعف الّدولة العثمانية.

٢- تلخيص اأسباب دخول الّدولة العثمانية الحرب العالمية ال�أولى.

٣- توضيح نتائج هزيمة الّدولة العثمانية في الحرب العالمية ال�أولى، واآثاُرها.

عوامل ضعف الّدولة العثمانية: 

 نلاحظ الشكل، ثم نقوُم بما ياأتي:نشاط )١(:

        ١- نذكر عوامل ضعف الّدولة العثمانية.

        ٢- نناقش المقصود بسياسة التتريك.

        ٣- نستنتج دور حركات ال�نفصال في ضعف الّدول، وانهيارها.

        ٤- نعطي اأمثلة اأخرى تؤدي اإلى ضعف الّدول، وانهيارها.

س
٤الّدر

نهاية الحكم العثماني

عوامل ضعف الدولة العثمانية

حركات انفصالية امتيازات اأجنبيةسياسة التـتريكال�ستعمار ال�أوروبي
وثورات داخلية
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اأنا تعلّمت:

لقد تراكمت عّدة عوامل اأّدت اإلى ضعف الّدولة العثمانية، كان اأهّمها توغُّل ال�ستعمار ال�أوروبي بالمشرق 
منذ  والتّرقي  ال�تّحاد  مارستها جمعية  التي  العربية  والثقافة  اللغة  ومحاربة  التتريك  سياسة  اإلى  اإضافة  العربي، 
وصولها اإلى الحكم العثماني عام ١9٠٨م وعزل السلطان عبد الحميد الثاني، وكان للتّسهيلات )ال�متيازات 
ال�أجنبية( الّتي منحتها الّدولة العثمانية للّدول ال�أجنبية ورعاياها دور في ضعف الّدولة العثمانية، فقد اأدت اإلى 
أوروبية في الّشؤون الّداخلية لها؛ بحّجة حماية رعاياها، كما كان للحروب الطّويلة الّتي خاضتها  ل الّدول ال� تدخُّ
الّدولة العثمانية، والهزائم المتتالية الّتي ُمِنَيْت بها اأثر كبير في ضعفها وتراجعها، واأبرز مثال على ذلك: حرب 
القرم مع روسيا عام ١٨5٣م. اأّما الثّورات الّداخلية والحركات ال�نفصالية، فقد كان لها دور كبير في اإضعافها 
الّدولة  كلّفت  والتي  البلقان،  في  اندلعت  الّتي  وال�ستقلال،  بال�نفصال  المطالبة  الثّورات  واأبرزها:  واإنهاكها، 
داري  ضافة اإلى ضعف شخصية الّسلاطين، وضعف دورهم في الّدولة، وتفّشي الفساد ال�إ العثمانية كثيراً. بال�إ
الّدولة  العثماني، وانهيار معنوياته، وتوالي هزائم  والمالي، كـالرشوة، والواسطة، والمحسوبية، وضعف الجيش 

العثمانّية اأمام النّمسا، وروسيا.
ولشّدة ضعف الدولة العثمانية، اأطلق عليها ال�أوروبيون الّرجَل المريض، وقد جرت معظم هذه ال�أحداث في 

النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر.

 نلاحظ الّشكل، ثمَّ نناقش:نشاط )٢(:

أولى اإلى جانب ُدَول الوسط. - اأسباب دخول العثمانيين الحرب العالمية ال�

أولى اإلى جانب ُدَول الوسط. اأسباب دخول العثمانيين الحرب العالمية ال�

اأسباب دخول الّدولة العثمانية الحرب العالمية ال�أولى: 
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اأنا تعلّمت:

كانت علاقة الّدولة العثمانية حسنة مع األمانيا، تمثّلت بتبادل المصالح التّجارية بين الطّرفين، 

فعلى سبيل المثال، اتفقت الّدولة العثمانية مع األمانيا على مّد خط سكّة حديد برلين – بغداد الّتي 

بداأت في ثمانينيات القرن التّاسع عشر، وانتهت سنة ١9٠٨م، وقد نالت ِفَلسطين قسطاً كبيراً من 

الخّط الحجازي، مثل خّط درعا - حيفا، والقدس - يافا، ثّم تطّورت العلاقات الّسياسية والعسكرية 

األمانيا،  بقيادة  الوسط  ُدَول  جانب  اإلى  أولى  ال� العالمية  الحرب  العثمانيين  دخول  بسبب  بينهما؛ 

اأطماعهما  بسبب  اأعدائها؛  األّد  وفرنسا  بريطانيا،  راأسها  وعلى  الحلفاء،  ُدَول  تعتبر  كانت  أنّها  ول�

اأّن مصلحتها،  اأملاكها، وخاّصة بعد احتلال مصر، وتونُس، فقد كانت الّدولة العثمانية ترى  في 

التّصّدي  بهدف  الحرب؛  في  وحلفائهم  ألمان،  ال� مع  الوقوف  يقتضيان  وجودها  على  والحفاظ 

ل�أطماع بريطانيا وفرنسا َحَسَب وجهة نظرها، وكان لوقوف العرب بقيادة الّشريف حسين بن علي 

العثمانية دوراً كبيراً في هزيمتها، وفقدان  الّدولة  والثّورة ضّد  الحلفاء،  اإلى جانب  الحجاز  حاكم 

سيطرتها على البلاد العربية.

نتائج هزيمة الّدولة العثمانية في الحرب العالمية ال�أولى، واآثارها: 

 نقراأ النّّص، ونستنتج، ثّم نُجيب عن السؤالين اللّذين يليه:نشاط )٣(:

أولى اإلى انهيارها عسكرياً، وفرضت الّدول  اأّدت هزيمة الّدولة العثمانية في الحرب العالمية ال�

المنتصرة على العثمانيين توقيع معاهدة )مدروس( في سنة ١9١٨م، الّتي دعت اإلى تسريح الجيش 

العثماني، واستسلامه للحلفاء، واإنهاء الوجود العثماني في البلاد العربية، ثّم تلتها معاهدة )سيفر( 

في سنة ١9٢٠م، الّتي اأجبرت الّدولة العثمانية على التّخلّي عن جميع ال�أراضي الّتي يقطنها غير 

قرار بحّريّة الملاحة للاأوروبيين في مضيَقْي  أتراك، وال�عتراف بسوريا والعراق كمناطق انتداب، وال�إ ال�

ومؤتمر  والعراق،  الّشام،  بلاد  على  ال�نتداب  وفرنسا صّك  بريطانيا  وطّبقت  والّدردنيل،  البوسفور 

ال�نتداب  تحت  جميعها  فلسطين  فاأصبحت  القدس  تدويل  اأنهى  الذي  ١9٢٠م  عام  ريمو  سان 

قامة وطن قومي لليهود في ِفَلسطين، وتجاهل المطالب  البريطاني، والعمل على تطبيق وعد بلفور باإ



٧١

اأنا تعلّمت:

سلامية،  نتج عن هزيمة الّدولة العثمانية في الحرب العالمية ال�أولى سقوط اآخر دولة للخلافة ال�إ

لغاء مصطفى كمال  ل�إ سلامي، وكان  ال�إ والعالم  العربي،  الوطن  من مناطق  التي كانت تضم عدداً 

اأثٌر في  ورسمياً،  سلامي معنوياً  ال�إ العالم  الّتي كانت توّحد  العثمانية سنة ١9٢٤م،  اأتاتورك الخلافة 

اإلى  واأّدى سقوطها  ال�ستعمارية،  الّدول  بها  ُدَول ضعيفة، تحكّمت  والمسلمين في  العرب  تشرذم 

هيوني لها، وتهجير سكّانها ال�أصليين. احتلال بريطانيا ِفَلسطيَن، الّذي مّهد بدوره للاحتلال الصُّ

١- نبّين بنود معاهدة )سيفر( الّتي فرضتها ُدَول الحلفاء على الّدول العثمانية.
٢- نناقش نتائج هزيمة الّدولة العثمانية في الحرب العالمية ال�أولى على الوطن 

   العربي عامة وفلسطين خاصة.

العربية باستقلال بلادهم، وذلك بعد انعقاد مؤتمر الّصلح في باريس سنة ١9١9م، الّذي اأكّد على 

هيونية في ِفَلسطين، وتاأكيدها على ال�نتداب فيها.  دعم تلك الّدول للمطالب الصُّ

نفّكر، 
نقراأ نّص وعد بلفور، ثّم نناقش العبارة التي تليه:ونناقش:

"اإّن حكومــة صاحــب الجلالــة تنظــر بعيــن العطــف 
اإلــى تاأســيس وطــن فــي فَِلســطين للشــعب اليهــودي، 
وســتبذل قصــارى جهدهــا لتحقيــق هــذه الغايــة، 
علــى اأن ُيفهــم جليــًا اأنــه لــن ُيؤتــى بعمــل مــن شــاأنه 
اأن ينتقــص مــن الحقــوق المدنّيــة والدينّيــة التــي 
ــي  ــة ف ــة المقيم ــر اليهودي ــف غي ــا الطوائ ــع به تتمت
فَِلســطين، ول� مــن الحقــوق اأو الوضــع السياســي 
التــي يتمتــع بــه اليهــود فــي اأي بلــد اآخــر، وســاأكون 
ممتنــًا لــك اإذا اأحطتــم ال�تحــاد الصهيونــي علمــًا 

ــح". بهــذا التصري

التوقيع: اآرثر جيمس بلفور

- وعد بلفور  وعد َمْن ل� يملك لَمْن ل� يستحّق.
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آتية بما يناسبها: ١ اأنقل اإلى دفتري، واأكمل الفراغات في الجمل ال�

أولى اإلى جانب.......... اأ- وقفت الّدولة العثمانية في الحرب العالمية ال�

ب- اأقّرت الّدولة العثمانية حّريّة الملاحة للاأوروبيين في مضيَقْي.............. و...........

ج- المعاهدة الّتي اأجبرت الّدولة العثمانية فيها على التّخلّي عن جميع ال�أراضي الّتي يقطنها 

أتراك هي معاهدة...............   غير ال�

٢ اأبّين راأيي في وقوف العرب اإلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية ال�أولى ضّد العثمانيين.

٣ اأستنتج اأسباب فرقة العرب، وتشرذمهم في الوقت الحالي.

٤ اأفّسر هزائم الّدولة العثمانية المتكّررة في نهاية عهدها.

5 اأعبر بلغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.

اأختبُر نفسي:

نشاط 
- ننظم زيارة اإلى اأحد ال�أشخاص الذين عايشوا تهجير الفلسطينيين عام ١9٤٨م تطبيقي:

نسانّية.  ونجري معه مقابلة حول معاناتهم ال�إ
- من خلال برنامج )Power Point(، نصّمم عرضاً عن عوامل ضعف الدولة 

العثمانية، ثمَّ نعرضه اأمام زملائنا.



٧٣

الَوْحَدُة السادسة

النَّوْع ال�جتماعي

٦

نتاأّمل، ونفّكر:

يعود ال�هتمام بالنَّوْع ال�جتماعي اأساسًا اإلى اأهمية دور المراأة في مسيرة 

التنمية؛ لتمكينها من القيام بدور فاعل، وشراكة حقيقية، جنبًا اإلى جنب مع 

الرجل، دون تمييز بينهما.
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ُيتوقَّــع مــن الطلبــة بعــد ال�نتهــاء مــن دراســة الوحــدة، والتفاعــل مــن اأنشــطتها، اأن يكونــوا قادريــن 

ْوليــة  علــى تحديــد مفهــوم النَّــْوع ال�جتماعــي )الجنــدر(، واأدواره، والتشــريعات الوطنيــة، والدَّ

ــرد  ــى الف ــاره الســلبية عل ــف، واأشــكاله، واأســبابه، واآث ــح مفهــوم العن ــوق المــراأة )(، وتوضي لحق

ــْوع ال�جتماعــي. وال�أســرة والمجتمــع، اإضافــة اإلــى العنــف المبنــي علــى النَّ

  ويمكن تحقيق ذلك من خلال ال�آتي:

 ١- توظيــف مهــارات التعــاون، والعمــل الجماعــي، والحــوار والنقاش، واإبداء الــراأي، واحترام الراأي 

    ال�آخر في قضايا حياتية مختلفة.

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

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

٤- كتابة تقارير واأبحاث علمية ذات علاقة بموضوعات الوحدة.

5- تنظيم مقابلات مع المسؤولين في المؤسسات العامة.

٦- تنظيم حملات توعية في المجتمع المحلي على مخاطر الفساد، واآثاره السلبية.

٧- عمل مطويات تعليمية )بروشورات( حول موضوعات الوحدة التعليمية.



٧5

س
١الّدر النَّوْع ال�جتماعي

  ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

    ١- تفسير مفهوَمي الجنس، والنَّْوع ال�جتماعي )الجندر(.

٢- بيان اأدوار النَّْوع ال�جتماعي.

ْولية الناظمة لحقوق المراأة. ٣- معرفة بعض التشريعات الوطنية والدَّ

مفهوم النَّوْع ال�جتماعي )الجندر(: 

نقراأ العبارات ال�آتية، ثّم نختار منها العبارات التي تدّل نشاط )١(:

على اإحدى الخصائص البيولوجية التي يحددها الجنس، اأو 

العبارات التي تتعلق بالنَّوْع ال�جتماعي كخصائص مكتسبة 

ناجمة عن الثقافة المجتمعية السائدة:

١- تحمل النساء مّدة تسعة اأشهر.

٢- الفتيات لطيفات، والفتيان يتّصفون بالقسوة.

٣- الفتاة خجولة، والفتى جريء.

٤- تتقاضى النساء في كثير من الحال�ت اأجراً اأقّل من الرجال عند القيام بالوظيفة عينها.

5- تستطيع النساء اإرضاع ال�أطفال.

٦- عّمال تشييد المباني هم من الرجال.

٧- ينضج صوت الفتى مع سّن البلوغ، اأّما صوت الفتاة، فلا ينضج.

٨- تقوم المراأة بال�أ عمال المنزلية.

9- يستطيع الرجل اأن يطهو، اأو اأن يقوم باأعمال المنزل كافة، اإذا رغب بذلك.



٧٦

اأنا تعلّمت:

الجنــس: يشــير اإلــى الصفــات البيولوجيــة بيــن الرجــال والنســاء منــذ الــول�دة، وهــي صفــات طبيعية تظهر 

عنــد الــول�دة، ومحــددة بصفــات ثابتــة ل� تتغّيــر، وهــي عالميــة؛ اأي اأنّهــا ل� تختلــف بيــن الثقافــات.

النَّــوْع ال�جتماعــي )الجنــدر(: مصطلــح ُيطلــق علــى العلاقــات، وال�أدوار ال�جتماعيــة، والقيــم التــي 

يحددهــا المجتمــع لــكلا الجنســين )الرجــال، والنســاء(، ويختلــف مــن مجتمــع اإلــى اآخــر، ومــن زمــان 

أفــراد َوفــق جنســهم، وال�أدوار، والعلاقــات فيمــا بينهــم، والمســؤوليات،  اإلــى اآخــر، وُيحــدد ســلوك ال�

والحقــوق والواجبــات. والنَّــْوع ال�جتماعــي ثقافــي مكتســب، ويتغيــر بتغيــر المــكان، والزمــان.

نشاط )٢(:

الخاصة  ال�أدوار  اأمام  اإشارة )×(  ال�آتي بوضع  الجدول  نملاأ 

ناث، واأدوار خاصة بالرجال، اأو الذكور، واأخرى  بالنساء، اأو ال�إ

يقوم بها ال�ثنان معًا، ونستنتج، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

  اأدوار النَّوْع ال�جتماعي:

النوع/ الدور

بناء تربية ال�أ

العمل

ت
خاذ القرارا

ات

بناء س ال�أ
تدري

سرة حماية ال�أ

ضير الطعام
ح

ت

ت 
المسؤوليا

ال�جتماعية

ت
حاجيا

شراء ال

ت
ف البي

تنظي

حنان
ب وال

ح
منح ال

الرجال

النساء

ال�ثنان 
معاً

١- َمِن الذي حّدد اأدوار الرجل، والمراأة؟ 

٢- كيف يمكن تغيير الفكر التقليدي عن اأدوار كّل من الرجل، والمراأة في المجتمع؟

٣- ما المقصود بالدور ال�جتماعي؟
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اأنا تعلّمت:

ــة معينــة،  نســان لتحقيــق غاي الــدور: هــو مجموعــة مــن التصرفــات، والســلوكات التــي يقــوم بهــا ال�إ
ولــكّل اإنســان اأكثــر مــن دور يقــوم بــه فــي حياتــه، وهــذه ال�أدوار مختلفــة باختــلاف الزمــان، والجنــس، 
ــوْع ال�جتماعــي: هــي ال�أدوار التــي يقــوم بهــا الجنســان، وهــي اأدوار  والقــدرات وغيرهــا، واأدوار النَّ
تشــكّلها الظــروف ال�جتماعيــة، وليــس ال�ختــلاف البيولوجــي. فعلــى ســبيل المثــال: اإذا كانــت تربيــة 
ال�أطفــال، واأعبــاء العمــل المنزلــي مرتبطــة تقليديــاً بالمــراأة، فــاإّن ذلك ليــس له علاقة بتكوينهــا البيولوجي 

كامــراأة؛ اإذ اإّن هــذه ال�أدوار يمكــن اأن يقــوم بهــا الرجــل اأيضــاً.

ِمْن اأدوار النوع ال�جتماعي:

نجابي:  الدور ال�إ
وهــو اأهــّم ال�أدوار، واأقدســها، وتقــوم بــه النســاء منــذ لحظــة حمــل ال�أطفــال، وول�دتهــم، ويدخــل 

فيهــا رعايــة ال�أطفــال، وتربيتهــم وهــو دور مشــترك بيــن الرجــل والمــراأة.

نتاجي:  الدور ال�إ
نتــاج والســوق )اإنتــاج الســلع، اأو تقديــم الخدمــات(، وعلــى الرغــم مــن عمــل  وهــو خــاّص بال�إ
المــراأة ال�آن، اإلّ� اأّن القيمــة الفضلــى مــا زالــت تقتــرن بالرجــال، علــى الرغــم مــن النتائــج المتميــزة لعمــل 

كلا الجنســين ل�أدوار كان مقــرراً اأنّهــا حصــراً علــى جنــس دون ال�آخــر.

 الدور المجتمعي:
نجابي، حيث تسعى اإلى تطوير علاقات مجتمعية محدودة في  ُيَعّد هذا الدور امتداداً لدورها ال�إ
نتاجي، فعلاقاته على ال�أغلب  محيط ال�أسرة، والمجتمع القريب، وهو بالنسبة للرجل امتداد للعمل ال�إ

مع شركاء العمل، اأو مّمن يتعامل معهم مباشرة في مجال�ت عمله المختلفة.

 الدور السياسي:
يتلّخــص هــذا الــدور بســلطة اتخــاذ القــرار، ســواء فــي ال�أســرة، اأو خارجهــا، وقــد حّققــت المــراأة 
ــدة فــي  ــادات نســوية عدي ــروز قي ــد الوصــول اإلــى مســتوى صناعــة القــرار، مــن خــلال ب اإنجــازاً علــى صعي
مجــال�ت مختلفــة، ومتعــددة فــي مجتمعنــا الِفَلســطيني، ولكــن ليــس بالمســتوى المطلــوب، وهنــا مــن المهّم 
جــداً التاأكيــد علــى اأّن الهــدف ليــس لتبــادل ال�أدوار، بــل المشــاركة فيهــا، بمــا يحّقــق حيــاة اأفضــل للطرفيــن.
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قضّية بحثّية:

نبحث عن قيادات نسوية ِفَلسطينية حّققت درجات متقّدمة في مواقع صناعة القرار، 
ثم نكتب تقريراً عنها.

ْولية الناظمة لحقوق المراأة:   ال�تفاقيات الوطنية والدَّ

نتوزّع في مجموعات عمل تعاونية، ثّم نجيب عن التساؤل�ت ال�آتية:نشاط )٣(:

ْولي. ١- نذكر بعض مظاهر التمييز ضد المراأة على الصعيدين الوطني والدَّ

آثار المترتبة على التمييز ضد المراأة. ٢- نُناقش ال�

نسان في جامعة منيسوتا، ونتعّرف اإلى التشريعات وال�تفاقيات      ٣- نستعين بمكتبة حقوق ال�إ

لكترونّي ال�آتي:   المتعلقة بحقوق المراأة، من خلال الرابط ال�إ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ 

اأنا تعلّمت:

نســان بشــكل  ْوليــة والوطنيــة المتعلقــة بحقــوق ال�إ يوَجــد عديــد مــن التشــريعات وال�تفاقيــات الدَّ

عــامّ، والمــراأة بشــكل خــاّص، منهــا:

ْولية: ً التشريعات الدَّ اأول�

نســان مثــال�ً مشــتركاً  عــلان العالمــي لحقــوق ال�إ نســان: ُيَعــّد ال�إ عــلان العالمــي لحقــوق ال�إ ١  ال�إ
نســان، وال�لتزام  ْوليــة لحقوق ال�إ بيــن الشــعوب كافــة، ومعيــاراً تُقــاس بــه درجــة احتــرام المعاييــر الدَّ

عــلان عــدداً مــن المواد التــي تعطي المراأة  باأحكامهــا، واحترامهــا، والعمــل بموجبهــا، وتضّمــن ال�إ

حقوقها.

ْولــي الخــاّص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: وتنــص المــادة )٢٦( منــه علــى اأّن:  ٢   العهــد الدَّ
»النــاَس جميعــاً ســواٌء اأمــام القانــون، ويتمتعــون دون اأّي تمييــز ل�أّي ســبب، كالِعــرق، اأو اللـّـون، 
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ــي، اأو  ــر سياســي، اأو ال�أصــل القوم ــياً، اأو غي ــراأي سياس ــن، اأو ال ــة، اأو الّدي ــس، اأو اللّغ اأو الجن

ال�جتماعــي، اأو الثــروة، اأو النســب، اأو غيــر ذلــك«. 

٣  اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اأشــكال التمييــز ضــد المــراأة: ُوقّعــت ال�تفاقيــة ســنة ١9٧9م؛ 
مــن اأجــل مكافحــة التمييــز ضــد المــراأة، وتحســين اأوضاعهــا، ونشــر حقوقهــا، وتنظــر ال�تفاقيــة 

َوَل ال�أطــراف اأن  اإلــى مجتمــع يخلــو فيــه التمييــز القائــم علــى اأســاس الجنــس، كمــا تطالــب الــدُّ

تعتــرف باإســهامات المــراأة ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة فــي ال�أســرة، وتشــّدد علــى اأّن التمييــز ســيعوق 

النمــو ال�قتصــادي، والرخــاء.

ثانياً التشريعات الوطنية:
    راعــت القوانيــن الِفَلســطينية التــي اأنشــئت، وخصوصــاً القانــون ال�أساســي، وبعــض القوانيــن التــي 

أمــر الــذي اأّســس لقاعــدة تشــريعية مــن شــاأنها حمايــة المــراأة  اأقّرهــا المجلــس التشــريعي الِفَلســطيني، ال�

مــن التمييــز ضدهــا بســبب الجنــس، كمــا َســَعت اإلــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر التــي مــن شــاأنها 

حمايــة حقــوق المــراأة الِفَلســطينية، وتعزيــز مســاواة النَّــْوع ال�جتماعــي، مــن خــلال:

ــن  ــر القواني ــة لتطوي ــام ٢٠٠5م؛ ليشــكّل مرجعي ــدَّل للع ــون الِفَلســطيني ال�أساســي المع ــرار القان ١-  اإق

والتشــريعات ال�أخــرى.

ْوليــة،  نســان، وال�تفاقيــات الدَّ ْوليــة الناظمــة لحقــوق ال�إ آليــات الدَّ ٢-  ال�نضمــام اإلــى عــدد مــن ال�

والمصادقــة عليهــا، كاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اأشــكال التمييــز ضــد المــراأة.

٣- تعديل بعض مواّد القوانين السارية في ِفَلسطين، مثل قانونَي العقوبات، وال�أحوال الشخصية.

ــْوع  ــْوع ال�جتماعــي فــي المؤسســات العامــة، والــوزارات، كَوحــدة النَّ ٤-  اإنشــاء َوَحــدات خاصــة بالنَّ

ــى اســتصدار بعــض  ــة اإل ــة ال�أســرة والطفــل فــي جهــاز الشــرطة، اإضاف ال�جتماعــي، وَوحــدة حماي

ــة ال�أســرة. التشــريعات، كقانــون حماي
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اأختبُر نفسي:

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: اأختار رمز ال�إ

١ مــا المفهــوم الــذي ُيطلــق علــى العلاقــات وال�أدوار ال�جتماعيــة التــي يحددهــا المجتمــع لــكّل 
   من الرجل والمراأة؟

اأ- الجنس.          ب- الجنسيّة.             ج- الجندر.                 د- الذكورية. 

٢  ما ميزات اأدوار النَّْوع ال�جتماعي؟

      اأ- ثابتة.          ب- متغيرة.               ج- غير قابلة للنقد.         د- متوارثة.

آتية تمثّله ال�نتخابات؟ ٣ اأّي َدْور من اأدوار النَّْوع ال�جتماعي ال�
نتاجي. نجابي.               ج- السياسي.              د- ال�إ       اأ- ال�جتماعي.    ب- ال�إ

٤ ما ال�تفاقية التي تُعنى بحقوق المراأة بشكل خاّص؟
نسان.  علان العالمي لحقوق ال�إ اأ- ال�إ

ْولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ب- العهد الدَّ

ْولي الخاص بالحقوق ال�قتصادية، وال�جتماعية، والثقافية. ج- العهد الدَّ

د- اتفاقية القضاء على اأشكال التمييز ضد المراأة.

نتاجي. نجابي، وال�إ السؤال الثاني: اأوّضح َدْوَري النَّْوع ال�جتماعي: ال�إ

جــراءات القانونيــة الِفَلســطينية لحمايــة حقــوق المــراأة الِفَلســطينية، وتعزيــز  الســؤال الرابــع: اأناقــش ال�إ

مســاواة النَّــْوع ال�جتماعــي.

سلام. نُصّمم مطويّة تعليمية )بروشور(، تتضّمن اأبرز حقوق المراأة التي جاء بها ال�إ
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٢الّدرس العنف

  ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

    ١- توضيح مفهوم العنف.

٢- بيان اأنواع العنف واأشكاله.

٣- استنتاج اآثار العنف.

 مفهوم العنف:

نشاط )١(:
نقراأ الكلمات والعبارات ال�آتية، ثّم نُصنفها َوفق الجدول اإلى سلوك 

عنيف، وسلوك غير عنيف، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

أبنــاء ومعاقبتهــم، حبــس المجرميــن، منــع المــراأة من الخــروج من البيت،  معاقبــة الســارق، تربيــة ال�

ــزواج المبكــر،  ــاول مشــروبات الطاقــة، ال حرمــان ال�أطفــال مــن الدراســة، منــع ال�أطفــال مــن تن

عمــل طفــل توفـّـي والــده، تذكيــر شــخص باأنـّـه عنيــف، مســاعدة كبــار الســن، اعتقــال ال�حتــلال 

نترنــت خــلال ســاعات اللّيــل، منــع المشــروبات الغازيــة فــي  للاأطفــال، اإغــلاق ال�أب شــبكة ال�إ

مقصــف المدرســة.

سلوك غير عنيفسلوك عنيف

١- نُفّسر اختيارنا للعبارات على اأنّها سلوك عنيف، اأو سلوك غير عنيف.
٢- نستنتج مفهوم العنف. 

٣- لماذا نستخدم العنف مع ال�آخرين؟
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اأنا تعلمت:

العنــف: ال�ســتخدام المتعّمــد للقــوة، اأو التهديــد باســتخدامها ضــد الــذات، اأو ضــد شــخص اآخــر، اأو 

ضــد مجموعــة مــن ال�أشــخاص اأو المجتمــع ككّل؛ مــا ُيســفر عنــه وقــوع اإصابــات بالغــة، اأو َوَفيــات، 

اأو ضــرر، ومــن اأســباب انتشــار العنــف فــي المجتمــع مــا ياأتــي:

 ال�حتــلال، كال�حتــلال الصهيونــي فــي فلســطين، وممارســاته العنيفــة؛ مــن نشــر الحواجــز، وتقييــد 

حريــة الحركــة والتنقــل، وال�عتقــال�ت، والضــرب، وقتــل الِفَلســطينيين، وال�عتــداء علــى ممتلكاتهــم، 

ــر علــى نفســيات الِفَلســطينيين،  ــرت بشــكل كبي ــة، اأثّ ــاة يومي ومصــادرة اأراضيهــم، التــي تســّبب معان

وطموحاتهــم.

ــك  ــلاء المعيشــة، كّل ذل ــة، وغ ــر، والبطال ــدل�ت الفق ــاع مع ــادي، كارتف ــوء الوضــع ال�قتص  س

يســبب ضغطــاً نفســياً علــى اأفــراد المجتمــع، وتحديــداً الشــباب، فيميلــون ل�ســتخدام العنــف، كمــا 

نفــاق علــى الرجــل،  اأّن عــدم اســتقلال كثيــر مــن النســاء اقتصاديــاً، واعتمادهــّن بشــكل رئيــس فــي ال�إ

اأســهم فــي اأن يشــعر الرجــل بامتلاكــه الســلطة المبــرَّرة لتعنيــف المــراأة.

 الثقافــة الســائدة عنــد بعــض اأفــراد المجتمــع، التــي جعلــت العلاقــة الطيبــة، والحــوار بيــن الرجــل 

ــول�ً اأن  ــّد مقب ــن ُيَع ــول، فــي حي ــر مقب ــه اأمــراً غي ــن ال�أخ واأخت ــزوج والزوجــة، اأو بي ــن ال والمــراأة، اأو بي

أنثــى،  يمنعهــا مــن الخــروج، اأو يعنِّفهــا، وهــذه الثقافــة َحــّددت اأيضــاً طبيعــَة ال�أدوار لــكّل مــن الذكــر وال�

ســواء داخــل ال�أســرة، اأو فــي المجتمــع. 

نفّكر، 
لكترونية في انتشار العنف بين ال�أطفال.ونناقش: ألعاب ال�إ  دور ال�
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 اأنواع العنف، واأشكاله: 

نشاط )٢(:
نلاحـظ الشـكل ونكملـه باأشـكال عنـف نعرفهـا، ثـّم نناقشـها، 

ونجيـب عـن السـؤال الـذي يليـه:

 - كيف يمكن تجنّب العنف باأنواعه واأشكاله كافّة؟

اأنوع العنف واأشكاله

العنف اللفظي

العنف الجسدي
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نفّكر، 
ونناقش:

اأنا تعلمت:

اأنواع العنف واأشكاله عديدة، نذكر منها:

نســان؛ بقصــد  ألفــاظ والعبــارات التــي تحــّط مــن كرامــة ال�إ ١ العنــف اللفظــي: اســتخدام ال�
اإهانتــه، كالســب والشــتم، والتحقيــر، والصــراخ، والســخرية، وغيرهــا.

٢  العنــف النفســي: يتمثّــل بالمعاملــة الســيئة، وال�ســتهتار وال�زدراء، والتلقيــب باأســماء واألقــاب 
تحقيــر، اأو اأوصــاف غيــر مريحــة؛ بهــدف الســيطرة، علــى َمــْن يقــع عليــه العنــف النفســي، واإفقــاده 

ثقتــه بنفســه. 

٣ العنــف الجســدي: اإلحــاق اأذى مــادي بالجســد باســتخدام الّقــوة، والــذي تكون اآثــاره واضحة، 
ويترك علامات جســدية.

٤ العنــف السياســي: وهــو الــذي يقــع بســبب ال�حتــلال، ويمــّس جميــع المواطنيــن دون اســتثناء، 
حيــث يتعــرض المواطنــون اإلــى شــتّى اأشــكال العنــف، واأبــرز مثــال علــى ذلــك ممارســات ال�حتــلال 

الّصهيونــي فــي ِفَلســطين، وقــد يكــون العنــف السياســي مــن ســلطة الدولــة.

5 العنف القانوني: التمييز في القوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة.

ر: ينضوي التنّمر على اختلال حقيقي، اأو ملحوظ لميزان القّوة بين المعتدي، والشــخص  ٦ التّنمُّ
المســتهَدف، كمــا ينضــوي علــى اســتهداف الشــخص مــراراً وَتكــراراً، مــن خــلال اســتخدام العنــف 

الجســدي، اأو اللفظــي، اأو العاطفــي.

اأثر العنف على ال�أسرة والمجتمع.
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 اآثار العنف:

 نُلاحظ الشكل ال�آتي، ونستنتج منه، ثّم نقوم بال�آتي:نشاط )٣(:

المؤشراتاآثار العنف

١- الجسدّية

٢- النفسّية

٣- السلوكّية

٤- ال�جتماعية

٣- نُناقش ما توّصلنا اإليه مع بقية المجموعات.

١- نتوّزع في مجموعات عمل تعاونية.
٢- تقوم كّل مجموعة بوضع مؤّشرات على كّل اأثر َوفق الجدول ال�آتي:
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اأنا تعلّمت:

اآثار العنف عديدة، وتنعكس بشكل كبير على الفرد، وال�أسرة، والمجتمع بشكل عاّم، منها: 

ــى  ــؤدى اإل ــد ت ــية ق ــاراً جســدية، ونفس ــف الجســدي اآث ــرك العن ــف الجســدي: يت ــار العن ١  اآث
صابــة باإصابــات ظاهــرة، اأو غيــر ظاهــرة، مثــل: جــروح، اأو نزيــف، اأو كســور، اأو فقــدان الوعــي، اأو  ال�إ

ــى المــوت، اأو اإلــى عاهــات مســتديمة. ــؤدي اإل الحــواّس، مثــل حاّســة الســمع، اأو قــد ي

٢   اآثــار العنــف النفســي: زعزعــة الثقــة بالــذات، والخــوف، والرعــب، والتوتــر، والشــعور بالنقص، 
حباط، وال�كتئــاب، واإهمال الذات،  وعــدم الثقــة بالنفــس وبالقــدرات الذاتيــة، وال�أحــلام المزعجــة، وال�إ

والتفكيــر بال�نتحار.

ــرز؛  أب ــار هــي ال�أخطــر، وال� آث ــّد هــذه ال� ــوْع ال�جتماعــي: تَُع ــى النَّ ــي عل ــار العنــف المبن ٣  اآث
ــر العنــف يقــع  ّن تاأثي ــاإ ــا تنعكــس علــى مختلــف اأطيــاف المجتمــع، وشــرائحه المختلفــة، ف حيــث اإنّه

علــى كّل ال�أطــراف، المعتــدى عليــه اأو عليهــا، واأســرهم، ومحيطهــم، كمــا اأّن لظاهــرة العنــف تاأثيــراٍت 

ســلبيًة علــى المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، وممارســة اأدوار مختلفــة فــي المجتمــع، وبالتالــي علــى التنمية 

آثــار مــا ياأتــي: المســتدامة. ومــن بعــض هــذه ال�

- الطلاق، والتفكّك ال�أسري.

- سوء اضطراب العلاقات الزوجية، وسوء العلاقات بين اأهل الزوج، واأهل الزوجة.

أبناء من المدارس. - تسرُّب ال�

أبناء، وعدم تنشئتهم تنشئة نفسية، واجتماعية متوازنة. - قصور في تربية ال�

- العدوانية، والعنف لدى اأبناء ال�أسرة التي يسودها عنف، ومنها اإلى الحي، والمحيط، والمجتمع.

٤ اآثــار العنــف ال�قتصــادي: تعطيــل متطلبــات التنميــة ال�قتصاديــة، باضطهــاد العمــال، وبالتالــي 
ــن فــي العمــل، حيــث اإّن رواتبهــم  ــال المهنيي ــة، واســتغلال ال�أطفــال، والنســاء، والعّم نتاجي ــل ال�إ تقلي

متدنّيــة، وحقوقهــم العّماليــة منتهكــة، وحرمــان الشــباب مــن الجنســين بال�لتحــاق بعديــد مــن الوظائــف 

المهّمــة، وتراجــع بعــض القطاعــات علــى حســاب قطاعــات اأخــرى.
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ّن هنــاك اآثــاراً عامــة  آثــار الخاصــة بــكّل شــكل مــن اأشــكال العنــف، فــاإ 5 المجتمــع: اإضافــة اإلــى ال�
للعنــف، يتاأثـّـر بهــا المجتمــع باأكملــه، منهــا: تحطيــم ال�أســرة، وعــدم ال�ســتقرار فــي المجتمــع، وانتشــار 

أمــن والســلم؛ نتيجــة انتشــار ثقافــة العنــف فــي المجتمــع ككّل، واســتبدال القيــم  الجريمــة، وانحســار ال�

مــة مــن الدولــة للتعامــل مــع نتائــج  يجابيــة بقيــم التســلّط والعنــف، وارتفــاع تكاليــف الخدمــات المقدَّ ال�إ

حبــاط، وسياســة الصمــت، وقبــول العنــف كاأمــر واقع. العنــف المختلفــة، وانتشــار ال�إ

اأختبُر نفسي:

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: اأختار رمز ال�إ

١ كيف تُصنّف غياب ثقافة الحوار كسبب من اأسباب العنف؟
    اأ- ممارسات ال�حتلال الصهيوني.         ب- سوء الوضع ال�قتصادي للاأسرة الِفَلسطينية.

   ج- ثقافة المجتمع.                        ج- انخفاض مستوى التعليم بين الشباب الِفَلسطيني.

ّب، والّشتم، والّسخرية؟ ٢  ما شكل العنف الذي ُيستخدم فيه السَّ
    اأ- اللّفظي.              ب- النفسي.              ج- السياسي.               د- الجسدي.

٣ ما المقصود بالعنف القانوني؟
اأ- اإلحاق ال�أذى المادي بالجسد باستخدام القوة.    

ب- العنف الناجم عن ممارسات ال�حتلال الصهيوني.

ج- التمييز في القوانين والتشريعات.

د- حرمان المراأة من الوصول اإلى مراكز صناعة القرار في الدولة.

نفّكر، 
آثار النفسّية لممارسات ال�حتلال الصهيوني على ال�أطفال الِفَلسطينيين.ونناقش: ال�
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ر. السؤال الثاني: اأعّرف ال�آتي: العنف، والعنف المبني على النَّْوع ال�جتماعي، والتّنمُّ

أمثلة. السؤال الثالث: اأرسم خريطة مفاهيمية ل�أشكال العنف، مع ال�

آثار السلبية الناجمة عن العنف المبني على النَّْوع ال�جتماعي. السؤال الرابع: اأذكر ال�

السؤال الخامس: نُناقش اآثار العنف على المجتمع بشكل عامّ.

نبحث عن اآليات محاربة العنف في المجتمع الِفَلسطينّي، ونكتب تقريراً عنها.

آتية: تعزيز ثقافة الحوار، ودور المؤسسات الرسمية وال�أهلية، ودور  يمكن ال�سترشاد بال�أمور ال�

في  علام  ال�إ ودور وسائل  المدرسي بشكل خاّص،  العنف  الحّد من  في  والتعليم  التربية  وزارة 

التوعية على مخاطر العنف.
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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.

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

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

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.
٣- يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنّما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
5- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
 اأول�ً- اختيار المشروع:

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

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

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

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

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

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
٣- تحديد خطوات سير المشروع.

٤- تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من 5- خلال 
المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

٦- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

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

حياتهم العامة.

دور المعلم: 
١- متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

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

٤- التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة: 
    القيام بالعمل باأنفسهم.

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

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

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

قبال على تنفيذه بدافعية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،  ٤-  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ
اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

  يكتب المعلم تقريرًا تقويميًا شاملاً عن المشروع، من حيث:
١- اأهداف المشروع وما تحقق منها.
٢- الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
٤- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

5- المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
٦- ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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٢١- ياغي، اإسماعيل، ١٤١٨هـ )١99٧م(، العالم العربي في التّاريخ الحديث، ط١، مكتبة العبيكان، الرياض.
٢٢- محافظة، علي، ١99٦م، تاريخ العرب المعاصر، ط١، عمان، منشورات جامعة القدس المفتوحة.

مؤتمر  تسوية  الباردة، ج٢، من  الحرب  اإلى  أوروبية  ال� البرجوازية  الحديث من ظهور  والعالم  اأوروبا  تاريخ  العظيم،  ٢٣- رمضان، عبد 
فينا١٨١5، اإلى تسوية مؤتمر فرساي١9١9م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٢٤- برون، جفري، ٢٠٠٦م، تاريخ اأوروبا الحديث، ط١، ترجمة علي المرزوقي، ال�أهلية للنشر والتوزيع، عمان.
٢5- البرعي، اأحمد حسن، الثّورة الّصناعية واآثارها ال�جتماعية والقانونية، دار الفكر العربي، القاهرة.

٢٦-هوبزباوم، اإريك، عصر الثّورة اأوروبا )١٧٨9- ١٨٤٨(،٢٠٠٧م،ط١، ترجمة فايز الصباغ، مركز دراسات الَوحدة العربية، بيروت.

لكترونية: الّروابط ال�إ
http//:www.marefa.org/index.phpالحملة الفرنسية على مصر   

مبراطورية العثمانية، وتوغل ال�ستعمار بالمشرق العربي سقوط ال�إ
http://hist-geoasis.weebly.com/uploads/2/7/4/3/27436617/.pdf



لجنة المناهج الوزارّية:

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب الّدراسات ال�جتماعّية للّصّف الثّامن ال�أساسّي: 

د. صبري صيدم

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النخالة

اأ. اأسامة نمرين  اأ. اإسلام سعدي اأ. اآسيا عاصي د.خميس العفيفي 

اأ. حنان اأبو سنينةاأ. تهاني العواودة اأ. بيسان عبيداتاأ. اإسماعيل النمروطي

اأ. نادر جبوراأ. نزيه العدرةاأ. سميرة بدراناأ. توفيق حشاش

اأ. ليندا بني عودةاأ. عبير عقلاأ. عطية اأبو نمراأ. جمال رمضان

اأ. منير مهنااأ. مي بدر اأ. معين العطاراأ. محمد حاتم عبد الرحمن

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات ال�جتماعية والتاريخية والجغرافية

د. خميس العفيفي

اأ.منير عايش »منسقاً« 

د. حسين الريماوي  

د. عثمان الطل

اأ. اأكرم حلاحلة

اأ. عطية اأبو نمر

اأ. بشار دوابشة

د. موسى سرور 

د. حسان القدومي

د. خالد دعوس

اأ. محمد حاتم عبد الرحمن

اأ. محمد عريدي

د. اأمين اأبو بكر 

د. اأسامة عياد

د. اأسامة اأبو نحل

اأ. محمود اأبو شمةاأ. جمال سالم

د. نعيم بارود 

اأ. فتحية ياسيناأ. هدى عليان  
اأ. عبد الباسط يوسفاأ. زكي سلماناأ. فينا الديكاأ. سمر قعقور

اأ. د. باسم دعد اأ. صقر اأبو ليلى

اأ. شازمة كاملاأ. خالدة ياسيناأ. طه عجوة


