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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة

واهلل ويل التوفيق

;

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على الر�سول الأمني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني:
�أخي املعلم� ،أختي املعلمة
ن�ضع بني يديك (دليل املعلم) لكتاب تاريخ العرب والعامل لل�صف احلادي ع�رش الفرع
الأدبي بطبعته الأولى� ،آملني اال�ستفادة منه يف �إعداد الدرو�س وتنفيذها بو�صفه �أحد امل�صادر
التي ت�ساعد على حتقيق النتاجات التعلمية املرجوة.
ولعل من الأ�س�س املهمة التي بني عليها هذا الدليل� ،أنه �أحد الركائز لتحقيق املنهاج
مبفهومه احلديث� ،إذ ين�سجم وخطة التطوير الرتبوي املنبثقة من فل�سفة الرتبية والتعليم ،و�إعداد
الطلبة للحياة.
وموج ًها يف تخطيط الدرو�س .مبا
مر�شدا
ونحن �إذ نقدم �إليك هذا الدليل ،لن�أمل �أن يكون
ً
ّ
يتالءم مع م�ستويات الطلبة ،والبيئة املادية ال�صفية ،و�أهداف املبحث .كما ن�أمل حتقيق التكامل
بني النظرية والتطبيق؛ �إذ ارتبط هذا الدليل بكتاب الطالب على نحو مبا�رش ،وارتبط بالنتاجات
التعلمية وا�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي احلديثة� ،إ�ضافة �إلى اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا
ً
ً
وتنفيذا وتقوميًا.
تخطيطا
املعلومات واالت�صاالت ( )ICTبو�صفها �أداة لتفعيل التعلم الإيجابي
ويقدم هذا الدليل �أمثلة واجتهادات ال نتوقع منك الوقوف عندها فح�سب ،بل عليك �أن
ّ
تعدها منطلقًا لتنمية خرباتك و�إبراز قدراتك الإبداعية ،يف و�ضع البدائل �أو الأن�شطة املتنوعة،
ّ
�أو �إ�ضافة اجلديد �إلى املحتوى �أو بناء �أدوات تقومي مبعايري �أخرى جديدة.
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الأهمية:

�إر�شادات الدليل

تكمن �أهمية الدليل في ما ي�أتي:

 ت�صميم مواقف تعليمية �إجرائية مخططة ،وفق نتاجات التعلم؛ ّواقعيا.
تمكن المعلم من تحقيقها
ًّ

 توظيف ا�ستراتيجيات تدري�س ت�ستند �إلى التعلم الن�شط ،وتنمية التفكير الناقد والإبداعي لدى الطلبة. التركيز على التعلم والتقويم الذاتي في بيئة تعليمية تدعم التعلم وتي�سره. تنمية جوانب �شخ�صية الطالب العقلية والمهارية والوجدانية. تنفيذ �أن�شطة تعلم ترتكز على المهارات الذهنية والح�سية والعاطفية ،ومهارات الحياة المختلفة.وداعما لتعلم الطلبة.
وموج ًها
مي�س ًرا
ّ
ً
 -توجيه الطلبة �إلى اال�ستفادة من دور المعلم ،بو�صفه ّ

 ربط الأن�شطة ال�صفية وا�ستراتيجيات التدري�س ،بم�صادر تكنولوجيا المعلومات واالت�صال المتاحة.المكونات:
ّ

يتكون دليل كتاب تاريخ العرب والعالم من �ست وحدات ،وتم تق�سيم مو�ضوع الوحدة لكل ف�صل ح�سب ما
ّ

مراعيا التطبيق
ينا�سبه من ح�ص�ص� ،سواء �أكانت منفردة �أم متتالية؛ لتمكين المعلم من التنفيذ في الغرفة ال�صفية
ً
وفق تنوع بيئات وم�صادر التعلم.
كيفية ا�ستخدام الدليل:
التعلم القبلي :ربط التعلم ال�سابق بالتعلم الالحق؛ لتحقيق التكامل الأفقي والر�أ�سي.
تت�ضمن مجموعة من الإجراءات والأ�ساليب والأن�شطة
ا�ستراتيجيات التدري�س� :آليات لتنفيذ مو�ضوع الدر�س،
ّ

المتنوعة التي تم بنا�ؤها وفق معايير تربوية مراعية �أنماط تعلم الطلبة ،وميولهم واهتماماتهم ،والفروق الفردية
لديهم� ،ضمن مواقف تعليمية ّ
تمكن المعلم من الإدارة ال�صفية الفاعلة ،وتوظيف اال�ستراتيجية بي�سر �ضمن
موارد التعلم المتاحة ،والوقت المحدد للح�صة.

م�صادر التعلم� :أدوات م�ستخدمة من موارد المدر�سة بو�صفها و�سائل لت�سهيل تنفيذ التعلم ،مع التركيز على
توظيف الموارد المتاحة كالمكتبة والخرائط التاريخية والجغرافية وم�صادر التعلم التكنولوجية والحا�سوبية
والإنترنت.
القيم واالتجاهات :البناء الوجداني في مو�ضوع الدر�س لتكمل البناء العقلي والمهاري ل�شخ�صية الطالب ،كما
�أن غر�س القيم واالتجاهات يح ّقق �أهدافًا بعيدة المدى من التعلم :كاالنتماء وحب الوطن ،ما ّ
ي�شكل الهوية

الوطنية المنفتحة على العالم بفكر �إيجابيٌ ،
يمكن الطالب من االنطالق للم�ستقبل بثقة.
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2
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11

اخلطة الف�صلية
عنوان الوحدة :النه�ضة العربية احلديثة .ال�صفحات)61-26( :

النتاجات

ي�ستوعب املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.

يقيم �أو�ضاع البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.
ّ
يو�ضح �أثر �سيا�سة الترتيك يف احلركة العربية.
ّ
يعدد االجتاهات ال�سيا�سية التي ظهرت يف البالد العربية.
ّ

يبينّ مظاهر النه�ضة العربية واجتاهاتها.
يبينّ �أثر اجلمعيات العربية يف �إيقاظ الوعي القومي العربي.

يتتبع املراحل التاريخية التي مرت بها الأمة العربية من قوة و�ضعف.
ّ
ي�ستنتج العوامل التي �ساعدت يف قيام النه�ضة العربية.

ي�ستخل�ص �أثر اال�ستعمار والهيمنة الأجنبية يف الأمة العربية.

يثمن جهود ال�رشيف احل�سني بن علي يف احلفاظ على الهوية العربية
ّ
والإ�سالمية.

يعي التكوين التاريخي للأمة العربية.

 -2خريطة الوطن

العربي.

� -3شبكة(الإنرتنت).

5-1
3-5
3-1
7-3
7-1

املواد والتجهيزات ا�سرتاتيجيات
التدري�س
(م�صادر التعلم)
 -1الكتاب املدر�سي.
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التقومي
اال�سرتاتيجيات

3- 1
3-4
1 -2
3-5

عدد احل�ص�ص 36 :الف�صل الدرا�سي الأول

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 �أ�شعر بالر�ضاعن:
------------------------------------------------ التحديات:--------------------------------------------------- مقرتحاتالتح�سني:
----------------------------------------------------

الفرتة الزمنية :من �شهر (� )9إلى �شهر ()11

�أن�شطة مرافقة

الأدوات  -1بالرجوع �إلى
3
مكتبة امل��در���س��ة،
2
يطـلب �إلى الطـلبة
3
كتابة تقرير يبي ّنون
ف��ي��ه ال���ف���رق بني
ال��ع��رب ال��ع��ارب��ة
والعرب امل�ستعربة.
 -2ي��ط��ل��ب �إل��ى
ال���ط���ل���ب���ة ع��م��ل
من�شورات يذكرون
ف��ي��ه��ا م��ن��ج��زات
ل�شخــ�صيـات ذات
ح��رك��ة �إ�صالحية
يف املجتمع العربي
م����ث����ل :رف���اع���ة
الطهطاوي.
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املبحث :تاريخ العرب والعامل.

		
عنوان الوحدة :اال�ستعمار.

الرقم

اخلطة الف�صلية
		
ال�صفحات)86-62(:

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

5-1
3-5
3-1
7-3
7-1

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

 -1الكتاب املدر�سي.
 -2خريطة العامل.
 -3خريطة الوطن
العربي.
� -4شبكة (الإنرتنت).

عدد احل�ص�ص:

التقومي

															

النتاجات

ي�ستوعب املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
يبينّ �أ�شكال الهيمنة اال�ستعمارية على الوطن العربي بعد
احلربني العامليتني الأولى والثانية.
يف�سرّ �أ�سباب انح�سار اال�ستعمار املبا�رش عن الوطن العربي.
يتتبع جذور الأطماع اال�ستعمارية الربتغالية يف البالد
ّ
العربية.
ي�ستنتج دوافع اال�ستعمار الأوروبي.
يتتبع مراحل تطور مفهوم اال�ستعمار.
ّ
يح ّلل �أهداف اال�ستعمار يف الوطن العربي و�أدواته.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

يقدر �أهمية امتالك القوة للحفاظ على ا�ستقالل الأمة
ّ
العربية.
ينبذ اال�ستعمار ب�شتى �أ�شكاله و�صوره.
يكت�سب القيم واالجتاهات واملهارات الواردة يف الوحدة.

� -أ�شعر بالر�ضا عن:

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

 مقرتحاتالتح�سني:

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

 -التحديات:

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

الوحدة

الت�أمل الذاتي حول

الف�صل الدرا�سي الأول
الفرتة الزمنية :من �شهر (� )12إلى �شهر ()1
�أن�شطة مرافقة

اال�سرتاتيجيات الأدوات  -1بالرج��وع �إلى
3
3- 1
مكتبـ��ة املدر�س��ة،
2
3-4
يطلب �إل��ى الطلبة
3
1 -2
كتاب��ة تقري��ر ع��ن
3-5
القائ��د نا��صر ابن
مر�شد اليعربي.
 -2بالع��ودة �إل��ى
خريطـــ��ة الوط��ن
العرب��ي ،يطل��ب
�إلى الطلبة تتبع �سري
حملة نابليون على
م�رص وبالد ال�شام.
 -3يطــل��ب �إل��ى
الطلب��ة كتابة تقرير
عن �أحمد ُعرابي.

الوحدة الأوىل :البالد العربية يف ع�صر الدولة العثمانية
عانت البالد العربية من �سوء �أحوالها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف �أواخر حكم الدولة العثمانية ،ما
كان له الأثر الأكرب يف حياة النا�س ،والعرب خا�صة .وازداد الظلم والطغيان بعد �أن ا�ستولى حزب االحتاد والرتقي
على احلكم يف الدولة العثمانية ،فقد مار�س االحتاديون �سيا�سة عن�رصية ا�ستبدادية جتاه العرب �أواخر احلكم العثماين،
ما �أدى �إلى بلورة فكرة القومية العربية .وقد �سعى العرب �إلى النهو�ض بالقومية العربية عن طريق الأدباء واملفكرين
الذين كان لهم الدور االكرب يف النه�ضة العربية احلديثة .وتتناول هذه الوحدة املو�ضوعات الآتية:
 �أحوال البالد العربية يف الع�رص العثماين. حركات الإ�صالح والتجديد يف الولة العثمانية. -عوامل �ضعف الدولة العثمانية وانهيارها.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا
يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من درا�سة الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
على �أن:
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
 ّيتعرف �أحوال البالد العربية يف �أواخر احلكم العثماين.
 ّ يف�سرّ �سبب �إحاطة العثمانيني للوطن العربي ،ب�سياج من العزلة عن الت�أثريات اخلارجية.يتتبع حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.
 ّيتتبع مراحل امتداد الدولة العثمانية يف الوطن العربي.
 ّ ي�ستخل�ص �أثر �سيا�سة الترتيك ال�سلبية يف الوطن العربي. ينبذ ال�سيا�سة العن�رصية واال�ستبدادية التي اتبعها حزب االحتاد والرتقي.يقدر دور ال�رشيف احل�سني بن علي ،يف تخلي�ص العرب من الظلم والطغيان العثماين.
 ّ يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.التعلم القبلي :كتاب التاريخ ،ال�صف العا�رش ،تاريخ الدولة العثمانية.
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الف�صل الأول:

أحوال البالد العربية في العهد العثماني

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

الحالة السياسية

احل�صة الأوىل:
النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ املعارك التي خا�ضها العثمانيون ،ل�ضم الواليات العربية �إلى �أمالك الدولة العثمانية. يعينّ على خريطة الوطن العربي ،الواليات العربية والإ�سالمية يف تلك الفرتة. ي�ستنتج �سبب تردي الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والفكرية يف البالد العربية. يبينّ �سمات احلكم العثماين يف البالد العربية. يف�سرّ �سبب تراجع الزراعة وال�صناعة والتجارة يف البالد العربية يف ظل احلكم العثماين. -ي�ؤمن ب�أهمية ال�صناعات املحلية يف دعم االقت�صاد.

املفاهيم وامل�صطلحات

املماليك ،ال�صفويون ،الزعامات املحلية ،احلكم املركزي ،نظام الإقطاع احلربي ،نظام االلتزام.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 الت�أكيد على الوحدة العربية. -الإميان ب�أهمية االقت�صاد الوطني يف دعم الدولة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات). التفكري الناقد.11

خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س وذلك بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف ّ
متكنت الدولة العثمانية من �ضم البالد
التعلم القبليّ :
العربية �إلى حكمها؟
يدون النتاجات على اللوح ،ويعر�ض
 -1يتلقّى الإجابات من الطلبة بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س ،ثم ّ
خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية.
يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•من هم العثمانيون؟
• ِ�صف و�ضع البالد العربية قبيل احلكم العثماين.
•عينّ على اخلريطة الواليات العربية التي كانت قائمة قبل جميء العثمانيني.
�سم املعارك التي ح�صلت بني العثمانيني واملماليك ،ونتج عنها �ضم البالد العربية.
• ِّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويعطي كل جمموعة ورقة
ويحدد الزمن لكل جمموعة:
قائدا لكل جمموعة،
ً
ّ
عمل خا�صة بها ،ويعينّ
املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة ب�سمات احلكم العثماين، ،و�إالجابة عن الأ�سئلة الواردة فيها:
•ما املق�صود بالزعامات املحلية؟
• ملاذا حر�ص العثمانيون على �إبقاء الزعامات املحلية؟
• ما نظام احلكم الذي اتبعته الدولة العثمانية يف البالد العربية؟
• ف�سرّ �سبب �ضعف ت�أثري احلكم العثماين على املجتمعات العربية.
املجموعة ( :)2قراءة الن�ص الوارد يف ال�صفحة ( )10من الكتاب املدر�سي وحتليله ،والإجابة عن الأ�سئلة
الواردة فيها:
•ف�سرّ �سبب جلوء العثمانيني �إلى تعيني الزعماء املحليني حكا ًما لها يف الواليات العربية.
• �إلى متى ا�ستمرت هذه ال�سيا�سة يف البالد العربية؟
التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية للبالد العربية؟ ملاذا؟
• هل حاول العثمانيون
ّ
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة ب�أ�سباب ت�أخر الزراعة يف البالد العربية يف ظل احلكم
العثماين ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•كيف نظر العثمانيون �إلى الأرا�ضي التي �سيطروا عليها؟
•ما املق�صود بنظام الإقطاع احلربي؟
•ملاذا فر�ضت ال�رضائب على الأرا�ضي الزراعية؟
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• اذكر الطريقة التي كان يتم بها جباية ال�رضائب.
و�ضح املق�صود بنظام االلتزام.
• ّ
تدون كل جمموعة الأفكار الرئي�سة على اللوح ،ويتم مناق�شتها من قبل املعلم والطلبة.
ّ -5
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،وتتم الإجابة عنها من قبل الطلبة
التقومي اخلتاميّ :
ب�شكل فردي �أو جماعي.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء. �أداة التقومي� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

1

يف�سر المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يعدد الواليات العربية والإ�سالمية في تلك الفترة.
ّ

3

يبين المعارك التي خا�ضها العثمانيون ،التي نتج عنها �ضم
ّ
الواليات العربية �إلى �أمالك الدولة العثمانية.

4

ي�ستنتج �أ�سباب تردي الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والفكرية في البالد العربية.

5

يبين �سمات الحكم العثماني في البالد العربية.
ّ

6

جيد
ممتاز
جدا
ًّ

جيد

مقبول

يف�سر �سبب اهتمام العثمانيين بالزعامات المحلية في البالد
ّ
العربية.

7

يو�ضح الحالة االقت�صادية في البالد العربية �إبان الحكم
ّ
العثماني.

8

يعدد ال�صناعات في البالد العربية �إبان الحكم العثماني.
ّ

13

الأن�شطة الإ�ضافية

تو�ضح �سمات احلكم العثماين يف البالد العربية.
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية ّ
تقريرا يف �أحد املوا�ضيع الآتية:
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً
 دور الزعامات املحلية يف البالد العربية. -الزراعة يف البالد العربية يف ظل احلكم العثماين.

 wالربط بني املو�ضوع واحلياة العامة
يربط املعلم بني الأحوال االقت�صادية يف بع�ض البالد العربية يف ظل احلكم العثماين ،وحالها يف الوقت
احلا�رض يف ظل الظروف الراهنة التي نعي�شها.
w

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبد الكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان،الأردن2008 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -عبد الكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان،الأردن2008 ،م.

� wإجابة �أ�سئلة املحتوى
 ما �أ�سباب تدهور الإنتاج الزراعي؟•القحط واجلراد والفقر.
•كرثة ال�رضائب.
•انعدام الأمن.
•ا�ستخدام �أدوات تقليدية يف الزراعة.
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الف�صل الأول:

أحوال البالد العربية في العهد العثماني
التجارة والحالة األجتماعية

احل�صة الثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�صف الأو�ضاع التجارية يف البالد العربية قبل جميء احلكم العثماين. ي�ستخل�ص �أ�سباب تراجع التجارة يف البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية. ي�ص ّنف �أنواع ال�رضائب التي فر�ضها العثمانيون يف دولتهم.تكون منها املجتمع العربي يف عهد الدولة العثمانية.
 ّيعدد الفئات التي ّ
 يف�سرّ عدم تدخل الدولة العثمانية يف املعتقدات الدينية والعادات والتقاليد يف املناطق التابعة لها. -يدرك �أهمية التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني يف متا�سك املجتمع.

املفاهيم وامل�صطلحات

طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ال�رضائب ،الر�سوم� ،رضيبة الع�رش� ،رضيبة امل�سقفات ،ال�رضيبة العرفية ،عامة
ال�شعب ،الفئة العليا.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،خريطة الوطن ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 �إدراك �أهمية الو�ضع االقت�صادي للدولة يف بقائها وا�ستمرارها. -الإميان ب�أهمية التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني يف متا�سك املجتمع.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات) -التفكري الناقد.
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خطوات تنفيذ الدر�س

ويوجه ال�س�ؤال
ميهد املعلم للدر�س عن طريق مراجعة الدر�س ال�سابق وربطه بالدر�س احلايل،
التعلم القبليّ :
ّ
الآتي :ما عالقة كل من الزراعة وال�صناعة بالن�شاط التجاري؟
ويدون النتاجات على اللوح،
 -1يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
ويعر�ض خريطة العامل ال�سيا�سية.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
• ما الطرق التجارية التي �سلكها العرب؟
• اذكر ال�سبب الأ�سا�سي لرتاجع التجارة العربية الإ�سالمية يف القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي.
•عينّ على اخلريطة طريق البخور التجاري.
•عينّ على اخلريطة طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح.
 -3با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويعطي كل جمموعة ورقة
ويحدد الزمن لكل جمموعة:
قائدا لكل جمموعة،
ً
ّ
عمل خا�صة بها ،ويعينّ
املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة يف الأو�ضاع التجارية يف البالد العربية ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
•ما �أنواع التجارة التي كانت �سائدة يف البالد العربية؟
•بني �أ�سباب تراجع التجارة يف البالد العربية؟
حتول الطريق التجاري عن العامل الإ�سالمي على الأو�ضاع التجارية؟
•كيف �أ ّثر ّ
بع�ضا.
�سم البلدان العربية التي �أقامت عالقات جتارية مع بع�ضها ً
• ِّ
•ا�ستخل�ص العوامل التي �ساعدت على ن�شاط التجارة الداخلية بني البالد العربية.
املجموعة ( :)2البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالر�سوم وال�رضائب يف البالد العربية يف ظل احلكم العثماين،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما الفرق بني الر�سوم وال�رضائب؟
اً
جدول تبينّ فيه �أنواع ال�رضائب التي فر�ضت على التجارة يف البالد العربية.
�صمم
• ّ
•ا�ستنتج طرائق جمع ال�رضائب من النا�س.
• هل توجد �رضائب �أخرى فر�ضتها الدولة العثمانية؟
•اعقد مقارنة بني ال�رضائب يف الدولة العثمانية وال�رضائب يف وقتنا احلايل.
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بفئات املجتمع يف البالد العربية يف ظل احلكم العثماين،
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والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عدد فئات املجتمع يف الدولة العثمانية.
• ّ
•ا�ستخل�ص امتيازات الفئة العليا.
�سم الفئات التي تكون منها عامة ال�شعب.
• ِّ
• ما �سبب عدم تدخل الدولة العثمانية يف املعتقدات الدينية والعادات والتقاليد يف املناطق التابعة
لها؟
املجموعة ( :)4الرجوع �إلى املكتبة ،و�إعداد تقرير حول الفئات التي �ضمها املجتمع العثماين ومميزات
كل فئة منها ،ومقارنتها بفئات املجتمع يف الع�رص احلايل.
تدون كل جمموعة الأفكار الرئي�سة على اللوح ،ويتم مناق�شتها من قبل املعلم والطلبة.
ّ -4
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،وتتم الإجابة عنها من قبل الطلبة
التقومي اخلتاميّ :
ب�شكل فردي �أو جماعي.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي  :التقومي املعتمد على الذات
�أداة التقومي  :قائمة ال�شطب
الرقم

الأداء

1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

�أ�صف الأو�ضاع التجارية في البالد العربية قبل مجيء الحكم العثماني.

3

�أ�ستخل�ص �أ�سباب تراجع التجارة في البالد العربية في عهد الدولة العثمانية.

4

�أذكر �أنواع ال�ضرائب التي فر�ضها العثمانيون في دولتهم.

5

تكون منها المجتمع العربي في عهد الدولة العثمانية.
� ّ
أعدد الفئات التي ّ

6

نعم

ال

أف�سر عدم تدخل الدولة العثمانية في المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد
� ّ
في المناطق التابعة لها.
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الأن�شطة الإ�ضافية

تو�ضح فئات املجتمع العثماين يف البالد العربية.
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية ّ
ن�شاط �إثرائي :يبحث الطلبة يف �أثر الك�شوفات اجلغرافية يف التجارة يف البالد العربية.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة
يربط املعلم بني التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني الذي �ساد يف املجتمع العثماين ،و�أثره يف متا�سك املجتمع،
وبينّ ما تعاين منه بع�ض املجتمعات من متزق ،يف ظل الظروف الراهنة ب�سبب الطائفية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:

 علي ال�صالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهو�ض و�أ�سباب ال�سقوط ،املكتبة الوطنية،ط2001,1م�صادر �إ�ضافية للمعلم :
 -علي ال�صالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهو�ض و�أ�سباب ال�سقوط ،املكتبة الوطنية،ط2001,1

�إجابات �أ�سئلة املحتوى

 ا�ستخل�ص �أ�سباب تراجع التجارة يف البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.وحتول طرق التجارة عن العامل اال�سالمي منذ العهد
• اكت�شاف طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح جنوب �إفريقياّ ،
اململوكي.
• �سوء طرق املوا�صالت.
• الفقر العام لل�سكان.
• اال�ضطرابات ال�سيا�سية وانعدام الأمن.
تعر�ض القوافل التجارية لهجمات الل�صو�ص وقطاع الطرق.
• ّ
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الف�صل الأول:

أحوال البالد العربية في العهد العثماني
الحالة الثقافية والفكرية

احل�صة الثالثة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س
 ّ يبينّ �سبب اختيار �إ�ستانبول عا�صمة الدولة العثمانية مرك ًزا للحياة العلمية والثقافية. ي�ستنتج �سبب عدم اهتمام الدولة العثمانية باللغة والثقافة العربية.يو�ضح دور الأزهر ال�رشيف يف احلياة الثقافية والفكرية.
 ّ يف�سرّ �سبب ازدهار اجلامع الأزهر يف الع�رصين الأيوبي واململوكي.يثمن دور الأدباء والعلماء واملفكرين يف النهو�ض بالأمة.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ال�رضائب ،الر�سوم� ،رضيبة الع�رش� ،رضيبة امل�سقفات ،ال�رضيبة العرفية ،عامة
ال�شعب ،الفئة العليا.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،خريطة الوطن ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة�،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 �إدراك �أهمية الو�ضع االقت�صادي للدولة يف بقائها وا�ستمرارها. -الإميان ب�أهمية التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الديني يف متا�سك املجتمع.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش.انتق زميلاً � ،شارك)
 التعلم الن�شط؛ (فكرِ ، -التفكري الناقد.
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خطوات تنفيذ الدر�س
التعلم القبلي :التمهيد للدر�س عن طريق مراجعة الدر�س ال�سابق وربطه بالدر�س احلايل ،وتوجيه ال�س�ؤال
الآتي :ما دور كل من العلماء والأدباء والأئمة يف املجتمع يف الع�رص العثماين؟
ويدون النتاجات على اللوح،
 -1يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
ويعر�ض خريطة الوطن العربي.
يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية للتدري�س املبا�رشّ ،
•ما ا�سم عا�صمة الدولة العثمانية؟
•هل ما زالت �إ�ستانبول حتتفظ مبكانتها يف الع�رص احلايل؟
•ملاذا �أ�صبحت �إ�ستانبول مرك ًزا للحياة العلمية والثقافية؟
 -3با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ،يك ّلف �أحد الطلبة بتقدمي عر�ض �شفوي عن �أهم
املراكز الدينية الكربى التي حافظت على الثقافة واللغة العربية ،ثم يك ّلف �أحد الطلبة بت�صميم خريطة
تت�ضمن �أ�سماء هذه املراكز على اللوح.
مفاهيمية
ّ
يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)؛ ّ
و�ضح دور الأوقاف يف ا�ستمرار املراكز الثقافية.
• ّ
عدد العلوم التي كانت تدر�س يف هذه املراكز الدينية.
• ّ
•رتّب هذه املراكز ح�سب �أهميتها يف العامل الإ�سالمي.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -6با�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الناقد وحتليل الن�صو�ص ،يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بقراءة الن�ص املوجود
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
يف ال�صفحة ( )13من الكتاب املدر�سي قراءة جهرية،
ّ
•عينّ على اخلريطة املدينة التي يوجد فيها اجلامع الأزهر.
•متى �أن�شىء اجلامع الأزهر؟
•من قام ب�إن�شائه؟
•ا�ستنتج الغاية من �إن�شائه.
•ف�سرّ �سبب ازدهار اجلامع الأزهر يف الع�رصين الأيوبي واململوكي.
•هل ما زال اجلامع الأزهر يحتفظ مبكانته حتى اليوم؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،ويطلب �إلى الطلبة الإجابة عنها,
التقومي اخلتاميّ :
وبالتعاون مع الطلبة يجيب املعلم عن الأ�سئلة يف نهاية الف�صل ال�صفحة (.)14
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الذات.
�أداة التقومي :قائمة ال�شطب.
الرقم

نعم

الأداء

1

أو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
� ّ

2

�أبينّ �سبب اختيار �إ�ستانبول عا�صمة الدولة العثمانية مرك ًزا للحياة العلمية والثقافية.

3

�أ�ستنتج �سبب عدم اهتمام الدولة العثمانية بالثقافة واللغة العربية.

4

أعدد املراكز الدينية والثقافية يف الواليات العربية.
� ّ

5

أو�ضح دور الأزهر ال�رشيف يف احلياة الثقافية والفكرية.
� ّ

6

�أف�سرّ �سبب ازدهار اجلامع الأزهر يف الع�رصين الأيوبي واململوكي.

ال

�أن�شطة �إ�ضافية

ل الطلبة يف اخلريطة املفاهيمية الآتية� ،أ�سماء املراكز الدينية يف الواليات الإ�سالمية.
ن�شاط عالجي :مي أ
املراكز الدينية يف الواليات الإ�سالمية:
القاهرة
--------------

تون�س
--------------

الحجاز
--------------

بيت المقد�س
--------------

العراق
--------------

دم�شق
--------------

تقريرا عن جامع الزيتونة �أو اجلامع الأموي ،ودورهما يف احلياة العلمية.
ن�شاط �إثرائي :يكتب �أحد الطلبة �أحد
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

اربط بني دور املراكز العلمية يف الع�رص العثماين ،والدور الذي تقوم به املراكز العلمية يف اجلامعات يف
الوقت احلا�رض.

21

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد عدنان البخيت ،بحوث يف تاريخ بالد ال�شام يف العهد العثماين ,عمان ،الأردن1992،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -محمد عدنان البخيت ،بحوث يف تاريخ بالد ال�شام يف العهد العثماين ،عمان ،الأردن1992،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1بني �أ�سباب ما ي�أتي :
أ� – اعتماد العثمانيني منذ القرن الثامن ع�رش امليالدي على الزعماء املحليني يف البالد العربية.
لإقناع الأهايل ب�أن حكامهم منهم ،ومن �أجل �إر�ضاء الزعماء املحليني املتنفذين يف املنطقة ،و�ضمان والئهم
للدولة ،وحلفظ الأمن يف مناطقهم.
ب -تراجع الزراعة يف البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.
ب�سبب القحط واجلراد ،والفقر وكرثة ال�رضائب وانعدام الأمن ،وا�ستخدام �أدوات تقليدية يف الزراعة.
جـ -تراجع التجارة اخلارجية يف البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.
وحتول طرق التجارة عن العامل الإ�سالمي منذ عهد
اكت�شاف طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح جنوب �إفريقياّ ،
املماليك ,و�سوء طرق املوا�صالت ،والفقر العام لل�سكان ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية وانعدام الأمن ،وتعر�ض
القوافل التجارية لهجمات الل�صو�ص وقطاع الطرق.
د -كانت �إ�ستانبول مرك ًزا للحياة الثقافية والعلمية يف الدولة العثمانية.
 -ب�سبب هجرة كثري من �أدباء وعلماء ومفكري البالد العربية �إليها ،الذين ن�شطوا يف التدري�س والت�أليفباللغتني العربية والرتكية.
 -جتمعت يف مكتباتها وم�ساجدها املخطوطات العربية والثقافية يف �شتى نواحي املعرفة. -2اذكر ما ي�أتي :
�أ � -أنواع ال�رضائب التي فر�ضها العثمانيون يف دولتهم.
• �رضائب تفر�ض على الأرا�ضي و�إنتاجها مثل �رضيبة الع�رش ،والر�سوم على املوا�شي واملطاحن ومعا�رص
الزيتون ،و�رضيبة امل�سقّفات التي تفر�ض على املباين ال�سكنية.
• �رضائب تفر�ض على الفالحني واحلرفيني والتجار ،و�رضيبة الر�أ�س (اجلزية) التي تفر�ض على �أهل الذمة
من امل�سيحيني واليهود.
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 -3ال�رضائب ال ُعرفية التي تفر�ض يف �أوقات طارئة مثل احلروب.
 -4املكو�س ،وهي ر�سوم تفر�ض على التجار يف مواقع محددة على الطرق التجارية واملوانئ.
تكون منها املجتمع العربي يف عهد الدولة العثمانية.
ب -الفئات التي ّ
 -1الفئة العليا� :أ�صحاب االمتيازات من احلكام والأمراء املحليني والأ�رشاف ،وهم الذين ينت�سبون
للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،والإقطاعيون ،والعلماء ورجال الدين ،وقد �أعفوا من ال�رضائب.
 -2فئة عامة ال�شعب :من الفالحني وال�ص ّناع والتجار ورعايا الدولة من غري امل�سلمني ،وكانوا يدفعون
ال�رضائب.
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الف�صل الثاين

حركات اإلصالح والتجديد في الدولة العثمانية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

احل�صة الأوىل

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ �أ�سباب ظهور حركات اال�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.يتتبع املراحل التي مرت بها حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.
 ّيعدد الإ�صالحات املدنية والع�سكرية التي قام بها ال�سلطان محمود الثاين.
 ّ يف�سرّ �سبب �إ�صدار ال�سلطان عبد املجيد الأول خط (مر�سوم) �رشيف كلخانة ،وخط (مر�سوم) التنظيماتاخلريية.
اً
جدول يبينّ فيه مراحل حركات الإ�صالح والتجديد.
ي�صمم
 ّ -يدرك �أهمية امل�ساواة يف ا�ستقرار املجتمع.

املفاهيم وامل�صطلحات

حركات الإ�صالح والتجديد ،خط �رشيف كلخانة ،خط التنظيمات اخلريية ،الر�شوة واملح�سوبية ،املحاكم
املختلطة

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 الت�أكيد على الدميقراطية يف تنظيم املجتمع وتطوره.� -إدراك �أهمية امل�ساواة يف ا�ستقرار املجتمع.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات) التفكري الناقد.24

خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي� :صف الأو�ضاع الإدارية وال�سيا�سية يف الدولة
التعلم القبليّ :
العثمانية يف القرن التا�سع ع�رش.
ويدون النتاجات على اللوح،
 -1يتلقّى الإجابات من الطلبة ،ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
ويعر�ض خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية.
يوجه الأ�سئلة الآتية.
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
و�ضح املق�صود بحركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.
• ّ
•متى بد�أت هذه احلركات؟
•ما �أ�سباب ظهور حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية؟
•اذكر املراحل التي مرت بها حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.
و�ضح املق�صود مبرحلة التنظيمات العثمانية.
• ّ
•ما العوامل اخلارجية التي �أ�سهمت يف ظهور حركات اال�صالح والتجديد؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويعطي كل جمموعة
ويحدد الزمن لكل جمموعة:
قائدا لكل جمموعة
ً
ّ
ورقة عمل خا�صة بها ،ويعينّ
املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة باملراحل التي مرت بها حركات الإ�صالح والتجديد
يف الدولة العثمانية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود مبرحلة �إ�صالح اجلي�ش العثماين.
• ّ
•بينّ الأخطار التي �أدت الى �إ�صالح اجلي�ش العثماين.
•اذكر �أنواع اال�صالحات الع�سكرية.
عدد الإ�صالحات املدنية والع�سكرية التي قام بها ال�سلطان محمود الثاين.
• ّ
املجموعة ( :)2البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة مبر�سوم (خط) �رشيف كلخانة ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
�سم ال�سلطان الذي �أ�صدر هذا املر�سوم.
• ِّ
•ملاذا �أ�صدر ال�سلطان عبد املجيد الثاين مر�سوم �رشيف كلخانه؟
•اذكر بنود خط (مر�سوم) �رشيف كلخانة.
و�ضح اجلوانب التي ت�ضمنها هذا املر�سوم.
• ّ
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بخط (مر�سوم ) التنظيمات اخلريية ،والإجابة
25

عن الأ�سئلة الآتية:
•اذكر ا�سم ال�سلطان الذي �أ�صدر هذا املر�سوم.
•بينّ �أ�سباب قيام ال�سلطان عبد املجيد التاين ب�إ�صدار هذا املر�سوم.
عدد بنود مر�سوم التنظيمات اخلريية.
• ّ
املجموعة ( :)4البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالإ�صالحات التي وردت يف خط (مر�سوم) التنظيمات
اخلريية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•بينّ الإ�صالحات التي كانت ل�صالح املواطنني العثمانيني.
•ما اجلوانب التي ت�ضمنها هذا املر�سوم؟
•هل كفل هذا املر�سوم حقوق رعايا الدولة العثمانية؟
•ما �أهمية امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنني العثمانيني والأجانب؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة
 -5بعد انتهاء عمل املجموعات ،يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شهاّ ،
ملخ ً�صا للأفكار الواردة يف الدر�س.
على اللوح ،ويعمل ّ
يوجه املعلم �أ�سئلة متع ّلقة بالدر�س ،ويناق�شها مع الطلبة ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتدوين
التقومي اخلتاميّ :
الإجابات على اللوح.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الذات
�أداة التقومي :قائمة ال�شطب
الرقم

الأداء

1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

أف�سر �أ�سباب ظهور حركات الإ�صالح والتجديد في الدولة العثمانية.
� ّ

3

أتتبع المراحل التي مرت بها حركات الإ�صالح والتجديد في الدولة العثمانية.
� ّ

4

�أ�ص ّنف الأخطار التي �أدت الى �إ�صالح الجي�ش العثماني �إلى نوعين :داخلية وخارجية.

5

أعدد الإ�صالحات المدنية والع�سكرية التي قام بها ال�سلطان محمود الثاني.
� ّ

6

أف�سر �سبب �إ�صدار ال�سلطان عبد المجيد الأول خط (مر�سوم) �شريف كلخانة.
� ّ

7

أو�ضح �سبب �إ�صدار ال�سلطان عبد المجيد الأول خط (مر�سوم) التنظيمات الخيرية.
� ّ
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نعم

ال

�أن�شطة �إ�ضافية

اً
يبينون فيه مراحل حركات اال�صالح والتجديد.
ي�صمم الطلبة
ن�شاط عالجيّ :
جدول ّ
عر�ضا يت�ضمن املراحل
يعد الطلبة ً
ن�شاط اثرائي :با�ستخدام احلا�سوب ،وعن طريق برجمية (العر�ض التقدميي)؛ ّ
التي مرت بها حركات الإ�صالح والتجدبد.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
اربط بني حقوق املواطنني يف املجتمع العثماين ،وحقوق املواطنني يف املجتمع الأردين يف الوقت احلا�رض كما
كفلها الد�ستور.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:

 محمد عدنان البخيت ،بحوث يف تاريخ بالد ال�شام يف العهد العثماين ،اجلامعة الأردنية ،عمان1992 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم :
 -عبد الكرمي الغرابية ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2008 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى

� -1صنّف الأخطار التي �أدت الى �إ�صالح اجلي�ش العثماين �إلى داخلية وخارجية.
داخلية:
 حالة ال�ضعف والف�ساد ال�سيا�سي الذي �آلت �إليه الدولة العثمانية.خارجية :
 تدخّ ل الدول الأوروبية يف �ش�ؤون الدولة العثمانية الداخلية. الهزائم املتكررة التي �أحلقتها الدول الأوروبية بالدولة العثمانية.ني الإ�صالحات التي كانت ل�صالح املواطنني العثمانيني.
 -2ب ّ
عد رعايا الدولة العثمانية جميعهم ،مت�ساوين يف احلقوق والواجبات ،مهما اختلفت ديانتهم ومذاهبهم.
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الف�صل الثاين

حركات اإلصالح والتجديد في الدولة العثمانية
قانون الواليات 1864م

احل�صة الثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�ستخل�ص �سبب �إ�صدار قانون الواليات من قبل ال�سلطان عبد العزيز.يو�ضح �أهم الإ�صالحات الإدارية التي ا�شتمل عليها قانون الواليات.
 ّ ي�ستنتج �سبب �إ�صدار ال�سلطان عبد احلميد الثاين القانون الأ�سا�سي. يبينّ الإ�صالحات التي ا�شتمل عليها القانون الأ�سا�سي. -ي�ؤمن ب�أهمية وجود الد�ستور يف تنظيم عمل ال�سلطات الثالث.

املفاهيم وامل�صطلحات

القانون الأ�سا�سي ،احلاكم الإداري ،مرحلة امل�رشوطية ،الدميقراطية� ،أبي الد�ستور ،محمد علي با�شا،
احلكم الفردي اال�ستبدادي ،ال�سخرة.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 الت�أكيد على الدميقراطية يف تنظيم املجتمع وتطوره. -الإميان ب�أهمية وجود الد�ستور يف تنظيم عمل ال�سلطات الثالث.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات). -التفكري الناقد؛ (حتليل الن�صو�ص).
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خطوات تنفيذ الدر�س

ويوجه ال�س�ؤالني الآتيني:
ميهد املعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل،
التعلم القبليّ :
ّ
تتبع املراحل التي مرت بها حركة الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.
• ّ
•ما املرا�سيم التي ت�ضمنتها مرحلة التنظيمات العثمانية؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح ،ويعر�ض خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية.
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويعطي كل جمموعة
ورقة عمل خا�صة بها ،وبا�ستخدام ا�سرتاتيجية الر�ؤو�س املرقمة التي تقوم على (�إعطاء كل طالب يف
خا�صا به ،وال مانع من تكرار الأرقام يف املجموعات ،عدد املجموعات ( ،)4وعدد
رقما ًّ
كل جمموعة ً
الطلبة ( )6يف كل جمموعة ،بذلك يكون رقم الطلبة يف كل جمموعة من ( ،)6-1وعند اختيار طالب
للإجابة ن�سمي رقمه ورقم جمموعته ،مثال :الطالب رقم ( )5املجموعة الثانية� ،أو الطالب رقم ()6
وحدد الزمن لكل جمموعة كما ي�أتي:
ً
قائدا لكل جمموعة ّ
املجموعة الأولى ،ويعينّ
املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتعلقة باملر�سوم الثالث من مرحلة التنظيمات العثمانية وهو
قانون الواليات ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•متى �صدر قانون الواليات؟
•ا�ستخل�ص الهدف من �إ�صداره.
و�ضح �أهم الإ�صالحات االدارية التي ا�ستحدثها ال�سلطان عبد العزيز من �أجل �إدارة �ش�ؤون الواليات
• ّ
العثمانية.
•مادور الأهايل يف تطبيق قانون الواليات؟
املجموعة ( :)2البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة باملرحلة الرابعة من مراحل حركات الإ�صالح والتجديد،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�سم املرحلة الرابعة من مراحل حركات الإ�صالح والتجديد.
• ِّ
•مباذا متيزت هذه املرحلة؟
و�ضح املق�صود بالقانون الأ�سا�سي الذي �أ�صدره ال�سلطان عبد احلميد الثاين.
• ّ
ت�ضمنها القانون الأ�سا�سي
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتعلقة باحلقوق واالمتيازات التي ّ
الذي �أ�صدره ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح احلقوق واالمتيازات اخلا�صة بال�سلطان و�أ�رسته.
• ّ
•ا�ستنتج املق�صود باملجل�س العمومي.
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•ملاذا وافق ال�سلطان عبد احلميد الثاين على توقيع بنود الد�ستور اجلديد؟
•ف�رس �سبب �إيقاف العمل بالد�ستور اجلدبد ،ونفي ال�صدر الأعظم �إلى خارج البالد؟
املجموعة (� :)4إح�ضار مواد الد�ستور الأردين �إلى ال�صف ،وتدوين بع�ض املواد املتع ّلقة بحقوق املواطن
الأردين وحرياته العامة ،بعد االنتهاء من ذلك يك ّلف �أحد طلبة املجموعة بقراءة ذلك �أمام بقية الطلبة يف
ال�صف.
 -3للإجابة عن الأ�سئلة املوجودة يف �أوراق العمل التي مت توزيعها على املجموعات ،يختار املعلم الطلبة
ب�شكل ع�شوائي بح�سب رقم كل طالب ورقم جمموعته.
 -4بعد انتهاء عمل املجموعات ،يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها، ،ويدون الإجابات ال�صحيحة
على اللوح.
يوجه املعلم �أ�سئلة مختلفة متعلقة بالدر�س ،وناق�ش الإجابات مع الطلبة ،
التقومي اخلتاميّ :
ويجيب الطلبة بالتعاون مع املعلم �أ�سئلة نهاية الف�صل يف ال�صفحة ( )18من الكتاب املدر�سي.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي � :سلم التقدير
الرقم
1

الأداء
يف�سر المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

ي�ستخل�ص �سبب �إ�صدار قانون الواليات من قبل
ال�سلطان عبد العزيز.

3

يو�ضح �أهم الإ�صالحات الإدارية التي ا�شتمل عليها
ّ
قانون الواليات.

4

ي�ستنتج �سبب �إ�صدار ال�سلطان عبد الحميد الثاني
القانون الأ�سا�سي.

5

يبين الإ�صالحات التي ا�شتمل عليها القانون الأ�سا�سي .
ّ

30

ممتاز

جيد
جدا
َّ

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :ميلأ الطلبة مراحل حركات الإ�صالح والتجديد ،يف اجلدول الآتي
مراحل حركات الإ�صالح والتجديد:
 -1مرحلة ----------------------------------------------------------------------
 -2مرحلة ----------------------------------------------------------------------
 -3مرحلة ----------------------------------------------------------------------
تقريرا حول القانون الأ�سا�سي يف الدولة العثمانية.
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة
 يربط املعلم بني �أهمية الد�ستور وتنظيم عمل ال�سلطات الثالث يف الع�رص العثماين ،والد�ستور الأردينودوره يف تنظيم ال�سلطات الثالث يف الع�رص احلديث.
 بالتعاون مع معلمكّ ،نظم �أنت وزمال�ؤك زيارة �إلى جمل�س الأمة ،لالطالع على الدور الت�رشيعي ملجل�س
الأمة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد عدنان البخيت ،بحوث يف تاريخ بالد ال�شام يف العهد العثماين ،عمان ،الأردن1992 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 وثيقة الد�ستور الأردين. -عبد الكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2008 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي :
ّ -1
خط �رشيف كلخانة :مر�سوم �أ�صدره ال�سلطان عبد املجيد الأول ( 1861 – 1839م) ،يف الفرتة التي
كان على خالف مع محمد علي با�شا وايل م�رص ،ب�سبب �سيطرته على بالد ال�شام؛ من �أجل �أن ي�ضمن
ت�أييد الدول الأوروبية ودعمها له �ضد محمد علي.
قانون الواليات� :صدر يف عهد ال�سلطان عبد العزيز (1876-1861م) ،وكان يهدف �إلى حتديث
التنظيمات الإدارية املتبعة يف الدولة العثمانية ،ومبوجبه �أ�صبح يف كل والية والٍ ي�ساعده موظفون
مخت�صون بال�ش�ؤون الإدارية واملالية والتعليم والق�ضاء والأ�شغال العامة والزراعة ،ويقدمون له
امل�ساعدة.
حدد فيه حقوق وامتيازات
 القانون الأ�سا�سي :قانون �أ�صدره ال�سلطان عبد احلميد الثاين عام 1876مّ ،ال�سلطان و�أ�رسته ووراثة العر�ش ،واحلقوق العامة لرعايا الدولة الذين �أطلق عليهم ا�سم عثمانيني
بغ�ض النظر عن ديانتهم و�أجنا�سهم ،و�ألغى م�صادرة الأموال وممار�سات التعذيب وال�سخرة ،و�أعلن
ت�أ�سي�س جمل�س عمومي.
 -2اذكر �أ�سباب قيام حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة العثمانية.
�أ -حالة ال�ضعف والف�ساد التي و�صلت �إليها الدولة العثمانية.
ب -تدخّ ل الدول الأوروبية يف �ش�ؤونها الداخلية.
جـ -الهزائم املتكررة التي �أحلقتها الدول الأوروبية بها.
 -3بينّ الإ�صالحات الع�سكرية واملدنية التي قام بها ال�سلطان محمود الثاين.
�أ -ت�أ�سي�س جي�ش قوي واقتبا�س النظم الأوروبية احلديثة.
ب� -إن�شاء فرق ع�سكرية جديدة لإعادة الفعالية الع�سكرية للقوات العثمانية.
 -4ما بنود خط �رشيف كلخانة عام 1839م؟
�أ -املحافظة على �أرواح النا�س و�أموالهم وممتلكاتهم مهما كانت ديانتهم.
ب� -إ�صالح الإدارة ،والق�ضاء على الر�شوة واملح�سوبية.
جـ -تنظيم جباية ال�رضائب و�إلغاء نظام االلتزام.
د -و�ضع نظام محدد للخدمة الع�سكرية.
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 -5قارن بني خط التنظيمات اخلريية عام 1856م ،واملرحلة امل�رشوطية (الد�ستور) من حيث:
�أ -تاريخ الإ�صدار1856 :م1876 ،م.
ب -نتيجة زيادة �ضغط الدول الأوروبية على الدولة العثمانية؛ للقيام مبزيد من الإ�صالحات ،و�إبعاد
تدخلهم يف �ش�ؤون الدولة ملواجهة خطر الدول الأوروبية.
وعد جميع رعايا الدولة
جـ�-إجراء ا�صالحات �شاملة يف الأمور املالية واملوا�صالت والتعليمّ ،
العثمانية مت�ساوين يف احلقوق والواجبات ،و�إن�شاء محاكم مختلطة للف�صل يف الق�ضايا املدنية
وحدد فيه حقوق وامتيازات ال�سلطان و�أ�رسته
واجلنائية ،وال�سماح للأجانب بحق التملك،
ّ
ووراثة العر�ش ،واحلقوق العامة لرعايا الدولة الذين �أطلق عليهم ا�سم عثمانيني بغ�ض النظر عن
ديانتهم و�أجنا�سهم ،و�ألغى م�صادرة الأموال وممار�سات التعذيب وال�سخرة.
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الف�صل الثالث:

عوامل ضعف الدولة العثمانية وانهيارها

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

احل�صتان :الأوىل والثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيعدد عوامل �ضعف الدولة العثمانية.
 ّ يبينّ �أثر ات�ساع الدولة العثمانية يف �ضعفها.تو�سعت فيها الدولة العثمانية.
 يعينّ على خريطة العامل ال�سيا�سية ،القارات التي ّ ي�ستنتج العوامل التي �أدت �إلى �ضعف ال�سالطني العثمانيني والف�ساد الإداري يف الدولة.يو�ضح �أ�سباب �ضعف اجلي�ش العثماين.
 ّ ي�ستخل�ص �أ�سباب تدهور الأو�ضاع االقت�صادية يف الدولة العثمانية. يبينّ ال�سيا�سة التي انتهجها االحتاديون جتاه العرب. ي�ستخل�ص نتائج �سيا�سة االحتاديني جتاه البالد العربية. -ي�ؤمن ب�أهمية قوة اجلي�ش يف قوة الدولة.

املفاهيم وامل�صطلحات

معاهدة كوجوك قينارجة ،رو�سيا القي�رصية ،احلركة القومية الطورانية ،الثورة الألبانية ،الر�شوة واملح�سوبية،
االنك�شارية ،اال�ستدانة ،التنظيمات احلرفية ،حزب االحتاد والرتقي� ،سيا�سة الترتيك.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة العامل ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 �إدراك �أهمية جتان�س املجتمع يف قوة الدولة ومتا�سكها. -الإميان ب�أهمية اجلي�ش يف قوة الدولة.
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ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س املبا�رش. التعلم التعاوين؛ (التعلم اخلما�سي). التفكري الناقد؛ (حتليل الن�صو�ص). التعلم الن�شطّ :أنتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ � ،

خطوات تنفيذ الدر�س

احل�صة الأولى
ميهد املعلم للدر�س ،ويربط التعلم احلايل بالتعلم ال�سابق ،وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال
التعلم القبليّ :
الآتي :بني �أ�سباب ظهور حركات الإ�صالح والتجديد.
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح ،ويعر�ض خريطة العامل ال�سيا�سية.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•متى بد�أت بوادر ال�ضعف يف الدولة العثمانية؟
•عينّ على خريطة العامل ال�سيا�سية موقع مدينة فينا.
و�ضح املق�صود مبعاهدة كوجوك قينارجة.
• ّ
•عينّ �أق�صى حدود ات�ساع للدولة العثمانية.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى �إجابات الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ،يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتقدمي عر�ض �شفوي عن
التو�سع يف قارة �أوروبا مع نهاية القرن ال�ساد�س
�أهم الأ�سباب التي �أدت �إلى توقّف الدولة العثمانية عن
ّ
ع�رش امليالدي ،والهزائم التي حلقت بالدولة العثمانية و�أدت الى توقيع معاهدة كوجوك قينارجة بني
الدولة العثمانية ورو�سيا ،وتنازل الدولة العثمانية عن جزيرة القرم،
 -5يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين الأفكار على اللوح ،ويناق�شها ب�شكل جماعي مع الطلبة.
 -6با�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الناقد ،يك ّلف املعلم الطلبة بت�أمل اخلريطة يف ال�شكل ( )5-1يف
ال�صفحة ( )19من الكتاب املدر�سي ،التي مت ّثل خريطة تو�سع الدولة العثمانية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
تو�سعت فيها الدولة العثمانية.
•اذكر القارات التي ّ
•ما القا�سم امل�شرتك بني القوى املحيطة بالدولة العثمانية؟
التو�سع يف الدولة العثمانية.
و�ضح �أثر هذا
• ّ
ّ
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•ماذا ترتّب على انف�صال البلقان و�إعالنها احلرب على الدولة العثمانية؟
•اذكر الفرق بني الوالية والدولة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -8با�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
انتق زميلاً � ،شارك)؛ يبحث كل طالب مع زميله يف الأ�سئلة الآتية:
(فكرِ ،
•اذكر القوى ال�سيا�سية التي ا�صطدمت بالدولة العثمانية.
•ما املق�صود باحلركة الطورانية؟
•ملاذا ات�سمت الثورات التي قامت �ضد الدولة العثمانية ب�أنها ذات طابع قومي؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -9يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،والإجابة عنها من قبل الطلبة .
التقومي اخلتاميّ :
احل�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :من يذكر
ميهد املعلم للدر�س ويربط الدر�س ال�سابق بالدر�س احلايل،
التعلم القبليّ :
ّ
عوامل �ضعف الدولة العثمانية؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح ،ويعر�ض خريطة العامل ال�سيا�سية.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ ّ
�سم اخر ال�سالطني الأقوياء يف الدولة العثمانية.
• ِّ
عد ع�رص ال�سلطان مراد الثالث نقطة حتول يف تاريخ الدولة العثمانية.
•ف�سرّ �سبب ّ
• ا�ستخل�ص �سبب ف�شل املحاوالت الإ�صالحية التي قامت بها الدولة العثمانية.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم اخلما�سي؛ يو ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات:
املجموعة ( :)1متثيل مرحلة االندماج ،والبحث يف ورقة العمل املتع ّلقة ب�أ�سباب �ضعف ال�سالطني
العثمانيني ،والإجابة عن ال�س�ؤال الإتي :ما �أ�سباب �ضعف ال�سالطني العثمانيني؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
املجموعة ( :)2متثيل مرحلة اال�ستك�شاف ،والبحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالف�ساد الإداري يف الدولة
العثمانية ،والإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
•ح ّلل �سبب الف�ساد الإداري يف الدولة العثمانية.
•ا�ستخل�ص نتائج الف�ساد الإداري واملايل يف الدولة العمانية وانعكا�ساته على الإنك�شارية.
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ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
- 6يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
املجموعة ( :)3متثيل مرحلة التف�سري ،والبحث يف ورقة العمل املتع ّلقة ب�أ�سباب �ضعف اجلي�ش العثماين،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ا�ستخل�ص �أ�سباب �ضعف اجلي�ش.
•ما �سبب فقدان االنك�شارية قدراتها القتالية؟
•ف�سرّ �سبب عدم ادخال التح�سينات القتالية على اجلي�ش.
•ما العالقة بني �ضعف اجلي�ش ونظام الإقطاع احلربي؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
املجموعة ( :)4متثيل مرحلة التو�سع والإغناء ،والبحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بتدهور الأو�ضاع
االقت�صادية يف الدولة العثمانية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما عوامل تدهور االقت�صاد يف الدولة العثمانية؟
•كيف تراجع دور التنظيمات احلرفية عن دعم اقت�صاد الدولة العثمانية؟
•ف�سرّ �سبب جلوء الدولة العثمانية �إلى اال�ستدانة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -8يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
اً
ا�ستكمال ملرحلة التو�سع والإغناء ،البحث يف ورقة العمل املتعلقة ب�سيطرة االحتاديني
املجموعة (:)5
على ال�سلطة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•من هم االحتاديون؟
•بينّ ال�سيا�سة التي ا�ستخدمها االحتاديون جتاه العرب.
و�ضح املق�صود ب�سيا�سة الترتيك.
• ّ
•ما دور احلركة الطورانية يف دعم �سيا�سة االحتاديني؟
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،وتتم الإجابة عنها من قبل
التقومي اخلتاميّ :
الطلبة ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتدوينها على اللوح� ،أو بطاقة خروج :كنت � ّ
أفكر ،والآن �أعرف.
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الذات.
�أداة التقومي  :قائمة ال�شطب.
الأداء

الرقم
1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

� ّأبين عوامل �ضعف الدولة العثمانية.

3

�أ�ستنتج العوامل التي �أدت �إلى �ضعف ال�سالطين العثمانيين والف�ساد الإداري في الدولة.

4

أو�ضح �أ�سباب �ضعف الجي�ش العثماني.
� ّ

5

�أ�ستخل�ص �أ�سباب تدهور الأو�ضاع االقت�صادية في الدولة العثمانية.

6

� ّأبين ال�سيا�سة التي انتهجها االتحاديون تجاه العرب.

7

�أ�ستخل�ص نتائج �سيا�سة االتحاديين تجاه البالد العربية.

8

أو�ضح �أثر الحركة القومية الطورانية ،في دعم حزب االتحاد والترقي.
� ّ

نعم

ال

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي:
تو�سعت فيها الدولة العثمانية.
 يذكر الطلبة القارات التي ّ يكتب الطالب قائمة ب�أ�سماء الدول العربية احلالية التابعة للدولة العثمانية.ن�شاط اثرائي:
تقريرا حول معاهدة كوجوك قينارجة .
يعد الطلبة
 بالرجوع �إلى املكتبةّ ،ً
تقريرا حول �أ�سباب �ضعف االنك�شارية.
يعد الطلبة
 بالرجوع �إلى املكتبةّ ،ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة.

يربط املعلم بني �أهمية اجلي�ش يف الدولة العثمانية و�أهمية اجلي�ش يف الأردن يف الوقت احلايل ،يف حماية
حدود الدولة اخلارجية يف ظل الظروف الراهنة يف املناطق املحيطة بنا.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد عدنان البخيت ،بحوث يف تاريخ بالد ال�شام يف العهد العثماين ,اجلامعة الأردنية ،عمان1992 ،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -عبد الكرمي غرايبة ،الدولة العثمانية ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2008 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى

تو�سعت فيها الدولة العثمانية.
 اذكر القارات التي ّ�آ�سيا� ،إفريقيا� ،أوروبا.
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الف�صل الثالث:

عوامل ضعف الدولة العثمانية وانهيارها
العوامل الخارجية وأثرها في ضعف الدولة العثمانية

احل�صة الثالثة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ العوامل اخلارجية التي �أدت �إلى �ضعف الدولة العثمانية. يف�سرّ �سبب ت�سمية الدولة العثمانية بـ (رجل �أوروبا املري�ض). ي�ستنتج �أ�سباب ظهور الأطماع اال�ستعمارية يف �أمالك الدولة العثمانية. ي�ستخل�ص نتائج حروب الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية (فرن�سا ،والنم�سا ،و�إيطاليا).يثمن �أهمية وحدة الدولة ومتا�سكها ،يف الت�صدي لالطماع اخلارجية.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

امل�سالة ال�رشقية ،رجل �أوروبا املري�ض ،نابليون بونابرت� ،صلح �آر�شي.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة العامل ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة ،الأطل�س املدر�سي� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 نبذ العن�رصية والتطرف. -الإميان ب�أهمية االنتماء والوالء للوطن والقيادة ،يف تعزيز قوة الدولة .

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. ا�سرتايتجية التعلم الن�شط ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكر ِ ،
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خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س ويربط الدر�س ال�سابق بالدر�س احلايل ،وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال
التعلم القبليّ :
الآتي :ما العوامل الداخلية التي �أدت الى �ضعف الدولة العثمانية؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها ،بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
وثائقيا يتع ّلق ب�سيا�سة االحتاديني جتاه
فيلما
اللوح ،ويعر�ض املعلم خريطة العامل ال�سيا�سية ،ويعر�ض ً
ًّ
البالد العربية والعرب.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2بعد االنتهاء من عر�ض الفيلمّ ،
•متى بد�أت بوادر ال�ضعف يف الدولة العثمانية؟
تهديدا للدولة العثمانية.
•ف�سرّ  :كانت رو�سيا �أكرث الدول
ً
•ا�ستنتج �سبب ت�سمية الدولة العثمانية بـ (رجل �أوروبا املري�ض).
و�ضح املق�صود بامل�سالة ال�رشقية.
• ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ ّ
�سم الدول التي �أحلقت هزائم بالدولة العثمانية.
• ِّ
•من قاد احلملة الفرن�سية على م�رص وال�شام؟
•ا�ستخل�ص نتائج احلملة الفرن�سية على م�رص وال�شام.
•ا�ستخل�ص نتائج احلروب اخلارجية التي خا�ضتها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية (فرن�سا،
والنم�سا ،و�إيطاليا).
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -6عن طريق ا�سرتاتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية على الطلبة.
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
•ملاذا �سعت بريطانيا الى ت�أمني طرق موا�صالتها عرب قناة ال�سوي�س والبحر الأحمر وخليج عدن؟
•ما �أهمية قناة ال�سوي�س والبحر الأحمر وخليج عدن بالن�سبة �إلى بريطانيا؟
إقليمي البو�سنة والهر�سك.
•عينّ على خريطة العامل � َ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتدوينها
التقومي اخلتاميّ :
على اللوح؛ ويو ّزع ورقة عمل على الطلبة.
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجة التقومي  :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يف�سر المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يو�ضح العوامل الخارجية التي �أدت �إلى �ضعف الدولة العثمانية.
ّ

3

يف�سر �سبب ت�سمية الدولة العثمانية بـ (رجل �أوروبا المري�ض).
ّ

4

ي�ستنتج المق�صود بالم�س�ألة ال�شرقية.

5

يبين فيه نتائج حروب الدولة العثمانية مع
ّ
ي�صمم جدول ّ
الدول الأوروبية (فرن�سا ،والنم�سا ،و�إيطاليا).

ممتاز

جيد
جدا
ًّ

جيد مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية

اً
يبينون فيه الدول الأوروبية التي خا�ضت معها الدولة العثمانية حرو ًبا
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة
جدول ّ
ونتائج هذه احلروب على الدولة العثمانية.
تقريرا حول (�أهمية قناة ال�سوي�س والبحر الأحمر) بالن�سبة
يعد الطلبة
ن�شاط اثرائي :بالرجوع الى املكتبةّ ،
ً
تقريرا عن امل�س�ألة ال�رشقية.
�إلى بريطانيا� ،أو يكتبون
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط املعلم بني �أهمية املمرات وامل�ضائق البحرية يف الوطن العربي �أبان حكم الدولة العثمانية ،و�أهميتها
يف الوقت احلايل.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبد الكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2008 ،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -عبد الكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2008 ،م

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 ما املق�صود بامل�س�ألة ال�رشقية؟رغبة الدول الأوروبية بتق�سيم �أمالك الدولة العثمانية بينها� ،إال �أن اختالف تلك الدول على اقت�سام �أمالك
العثمانيني� ،أدى �إلى تزايد التناف�س وال�رصاع يف ما بينهم.
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الف�صل الثالث

انهيار الدولة العثمانية

احل�صة الرابعة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يف�سرّ �سبب دخول الدولة العثمانية احلرب العاملية الأولى. ي�ستخل�ص نتائج احلرب العاملية الأولى على الدولة العثمانية. يف�سرّ �سبب خروج رو�سيا من احلرب العاملية الأولى عام 1917م.يعدد بنود معاهدة لوزان.
 ّوتقدمها.
 -يدرك �أهمية ال�سلم العاملي يف ا�ستقرار حياة ال�شعوب ّ

املفاهيم وامل�صطلحات
م�صطفى كمال �أتاتورك ،الثورة البل�شفية ،احلرب العاملية الأولى ،هدنة مدرو�س ،معاهدة لوزان .

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة العامل ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة ،الأطل�س املدر�سي� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 نبذ احلروب والنزاعات. -الإميان بدور ال�سلم العاملي يف ا�ستقرار حياة ال�شعوب .

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س املبا�رش. -لعب الأدوار.
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خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س ،ويربط الدر�س احلايل بالدر�س ال�سابق ،وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال
التعلم القبليّ :
و�ضح ذلك.
الآتي :من عوامل �ضعف الدولة العثمانية وانهيارها احلروب اخلارجيةّ ،
ويدون النتاجات على اللوح
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
.
يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•متى قامت احلرب العاملية الأولى؟
ق�سما كانت دول العامل قبل احلرب العاملية الأولى؟
•كم ً
•ف�س �سبب دخول الدولة العثمانية احلرب العاملية الأولى �إلى جانب دول الو�سط.
•عينّ على خريطة العامل ال�سيا�سية الدول التي �شاركت يف احلرب العاملية الأولى.
و�ضح املق�صود بالثورة البل�شفية.
• ّ
عدد بنود معاهدة لوزان.
• ّ
•ا�ستخل�ص بنود هدنة مدرو�س.
•ا�ستخل�ص نتائج احلرب العاملية الأولى على الدولة العثمانية.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
يتلقى املعلم االجابات من الطلبة ويناق�شها،
-3
ّ
ّ
ويوجه زمال�ؤه الأ�سئلة الآتية �إليه:
بتقم�ص �شخ�صية م�صطفى كمال �أتاتورك،
ّ
-4يك ّلف املعلم �أحد الطلبة ّ
•ما ا�سم اجلمعية التي �أ�س�ستها؟
فروعا يف بلدان �أخرى؟
•هل �أن�ش�أت لها
ً
رئي�سا للجمهورية الرتكية؟
•متى �أ�صبحت ً
تعد م�ؤ�س�س اجلمهورية الرتكية احلديثة احلديثة؟
•ملاذا ّ
•ما املق�صود بنظام احلكم اجلمهوري؟
ويدون الطلبة الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى املعلم الإجابات من ال�شخ�صية ويناق�شهاّ ،
التقومي اخلتامي :يو ّزع املعلم ورقة عمل على الطلبة ت�ضم جمموعة من الأ�سئلة يجيبون عليها.
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الذات.
�أداة التقومي :قائمة ال�شطب.
الأداء

الرقم
1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

أو�ضح �سبب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى.
� ّ

3

�أ�ستخل�ص نتائج الحرب العالمية الأولى على الدولة العثمانية.

4

� ّأبين نتائج الحرب العالمية الأولى على رو�سيا.

5

�أذكر بنود معاهدة لوزان.

6

أعين على خريطة العالم ال�سيا�سية الدول الأوروبية التي خا�ضت معها الدولة
� ّ
حروبا.
العثمانية
ً

�أن�شطة �إ�ضافية

نعم

ال

مبينني عليها الدول التي �شاركت يف احلرب العاملية الأولى.
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية ّ
تقريرا حول نتائج احلرب العاملية الأولى على الوطن العربي.
يعد الطلبة
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املكتبةّ ،
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

يربط املعلم بني احلروب والنزاعات ،و�أثرهما يف البيئة واالن�سان.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -عبد الكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافة،عمان،الأردن2008،
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 معاهدة كوجوك قينارجة ،امل�س�ألة ال�رشقية ،هدنة مدرو�س. معاهدة كوجوك قينارجة :معاهدة عقدت بني رو�سيا والدولة العثمانية ،تنازلت مبوجبها الدولةالعثمانية عن �سيادتها على �شبه جزيرة القرم ,و�ضم بع�ض الأرا�ضي لرو�سيا ،ومنحها امتيازات جتارية
ودينية و�إقامة كني�سة �أرثوذك�سية يف �إ�ستانبول.
 امل�س�ألة ال�رشقية :رغبة الدول الأوروبية بتق�سيم �أمالك الدولة العثمانية يف ما بينها� ،إال �أن اختالف تلكالدول على اقت�سام �أمالك العثمانيني �أدى �إلى تزايد التناف�س وال�رصاع يف ما بينهم.
 -هدنة مدرو�س :هدنة وقعتها الدولة العثمانية عام 1918م ،ن�صت على ا�ست�سالم الدولة العثمانية

لقوات احللفاء التي دخلت �إ�ستانبول دون قيد �أو �رشط.
 -2بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ-توقف التو�سع العثماين يف �أوروبا نهاية القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي.
ب�سبب ا�صطدامها بقوى �سيا�سية وع�سكرية مثل رو�سيا القي�رصية من ال�شمال ،والدول الأوروبية
كالنم�سا و�أ�سبانيا من الغرب ،واال�ستعمار الربتغايل والهولندي يف اخلليج العربي و�إيران يف ال�رشق.
ب� -ضعف اجلي�ش العثماين وتعر�ضه لهزائم عديدة �أمام اجليو�ش الأوروبية .
 �ضعف ال�سالطني �أنف�سهم و�إغفالهم ل�ش�ؤون اجلي�ش والقتال ,وتدخّ ل اجلي�ش يف تعيني ال�سالطنيوخلعهم.
 �إلغاء �رضيبة الدف�رشمة التي كانت تزود فرقة االنك�شارية بالعنا�رص الب�رشية ،ما �أدى �إلى حتول الع�سكرية�إلى وراثية يف �صفوف الإنك�شارية.
 فقدان االنك�شارية �صفاتها القتالية. انت�شار الر�شوة يف تعيني قادة اجلي�ش. عدم �إدخال التح�سينات على الأ�سلحة والأ�ساليب القتالية للجي�ش. نظام الإقطاع احلربي الذي �أدى �إلى ان�شغال اجلي�ش ب�أرا�ضيهم الزراعية ،على ح�ساب انتمائهمالع�سكري ومقاومتهم الإ�صالحات.
جـ -تدهور الأو�ضاع االقت�صادية يف �أواخر عهد الدولة العثمانية.
 -فقدان الأمن واال�ستقرار.
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 �سيطرة الأوروبيني على �صناعة الغزل واحلرير. �إقامة امل�صارف الأجنبية منذ �أوا�سط القرن التا�سع ع�رش ،ودورها يف خدمة امل�صالح االقت�صادية الغربيةعلى ح�ساب امل�صلحة العثمانية .
 جلوء الدولة العثمانية �إلى اال�ستدانة من الدول االوروبية. تراجع دور التنظيمات احلرفية واملهنية ،ب�سبب عدم قدرتها على مناف�سة ال�صناعات الأوروبية.تعميما منا�سبـًا يربط بني العبارات الآتية:
 -3ك ّون ً
�أ � -ضعف اجلي�ش ،والهزائم التي حلقت بالدولة العثمانية.
�سببا يف الهزائم التي حلقت بالدولة العثمانية.
كان �ضعف اجلي�ش ً
ب�-ضعف ال�سالطني العثمانيني ،والف�ساد الإداري.
�أدى �ضعف ال�سالطني العثمانيني �إلى الف�ساد الإداري يف الدولة العثمانية.

م�شروع نهاية الوحدة
 با�ستخدام احلا�سوب ،وعن طريق برجمية (العر�ض التقدميي)؛ يتم ت�صميم عر�ض عن دور املراكز العلمية يفالوطن العربي يف ن�رش الوعي الفكري بني النا�س ،وكيف �أ�سهمت يف قيام نه�ضة فكرية ،ما �ساعد على
�سببا يف حدوث النه�ضة العربية احلديثة.
النهو�ض باالمة العربية وكان ً
 بالتن�سيق مع مديرية الرتبية والتعليم ،ميكن ا�ست�ضافة �أ�ستاذ جامعي للحديث عن �أ�سباب �ضعف الدولةالعثمانية.
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الوحدة الثانية :النه�ضة العربية احلديثة
امتاز م�رشوع النه�ضة العربية بالتوفيق بني الرتاث العربي الإ�سالمي واحلداثة ،وذلك عن طريق املباديء التي
طرحها ال�رشيف احل�سني بن علي – رحمه اهلل – والتي كان يهدف منها �إلى النهو�ض بالأمة العربية والتحرر وحتقيق
احلياة الف�ضلى لهم ،وقد �سعى ومن معه من �أحرار العرب واملثقفني� ،إلى حتقيق الوحدة العربية التي طاملا حلم بها
العرب من �أجل احلفاظ على حلمتهم و�صون �أرا�ضيهم ،وتتناول هذه الوحدة املو�ضوعات الآتية:
 التكوين التاريخي للأمة العربية. مفهوم النه�ضة العربية احلديثة وعواملها. االجتاهات الفكرية للنه�ضة العربية احلديثة. -ال�رشيف احل�سني بن علي رائد النه�ضة العربية احلديثة.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا
يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من درا�سة الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيه�،أن يكون ً
على �أن:
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
 ّ يذكر االجتاهات ال�سيا�سية التي ظهرت يف البالد العربية.يو�ضح �أثر �سيا�سة الترتيك يف احلركة العربية.
 ّ يبي مظاهر النه�ضة العربية واجتاهاتها.يتتبع التكوين التاريخي للأمة العربية.
 ّيو�ضح �أثر اجلمعيات العربية يف �إيقاظ الوعي العربي.
 ّيتتبع املراحل التاريخية التي مرت بها الأمة العربية من قوة و�ضعف.
 ّ ي�ستنتج العوامل التي �ساعدت على قيام النه�ضة العربية. ي�ستخل�ص �أثر اال�ستعمار والهيمنة الأجنبية يف الأمة العربية.يقيم �أو�ضاع البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.
 ّيقدر دور دعاة الفكر العربي يف النه�ضة العربية.
 ّيقدر الدور التاريخي واحل�ضاري للعرب عرب الع�صور.
 ّيثمن جهود ال�رشيف احل�سني بن علي  -رحمه اهلل  -يف احلفاظ على الهوية العربية.
 ّ يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.49

التعلم القبلي
 و�ضح املق�صود بكل مما ي�أتي :امل�س�ألة ال�رشقية ،كوجك قينارجه. ف�سرّ ما ي�أتي:وتعر�ضه لهزائم �أمام اجليو�ش الأوروبية.
•�ضعف اجلي�ش العثماينّ ،
•تدهور الأو�ضاع االقت�صادية يف �أواخر عهد الدولة العثمانية.
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الف�صل الأول:

التكوين التاريخي لألمة العربية

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

احل�صة الأوىل

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتتبع �أ�صل العرب.
 ّ يقارن بني العرب العاربة ،والعرب امل�ستعربة. يذكر املمالك العربية القدمية. يبينّ �أهمية موقع �شبه اجلزيرة العربية ،بو�صفها املوطن الأ�صلي للعرب.يعدد املمالك واحل�ضارات القدمية القريبة من بالد العرب.
 ّ يف�سرّ �أ�سباب غزو الأحبا�ش لبالد العرب. -يعتز باالنتماء الى العرب والعروبة.

املفاهيم وامل�صطلحات

العرب البائدة ،العرب امل�ستعربة ،العرب الباقية ،املناذرة ،الآراميون ،نق�ش النمارة ،طريق البخور.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة املمالك العربية القدمية ،خريطة الوطن العربي ،مكتبة املدر�سة� ،أطل�س
العامل� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بالعرب والعروبة. -الإميان بدور العرب يف احل�ضارات القدمية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. التفكري الناقد. التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكر ِ ،
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خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س ،ويربط الدر�س ال�سابق بالدر�س احلايل ،وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال
التعلم القبليّ :
الآتي:
•ملاذا �سميت �شبه اجلزيرة العربية هذا اال�سم؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•ما �أ�صل العرب؟
•ف�سرّ �سبب ت�سميتهم عر ًبا.
عدد �أق�سام العرب.
• ّ
أعط دليلاً من القر�آن الكرمي على العرب البائدة.
•� ِ
•عينّ على خريطة املمالك العربية ،املوطن الرئي�س للعرب العاربة.
•قارن بني العرب العاربة والعرب امل�ستعربة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
•با�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية:
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
أعط �أدلة على ورود ذكر العرب يف احل�ضارات القدمية.
•� ِ
عدد الأ�سماء التي �أطلقت على العرب.
• ّ
•ا�ستنتج الأهمية اال�سرتاتيجية ملوقع �شبه اجلزيرة العربية.
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الناقد ،يك ّلف املعلم الطلبة بت�أمل اخلريطة يف ال�شكل
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
( )2-2يف ال�صفحة ( )29من الكتاب املدر�سي،
ّ
•اذكر املمالك العربية القدمية التي وردت يف اخلريطة.
•�أ�رش �إلى البالد العربية القدمية على اخلريطة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -6با�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية:
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
تعر�ضت �شبه اجلزيرة العربية قدميًا لالحتالل اخلارجي؟
•هل ّ
•ا�ستخل�ص �أ�سباب احتالل الأحبا�ش لليمن.
•ما �أثر ق�ضاء الأحبا�ش على دولة حمري يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية؟
•ف�سرّ �سبب محاولة �أبرهة الأ�رشم احتالل مكة املكرمة.
أعط دليلاً من القر�آن الكرمي على الغزو احلب�شي الذي قام به �أبرهة احلب�شي �إلى مكة؟
•� ِ
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تعر�ضت اليمن لغزو �آخر غري الأحبا�ش؟
•هل ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
التقومي اخلتامي :يو ّزع ورقة عمل على الطلبة.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يو�ضح �أ�صل العرب.
ّ

3

يقارن بين العرب العاربة والعرب الم�ستعربة.

4

يذكر الممالك العربية القديمة.

5

يبين �أهمية موقع �شبه الجزيرة العربية ،بو�صفها الموطن
ّ
الأ�صلي للعرب.

6

يعدد الممالك والح�ضارات القديمة القريبة من بالد العرب.
ّ

7

تعر�ض بالد العرب لغزو الأحيا�ش.
ّ
يف�سر �سبب ّ

جيد
ممتاز
جدا
ًّ

جيد مقبول
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :يرتّب الطلبة �أق�سام العرب يف جدول.
تقريرا عن الغزو احلب�شي للكعبة امل�رشفة.
ن�شاط �إثرائي  :بالرجوع �إلى املكتبة ،يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

يربط املعلم بني �أهمية �شبه اجلزيرة العربية يف الع�صور القدمية ،و�أهميتها يف الوقت احلا�رض.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبد العزيز الدوري ،التكوين التاريخي للأمة العربية ،درا�سة يف الهوية والوعي ،وزارة الثقافة ،عمان،الأردن.2011،
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -جواد علي ،املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،دار ال�سايف ،ط ،4بغداد2001 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى

 -1ما املوطن الرئي�س للعرب العاربة؟
وي�سمون عرب اجلنوب.
يرجع موطنهم �إلى اجلنوب العربي (اليمن)،
َ
 -2قارن بني العرب العاربة والعرب امل�ستعربة من حيث الن�سب.
العرب العاربة ينت�سبون �إلى قحطان ،والعرب امل�ستعربة ين�سبون �إلى عدنان.
 -3اذكر املمالك العربية التي وردت يف اخلريطة.
معني� ،سب�أ ،ح�رضموت ،حمري .
 -4ما �أثر ق�ضاء الأحبا�ش على دولة حمري يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية؟
طمع �أبرهة احلب�شي يف احتالل مكة املكرمة عام 571م ،وال�سيطرة على الطريق التجاري (طريق البخور)
لكنه ف�شل ودمر جي�شه.
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الف�صل الأول:

التكوين التاريخي لألمة العربية
دور قبيلة قريش في تنظيم شؤون العرب قبيل اإلسالم

احل�صة الثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ مكانة قبيلة قري�ش بني القبائل العربية.يو�ضح دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون العرب قبل الإ�سالم.
 ّ يف�سرّ �سبب تناف�س الإمرباطوريتني البيزنطية والفار�سية لل�سيطرة على املنطقة العربية. يبينّ �أهمية معركة ذي قار.يثمن دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون مكة قبل الإ�سالم.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

قري�ش ،الرفادة ،ال�سقاية ،احلجابة ،دار الندوة� ،سوق عكاظ ،الإيالف ،ها�شم ،كندة ،الغ�سا�سنة ،ذي قار.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة املمالك العربية القدمية ،مكتبة املدر�سة� ،أطل�س العامل� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 الإميان بالدور الذي قامت به قبيلة قري�ش قبل الإ�سالم. -الت�أكيد على �رضورة متا�سك العرب ووحدتهم يف الت�صدي للأخطار اخلارجية.

ا�سرتاتيجات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. -التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات.
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خطوات تنفيذ الدر�س

ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
ميهد املعلم للدر�س،
التعلم القبليّ :
ّ
•ما �أهمية مكة املكرمة قبل الإ�سالم؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش،يعر�ض جز ًءا من فيلم الر�سالة املتع ّلق مبكة املكرمة قبل
يوجه الأ�سئلة الآتية:
الإ�سالم ،ثم ّ
•ما مكانة قبيلة قري�ش قبل الإ�سالم؟
•بينّ الدور الذي قامت به قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون مكة الدينية.
و�ضح املق�صود بالإيالف.
• ّ
•ا�ستنتج الأهمية التجارية واالقت�صادية للإيالف.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يو ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويعطي كل جمموعة ورقة
ويحدد الزمن لكل جمموعة:
قائدا لكل جمموعة
ً
ّ
عمل خا�صة بها ،ويعينّ
املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالدور الذي قامت به قري�ش يف تنظيم الن�شاط الثقايف،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود ب�سوق عكاظ.
• ّ
•بينّ �أهمية هذه الأ�سواق الثقافية.
•ما العالقة بني الن�شاط الثقايف والتجارة؟
•اذكر �أ�سواقًا �أخرى ثقافية عند العرب.
املجموعة ( :)2البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة باملمالك العربية التي ن�ش�أت يف و�سط و�شمال اجلزيرة
العربية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•عينّ على خريطة املمالك العربية القدمية ،املمالك التي ن�ش�أت يف و�سط و�شمال اجلزيرة العربية.
•ا�ستنتج الدور الذي لعبته هذه املمالك.
•بي العالقة بني هذه املمالك ،وقري�ش.
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بتناف�س الإمرباطوريتني البيزنطية والفار�سية لل�سيطرة
على املنطقة العربية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•عينّ على خريطة املمالك العربية القدمية ،موقع كل من مملكة املناذرة ومملكة الغ�سا�سنة.
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•بينّ من اخلريطة �أهمية موقع كال اململكتني.
•ف�سرّ �سبب حتالف مملكة الغ�سا�سنة مع الروم ،وحتالف مملكة املناذرة مع الفر�س.
املجموعة ( :)4البحث يف ورقة العمل املتعلقة ب�أهمية معركة ذي قار ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود مبعركة ذي قار.
• ّ
•ا�ستنتج �أهمية معركة ذي قار بالن�سبة �إلى العرب.
•ما �أهمية الوحدة يف حتقيق الن�رص؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه املعلم �أ�سئلة متع ّلقة بالدر�س ،ويناق�شها مع الطلبة ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتدوين
التقومي اخلتاميّ :
الإجابات على اللوح.
بطاقة خروج  :كنت � ّ
أفكر ،والآن �أعرف.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقويم � :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يبين مكانة قبيلة قري�ش بين القبائل العربية.
ّ

3

يو�ضح دور قبيلة قري�ش في تنظيم �ش�ؤون العرب قبل الإ�سالم.
ّ

4

يف�سر �سبب تناف�س الإمبراطوريتين البيزنطية والفار�سية لل�سيطرة
ّ
على المنطقة العربية.

5

ي�ستنتج �سبب تحالف الفر�س مع المناذرة ،وتحالف الروم مع الغ�سا�سنة.

6

يبين �أهمية معركة ذي قار.
ّ

ممتاز

جيد
جدا
ًّ

جيد مقبول
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :على خريطة املمالك العربية القدمية ال�صماء ،يعينّ الطلبة موقع كل من (مكة املكرمة ،كندة،
املناذرة ،الغ�سا�سنة).
عر�ضا يبينّ الدور
ي�صمم الطلبة ً
ن�شاط �إثرائي :با�ستخدام احلا�سوب ،عن طريق برجمية (العر�ض التقدميي)ّ ،
الذي قامت به قبيلة قري�ش يف ما يتعلق بالكعبة امل�رشفة ويف مكة املكرمة قبل الإ�سالم� ،أو بالرجوع �إلى كتاب
تقريرا عن الدور الذي قامت به قبيلة قري�ش يف مكة قبل
تاريخ العرب قبل الإ�سالم جلواد علي ،يكتب الطلبة
ً
الإ�سالم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

يربط املعلم بني الأهمية التاريخية والدينية ملكة املكرمة قبل الإ�سالم ،و�أهميتها يف الوقت احلا�رض.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبد العزيزي الدوري ،التكوين التاريخي للأمة العربية درا�سة يف الهوية والوعي ,عمان ،وزارة الثقافة2011،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -جواد علي ،تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،دار ال�سايف ،ط ،4بغداد2001 ،م
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الف�صل الأول:

التكوين التاريخي لألمة العربية
العرب بعد ظهور اإلسالم

احل�صة الثالثة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�ستنتج �أهمية ال�صحيفة التي و�ضعها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يف �إر�ساء قواعد الدولة الإ�سالمية.يو�ضح �أثر حركة التعريب التي قام بها الأمويون يف قوة الدولة ومتا�سكها.
 ّ ي�ستخل�ص �أ�سباب �ضعف الدولة العبا�سية وانق�سامها �إلى دويالت. يقارن بني الغزو الفرجني والغزو املغويل ،من حيث �آثارهما يف العامل الإ�سالمي.يقدر �أهمية وحدة الدولة ومتا�سكها ،يف حتقيق قوتها و�صمودها �أمام الأخطار اخلارجية.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

ال�صحيفة ،الأم�صار ،عرب ال�شمال ،عرب اجلنوب ،حركة التعريب ،الدواوين ،الفرجنة ،املغول.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة العامل الإ�سالمي ،مكتبة املدر�سة� ،أطل�س العامل� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 الت�أكيد على وحدة الدولة ومتا�سكها يف حتقيق قوتها. -الإميان ب�أهمية الت�صدي للأخطار اخلارجية للدولة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش. -التعلم التعاوين؛ (العمل في مجموعات)
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خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما الأعمال التي قام بها النبي� -صلى اهلل عليه
التعلم القبليّ :
و�سلم  -بعد هجرته �إلى املدينة املنورة؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•ما املق�صود بال�صحيفة؟
•ا�ستنتج البنود التي ت�ضمنتها ال�صحيفة؟
و�ضح �أهمية ال�صحيفة.
• ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )5جمموعات ،ويعطي كل جمموعة
ويحدد الزمن لكل جمموعة:
قائدا لكل جمموعة
ً
ّ
ورقة عمل خا�صة بها ،ويعينّ
املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالفتوحات الإ�سالمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•متى انطلقت الفتوحات الإ�سالمية خارج �شبه اجلزيرة العربية؟
•ا�ستخل�ص نتائج الفتوحات العربية اال�سالمية.
و�ضح املق�صود بالأم�صار.
• ّ
•بينّ �أ�سباب �إن�شاء الأم�صار.
• عينّ على خريطة العامل الإ�سالمي ،الأم�صار الإ�سالمية يف العراق وال�شام.
املجموعة ( :)2البحث يف �سيا�سة التعريب التي اتخذها الأمويون عند توليهم اخلالفة ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
•ا�ستنتج �سبب قيام الأمويني ب�سيا�سة التعريب.
•بينّ �أهمية حركة التعريب.
و�ضح املق�صود بالدواوين.
• ّ
•ف�سرّ � :أ�سهمت حركة التعريب التي قام بها الأمويون يف قوة الدولة ومتا�سكها.
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة ب�أ�سباب �ضعف الدولة العبا�سية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•ا�ستخل�ص �أ�سباب �ضعف الدولة العبا�سية.
•ا�ستنتج املبادئ التي قامت عليها الدولة العبا�سية.
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•ف�سرّ  :قيام ال�رصاع بني العنا�رص املختلفة التي �ضمتها الدولة العبا�سية.
و�ضح نتائج �سيطرة الأتراك والبويهيني على مقاليد ال�سلطة يف الع�رص العبا�سي الثاين.
• ّ
عدد بع�ض الدول التي انف�صلت عن الدولة العبا�سية.
• ّ
•عينّ على خريطة العامل الإ�سالمي بع�ض الدول االنف�صالية يف امل�رشق واملغرب الإ�سالمي.
املجموعة ( :)4البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالغزو الفرجني للعامل الإ�سالمي ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•متى بد�أ الغزو الفرجني للعامل الإ�سالمي؟
•ا�ستخل�ص نتائج الغزو الفرجني.
•ما املعركة التي جرت بني امل�سلمني والفرجنة؟
�سم القائد امل�سلم الذي ا�ستطاع �إخراج الفرجنة من بالد امل�سلمني.
• ِّ
•عينّ على خريطة العامل الإ�سالمي موقع معركة حطني.
املجموعة ( :)5البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالغزو املغويل للعامل الإ�سالمي ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•متى بد�أ الغزو املغويل للعامل الإ�سالمي؟
•ا�ستخل�ص نتائج الغزو املغويل.
•ما املعركة التي جرت بني امل�سلمني واملغول؟
�سم القائد امل�سلم الذي ا�ستطاع االنت�صار على املغول و�إخراجهم من بالد امل�سلمني.
• ِّ
•عينّ على خريطة العامل الإ�سالمي موقع معركة عني جالوت.
تعر�ضت بالد امل�سلمني للغزو املغويل بعد معركة عني جالوت؟
•هل ّ
تدون كل جمموعة الأفكار الرئي�سة على اللوح ،ويتم مناق�شتها
 - 5بعد االنتهاء من عمل املجموعاتّ ،
من قبل املعلم والطلبة.
(يحدد الطلبة فكرة مهمة تعلموها
التقومي اخلتامي :عن طريق عر�ض الطلبة للنقطة الأكرث �أهمية يف الدر�س
ّ
من الدر�س) �أو بطاقة خروج  :كنت � ّ
أفكر ،والآن �أعرف.
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم

الأداء

1

يف�سر المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

ي�ستنتج �أهمية ال�صحيفة التي و�ضعها النبي� -صلى اهلل
عليه و�سلم  -بالن�سبة �إلى الم�سلمين.

3

ي�ستخل�ص �أ�سباب �إن�شاء الأم�صار اال�سالمية.

4
5
6

ممتاز

جيد
جدا
ًّ

جيد

مقبول

يو�ضح �أثر حركة التعريب التي قام بها الأمويون في
ّ
قوة الدولة وتما�سكها.
ي�ستخل�ص �أ�سباب �ضعف الدولة العبا�سية وانق�سامها
�إلى دويالت.

يقارن بين الغزو المغولي والغزو الفرنجي ،من حيث
�آثارهما في العالم الإ�سالمي.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :يعينّ الطلبة على خريطة العامل الإ�سالمي ،الأم�صار الإ�سالمية يف العراق وال�شام.
تقريرا يف �أحد املوا�ضيع الآتية:
ن�شاط اثرائي :يكتب الطلبة
ً
 �أهمية القوانني واملواثيق الدولية يف حماية املعامل احل�ضارية يف �أثناء احلروب. -احلركات االنف�صالية يف الع�رص العبا�سي الثاين.

 الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:يربط املعلم بني �أهمية وحدة الدولة اال�سالمية ومتا�سكها وحالها يف الوقت احلا�رض ،يف ظل الظروف الراهنة
التي نعي�شها.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية الطالب:
 جواد علي ،تاريخ العرب قبل الإ�سالم ,دار ال�سايف ،ط ،4بغداد2001 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم :
 -عبد العزيز الدوري ،التكوين التاريخي للأمة العربية ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2011،م
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الف�صل الأول:

التكوين التاريخي لألمة العربية
العرب في ظل الدولة العثمانية (سلطة األسر العربية)

احل�صة الرابعة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�ستنتج ظهور الأ�رس احلاكمة املحلية يف الدولة العثمانية.يعدد الأ�رس العربية التي حاولت التحرر من احلكم العثماين.
 ّ يبينّ الأعمال التي قام بها ظاهر العمر لتوطيد حكمه. يف�سرّ �سبب متتع الأ�رشاف الها�شميني مبكانة خا�صة يف مكة املكرمة. ي�ستنتج عدم خ�ضوع املغرب الأق�صى للحكم العثماين. يف�سرّ �سبب عدم ا�ستقرار احلكم العثماين يف اليمن. -ي�ؤمن بحق ال�شعوب العربية يف تقرير م�صريها.

املفاهيم وامل�صطلحات

الأ�رسة املعنية ،عني دارا ،الأ�رسة الزيدانية ،الأ�رشاف ،الدولة الزيدية ،الأ�رسة البو�سعيدية ،اليعاربة،
الدولة ال�سعدية ،املغرب الأق�صى� ،أ�سطول.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة ،الأطل�س املدر�سي� ،شبكة
الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 نبذ التبعية ال�سيا�سية. -الإميان بحق ال�شعوب العربية يف تقرير م�صريها.
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ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س املبا�رش. لعب الأدوار. التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،

خطوات تنفيذ الدر�س

ميهد املعلم للدر�س يربط الدر�س احلايل بالدر�س ال�سابق ،وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال
التعلم القبليّ :
الآتي :كيف ّ
متكنت الدولة العثمانية من �ضم البالد العربية �إلى حكمها؟
ويدون النتاجات على اللوح،
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
ويعر�ض خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 - 2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•متى �سيطرت الدولة العثمانية على الوطن العربي؟
�سم املناطق التي مل تخ�ضع للحكم العثماين.
• ِّ
•عينّ على خريطة الوطن العربي ،البالد العربية التي خ�ضعت للحكم العثماين.
عدد الأ�رس العربية التي حاولت التحرر من احلكم العثماين.
• ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 - 3يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
ويوجه �إليه زمال�ؤه الأ�سئلة الآتية:
بتقم�ص �شخ�صية الأمري فخر الدين املعني،
ّ
 - 4يك ّلف املعلم �أحد الطلبة ّ
•ما املنطقة التي كانت خا�ضعة حلكم �أ�رستك؟
تربر خ�ضوعك لل�سلطان �سليم الأول؟
• َمب ّ
•هل امتد نفوذك �إلى مناطق خارج جبل لبنان؟
•ملاذا ح�صلت على لقب �سلطان الرب؟
•كيف مت الق�ضاء على حكم الأ�رسة املعنية؟
ويدون املعلم الإجابات
 -5يتلقّى الطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ,ويتم مناق�شتها من قبل املعلم والطلبة،
ّ
ال�صحيحة على اللوح.
طالبا �آخر بتقم�ص �شخ�صية الأمري ظاهر العمر ،ويوجه زمال�ؤه �إليه الأ�سئلة الآتية:
 -6يك ّلف املعلم ً
•ما املنطقة التي كانت خا�ضعة حلكم �أ�رستك؟
•هل اتخذت عا�صمة لإمارتك؟
•كيف ا�ستطعت تعزيز نفوذك يف فل�سطني؟
•ما الإجراءات التي قمت بها لإعالن اال�ستقالل عن الدولة العثمانية؟
•كيف مت الق�ضاء على حكم الأ�رسة املعنية؟
65

ويدون املعلم
 -7يتلقّى املعلم والطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ،ويتم مناق�شتها من قبل املعلم والطلبة،
ّ
الإجابات ال�صحيحة على اللوح وبا�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
الآتية:
•من هم الأ�رشاف؟
•ف�سرّ �سبب متتع الأ�رشاف بو�ضع خا�ص يف �إمارة مكة املكرمة.
و�ضح �سبب امتداد �أثرهم على مدى التاريخ؟
• ّ
•بينّ ال�سبب الذي �سعى من �أجله العثمانيون �إلى احل�صول على اعرتاف الأ�رشاف ب�سيادة الدولة
العثمانية على احلجاز.
ويدون املعلم الإجابات
 -8يتلقّى الطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ويتم مناق�شتها من قبل املعلم والطلبة،
ّ
ال�صحيحة على اللوح.
بتقم�ص �شخ�صية الإمام القا�سم الزيدي ،ويوجه زمال�ؤه �إليه الأ�سئلة الآتية:
طالبا �آخر ّ
 -9يك ّلف املعلم ً
•ما املنطقة التي كانت خا�ضعة حلكم �أ�رستك؟
•هل ح�صلت على لقب معينّ ؟
•كيف ا�ستطعت اال�ستقالل عن الدولة العثمانية؟
•ف�سرّ �سبب ف�شل العثمانيني يف �إعادة �سيطرتهم على اليمن.
•كم دام حكم الأئمة الزيدية يف اليمن؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -10يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -11با�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية:
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
و�ضح املق�صود باليعاربة.
• ّ
•اذكر ا�سم م�ؤ�س�س الأ�رسة البو�سعيدية.
•�أين امتد نفوذهم؟
•هل جنح العثمانيون يف بناء �أ�سطول؟
•عينّ على خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،املناطق التي امتد اليها نفوذ الأ�رسة البو�سعيدية.
�سم الأُ�رس التي حكمت منطقة املغرب الأق�صى (مراك�ش).
• ِّ
•ف�سرّ عدم خ�ضوع املغرب الأق�صى (مراك�ش) للدولة العثمانية.
•كم عدد ال�سالطني الذين حكموا منطقة املغرب الأق�صى (مراك�ش)؟
ويدون املعلم الإجابات
 -12يتلقّى الطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ويتم مناق�شها من قبل املعلم والطلبةّ ،
ال�صحيحة على اللوح.
التقومي اخلتامي :يو ّزع املعلم ورقة عمل على الطلبة.
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الأداء

الرقم
1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

�أ�ستنتج ظهور الأ�سر الحاكمة المحلية في الدولة العثمانية.

3

أعدد الأُ�سر العربية التي حاولت التحرر من الحكم العثماني.
� ّ

4

أتتبع امتداد نفوذ فخر الدين المعني في بالد ال�شام.
� ّ

5
6
7

نعم

ال

� ّأبين الأعمال التي قام بها ظاهر العمر لتوطيد حكمه.

أف�سر �سبب تمتع الأ�شراف الها�شميين بمكانة خا�صة في مكة المكرمة.
� ّ
تو�سعت فيها الأ�سرة البو�سعيدية.
أعين المناطق التي ّ
� ّ

8

�أ�ستنتج عدم خ�ضوع المغرب الأق�صى للحكم العثماني.

9

أف�سر �سبب عدم ا�ستقرار الحكم العثماني في اليمن.
� ّ

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :يعينّ الطلبة على خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،املناطق التي حكمتها الأ�رس العربية.
تقريرا حول الأ�رسة البو�سعيدية يف عمان.
يعد الطلبة
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املكتبةّ ،
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط املعلم بني دور الأ�رس العربية يف حكم بع�ض املناطق ،وامتداد حكم بع�ضها حتى الوقت احلا�رض.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبد العزيز الدوري ،التكوين التاريخي للأمة العربية ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2011 ،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عبد العزيز الدوري ،التكوين التاريخي للأمة العربية ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن2011 ،م67

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
  -العرب البائدة� :أقوام ذكروا يف القران الكرمي ويف كتب الأخبار ،ومل يعد لهم ذكر مثل قوم عاد وثمود. -العرب الباقية :العرب الذين ينت�سبون �إلى قحطان وعدنان ،ويق�سمون �إلى العرب العاربة والعرب امل�ستعربة.
 -املناذرة :مملكة عربية قامت يف العراق وحتالفت مع الفر�س. -الأ�رسة املعنية :من الأ�رس العربية التي حكمت يف منطقة جبل لبنان يف الفرتة ما بني (،)1697-1516و�أ�شهر �أمرائها فخر الدين املعني.
 -الأ�رسة ال�سعدية :من الأ�رس العربية ظهرت يف املغرب الأق�صى (مراك�ش) ،ومل تخ�ضع ل�سلطة الدولةالعثمانية وقد حملت لواء املقاومة �ضد الإ�سبان والربتغاليني.
 -2بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
 انف�صال بع�ض الدول الإ�سالمية عن اخلالفة العبا�سية. �سيطرة الأتراك والبويهيني على مقاليد ال�سلطة يف الع�رص العبا�سي الثاين ،ما �أدى �إلى جتزئة الدولة العبا�سيةالى دويالت.
ظهور الأ�رس احلاكمة املحلية يف الدولة العثمانية.
كان لهذه الأ�رس مكانتها ،وقد ا�ستطاعت التحرر من �سيطرة العثمانيني.
و�ضح دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون العرب قبل الإ�سالم.
ّ -3
�أ -تنظيم �ش�ؤون مكة املكرمة عن طريق خدمة بيت اهلل احلرام ،وتويل �أمور ال�سدانة والرفادة وال�سقاية.
ب -تنظيم التجارة عن طريق تنظيم الأ�سواق التجارية الدائمة واملو�سمية مثل �سوق عكاظ بالإ�ضافة �إلى
�إن�شاء الإيالف الذي قام ب�إن�شائها عمرو بن عبد مناف امللقب بها�شم؛ لتنظيم جتارة قري�ش بني بالد ال�شام واليمن.
جـ -تنظيم الن�شاط الثقايف عن طريق الأ�سواق واملراكز التجارية ،التي كانت مراكز للن�شاط الأدبي املتمثل
بال�شعر واخلطابة.

 -4اذكر املمالك العربية يف �شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم.
مملكة املناذرة ،مملكة الغ�سا�سنة ،مملكة كندة.
 -5قارن بني الغزو املغويل والغزو الفرجني ،من حيث الآثار املرتتبة يف البالد العربية.
 الغزو الفرجني :نتج عنه ت�أ�سي�س عدة كيانات فرجنية متثلت مبملكة بيت املقد�س ،و�إمارة طرابل�س (لبنان)،و�إمارة �أنطاكيا (�سوريا) ،و�إمارة الرها (اجلزيرة الفراتية).
 الغزو املغويل :الق�ضاء على معامل احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف بغداد ودم�شق ،ب�سبب الدمار الذي �أحلقهاملغول بهذه املدن.
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الف�صل الثاين

عدد احل�ص�ص �ست ح�ص�ص
مفهوم النهضة العربية الحديثة وعواملها

احل�صتان الأوىل والثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يح ّلل عوامل ظهور النه�ضة العربية احلديثة. ي�ستنتج �أثر الفكر الأوروبي يف العرب.يو�ضح نتائج احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام.
 ّ ي�ستخل�ص �إ�صالحات محمد علي با�شا يف م�رص وبالد ال�شام يف املجال العلمي.ي�صمم خريطة مفاهيمية يبينّ فيها �إ�صالحات محمد علي با�شا االقت�صادية.
 ّ ي�ص ّنف �إ�صالحات محمد علي با�شا االقت�صادية �إلى :زراعية ،و�صناعية ،وجتارية. -ي�ؤمن ب�أهمية النه�ضة العلمية يف التقدم الفكري واحل�ضاري للدولة.

املفاهيم وامل�صطلحات

النه�ضة العربية ،الأحزاب ال�سيا�سية ،االحتاديون ،اجلمعية ال�سورية ،محمد علي با�شا ،املطبعة الأهلية،
رفاعة الطهطاوي ،دار الأل�سن.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة� ،أطل�س العامل� ،شبكة الإنرتنت.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بالرتاث املجيد للعرب. -الإميان ببناء امل�ستقبل الأف�ضل.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س املبا�رش. التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
 لعب الأدوار.69

خطوات تنفيذ الدر�س
احل�صة الأولى
ميهد املعلم للدر�س بربط الدر�س احلايل بالدر�س ال�سابق ،وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال
التعلم القبليّ :
الآتي :ما ال�سيا�سة التي انتهجها االحتاديون جتاه العرب والبالد العربية؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح ،ويعر�ض خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية.
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•ف�سرّ حالة اجلمود واالنغالق التي عا�شتها البالد العربية يف �أواخر احلكم العثماين.
•قارن بني �أو�ضاع البالد العربية و�أوروبا من الناحية الفكرية.
•ما املا�ضي املجيد للعرب؟
•ا�ستخل�ص مفهوم النه�ضة العربية احلديثة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط؛ ّ
انتق زميلاً � ،شارك) ،يبحث كل طالب مع زميله يف
(فكرِ ،
الأ�سئلة الآتية:
•ح ّلل عوامل ظهور النه�ضة العربية احلديثة.
•ار�سم خريطة مفاهيمية ورتّب هذه العوامل ،ح�سب ت�أثريها يف النه�ضة العربية احلديثة.
تعرف العرب �إلى احلركات ال�سيا�سية الأوروبية.
•ف�سرّ  :للفكر الأوروبي دور بارز يف ّ
•من قاد احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام؟
•ما الآثار العلمية التي تركتها احلملة الفرن�سية يف م�رص وبالد ال�شام؟
و�ضح كيف �أحدثت احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام نه�ضة �سيا�سية.
• ّ
•كيف ّنبهت احلملة الفرن�سية العرب �إلى واقعهم املتخلف؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة املتع ّلقة مبو�ضوع الدر�س ،والإجابة عنها من قبل الطلبة.
التقومي اخلتاميّ :
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خطوات تنفيذ الدر�س
احل�صة الثانية
التعلم القبلي:التقومي اخلتامي:
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خطوات تنفيذ الدر�س

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الرقم

الأداء

1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

�أح ّلل عوامل ظهور النه�ضة العربية الحديثة.

3

�أ�ستنتج �أثر الفكر الأوروبي في العرب.

4

أو�ضح نتائج الحملة الفرن�سية على م�صر وبالد ال�شام.
� ّ

5

�أ�ستخل�ص �إ�صالحات محمد علي با�شا في م�صر وبالد ال�شام في المجال العلمي.

6

�أ�ص ّنف �إ�صالحات محمد علي با�شا االقت�صادية �إلى :زراعية� ،صناعية ،تجارية.
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نعم ال

�أن�شطة �إ�ضافية

يعدد الطلبة عوامل ظهور النه�ضة العربية احلديثة.
ن�شاط عالجيّ :
ي�صمم الطلبة مطوية تتناول �إ�صالحات
ن�شاط �إثرائي :با�ستخدام احلا�سوب ،عن طريق ا�ستخدام برجمية (النا�رش)ّ ,
محمد علي با�شا يف م�رص وبالد ال�شام.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
والتقدم العلمي واحل�ضاري
التقدم العلمي واحل�ضاري يف النه�ضة يف الع�رص العثماين،
ّ
يربط املعلم بني �أهمية ّ
يف نه�ضة الأردن يف الوقت احلا�رض.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 علي محافظة ،االجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�رص النه�ضة ( ،)1914-1798الأهلية للن�رش ،بريوت.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -علي محافظة ،االجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�رص النه�ضة ( ،)1914-1798الأهلية للن�رش ،بريوت.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى

 -1ا�ستخل�ص مفهوم النه�ضة العربية احلديثة
تنبيه العرب �إلى ما�ضيهم املجيد ،و�إدراك واقعهم املتخلف ،و�سعيهم لإحياء املا�ضي ،وبعثهم مبا فيه من
�أ�صالة وتراث عربي و�إ�سالمي جميد ،والعمل على جتاوز التخلف والتحديات الداخلية واخلارجية من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل.
 -2ما املقومات التي ميتلكها العرب؟
 -التاريخ احل�ضاري والإرث العربي والإ�سالمي. -الإجناز العلمي. -3اذكر �إ�صالحات محمد علي با�شا يف املجال العلمي.
 -ا�ستقدام اخلرباء والفنيني الفرن�سيني والإيطاليني. �-إر�سال البعثات العلمية �إلى فرن�سا وغريها من الأقطار الأوروبية؛ لدرا�سة العلوم النظرية والتطبيقية. -4ما �أثر �إ�صالحات محمد علي با�شا العلمية يف قيام النه�ضة العربية احلديثة؟
 -االنفتاح على ح�ضارة الغرب ،وترجمة العديد من الكتب الفنية الغربية. -تدري�س العلوم احلديثة يف املعاهد واملدار�س التي �أن�ش�أها محمد علي وخلفا�ؤه ،على النمط الأوروبي.73

 -ترجمة تاريخ اليونان و�أخبار الأمم ال�سابقة كالبابليني وامل�رصيني. �-إن�شاء عدد من الكليات لتدري�س مختلف العلوم. �-إن�شاء املطبعة الأهلية يف بوالق.� -5صنّف �إ�صالحات محمد علي با�شا يف املجال االقت�صادي �إلى زراعية ،و�صناعية ،وجتارية.
زراعية:
 -نظم الري و�شق الطرق وبنى القناطر. -وزع الأرا�ضي على الفالحني. �-ألغى نظام االلتزام يف جباية ال�رضائب.�صناعية:
�أن�ش�أ م�صانع الن�سيج والزجاج والورق.
جتارية:
ن�شّ ط التجارة عن طريق بناء الأ�سطول التجاري.
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الوحدة الرابعة احلروب وال�صراعات الدولية
�شهد مطلع القرن الع�رشين قيام حربني عامليتني �أدتا �إلى تغيري خريطة العامل ال�سيا�سية ،نتيجة ال�رصاعات واحلروب
للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي حقّقته الب�رشية يف القرن
بع�ضا ،كما كان
التي �شنتها دول العامل على بع�ضها ً
ّ

جراء التناف�س على املوارد الطبيعية من �أجل تغذية �صناعاتها وت�رصيف ب�ضائعها،
الع�رشين جانبات �إيجابي و�سلبيّ ،
وتناولت هذه الوحدة املو�ضوع الآتي:

 -احلربان العامليتان الأولى والثانية.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا
يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من درا�سة الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
على �أن:
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
 ّ يف�رس �أ�سباب انح�سار اال�ستعمار املبا�رش على الوطن العربي.يتعرف �أهم �آثار حركات التحرر واال�ستقالل يف البالد العربية.
 ّيو�ضح �أثر الأنظمة الديكتاتورية يف �أوروبا والعامل.
 ّ يح ّلل عوامل قيام احلربني العامليتني الأولى والثانية. ي�ستخل�ص نتائج احلربني العامليتني الأولى والثانية. يقرتح حلول لبع�ض الق�ضايا املتنازع عليها. يدرك خطر احلروب على حياة ال�شعوب.يقدر �أثر احلوار وال�سالم يف حل امل�شكالت الدولية.
 ّالتعلم القبلي
 كان للتناف�س اال�ستعماري بني الدول اال�ستعمارية الكربى ،وال�رصاع يف البحث عن املواد اخلام ومد نفوذالدول الكربى� ،أثر يف قيام احلروب وال�رصاعات الدولية يف القرن املا�ضي ،ومنها احلربان العامليتان الأولى
والثانية ،وهو ما�سنتعرف �إليه يف هذة الوحدة.
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الف�صل الأول:

الحربان العالميتان األولى والثانية

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

الحرب العالمية األولى

احل�صتان الأوىل والثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يف�سرّ ت�سمية احلرب العاملية الأولى هذا اال�سم. يح ّلل عوامل قيام احلرب العاملية الأولى. يبي �أثر العامل االقت�صادي ،يف قيام احلرب العاملية الأولى. ي�ستنتج دور العامل القومي ،يف قيام احلرب العاملية الأولى.يو�ضح دور التكتالت والأحالف ،يف خلق جو من التوتر بني الدول الأوروبية.
 ّ ي�ستنتج دور الأزمات يف خلق ال�رصاعات واحلروب.يثمن �أثر ال�سالم يف حياة ال�شعوب.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

ع�صبة الأباطرة ،التحالف الثالثي ،الوفاق الثالثي ،م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء ،احلروب البلقانية ،االمتيازات
الأجنبية ،احللف ،القومية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة العامل ال�سيا�سية ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم واالجتاهات:
 نبذ احلروب لأثارها ال�سلبية على الدول وال�شعوب.� -إدراك �أهمية احلوار يف حتقيق ال�سلم العاملي.

ا�سرتاتيجية التدري�س:
 التدري�س املبا�رش؛ (�أ�سئلة و�إجابات ،العمل يف الكتاب املدر�سي). -التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات).
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خطوات تنفيذ الدر�س
احل�صة الأوىل

ميهد املعلم للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
التعلم القبليّ :
• ما املق�صود باال�ستعمار؟

عدد الدول اال�ستعمارية التي تناف�ست يف ال�سيطرة على الوطن العربي.
• ّ

•بينّ �أثر الأطماع اال�ستعمارية يف قيام احلروب وال�رصاعات الدولية.
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى املعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.

يوجه املعلم اال�سئلة الآتية :
 -2با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رشّ ،
•ما �أبرز الإجنازات التي حتققت يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين؟

•ما �أثر هذة الإجنازات يف حياة ال�شعوب؟
•ملاذا عدت هذه الإجنازات مبعث فخر واعتزاز؟
•بينّ �أبرز الأفكار ال�سيا�سية التي ظهرت يف مطلع القرن الع�رشين.
•ما امل�أ�ساة التي حملها القرن الع�رشين على الرغم من الإجنازات؟
•ف�سرّ  :ت�سمية احلرب العاملية الأولى هذا اال�سم.
•متى انطلقت �رشارة احلرب العاملية الأولى؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى املعلم �إجابات الطلبة ويناق�شها،
ّ

 -4با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،بحيث تبحث كل
جمموعة ب�أحد العناوين الأ�سا�سية كما ي�أتي:

املجموعة ( :)1البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالعامل االقت�صادي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�صناعيا قبيل احلرب العاملية الأولى.
تطورا
•اذكر الدول التي �شهدت
ً
ًّ
•بينّ �أثر التناف�س ال�صناعي الأملاين يف بريطانيا وفرن�سا.

•ما الدولة التي ح�صلت على امتياز مد خط �سكة حديد يف الدولة العثمانية؟
و�ضح �أثر مد �سكة حديد برلني  -بغداد على بريطانيا وفرن�سا.
• ّ
•�أين تقع م�صالح بريطانيا يف ال�رشق؟

املجموعة ( :)2البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة بالعامل القومي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
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• ما املق�صود مب�صطلح القومية؟
•ما �أثر ظهور احلركات القومية يف �أوروبا؟
•اذكر �أبرز احلركات القومية التي ظهرت قبيل احلرب العاملية الأولى.
املجموعة ( :)3البحث يف ورقة العمل املتع ّلقة ب�سيا�سة التكتالت والأحالف الدولية ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
•ملاذا اجتهت الدول الأوروبية �إلى عقد التكتالت والأحالف؟
•اذكر �أبرز هذه التكتالت والأحالف.
�سم الدول الأع�ضاء يف كل من االحالف والتكتالت الآتية:ع�صبة الأباطرة ،التحالف الثالثي،
• ِّ
الوفاق الثالثي.
املجموعة ( :)4ا�ستكمال البحث يف �سيا�سة التكتالت والأحالف الدولية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما الهدف من ت�أ�سي�س كل مما ي�أتي :ع�صبة الأباطرة ،التحالف الثالثي ،الوقاف الثالثي؟
•قارن بني الأحالف من حيث الدول امل�شاركة فيها و�أهدافها.
•ف�سرّ  :ان�ضمام �إيطاليا �إلى التحالف الأملاين النم�ساوي.
والإجابة عن �س�ؤال ّ
(فكر) ،يف ال�صفحة ( )92من الكتاب املدر�سي.
•خروج رو�سيا من ع�صبة الأباطرة الثالثة ودخولها يف الوفاق الثالثي.
ويدون الإجابات ال�صحيحة
 -5بعد االنتهاء من عمل املجموعات ،يناق�ش املعلم الإجابات مع الطلبة،
ّ

على اللوح .

 -6يتم اختيار طالب من كل جمموعة للتناف�س يف ما بينهم يف الأ�رسع يف حتديد الدول الأع�ضاء يف كل
حلف على اخلريطة ،ويع ّزز املعلم الطالب الذي ي�ستطيع الو�صول قبل زميله �إلى الدولة ال�صحيحة.

يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات.
التقومي اخلتاميّ :

احل�صة الثانية

يمهد المعلم للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :اذكر الأ�سباب غير المبا�شرة للحرب العالمية
التعلم القبليّ :
الأولى.
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
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 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية العمل في مجموعات ،يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويعطي كل
مجموعة ورقة عمل كما ي�أتي:

المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالأزمات الدولية (�أزمة مراك�ش الأولى) ،والإجابة عن

الأ�سئلة الآتية:

•متى حدثت �أزمة مراك�ش الأولى؟

•ف�سرّ �سبب �أزمة مراك�ش الأولى.
•ما الدولة التي عار�ضت فرن�سا يف مد نفوذها نحو مراك�ش؟
•�أين عقد م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء؟ ومتى؟

•اذكر قرارات م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء الأول.
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أزمة مراك�ش الثانية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
جتددت �أزمة مراك�ش عام 1911م؟
•ملاذا ّ

و�ضح موقف �أملانيا من قيام فرن�سا ب�إر�سال جي�ش �إلى مدينة فا�س.
• ّ

عدد قرارات م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء الثاين عام 1911م؟
• ّ

حدد منطقة طنجة على اخلريطة ،وبينّ �أهمية موقعها.
• ّ
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالأزمة البلقانية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•متى قامت الأزمة البلقانية؟

•بينّ �أ�سباب الأزمة البلقانية.
و�ضح �أثر الأزمة البلقانية يف البو�سنة والهر�سك.
• ّ

حدد موقع البو�سنة والهر�سك والنم�سا على اخلريطة.
• ّ

المجموعة ( :)4ا�ستكمال البحث عن الأزمة البلقانية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح �سبب احلروب البلقانية.
• ّ

•بينّ موقف كل من بلغاريا واليونان وال�رصب من الو�ضع يف مقدونيا؟
•اذكر نتائج حروب البلقان.

•بينّ �سبب النزاع بني املنت�رصين.
تو�صلت اليه من �أفكار ،ويناق�ش المعلم
 -3بعد االنتهاء من الوقت المحدد ،تعر�ض كل مجموعة ما ّ

ويدون
يلخ�ص العوامل ال�سابقة،
�إجابة كل مجموعة،
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح ،ثم ّ
ّ
ّ
المالحظات على اللوح.

يوجه المعلم عدة �أ�سئلة ،للت� ّأكد من تح ّقق النتاجات ،وي�ضع عالمات للطلبة في �سجل الأداء.
التقويم الختاميّ :
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :اختبار ق�صير.

�أداة التقويم :الورقة والقلم.
�صوب العبارات الآتية:
ّ

�1 -1ضم التحالف الثالثي �ألمانيا والنم�سا ورو�سيا.
ّ 2 -2
تمكنت �إيطاليا من �إقناع الدولة العثمانية بمنحها امتياز لمد خط �سكة حديد برلين  -بغداد.
ّ 3 -3
تمكنت فرن�سا من احتالل الجزائر عام 1881م.

�4 -4أخمدت الدولة العثمانية عام 1912م ،الثورة التي ن�شبت في �أثينا.

�أن�شطة �إ�ضافية

اً
يت�ضمن �أبرز التكتالت والأحالف التي ظهرت قبل الحرب العالمية
جدول
ي�صمم الطلبة
ّ
ن�شاط عالجيّ :
الأولى.

تقريرا عن دور الأزمة
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة المدر�سة �أو �أحد محركات البحث ،يكتب الطلبة
ً
المراك�شية في قيام الحرب العامية الأولى.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين دور الدول الأوروبية في الأزمات الدولية ،التي �أدت �إلى قيام الحرب العالمية الأولى،
وتدخل الدول الكبرى في الوطن العربي وخلق �أزمات ما زال الوطن العربي يعاني منها.
ّ

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد المالكي ،الحركات الوطنية واال�ستعمار في المغرب العربي .مركز درا�سات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان ،ط1994 ،2م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم :
 محمد المالكي ،الحركات الوطنية واال�ستعمار في المغرب العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان ،ط1994 ،2م.
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�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
 -1ما نتائج التناف�س ال�صناعي والتجاري بين بريطانيا وفرن�سا من جهة ،و�ألمانيا من جهة �أخرى؟
�أدى التناف�س ال�صناعي والتجاري �إلى خلق حالة من التوتر بين بريطانيا وفرن�سا من جهة ،و�ألمانيا
من جهة �أخرى.
 -2قارن بين التكتالت الدولية من حيث �أهدافها ،والدول الم�شاركة فيها ؟
الأهداف:
ع�صبة الأباطرة الثالثة تهدف �إلى:
�أ -المحافظة على الأو�ضاع القائمة في �أوروبا.
ب -الق�ضاء على الحركات الثورية المتطرفة.
جـ -حل الم�شاكل بين الدول الثالث بالطرائق ال�سلمية.
التحالف الثالثي يهدف �إلى:
�أ -االنتقام من فرن�سا ب�سبب احتاللها تون�س عام 1881م.
ب -توفير الحماية الكافية �ضد تدخل فرن�سا الع�سكري في �إيطاليا ،لإعادة قوة البابوية �إلى �سابق
عهدها.
الوفاق الثالثي يهدف �إلى:
تعر�ضها لأي هجوم .
دفاع كل دولة عن الدول الأخرى في حالة ّ
الدول الم�شاركة :
�أ -ع�صبة الأباطرة الثالثة� :ألمانيا ،والنم�سا ،ورو�سيا.
ب -التحالف الثالثي� :ألمانيا ،النم�سا� ،إيطاليا.
جـ -الوفاق الثالثي :رو�سيا ،فرن�سا ،بريطانيا.
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الف�صل الأول:

الحربان العالميتان األولى والثانية
الحرب العالمية األولى

احل�صتان الثالثة والرابعة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيعدد �أطرف احلرب العاملية الأولى.
 ّ يف�سرّ ال�سبب املبا�رش للحرب العاملية الأولى.يتتبع جمريات احلرب العاملية الأولى.
 ّيعدد بنود معاهدة فر�ساي.
 ّيو�ضح نتائج احلرب العاملية الأولى.
 ّ ي�ص ّنف نتائج احلرب العاملية الأولى �إلى �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية. ي�ستنتج �أثر احلرب العاملية الأولى يف الوطن العربي. -ي�ؤمن بخطر احلروب على الدول وال�شعوب.

املفاهيم وامل�صطلحات

دول الو�سط ،دول احللفاء .كابوريتو ،م�ؤمتر ال�صلح ،معاهدة فر�ساي� ،سايك�س  -بيكو ،وعد بلفور ،م�ؤمتر
�سان رميو ،االنتداب.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،خريطة العامل ال�سيا�سية ،احلا�سوب ،الأطل�س املدر�سي ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة الإنرتنت.

القيم واالجتاهات:
واجتماعيا يف حياة ال�شعوب.
�سيا�سيا واقت�صاد ًّيا
 الت�أكيد على خطر احلروبًّ
ًّ
 -ا�ستنكار امل�ؤامرات اال�ستعمارية التي فر�ضت على الوطن العربي.

185

ا�سرتاتيجية التدري�س:
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
 التعلم التعاوين؛ (العمل يف جمموعات). -التفكري الناقد؛ (قراءة اخلريطة).

خطوات تنفيذ الدر�س

الح�صة الأولى
يمهد المعلم للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما الدول التي كانت طرفًا في الأزمات الدولية؟
التعلم القبليّ :
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية بعد تكليف الطلبة بت�أمل
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
ال�شكل ( ،)2-4في ال�صفحة ( )93من الكتاب المدر�سي:
• ّبين ال�سبب المبا�شر للحرب العالمية الأولى.
حدد �أطراف الحرب العالمية الأولى على الخريطة.
• ّ
•اذكر دول الحلفاء ودول الو�سط.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم الن�شطّ :
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية حول
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
مجريات الحرب.
•ما موقف النم�سا من �صربيا بعد اغتيال ولي عهدها؟
و�ضح ردة فعل رو�سيا من �إعالن النم�سا الحرب على �صربيا.
• ّ
•كيف تطورت الأحداث بين النم�سا ورو�سيا؟
•ما الدولة التي �أيدت رو�سيا في �إعالن التعبئة؟
• ّبين ردة فعل �ألمانيا على الأحداث.
•لماذا �أعلنت بريطانيا الحرب على �ألمانيا؟
•ما النجاحات التي حقّقتها �إيطاليا في بداية الحرب؟
و�ضح المق�صود بمعركة كابوريتو.
• ّ
ف�سر ان�سحاب رو�سيا من الحرب عام 1917م.
• ّ
�سم الدولة التي دخلت الحرب ،وع ّززت موقف الحلفاء.
• ِّ
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• ّبين و�ضع الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
•�صف الو�ضع الع�سكري في منطقة ال�شرق العربي.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
التقويم الختامي :يكلف المعلم �أحد الطلبة بتتبع مجريات الحرب العالمية الأولى على خريطة (العالم
ال�سيا�سية) ،ويع ّزز الطلبة ح�سب طريقة العر�ض.
الح�صة الثانية
يمهد المعلم للدر�س بتوجيه ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
•لماذا ان�سحبت رو�سيا من الحرب العالمية الأولى؟
• ِ�صف الو�ضع الع�سكري في منطقة ال�شرق العربي.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س.
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية العمل في مجموعات ،يو ّزع المعلم الطلبة في ( )5مجموعات ،ويو ّزع
�أوراق عمل على الطلبة ،كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بم�ؤتمر ال�صلح ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•�أين عقد م�ؤتمر ال�صلح؟
و�ضح المق�صود بمعاهدة فر�ساي.
• ّ
• ّبين �أبرز ما ورد في معاهدة فر�ساي.
•ا�ستنتج �أثر هذه ال�شروط على �ألمانيا.
•اذكر الدول الجديدة التي ظهرت بعد عقد معاهدة ال�صلح.
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بنتائج الحرب العالمية الأولى ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
و�ضح نتائج الحرب العالمية الأولى.
• ّ
•ت�أمل ال�شكل ( )3-4في ال�صفحة ( )95من الكتاب المدر�سي ،و�ص ّنف نتائج الحرب العالمية
الأولى ح�سب الجدول الآتي:
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النتائج ال�سيا�سية والع�سكرية

النتائج االجتماعية

النتائج االقت�صادية

المجموعة ( :)3ا�ستكمال البحث في نتائج الحرب العالمية الأولى ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما �أ�سباب انهيار االقت�صاد الأوروبي؟
•لماذا ت�أ�س�ست ع�صبة الأمم؟
�سم الحكومات الديكتاتورية التي ظهرت في �ألمانيا و�إيطاليا.
• ِّ
المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أثر الحرب العالمية الأولى في الوطن العربي ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
•ا�ستنتج �أثر الحرب العالمية الأولى في الوطن العربي.
•كيف ت�آمرت بريطانيا وفرن�سا على العرب؟
•اذكر بنود اتفاقية (�سايك�س  -بيكو)؟
و�ضح المق�صود بوعد بلفور.
• ّ
�سم الدولة التي �أ�صدرت وعد بلفور.
• ِّ
المجموعة ( :)5ا�ستكمال البحث في �أثر الحرب العالمية الأولى في الوطن العربي ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
•اذكر قرارات م�ؤتمر �سان ريمو.
حدد تاريخ الأحداث الآتية :الحرب العامية الأولى ،م�ؤتمر فر�ساي،
•على الخط الزمنيّ ،
�سايك�س -بيكو ،وعد بلفور� ،سان ريمو.
و�ضح المق�صود باالنتداب.
• ّ
بعد االنتهاء من الوقت المحدد لكل مجموعة ،يناق�ش المعلم الطلبة بالإجابات ،ويع ّزز �إجابة كل
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
مجموعة،
ّ
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الأداء

الرقم

نعم

1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

�أذكر طرفي الحرب العالمية الأولى.

3

أتتبع مجريات الحرب العالمية الأولى.
� ّ

4

أف�سر ال�سبب المبا�شر للحرب العالمية الأولى.
� ّ

5

أعدد بنود معاهدة فر�ساي.
� ّ

6

أو�ضح نتائج الحرب العالمية الأولى.
� ّ

7

�أ�ص ّنف نتائج الحرب العالمية الأولى �إلى �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية.

8

�أ�ستنج �أثر الحرب العامية الأولى في الوطن العربي.

ال

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي:

 يكمل الطلبة الخريطة المفاهيمية الآتية:�أطراف الحرب العالمية الأولى
الحلفاء

الو�سط
 يكمل الطلبة الخط الزمني الآتي بذكر �أبرز حدث في :(1918-1914م)

1916م

1917م

1920م

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

...........

...........

...........
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تقريرا عن وعد
ن�شاط �إثرائي :يعود الطلبة �إلى مكتبة المدر�سة �أو �إلى �أحد محركات البحث ،ويكتبون
ً
بلفور ،و�أثره في الوطن العربي .

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين الحرب العالمية الأولى ،و�أثرها في الوطن العربي من تجزئة وانف�صال ،التي ال يزال
يعاني منها الوطن العربي �إلى اليوم ،وبين ما ت�شهده الأر�ض المحتلة في فل�سطين من احتالل ب�سبب
الوعد الم�ش�ؤوم.

م�صادر تعلم �إ�ضافية:

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد المالكي ،الحركات الوطنية واال�ستعمار في المغرب العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بيروت لبنان ،ط1994 ،2م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم :
 محمد المالكي ،الحركات الوطنية واال�ستعمار في المغرب العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بيروت لبنان ،ط1994 ،2م.
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�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1بيّن موقف �ألمانيا من الأزمة المراك�شية الثانية عام 1911م؟
عار�ضت المانيا الأطماع الفرن�سية في مراك�ش ،واحتجت على �إر�سال فرن�سا جي�شً ا الحتالل مدينة فا�س
عا�صمة مراك�ش ،وع ّززت �ألمانيا احتجاجها ب�إر�سال بارجة �إلى ميناء �أغادير لحماية الم�صالح الألمانية.
 -2اذكر قرارات م�ؤتمر الجزيرة الخ�ضراء الثاني 1911م؟
�إطالق يد فرن�سا في مراك�ش ،مقابل تخ ّلي فرن�سا عن جزء �صغير من الكونغو الفرن�سية (الكاميرون)
لألمانيا ،وجعل طنجة مدينة دولية .
 -3بيّن �أثر هذه ال�شروط على �ألمانيا؟
 تخ ّلي �ألمانيا عن �إقليم ال�سوديت لت�شيكو�سلوفاكيا ،وبهذا تكون �ألمانيا قد فقدت ما يقارب �سبعةتقريبا.
ماليين من �سكانها
ً
 ا�شترط على �ألمانيا محاكمة القي�صر و�أعوانه من القادة الع�سكريين ب�صفتهم مجرمي حرب. فر�ض على �ألمانيا دفع تعوي�ضات باهظة. تحديد عدد الجي�ش الألماني بمائة �ألف جندي ،و�إلغاء التجنيد الإجباري ،ما �أ�سهم في �إ�ضعاف�سيا�سيا وع�سكر ًّيا واقت�صاد ًّيا .
�ألمانيا
ًّ
 -4اكتب قائمة ب�أ�سماء الدول الجديدة التي ظهرت بعد عقد معاهدات ال�صلح.
المجر وت�شيكو�سلوفاكيا ويوغ�سالفيا.
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الف�صل الأول

الحربان العالميتان األولى والثانية
الحرب العالمية الثانية

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

احل�صتان الأوىل والثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيحدد على خريطة العالم ،الدول الم�شاركة في الحرب العالمية الثانية.
 ّيتتبع االحتالل الألماني لبولندا.
 ّيعدد الدول التي خ�ضعت لالحتالل الألماني في المرحلة الأولى للحرب العالمية الثانية.
 ّيف�سر �أ�سباب �صمود بريطانيا في وجه االحتالل الألماني.
 ّ ي�ستنتج �أ�سباب دخول الواليات المتحدة الحرب �إلى جانب الحلفاء. يح ّلل �أ�سباب انت�صار الجي�ش ال�سوفييتي على القوات الألمانية.يف�سر مهاجمة كل من �ألمانيا و�إيطاليا القوات البريطانية في قناة ال�سوي�س.
 ّيبين دور الحلفاء في تحرير فرن�سا ،واحتالل برلين عا�صمة �ألمانيا.
 ّيو�ضح �أ�سباب ا�ست�سالم اليابان في الحرب العالمية الثانية.
 ّ -ي�ؤمن ب�أهمية حظر انت�شار الأ�سلحة النووية في العالم.

املفاهيم وامل�صطلحات

دول المحور ،دول الحلفاء ،دول الحياد ،حكومة في�شي ،ميناء بيرل هابر ،معركة �ستالينغراد ،معركة
العلمين ،م�ؤتمر الدار البي�ضاء.

القيم واالجتاهات

نبذ الحروب لخطرها على حياة ال�شعوب.-الإيمان باهمية الحوار في حل الم�شكالت الدولية.

امل�صادر والأدوات
الكتاب المدر�سي ،اللوح خريطة العالم ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.
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ا�سرتاتيجيات التدري�س

	-التدري�س المبا�شر.
	-التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات).
	-تحليل الن�صو�ص والأ�شكال

�إجراءات تنفيذ الدر�س:
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�سبب
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
المبا�شر في قيام الحرب العالمية الثانية؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
مراعيا التنوع داخل المجموعة الواحدة ،ويك ّلف كل
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )6مجموعات،
ً
مجموعة بقراءة ورقة العمل الخا�صة بها ،والإجابة عن الأ�سئلة كما ي�أتي:
املجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالدول الم�شاركة في الحرب العالمية الأولى ،وت� ّأمل ال�شكل
( )5-4في ال�صفحة ( )99من الكتاب المدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عين على خريطة العالم ال�سيا�سية ،الدول الم�شاركة في الحرب العالمية الثانية.
• ّ
عدد �أطراف الحرب في الحرب العالمية الثانية.
• ّ
�سم الدول التي �شاركت في الحرب �إلى جانب �ألمانيا.
• ِّ
•ما الت�سمية التي �أطلقت على الدول التي �شاركت في الحرب �إلى جانب �ألمانيا؟
•ما الدول التي �شاركت في الحرب �إلى جانب دول الحلفاء؟
عدد الدول التي وقفت على الحياد ،ولم ت�شترك في الحرب العالمية الثانية.
• ّ
املجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة باالحتالل الألماني لبولندا ،والإجابة عن اال�سئلة الآتية:
•ما الإنذار الذي وجهه هتلر لبولندا؟
•في �أي عام اجتاحت القوات الألمانية بولندا؟
�سم الدول التي طالبت المانيا ب�سحب قواتها من بولندا.
• ِّ
• ّبين ال�سبب المبا�شر في قيام الحرب العالمية الثانية.
•اذكر ا�سم الدولة التي دخلت الحرب �إلى جانب �ألمانيا.
وتدونها على اللوح ،وتناق�شها مع طلبة ال�صف.
تو�صلت �إليه من �أفكار،
 -3تعر�ض كل مجموعة ما ّ
ّ
 -4يع ّزز المعلم الطلبة.
ختاميا للدر�س بتوجيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،التي تم تنفيذها خالل الح�صة على
 -5يجري المعلم
تقويما
ً
ًّ
الطلبة.
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يلخ�ص �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ -6
احل�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�سبب
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
المبا�شر في قيام الحرب العالمية الثانية؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س.
 -3يك ّلف المعلم المجموعتين الأولى والثانية ببع�ض الأن�شطة الإثرائية المتعلقة بمو�ضوع الدر�س،
ريثما تنهي المجموعات الأخرى المهام المكلفة فيها.
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمرحلة الأولى من الحرب (1942-1939م)،
والإجابة عن اال�سئلة الآتية:
عين على الخريطة ،الدول التي قامت �ألمانيا باحتاللها في هذه المرحلة من الحرب.
• ّ
�سم الحكومة التي �أقامتها �ألمانيا في فرن�سا بعد �إ�سقاط الحكومة الفرن�سية.
• ِّ
•من الجنرال الذي تولى حكومة في�شي في فرن�سا؟
ف�سر �سبب �صمود بريطانيا في وجه الهجوم الألماني الكا�سح.
• ّ

المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالهجوم الألماني على االتحاد ال�سوفيتي ،ودخول اليابان
الحرب �إلى جانب �ألمانيا ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين �سبب �إعالن االتحاد ال�سوفيتي الحرب على �ألمانيا.
عين الدول التي احتلتها اليابان في العام 1941م.
• ّ
و�ضح �سبب دخول الواليات المتحدة الحرب �إلى جانب دول الحلفاء.
• ّ

المجموعة ( :)5البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
و�ضح �أ�سباب انت�صار الجي�ش الأحمر ال�سوفيتي ،على القوات الألمانية في معركة �ستالينغراد.
• ّ
�سم الدولة التي ا�ستولت على بلدان �أوروبا ال�شرقية في هذه المرحلة من الحرب.
• ِّ
ف�سر �سبب قيام الحلفاء ب�إنزال قواتهم في المغرب العربي.
• ّ
• ّبين �سبب الهجوم الألماني الإيطالي على قناة ال�سوي�س.
•اذكر المعركة التي انت�صر فيها الحلفاء على �ألمانيا في غرب الإ�سكندرية.
المجموعة ( :)6البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بتحرير فرن�سا ودور الواليات المتحدة الأمريكية في �إنهاء
الحرب عام 1945م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
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عدد الدول التي ا�ستولى عليها الحلفاء بعد معركة العلمين.
• ّ
و�ضح كيف نجح الحلفاء في تحرير فرن�سا.
• ّ
•اذكر ا�سم الم�ؤتمر الذي فر�ض فيه الحلفاء على �ألمانيا اال�ست�سالم.
• َمن القائد الذي ا�ستطاع تحرير فرن�سا واحتالل برلين عا�صمة المانيا؟
ف�سر كيف نجحت الواليات المتحدة في �إنهاء الحرب عام 1945م.
• ّ
•ما ا�سم المدن اليابانية التي �أُلقيت عليها القنابل النووية؟
وتدونها على اللوح وتناق�شها مع طلبة ال�صف.
تو�صلت �إليه من �أفكار،
 -4تعر�ض كل مجموعة ما ّ
ّ
 -5يع ّزز المعلم الطلبة.
ختاميا للدر�س بتوجيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على
تقويما
 -6يجري المعلم
ً
ًّ
الطلبة.
يلخ�ص المعلم على اللوح �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س.
ّ -7

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم

الأداء

1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يحدد على خريطة العالم ،الدول الم�شاركة في الحرب العالمية الثانية.
ّ

3
4

يتتبع االحتالل الألماني لبولندا.
ّ

يعدّ د الدول التي خ�ضعت لالحتالل الألماني في المرحلة الأولى للحرب.

5

يف�سر �أ�سباب �صمود بريطانيا في وجه االحتالل الألماني.
ّ

6

ي�ستنتج �أ�سباب دخول الواليات المتحدة الحرب �إلى جانب الحلفاء.

7

يح ّلل �أ�سباب انت�صار الجي�ش ال�سوفييتي على القوات الألمانية.

8

يف�سر مهاجمة كل من �ألمانيا و�إيطاليا القوات البريطانية في قناة ال�سوي�س.
ّ

9

يبين دور الحلفاء في تحرير فرن�سا واحتالل برلين عا�صمة �ألمانيا.
ّ

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد �ضعيف

يو�ضح �أ�سباب ا�ست�سالم اليابان في الحرب العالمية الثانية.
10
ّ
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة ًّ
ويعين عليه �أبرز �أحداث الحرب العالمية الثانية بين عامي -1939
زمنيا ّ
خطا ًّ
1945م.
تقريرا عن �أثر ا�ستخدام الأ�سلحة النووية ونتائجها في الب�شرية.
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

يربط المعلم بين �أحداث الحرب العالمية الثانية وانعكا�ساتها على الب�شرية ،من حيث حجم الدمار والقتل
والت�شريد ،وما تعي�شه بع�ض الأقطار العربية من حروب داخلية ب�أيدي خارجية ،وما خلفته تلك الحروب
من دمار وقتل وت�شريد مثل الأو�ضاع في �سوريا والعراق وليبيا واليمن.

م�صادر تعلم �إ�ضافية:

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عي�سى محمود احل�سن ،احلرب العاملية الثانية ،دار الأهلية للن�رش والتوزيع2009 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عي�سى محمود الح�سن ،الحرب العالمية الثانية ،دار الأهلية للن�رش والتوزيع2009 ،م.أدامر ،احلرب العاملية الثانية ( مرتجم).
� -ساميونّ � ،

�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
 -1ما الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت قبيل احلرب العاملية الثانية يف كل من �أملانيا و�إيطاليا؟
 النازية في �ألمانيا والفا�شية في �إيطاليا. -2ما �أثر وجود ممر (دانزج) على وحدة �أملانيا ال�سيا�سية؟
 �أدى �إن�شاء ممر دانزج �إلى عزل برو�سيا ال�شرقية عن الوطن الأم (�ألمانيا) ،ف�أثار ذلك غ�ضبالألمان ونقمتهم.
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الف�صل الأول:

الحربان العالميتان األولى والثانية
الحرب العالمية الثانية

احل�صتان الثالثة والرابعة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيعدد نتائج الحرب العالمية الثانية.
 ّ ي�ستنتج �أثر الحرب العالمية الثانية في ميزان القوى العظمى في العالم.يف�سر �أ�سباب ن�ش�أة هيئة الأمم المتحدة.
 ّ ي�ص ّنف نتائج الحرب العالمية الثانية �إلى نتائج �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية. يقارن بين نتائج الحربين العالميتن الأولى والثانية. -ي�ؤمن ب�أن الحروب لي�ست ال�سبيل الوحيد لحل الخالفات بين الدول.

املفاهيم وامل�صطلحات

الحرب الباردة ،هيئة الأمم المتحدة� ،أ�سلحة الدمار ال�شامل ،البطالة ،الر�أ�سمالية ،اال�شتراكية ،القانون
الدولي الإن�ساني.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،القانون الدولي الإن�ساني ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

نبذ الحروب لخطرها على حياة ال�شعوب.-الإيمان ب�أهمية الحوار في حل الم�شكالت الدولية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

	-التدري�س المبا�شر.
	-ا�ستراتيجية ّ
انتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
	-التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات).
	-التفكير الناقد؛ (تحليل الن�صو�ص والأ�شكال).
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�إجراءات تنفيذ الدر�س:
احل�صة الأولى
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :كيف �أثر
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
ا�ستخدام ال�سالح النووي في م�سار الحرب العالمية الثانية؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية ،المتع ّلقة ب�أ�سباب قيام
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
الحرب العالمية الثانية:
•ما �أثر الحرب العالمية الثانية في �سكان العالم؟
عدد نتائج الحرب العالمية الثانية على �ألمانيا.
• ّ
• ّبين نتائج الحرب العالمية الثانية على اليابان.
•كيف � ّأ�ضرت الحرب العالمية الثانية باالقت�صاد الأوروبي؟
• ّبين �أثر الحرب العالمية الثانية في ميزان القوى العظمى في العالم.
و�ضح المق�صود بالحرب الباردة.
• ّ
•ما �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي ظهرت في الحرب العالمية الثانية؟
�سم الهيئة الدولية التي تم �أن�شا�ؤها في �أعقاب الحرب العالمية الثانية.
• ِّ
•لماذا تم �إن�شاء هيئة الأمم المتحدة في �أعقاب الحرب العالمية الثانية؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )9-4في ال�صفحة ( )103من الكتاب المدر�سي ،وبا�ستخدام
ّ -4
ا�ستراتيجية ّ
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
انتق زميلاً � ،شارك)،
(فكرِ ،
ّ
يتكون �شعار هيئة الأمم المتحدة؟
مم ّ
• َّ
•�إال َم يرمز �شعار غ�صن الزيتون المر�سوم على �شعار هيئة الأمم المتحدة؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
ختاميا بتوجية يع�ض �أ�سئلة الدر�س التي تم تتفيذها خالل الح�صة.
تقويما
 -6يجري المعلم
ً
ًّ
الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :لماذا تم �إن�شاء
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي للطلبة بالتعلم ال�سابق،
ّ -1
ّ
هيئة الأمم المتحدة في �أعقاب الحرب العالمية الثانية؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ،ويناق�شها بو�صفها مدخلاً ال�ستكمال الدر�س.
مراعيا التنوع داخل المجموعة الواحدة ،ويو ّزع وثيقة
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في ( )5مجموعات،
ً
القانون الدولي الإن�ساني ويك ّلف كل مجموعة بقراءتها ،ثم ا�ستخراج المبادئ التي تمنع قتل المدنيين
تو�صلت �إليه على اللوح ،ويتم مناق�شتها من
تدون كل مجموعة ما ّ
وت�شريدهم وتطالب بحمايتهم ،ثم ّ
قبل الطلبة.
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تت�ضمن نتائج الحرب
 -4بعد ذلك ،يو ّزع المعلم ورقة عمل على المجموعات التي تم ت�شكليها �سابقًا،
ّ
العالمية الثانية ،ويطلب �إلى كل مجموعة ر�سم خريطة مفاهيمية ،يتم فيها ت�صنيف نتائج الحرب العالمية
الثانية �إلى نتائج �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وع�سكرية.
تت�ضمن نتائج الحرب
 -5بعد ذلك ،يو ّزع المعلم ورقة عمل على المجموعات التي تم ت�شكليها �سابقًا،
ّ
العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى ،ويطلب �إلى كل مجموعة مقارنة النتائج الم�شتركة بين الحربين
العالميتين الأولى والثانية.
تو�صلت �إليه من �أفكار على اللوح ،ويتم مناق�شتها من قبل الطلبة ،وعمل
 -6تعر�ض كل مجموعة ما ّ
ملخ�ص على اللوح.
ختاميا للدر�س؛ بتوجيه بع�ض الأ�سئلة التي تم تنفيذها خالل الح�صة على
تقويما
 -7يجري المعلم
ً
ًّ
ويلخ�ص �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
الطلبةّ ،

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يتعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يعدد نتائج الحرب العالمية الثانية.
ّ

3

ي�ستنتج �أثر الحرب العالمية الثانية في ميزان القوى العظمى في العالم.

4

يف�سر �أ�سباب ن�ش�أة هيئة الأمم المتحدة.
ّ

5
6

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد �ضعيف

ي�ص ّنف نتائج الحرب العالمية الثانية� ،إلى �سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية.

يقارن بين نتائج الحربين العالميتن الأولى والثانية.
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية ي�ص ّنفون فيها نتائج الحرب العالمية الثانية �إلى �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية.
تقريرا عن معاهدة حظر ا�ستخدام الأ�سلحة النووية ،لما لها من ت�أثير في ال�شعوب.
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

يربط المعلم بين نتائج الحرب العالمية الثانية ،و�سباق الت�سلح الذي ي�شهده العالم في الوقت الراهن بما
فيها الأ�سلحة النووية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية:

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 �سايمون �أدامز ،الحرب العالمية الثانية( ،مترجم ).م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -عي�سى محمود الح�سن ،الحرب العالمية الثانية ،دار الأهلية للن�رش والتوزيع2009 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1ما ردود فعل هتلر جتاه بولندا؟
إنذارا �إلى بولندا لإعادة ميناء دانزج �إلى �ألمانيا ،وبعد �أن رف�ضت بولندا الإنذار
ّ
وجه هتلر � ً
اجتاحت القوات الألمانية بولندا في الأول من �أيلول �سنة 1939م.
 -2مم َّ يتكون �شعار هيئة الأمم املتحدة؟
من خارطة العالم ال�سيا�سية ،وحولها غ�صنا زيتون.
إالم يرمز غ�صن الزيتون املر�سوم على �شعار الأمم املتحدة؟
َ � -3
�إلى ال�سالم.
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� -4صنّف نتائج احلرب العاملية الثانية �إلى� :سيا�سية ،ع�سكرية واقت�صادية ،واجتماعية.
نتائج �سيا�سية

نتائج ع�سكرية

نتائج اقت�صادية

نتائج

اجتماعية

 -انهيار النظ��ام الفا�شي في �إيطاليا والنظام النازي في -ت���ح���ط���ي���م -دمرت الحرب -قتل وتدمير

�ألمانيا.
ق���وة �أل��م��ان��ي��ا االق����ت���������ص����اد وت�شريد عدد
 تق�سيم �ألمانيا �إلى مناطق نفوذ بين الدول المنت�صرة ،ال��ع�����س��ك��ري��ة ،الأوروب����������ي ،كبي��ر م��نوبالمقاب��ل ت��م تو�سي��ع الح��دود لبع���ض دول الحلفاء و�إجبارها على ف��دم��رت � %65سكان العالم
كبولندا وبلغاريا والإتحاد ال�سوفياتي.
دفع تعوي�ضات من البنية التحتية ف��ي مناط��ق
 ظه��ور الوالي��ات المتح��دة واالتح��اد ال�سوفيات��ي للحلفاء.بو�صفهم��ا اً
دول عظم��ى وتراج��ع مكان��ة بريطاني��ا

ال�������ص���ن���اع���ي���ة الحرب.
وارت����ف����ع����ت

وفرن�س��ا ،فنت��ج عن ذل��ك انق�س��ام العالم �إل��ى كتلتين  -ظهور �أ�سلحة م�������ع�������دالت
البطـالةوالفـقـر.
كبيرتي��ن هما :الر�أ�سمالية واال�شتراكية ،ما �أدى �إلى قيام الدمار ال�شامل
الحرب الباردة.
ال���ح���دي���ث���ة
 �أعيــد تنظيــم �إن�ش��اء هيئ��ة الأمم المتحدة بو�صفه��ا منظمة عالمية وال��م��ت��ط��ورةاالق����ت���������ص����اد
للحف��اظ على الأم��ن وال�سلم الدوليي��ن عام 1945م ،ال��م��ت��م��ث��ل��ة
الألمـاني بحيث
اً
بدل من ع�صبة الأمم التي انحلت بقيام الحرب العالمية ب���ال���ق���ن���اب���ل
ي��وج��ه لإن��ت��اج
الثانية.
النووية.
الأغ������را�������ض
 قي��ام ح��ركات التح��رر واال�ستق�لال ف��ي ال��دولال�����س��ل��م��ي��ة .
الم�ستعمرة في �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الجنوبية ،وتتالت
َ
خالل الع�شرين عاما التي تلت الحرب.

 -5ما �أثر احلرب العاملية الثانية يف ميزان القوى العظمى يف العامل؟
ظهور الواليات المتحدة واالتحاد ال�سوفياتي بو�صفهما اً
دول عظمى وتراجع مكانة بريطانيا

وفرن�سا ،فنتج عن ذلك انق�سام العالم �إلى كتلتين كبيرتين هما :الر�أ�سمالية واال�شتراكية ،ما �أدى
�إلى قيام الحرب الباردة.

 -6بينّ النتائج امل�شرتكة بني احلربني العامليتني الأولى والثانية.
	 -قتل وتدمير وت�شريد عدد كبير من �سكان العالم في مناطق الحرب.
	 -انهيار االقت�صاد االوروبي.
	 -فر�ض �شروط قا�سية على �ألمانيا ،وتحطيم قوتها الع�سكرية.
	 -قيام منظمة عالمية تعنى ب�ش�ؤون الأمن وال�سلم الدوليين كع�صبة الأمم ،ثم هيئة الأمم المتحدة.
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�إجابات �أ�سئلة نهاية الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1

 ع�صبة الأباطرة الثالثة :ت�أ�س�ست في الفترة (1878-1873م) ،و�ضمت� :ألمانيا والنم�سا ورو�سيا،وكانت تهدف �إلى:

 -المحافظة على الأو�ضاع القائمة في �أوروبا.

 -الق�ضاء على الحركات الثورية المتطرفة.

 -حل الم�شكالت بين الدول الثالث بالطرائق ال�سلمية.

 م�ؤتمر فر�ساي :م�ؤتمر ال�صلح الذي عقد في ق�صر فر�ساي في باري�س18 ،كانون الثاني عام 1919م،وجاءت القرارات النهائية للم�ؤتمر لم�صلحة الدول المنت�صرة في الحرب ،على ح�ساب الدول
المهزومة.

 الوفاق الثالثي :حلف عقد بين رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا عام 1907م ،بعد ت�سوية الم�شكالت بين كلوتعهدت فيه كل دولة بالدفاع عن الدول الأخرى في حالة تعر�ضها
من بريطانيا وفرن�سا ورو�سياّ ،
لأي هجوم.

النازية :حركة �سيا�سية عن�صرية ظهرت في �ألمانيا ،بعد الحرب العالمية الأولى ،حيث تمكن المنتمونللحزب القومي اال�شتراكي العمالي الألماني تحت زعامة �أدولف هتلر من الهيمنة على ال�سلطة عام
1933م ،ت�ؤمن بالتفوق العرقي لل�شعب الألماني بو�صفهم �سادة الجن�س الب�شري و�أعلى مرتبة فيه.

تدريجيا بعد عام
الفا�شية :نظام �سيا�سي عن�صري اقت�صادي �أ�س�سه بينيتو مو�سوليني في �إيطاليا ،ونماًّ

قائما حتى هزيمة �إيطاليا عام 1943م ،في الحرب العالمية الثانية ،ت�ؤمن بعدم
1922م ،وا�ستمر ً

الم�ساواة بين الأجنا�س وفكرة الزعيم الأوحد.
 -ممر دانزج  :ممر �أن�ش�أه الحلفاء بعر�ض ( )25ميلاً  ،يربط بولندا ببحر البلطيق ،وتقرر �أن تكون دانزج

مدينة دولية يديرها مندوب �سام يتبع لع�صبة الأمم .و�أدى �إن�شاء الممر �إلى عزل برو�سيا ال�شرقية عن
مبا�شرا في قيام الحرب العالمية
�سببا
الوطن الأم (�ألمانيا) ،ف�أثار ذلك غ�ضب الألمان ونقمتهم ،وكان ً
ً

الثانية.

حكومة في�شي :الحكومة الفرن�سية الموالية للألمانّ ،�شكلها الألمان بعد احتاللهم فرن�سا في �أثناء
الحرب العالمية الثانية ،وكانت برئا�سة الجنرال بيتان.
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 معركة �ستالينغراد :معركة جرت في �أواخر عام 1942م ،بين الجي�ش الأحمر ال�سوفياتي والقواتالألمانية ،انت�صر فيها ال�سوفيت ب�سبب تراجع الألمان نتيجة البرد ال�شديد وكثرة القتلى و�سيا�سة
تقدمهم نحو تحرير �أرا�ضيهم ،ثم ّ
تمكن ال�سوفيات من
الأر�ض المحروقة التي اتبعها ال�سوفيات عند ّ
اال�ستيالء على بلدان �أوروبا ال�شرقية.
 -2بيّن �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -ت�سمية الحرب العالمية هذا اال�سم.
�سميت بذلك ل�شمولها ،وال�شتراك عدد كبير من دول العالم فيها �أو ت�أثرها بها.
ب -ازدياد حدة التناف�س الأوروبي بين الدول الأوروبية خا�صة بين بريطانيا و�ألمانيا.
ب�سبب مناف�سة المنتوجات الألمانية للمنتوجات البريطانية والفرن�سية في الأ�سواق العالمية،
من حيث النوعية والجودة وال�سيطرة على الأ�سواق ،كما خ�شيت بريطانيا من �أن امتداد النفوذ
الألماني في الدولة العثمانية قد ي�ؤ ّثر في م�صالحها في العراق والخليج العربي و�إيران والهند.
عندما تمكنت �ألمانيا من �إقناع الدولة العثمانية بمنحها امتياز مد خط �سكة حديد لتربط برلين
ببغداد ،ما �أثار قلق بريطانيا وفرن�سا.
جـ -انهيار االقت�صاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى.
ب�سبب الخ�سائر الب�شرية والمادية.
 -3اذكر �أطراف الحرب العالمية الأولى.
دول الحلفاء ،وهي :بريطانيا ،فرن�سا ،رو�سيا ،ال�صين ،اليابان ،ثم ان�ضمت الواليات المتحدة
الأمريكية عام 1917م بعد ان�سحاب رو�سيا.
الدول الو�سط :وهي :النم�سا� ،ألمانيا ،الدولة العثمانية.
 -4ما �أهداف قيام ع�صبة الأباطرة الثالثة؟
�أ  -المحافظة على الأو�ضاع القائمة في �أوروبا.
ب  -الق�ضاء على الحركات الثورية المتطرفة.
جـ  -حل الم�شاكل بين الدول الثالث بالطرائق ال�سلمية.
و�ضح ال�سبب المبا�شر لإعالن الحرب العالمية الأولى.
ّ -5
كانت الأو�ضاع في �أوروبا مهي�أة لحدوث �صدام م�سلح ،ففي 28حزيران1914م ،اغتال طالب �صربي
من البو�سنة الأر�شيدوق فران�سي�س فرديناند ولي عهد النم�سا وزوجته في �أثناء زيارتهما لمدينة �سراييفو
عا�صمة البو�سنة؛ فكان هذا ال�سبب المبا�شر لقيام الحرب العالمية الأولى.
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 -6اذكر بنود معاهدة فر�ساي.

�أ � -إعادة الإلزا�س واللورين �إلى فرن�سا ،وتخ ّلت �ألمانياعن �إقليم ال�سوديت لت�شيكو�سلوفاكيا ،وبهذا
تكون �ألمانيا قد فقدت ما يقارب �سبعة ماليين من �سكانها.

ب -ا�شترط على �ألمانيا محاكمة القي�صر و�أعوانه من القادة الع�سكريين ب�صفتهم مجرمي حرب.

جـ -فر�ض على �ألمانيا دفع تعوي�ضات باهظة.

د  -تحديد عدد الجي�ش الألماني بمئة �ألف جندي ،و�إلغاء التجنيد الإجباري.

 -7ا�ستنتج �آثار الحرب العالمية الأولى

�شددت بريطانيا وفرن�سا قب�ضتيهما على البالد العربية
كانت نتائج الحرب على الوطن العربي �سيئة ،فقد ّ

التي كانت تحتلها ،كما ت�آمرت على العرب من خالل اتفاقية �سايك�س-بيكو عام 1916م ،مع فرن�سا
واقت�سام البالد العربية (بالد ال�شام والعراق) بينهما ،و�أ�صدرت بريطانيا وعد بلفور عام 1917م،

تعهدت بموجبه ب�إقامة وطن قومي لليهود في فل�سطين غير عابئة بوعودها للعرب ،وعقد م�ؤتمر
الذي ّ
�سان ريمو عام 1920م ،الذي تم بموجبه فر�ض التجزئة واالنتداب البريطاني على الأردن وفل�سطين
والعراق ،واالنتداب الفرن�سي على �سوريا ولبنان.

� -8ص ّوب العبارات الآتية:

�سببا في اندالع الحرب العالمية الثانية.
�أ -نجاح ع�صبة الأمم في ن�شر ال�سالم بين الدول ،كان ً
�سببا في اندالع الحرب العالمية الثانية.
ف�شل ع�صبة الأمم في ن�شر ال�سالم بين الدول كان ً

ب-الممر البولندي يربط بولندا بالبحر المتو�سط جنو ًبا.
الممر البولندي يربط بولندا ببحر البلطيق جنو ًبا.

جـ -ميناء (دانزج) الألماني كان يدار قبل الحرب العالمية الثانية من قبل هيئة الأمم المتحدة.

ميناء (دانزج) الألماني كان يدار قبل الحرب العالمية الثانية من قبل مندوب �سام يتبع ع�صبة الأمم.

�سببا في ا�ست�سالم �ألمانيا.
د� -إلقاء القنبلة النووية على برلين ً

�سببا في ا�ست�سالم اليابان.
�إلقاء القنبلة النووية على هيرو�شيما وناغازاكي ً

هـ – دخلت الواليات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية منذ اجتياح �ألمانيا بولندا 1939م.

دخلت الواليات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية منذ مهاجمة اليابان لميناء بيرل هاربر

عام 1941م.
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و�ضح �أهمية الإنزال الذي قام به الحلفاء على �ساحل نورماندي؟
ّ -9
توالت انت�صارات الحلفاء عندما نجحوا في �إنزال قوات �ضخمة في �ساحل نورماندي في فرن�سا
بقيادة �أيزنهاور ،فنجحت بتحرير فرن�سا واحتالل برلين عا�صمة �ألمانيا في مطلع عام 1945م،
وتمكن الحلفاء من فر�ض اال�ست�سالم على �ألمانيا وفقًا لم�ؤتمر الدار البي�ضاء (كازابالنكا) عام
1945م.
 -10ا�ستخل�ص �أ�سباب ف�شل ع�صبة الأمم المتحدة في تحقيق �أهدافها؟
ب�سبب هيمنة الدول الكبرى عليها ،وت�سخيرها لخدمة م�صالحها ،وعدم ان�ضمام الواليات المتحدة
�إليها ،وان�سحاب �إيطاليا منها عام 1935م ،ثم �ألمانيا عام 1936م ،ثم اليابان عام 1937م.
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الوحدة الرابعة :حركات التحرر واال�ستقالل يف الوطن العربي
كان من �سمات القرن الع�رشين ،ظهور حركات التحرر واال�ستقالل التي نادت باحلرية لبلدانها ورحيل
امل�ستعمر ،وحق تقرير امل�صري ،وت�شكيل نظام حكم وطني .وقد تناولت هذه الوحدة حركات التحرر
وبينت دور ال�شخ�صيات الوطنية يف قيادة حركات
واال�ستقالل يف الوطن العربي �ضد اال�ستعمار الأوروبي ّ
الكفاح ال�سلمي وامل�سلح ،و�أ�سهمت يف ح�صول الدول العربية على اال�ستقالل.

النتاجات العامة للوحدة
قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّ يبينّ عوامل ن�شوء حركات التحرر واال�ستقالل يف الوطن العربي. يح ّلل �آثار اال�ستعمار على الوطن العربي. يبينّ ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي انتهجتها الدول امل�ستعمرة يف البالد العربية. ي�ستنتج �أ�شكال املقاومة التي قامت بها ال�شعوب ،للتخ ّل�ص من اال�ستعمار ونيل اال�ستقالل.والتحرر يف البالد العربية.
يتتبع مراحل املقاومة
 ّّ
يو�ضح دور الزعماء الوطنيني يف مقاومة امل�ستعمر ،والكفاح من �أجل نيل اال�ستقالل.
 ّ ي�ؤمن بحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها.يثمن دور الزعماء الوطنني يف مقاومة امل�ستعمر ،وحتقيق اال�ستقالل.
ّ -
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التعلم القبلي للوحدة
و�ضح المق�صود بكل مما ي�أتي:
 ّم�ؤتمر فر�ساي ،النازية ،الفا�شية ،ممر (دانزج) البولندي ،معركة �ستالينغراد.
ف�سر ما ي�أتي:
 ّ•ت�سمية الحرب العالمية هذا اال�سم.
•ف�شل ع�صبة الأمم المتحدة في تحقيق �أهدافها.
•ازدياد حدة التناف�س اال�ستعماري بين الدول الأوروبية قبيل الحرب العالمية االولى.
 ع ّدد بنود معاهدة فر�ساي. �ص ّوب العبارات الآتية:�سببا في اندالع الحرب العالمية الثانية.
•نجاح ع�صبة الأمم في ن�شر ال�سالم ،كان ً
•الممر البولندي يربط بولندا بالبحر المتو�سط جنو ًبا.
�سببا في ا�ست�سالم �ألمانيا.
•�إلقاء القنبلة النووية على برلين ،كان ً
•دخلت الواليات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية منذ اجتياح �ألمانيا لبولندا عام 1939م.
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الف�صل الأول:

حركات التحرر واالستقالل وانحسار االستعمار المباشر

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة بالدر�س

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّ ي�ستخل�ص عوامل ن�شوء حركات التحرر واال�ستقالل.يعدد �أ�شكال المقاومة التي لج�أت اليها ال�شعوب لمقاومة الم�ستعمر.
 ّيف�سر �أ�سباب انح�سار اال�ستعمار المبا�شر.
 ّاً
تنازليا.
جدول يرتّب فيه �أ�سماء الدول العربية ،ح�سب ح�صولها على ا�ستقاللها
ي�صمم
 ًّّ
 يح ّلل �آثار اال�ستعمار على الوطن العربي. -ي�ؤمن بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها.

املفاهيم وامل�صطلحات

حركات التحرر ،المقاومة ال�سلمية ،المقاطعة االقت�صادية ،المقاومة الم�سلحة ،الحدود الم�صطنعة.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان باهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. -الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التدري�س المبا�شر.التعلم التعاوني (الجيك�سو). -التفكير الناقد.
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خطوات تنفيذ الدر�س
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الالحق،
التعلم القبليّ :
ّ
•هل خ�ضع الوطن العربي لال�ستعمار؟
•ما الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت الدول العربية؟
•كيف رد �أبناء الوطن العربي على ا�ستعمار وطنهم؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
يقدم المعلم الدر�س في �صورة مهمات مو ّزعة على �أوراق
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية (جيك�سو)ّ ،
ويف�ضل �أن يتم توزيع المهمة الواحدة �إلى مجموعة من الإجراءات �أو
عمل بعدد مجموعات الطلبة،
ّ
المهمات ال�صغيرة بعدد طلبة المحموعة الواحدة.
واحدا من
طالبا
ً
ويعين ً
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات غير متجان�سة م�ؤلفة من ( )6 -5طلبةّ ،
قائدا لها.
كل مجموعة بو�صفه ً
 -4يو ّزع المعلم �إج��راءات المهمة الواحدة على عدد الطلبة في المجموعة الواحدة ،ثم بقية
مو�ض ًحا ا�سم الطالب وفقرته المحددة في كل مجموعة ،بحيث
المجموعات،
ّ
تحدد بورقة ّ
ويف�ضل �أن ّ
يجيب الطلبة في كل مجموعة عن الأ�سئلة الآتية:
التحرر؟
•ما المق�صود بحركات
ّ
•بين عوامل ن�شوء حركات التحرر واال�ستقالل.
الم�ستعمرة؟
•ما �أ�سباب انح�سار اال�ستعمار عن الدول
ِ
•ما �أ�شكال المقاومة التي اتبعتها الدول الم�ست َعمرة �ضد الم�ستعمر؟
•ما العوامل التي �ساعدت الدول العربية على تحقيق ا�ستقاللها؟
تنازليا؟
•رتّب في جدول� ،أ�سماء الدول العربية ح�سب ح�صولها على ا�ستقاللها
ًّ
•ما الآثار التي خلفها اال�ستعمار على الوطن العربي؟
محدد ب�شكل م�سبق على ورقة العمل.
كافيا،
ّ
ويف�ضل �أن يكون ّ
 -5يعطي المعلم الطلبة وق ًتا ً
 -6يطلب المعلم �إلى كل طالب لديه المهمة نف�سها من كل مجموعة ،بت�شكيل مجموعات �أخرى
(مجموعة الخبراء)؛ لمناق�شة المهمة والعمل على ا�ستيعابها.
ي�شجع المعلم الطلبة على المناق�شة وتبادل الأفكار حول المهمة المحددة لهم ال�ستيعابها؛ ليكونوا
ّ -7
قادرين على نقلها لزمالئهم في مجموعاتهم الأ�صلية.

209

 -8يك ّلف المعلم الطلبة في مجموعات الخبراء ،بالعودة �إلى مجموعاتهم الأ�صلية.
 -9ي�سمح المعلم لكل طالب ب�شرح مو�ضوعه �أو مهمته لزمالئه في المجموعة ،ما تع ّلمه في
مجموعة الخبراء.
•�س�ؤال لكل المجموعات :ما الآثار التي خلفها اال�ستعمار على الوطن العربي؟
ينوع المعلم في ا�ستخدام التعزيز المعنوي والمادي للطلبة.
ّ -10
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة تم تنفيذها خالل الح�صة على الطلبة.
تقويما
 -11يجري المعلم
ً
ًّ
يلخ�ص �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ -12

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يعبر عن �أفكاره بلغة �سليمة.
ّ

2

يحاور ب�أ�سلوب بناء.

3

ي�شارك ب�إيجابية في عمل المجموعات.

4

يتبادل المعلومات مع �أفراد المجموعة.

5

يبني على �أفكار الآخرين.

6

ي�ستمع �إلى الآخرين باهتمام.

7

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

8

يبرر موقفه و�إجاباته.
ّ

9

ينجز العمل في الوقت المحدد.
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ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد �ضعيف

�أن�شطة �إ�ضافية
اً
تنازليا.
جدول يرتّبون فيه �أ�سماء الدول العربية ح�سب ح�صولها على ا�ستقاللها
ي�صمم الطلبة
ن�شاط عالجيّ :
ًّ
تقريرا عن الكيان ال�صهيوني الذي �أوجده اال�ستعمار في قلب الوطن العربي.
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين اال�ستعمار الذي عانت منه الدول العربية ،واالحتالل الذي تعر�ضت له بع�ض الدول
ويبين للطلبة الأدوات الجديدة التي ت�ستخدمها الدول لفر�ض هيمنتها على
العربية في الوقت الحا�ضرّ ،
ال�شعوب ال�ضعيفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد الغزالي ،اال�ستعمار �أحقاد و�أطماع ،نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر القاهرة ،ط2005 ،4م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -جمال حمدان عطية ،ا�ستراتيجية اال�ستعمار والتحرير ،المطبعة الحديثة ،القاهرة1984 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
امل�ستعمرة؟
 -1ما �أثر هزمية بع�ض الدول اال�ستعمارية يف احلرب العاملية الثانية يف الدول
َ
الم�ستعمرة على مقاومة الدول اال�ستعمارية.
�شجع الدول
ّ
َ
 -2ما املق�صود باملقاومة ال�سلمية؟
�أحد �أ�شكال المقاومة التي تلج�أ �إليها ال�شعوب لمقاومة اال�ستعمار ،تتم ّثل في الإ�ضرابات والمقاطعة
االقت�صادية ،ون�شر المقاالت في ال�صحف تف�ضح اال�ستعمار.
امل�ستعمرة �إلى املقاومة امل�سلحة؟
 -3متى تلج�أ ال�شعوب
َ
عندما ال تحقّق المقاومة ال�سلمية النتائج المطلوبة.
 -4من اخلريطة ،ما �أول دولة و�آخر دولة عربية ح�صلتا على ا�ستقاللهما؟
�أول دولة نالت ا�ستقاللها م�صر ،و�آخر دولة نالت ا�ستقاللها جيبوتي.
 -5ما الكيان الغريب الذي �أوجده اال�ستعمار يف قلب الوطن العربي؟
الكيان ال�صهيوني.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي :حركات التحرر  ،المقاومة ال�سلمية.
ّ -1
حركات التحرر :تنظيمات وطنية ت�ضم تيارات فكرية و�سيا�سية وع�سكرية واجتماعية ،تمار�س الكفاحال�سيا�سي والع�سكري بهدف تحرير الأرا�ضي الوطنية المحتلة لتحقيق ال�سيادة واال�ستقالل ،ولديها
التحرر واال�ستقالل من هيمنة الدولة الم�ستعمرة.
برنامج وت�صور لبناء الدولة بعد
ّ
 المقاومة ال�سلمية� :أحد �أ�شكال المقاومة �ضد اال�ستعمار وتتم ّثل بالإ�ضرابات والمقاطعة االقت�صاديةالم�ستعمر.
الم�ستعمرة ،وا�ستغالل ال�صحف وو�سائل الإعالم لف�ضح �أ�ساليب
ل�سلع الدول
ِ
ِ
 -2بيّن �أ�سباب ما ي�أتي :
�أ -لجوء كثير من حركات التحرر �إلى المقاومة الم�سلحة.
الم�ستعمرة.
ب�سبب عدم مقدرة المقاومة ال�سلمية على تحقيق طموح �شعوب الدول
َ
ب -قيام النزاعات الحدودية بين بع�ض الدول العربية.
الم�ستعمرة ،وهذا
ب�سبب تر�سيم الحدود الم�صطنعة بين الدول العربية بما يراعي م�صالح الدول
ِ
�أدى �إلى النزاعات الحدودية بين بع�ض الدول العربية.
جـ -تباين الآثار اال�ستعمارية في البالد العربية.
ح�سب الدولة اال�ستعمارية والفترة الزمنية التي خ�ضعت فيها الدولة لال�ستعمار.
التحرر واال�ستقالل في منت�صف القرن الع�شرين.
 -3اذكر عوامل ن�شوء حركات
ّ
�أ -نمو الوعي الوطني والقومي ،وانت�شار الأفكار التحررية التي تدعو �إلى مقاومة الظلم واال�ستعمار.
الم�ستعمرة على
�شجع الدول
ب -هزيمة بع�ض الدول اال�ستعمارية في الحرب العالمية الثانية ،ما ّ
َ
المقاومة.
التحرر.
جـ -م�ساندة الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد ال�سوفيتي (�سابقًا) لحركات
ّ
و�ضح الآثار ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية لال�ستعمار في الوطن العربي.
ّ -4
الآثار ال�سيا�سية:
الم�ستعمرة ،وهذا �أدى �إلى
�أ -تر�سيم حدود م�صطنعة بين الدول العربية بما يراعي م�صالح الدول
ِ
النزاعات الحدودية بين بع�ض الدول العربية .
ب� -إيجاد ج�سم غريب في قلب الأمة العربية والدخول معه في حروب متعددة.
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الآثار االقت�صادية:
 نهب الموارد الأولية والثروات الطبيعية في الوطن العربي ،والزراعة والنفط خا�صة ،ل�صالح الدولاال�ستعمارية.
 عرقلة نمو القطاع ال�صناعي ،و�إيهام الدول العربية ب�أنها دول زراعية فقط.الآثار االجتماعية:
تدني م�ستوى التعليم والمعي�شة والخدمات ال�صحية في البالد العربية.
 ّ التفرقة بين �أبناء البلد الواحد. انت�شار الأمية والجهل. االفتقار �إلى العلم والتكنولوجيا. -5دلّل ب�أمثلة على �آثار اال�ستعمار في البالد العربية ،وما يعانيه من م�شكالت في الوقت الحا�ضر عن طريق:
�أ -تر�سيم الحدود الم�صطنعة :م�صر وال�سودان ،وليبيا وم�صر.
ب -عرقلة نمو القطاع ال�صناعي للبالد العربية :العراق ،وم�صر ،والمغرب العربي.
جـ -التفرقة بين �أبناء البلد الواحد� :سوريا ،والمغرب.
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الف�صل الثاين:

حركات التحرر واالستقالل في بالد الشام والعراق
األردن

عدد احل�ص�ص 4ح�ص�ص

احل�صتان الأوىل والثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين ال�سيا�سة اال�ستعمارية البريطانية في الأردن.
 ّيو�ضح �أ�شكال المقاومة الوطنية الأردنية للمطالبة باال�ستقالل.
 ّ يح ّلل المعاهدة الأردنية البريطانية الموقّعة عام 1928م.يبين دور الأمير عبد اهلل بن الح�سين في ح�صول الأردن على اال�ستقالل.
 ّيو�ضح دور الأردن اتجاه الق�ضية الفل�سطينية.
 ّيثمن دور الها�شميين اتجاه الق�ضية الفل�سطينية.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

ثورة البراق ،المعاهدة الأردنية  -البريطانية� ،سايك�س – بيكو� ،سان ريمو.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير. -نبذ اال�ستعمار ب�شتى �أ�شكاله و�صوره.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر. التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
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خطوات تنفيذ الدر�س

الح�صة الأولى
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
الآثار ال�سيا�سية لال�ستعمار في الوطن العربي؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرتين الأولى والثانية من الدر�س في الكتاب المدر�سي ،وبا�ستخدام
ّ -2
ا�ستراتيجية ّ
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
انتق زميلاً � ،شارك)
(فكرِ ،
ّ
تعر�ض لها كل من الأردن وفل�سطين؟
•ما الم�ؤمرات اال�ستعمارية التي ّ
•ما ا�سم المعاهدة التي وقع بموجبها الأردن تحت االنتداب البريطاني؟
ف�سر �أ�سباب �سيطرة بريطانيا على الأردن؟
• ّ
•لماذا طالب �أبناء �شرق الأردن بقدوم الأمير عبد اهلل بن الح�سين ،بعد انهيار الحكم الفي�صلي في
�سوريا؟
•من م�ؤ�س�س �إمارة �شرق الأردن؟
•متى تم ت�أ�سي�س �إمارة �شرق الأردن؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرة المتع ّلقة بال�سيا�سة اال�ستعمارية البريطانية في الأردن في الكتاب
ّ -4
المدر�سي ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية:
(فكر ِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
و�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي مار�ستها بريطانيا في الأردن.
• ّ
•ف�سّر اتخاذ بريطانيا موقفًا معاديًا للأحرار الوطنين.
•بماذا تم ّثلت مقاومة الأردنيين لالنتداب البريطاني؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة اللوح.
 -5يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�سيا�سية
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
اال�ستعمارية التي اتبعتها في بريطانيا في الأردن؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
يوجه المعلم الطلبة الى قراءة الفقرة المتع ّلقة بم�شروع معاهدة عام 1928م ،وح�صول الأردن على
ّ -3
اال�ستقالل في الكتاب المدر�سي ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية :
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
• ّبين موقف الأردنيين من م�شروع معاهدة عام 1928م ،التي فر�ضتها بريطانيا على الأردن.
و�ضح كيف ح�صل الأردن على اال�ستقالل.
• ّ
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•ما �أبرز بنود المعاهدة الأردنية البريطانية الموقعة عام 1946م؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرات المتع ّلقة بالموقف الأردني من الق�ضية الفل�سطينية في الكتاب
ّ -5
المدر�سي ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية:
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
•كيف ترجم الأردنيون م�شاعرهم اتجاه الق�ضية الفل�سطينية؟
• ّبين �أ�سباب قيام ثورة البراق عام 1929م.
دفاعا عن فل�سطين.
�سم الحروب التي خا�ضتها القوات الم�سلحة الأردنية ً
• ِّ
تحمل الأردن �أعباءها.
• ّ
عدد �أبرز الق�ضايا العربية التي ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح
 -6يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
التقويم الختامي :يو ّزع المعلم ورقة عمل على الطلبة.

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم

الأداء

1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يبين ال�سيا�سة اال�ستعمارية البريطانية في الأردن.
ّ

3

يو�ضح �أ�شكال المقاومة الوطنية الأردنية للمطالبة باال�ستقالل.
ّ

4

يح ّلل المعاهدة الأردنية البريطانية الموقعة عام 1946م.

5

يو�ضح دور الأردن اتجاه الق�ضية الفل�سطينية.
ّ
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ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة ًّ
يـبيـنون فيه �أبرز الأحداث التاريخية التي مرت بها الأردن منذ
زمنيا ّ
خطا ًّ
ت�أ�سي�س الإمارة وحتى اال�ستقالل.
ن�شاط �إثرائي  :يكتب الطلبة بطاقة �إعجاب ب�شخ�صية عبد اهلل بن الح�سين.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين دور الها�شميين في الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية ،وما يقوم به الملك عبد اهلل الثاني
ابن الح�سين في الدفاع عن القد�س والمقد�سات الدينية في فل�سطين.

م�صادر تعلم �إ�ضافية:

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 علي محافظة ،تاريخ الأردن المعا�صر ،الجامعة الأردنية،عمان ،ط1974 ،1م. موقع الديوان الملكي االردني /https://rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 علي محافظة ،تاريخ الأردن المعا�صر ،عهد الإمارة (1291م6491 -م) ،الجامعة الأردنية ،عمان ،ط،11974م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 كيف �أ�سهم الأردنيون في م�ساندة الق�ضية الفل�سطينية؟عن طريق حر�صهم على الم�شاركة في الم�ؤتمرات الوطنية التي تعقدها الحركة الوطنية الفل�سطينية،
وقيام مظاهرات في عدد من المدن الأردنية م�ساندة لثورة البراق ومعار�ضة حكم الإعدام بحق ثالثة
من الوطنيين الفل�سطينيين ،وعندما �أعلن ال�شعب الفل�سطيني ثورته الكبرى عام 1936م� ،شهد �شرق
الأردن �سل�سلة من الإ�ضرابات والم�سيرات و�أ�شكال الت�ضامن المختلفة ،التي واجهتها �سلطة االنتداب
بالقمع واالعتقال ،ولكن تلك الإجراءات لم تحل بين االردنيين والتعبير عن مواقفهم الت�ضامنية مع
ال�شعب الفل�سطيني.

217

الف�صل الثاين:

حركات التحرر واالستقالل في بالد الشام والعراق
سوريا ولبنان

احل�صتان الثالثة والرابعة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيتتبع كيفية وقوع �سوريا تحت اال�ستعمار الفرن�سي.
 ّيبين ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي مار�ستها فرن�سا في �سوريا.
 ّتو�ضح التق�سيمات الفرن�سية ل�سوريا ولبنان.
ي�صمم خريطة مفاهيمية ّ
 ّيتتبع �أ�ساليب مقاومة ال�شعب ال�سوري لال�ستعمار الفرن�سي.
 ّ ي�ستنتج �أهمية الثورة ال�سورية الكبرى عام 1925م.يعدد �أبرز بنود المعاهدة ال�سورية – الفرن�سية عام 1936م.
 ّيف�سر �أ�سباب ت�شكيل فرن�سا دولة جبل لبنان الكبير.
 ّ يذكر �أهم بنود الميثاق الوطني اللبناني الموقع عام 1943م.يثمن دور الحركات الوطنية في تحقيق اال�ستقالل.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

�سان ريمو ،الحكومة الفي�صلية ،لواء الإ�سكندرون ،معركة مي�سلون ،دولة جبل لبنان ،ثورة �صالح العلي،
الثورة ال�سورية الكبرى.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. -الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر. -التعلم التعاوني؛ (الر�ؤو�س المرقمة ،جيك�سو).
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�إجراءات تنفيذ الدر�س:
الح�صة الثالثة:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
•ما الدولة التي فر�ضت �سيطرتها على الأردن؟
•ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي مار�ستها بريطانيا في الأردن؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّي المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شتها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 -2ينفذ الدر�س با�ستخدام الر�ؤو�س المرقمة ،عن طريق توزيع الطلبة في ( )6محموعات ،ثم توزيع
الأرقام على الطلبة وتخ�صي�ص لون لكل مجموعة .يجب التنبيه على �أن ي�شترك الطلبة في الإجابة ،و�أال
يتم االعتماد على الطالب المتفوق في المجموعة.
 -3يك ّلف المعلم كل مجموعة من الطلبة بقراءة ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في �سوريا ولبنان من
الكتاب المدر�سي ،ثم يو ّزع على كل مجموعة ورقة العمل التي تت�ضمن اال�سئلة الآتية ،ويطلب �إلى كل
ويحدد وق ًتا للإجابة.
مجموعة الإجابة عنها،
ّ
•متى �أحكمت فرن�سا �سيطرتها على �سوريا ولبنان؟
و�ضح كيف انتهى الحكم الفي�صلي في �سوريا.
• ّ
ق�سمت فرن�سا كل من �سوريا ولبنان �إدرا ًّيا لت�أ�سي�س دولة لبنان الكبير؟
•كيف ّ
•ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي مار�ستها فرن�سا في �سوريا؟
• ّبين �أ�سباب قيام الثورة ال�سورية الكبرى عام 1925م ،بقيادة �سلطان با�شا الأطر�ش؟
و�ضح �أهمية الثورة ال�سورية الكبرى عام 1925م؟
• ّ
رقما بو�ساطة مكعب الأرق��ام ،بحيث يقف كل طالب يحمل
 -4بعد انتهاء الوقت ،يختار المعلم ً
ع�شوائيا ،والطالب من المجموعة التي
الرقم نف�سه من كل مجموعة ،ثم يختار المعلم لون المجموعة
ًّ
وقع االختيار عليها يجيب عن ال�س�ؤال ،ثم يطلب �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم الذي تم اختياره في
المجموعات جميعها� ،إخبارنا �إن كانت �إجابة مجموعته هي نف�سها �أو �أنها مختلفة ،و�إذا كانت �إجابة
المجموعة �صحيحة؛ ت�أخذ المجموعة التي قامت بالحل نقطتين وبقية المجموعات �إذا كانت �إجابتهم
�صحيحة ت�أخذ نقطة ،وتكرر العملية ،وبالنهاية تجمع النقاط ،ويعتمد المعلم على المكاف�أة للح�صول على
التعزيز المادي �أو المعنوي.
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على الطلبة،
تقويما
 -5يجري المعلم
ً
ًّ
ويلخ�ص على اللوح �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ
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الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما �أ�سباب قيام
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
الثورة ال�سورية الكبرى عام 1925م ،بقيادة �سلطان با�شا االطر�ش؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
 -3ينفّذ المعلم الدر�س با�ستخدام ا�ستراتيجية (جيك�سو) ،ويو ّزع الطلبة في مجموعات غير متجان�سة
ويقدم الدر�س في �صورة
قائدا،
طالبا
واحدا من كل مجموعة بو�صفه ً
ً
ّ
ويعين ً
م�ؤلفة من ( )6 -5طلبةّ ،
مهمات موزعة على �أوراق عمل بعدد مجموعات الطلبة .ثم يو ّزع �إجراءات المهمة الواحدة على عدد
مو�ضحا ا�سم الطالب وفقرته
الطلبة في المجموعة الواحدة ،وبقية المجموعات،
ّ
تحدد بورقة ّ
ويف�ضل �أن ّ
المحددة في كل مجموعة ،بحيث يجيب الطلبة بعد قراءة الدر�س في كل مجموعة عن الأ�سئلة الآتية:
•كيف تعاملت فرن�سا مع الثورات الوطنية ال�سورية؟
•ما �أبرز بنود المعاهدة التي وقعت بين فرن�سا والوطنيين ال�سوريين عام 1936م؟
•كيف نالت �سوريا ا�ستقاللها؟
•لماذا قامت فرن�سا بت�أ�سي�س دولة جبل لبنان الكبير؟
•ما العلم الذي اتخذته فرن�سا لهذه الدولة؟
•ما �أبرز بنود الميثاق الوطني اللبناني؟
محد ًدا ب�شكل م�سبق على ورقة العمل.
كافيا،
ّ
ويف�ضل �أن يكون ّ
 -4يعطي المعلم الطلبة وق ًتا ً
 -5يطلب �إلى كل طالب لديه المهمة نف�سها من كل مجموعة بت�شكيل مجموعات �أخرى (مجموعة
الخبراء)؛ لمناق�شة المهمة والعمل على ا�ستيعابها.
ي�شجع المعلم الطلبة على �أن المناق�شة وتبادل الأفكار حول المهمة المحددة لهم ال�ستيعابها؛
ّ -6
ليكونوا قادرين على نقلها لزمالئهم في مجموعاتهم الأ�صلية.
 -7يطلب �إلى الطلبة في مجموعات الخبراء العودة �إلى مجموعاتهم الأ�صلية.
 - 8ي�سمح لكل طالب ب�شرح مو�ضوعه او مهمته لزمالئه في المجموعة ،مما تع ّلمه في مجموعة الخبراء.
�س�ؤال لكل المجموعات :ما الفرق بين ال�سيا�سية اال�ستعمارية الفرن�سية وال�سيا�سية اال�ستعمارية البريطانية؟
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على الطلبة،
تقويما
-9يجري المعلم
ً
ًّ
يلخ�ص المعلم �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ -10
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أدة التقويم� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

� ّأبين كيفية وقوع �سوريا تحت اال�ستعمار الفرن�سي.

3

أ�صمم خريطة مفاهيمية تو�ضح التق�سيمات الفرن�سية ل�سوريا ولبنان.
� ّ

4

� ّأبين ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي مار�ستها فرن�سا في �سوريا.

5

نعم

ال

أتتبع �أ�ساليب مقاومة ال�شعب ال�سوري لال�ستعمار الفرن�سي.
� ّ

6

�أ�ستنتج �أهمية الثورة ال�سورية الكبرى عام 1925م.

7

أعدد �أبرز بنود المعاهدة ال�سورية – الفرن�سية عام 1936م.
� ّ

8

أف�سر �أ�سباب ت�شكيل فرن�سا دولة جبل لبنان الكبير.
� ّ

9

�أ�ستخل�ص �أ�شكال المقاومة اللبنانية لال�ستعمار الفرن�سي ونيل اال�ستقالل.

أثمن دور الحركات الوطنية في تحقيق اال�ستقالل.
ّ � 10

�أن�شطة �إ�ضافية

اً
جدول يقارنون فيه بين ال�سيا�سية اال�ستعمارية في �شرق الأردن وال�سيا�سية
ي�صمم الطلبة
ن�شاط عالجيّ :
اال�ستعمارية الفرن�سية في كل من �سوريا ولبنان .
تقريرا عن الدور الذي قامت به الحكومة العربية الفي�صلية في �سوريا بين عامي
ن�شاط �إثرائي  :يكتب الطلبة
ً
(1920-1918م).

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

تتعر�ض له �سوريا ولبنان من قتل
يربط المعلم بين ال�سيا�سة اال�ستعمارية في كل من �سوريا ولبنان ،وما ّ
وت�شريد وتدمير واحتالل لأجزاء من �أرا�ضيها ،من قبل االحتالل الإ�سرائيلي.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 جيرار خوري ،االنتداب الفرن�سي على �سوريا ولبنان ،بيروت ،لبنان2001 ،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -كمال ديب ،تاريخ �سوريه المعا�صر ،دار النهار للن�شر ،بيروت ،لبنان ،ط2012 ،2م

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1ماذا تتوقع �أن تكون ردة فعل ال�شعب ال�سوري جتاه هذه ال�سيا�سة؟
المقاومة.
 -2ما اجلوانب التي ركّزت عليها فرن�سا يف �سيا�ستها اال�ستعمارية؟
الجوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
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الف�صل الثاين:

حركات التحرر واالستقالل في بالد الشام والعراق
العراق

ح�صتان

عدد احل�ص�ص

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّ -يح ّلل �أ�سباب احتالل بريطانيا للعراق.

يتتبع االحتالل البريطاني للعراق.
 ّيبين �سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية في العراق.
 ّيف�سر �أ�سباب قيام ثورة الع�شرين في العراق.
ّ -

يو�ضح دور الملك في�صل بن الح�سين ،في نه�ضة العراق وتحقيق ا�ستقالله.
 ّيعدد �أهم بنود المعاهدة البريطانية – العراقية التي تم توقيعها عام 1930م.
 ّيف�سر �أ�سباب �إن�شاء حلف بغداد عام 1955م.
 ّيتتبع مقاومة ال�شعب العراقي لال�ستعمار البريطاني ونيل اال�ستقالل.
 ّيو�ضح كيفية انتهاء الحكم الها�شمي في العراق عام 1958م.
 ّيثمن دور الحركات الوطنية في تحقيق اال�ستقالل.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

معركة الكوت ،ثورة الع�شرين ،معاهدة عام 1930م ،معاهدة بورت�سموث ،حلف بغداد ،حرب الخليج
الأولى ،حرب الخليج الثانية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير. -نبذ اال�ستعمار ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر. التعلم التعاوني؛ (الر�ؤو�س المرقمة).223

خطوات تنفيذ الدر�س:
الح�صة الأولى
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي ،عن طريق توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما
-1
ّ
ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي مار�ستها فرن�سا في كل من �سوريا ولبنان؟
ويدون النتاجات على
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
يوجه المعلم الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )7-5من الكتاب
 -3با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
المدر�سي في ال�صفحة (،)118
ّ
•ما ا�سم الدولة التي احتلت العراق؟
و�ضح �أهمية موقع العراق بالن�سبة �إلى بريطانيا؟
• ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -5ينفذ المعلم الدر�س با�ستخدام الر�ؤو�س المرقمة ،عن طريق توزيع الطلبة في ( )6مجموعات .ومن
ثم ،توزيع الأرقام على الطلبة وتخ�صي�ص لون لكل مجموعة .يجب التنبيه على �أن ي�شترك الطلبة في
الإجابة و�أال يتم االعتماد على الطالب المتفوق في المجموعة.
تت�ضمن الأ�سئلة الآتية ،ويطلب �إلى كل مجموعة
 -6يو ّزع المعلم على كل مجموعة ورقة العمل التي
ّ
ويحدد وق ًتا للإجابة.
الإجابة عنها،
ّ
• ّبين �أ�سباب احتالل بريطانيا للعراق.
•�ص ّنف �أ�سباب احتالل بريطانيا للعراق �إلى �أ�سباب �سيا�سية واقت�صادية.
تتبع االحتالل البريطاني للعراق.
• ّ
•ما ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي اتبعتها في العراق؟
•ما �أ�سباب قيام ثورة الع�شرين في العراق؟
رقما بو�ساطة مكعب الأرقام ،بحيث يقف كل طالب يحمل الرقم
 -7بعد انتهاء الوقت ،يختار المعلم ً
ع�شوائيا ،والطالب من المجموعة التي وقع االختيار
نف�سه من كل مجموعة ،ثم يختار لون المجموعة
ًّ
عليها يجيب عن ال�س�ؤال ،ثم يطلب �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم الذي تم اختياره في المجموعات
جميعها �إخبارنا �إن كانت �إجابة مجموعته هي نف�سها �أو مختلفة ،و�إذا كانت �إجابة المجموعة
�صحيحة ،ت�أخذ المجموعة التي قامت بالحل نقطتين وبقية المجموعات �إذا كانت �إجابتهم �صحيحة
ت�أخذ نقطة ،وتكرر العمليةوبالنهاية تجمع النقاط ويعتمد المعلم على المكاف�أة للح�صول على التعزيز
المادي �أو المعنوي.
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على
تقويما
 -8يجري المعلم
ً
ًّ
ويلخ�ص �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
الطلبةّ ،
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الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما �أ�سباب احتالل
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
بريطانيا للعراق؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
 -3ينفّذ المعلم الدر�س با�ستخدام الر�ؤو�س المرقمة ،عن طريق توزيع الطلبة في ( )4مجموعات،
ثم توزيع الأرقام على الطلبة وتخ�صي�ص لون لكل مجموعة .يجب التنبيه على �أن ي�شترك الطلبة في
الإجابة ،و�أال يتم االعتماد على الطالب المتفوق في المجموعة.
تت�ضمن الأ�سئلة الآتية ،ويطلب �إلى كل مجموعة
 - 4يو ّزع المعلم على كل مجموعة ورقة العمل التي
ّ
ويحدد وق ًتا للإجابة.
الإجابة عنها،
ّ
• ّبين دور الملك في�صل الأول ابن الح�سين في تحقيق نه�ضة العراق وا�ستقالله.
عدد �أهم بنود المعاهدة البريطانية – العراقية التي تم توقيعها عام 1930م.
• ّ
�سم الدول الموقعة على حلف بغداد ،وما �أ�سباب �إن�شاء الحلف عام 1955م.
• ِّ
و�ضح كيف انتهى حكم الها�شميين في العراق؟
• ّ
رقما بو�ساطة مكعب الأرقام ،بحيث يقف كل طالب يحمل
 -5بعد انتهاء الوقت ،يختار المعلم ً
ع�شوائيا ،والطالب من المجموعة التي
الرقم نف�سه من كل مجموعة ،ثم يختار المعلم لون المجموعة
ًّ
وقع االختيار عليها يجيب عن ال�س�ؤال ،ثم يطلب �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم الذي تم اختياره
في المجموعات جميعها� ،إخبارنا �إن كانت �إجابة مجموعته هي نف�سها �أو �أنها مختلفة ،و�إذا كانت
الإجابة المجموعة �صحيحة ت�أخذ المجموعة التي قامت بالحل نقطتين ،وبقية المجموعات �إذا كانت
وتكرر العملية وبالنهاية تجمع النقاط ،ويعتمد المعلم على المكاف�أة
�إجابتهم �صحيحة ت�أخذ نقطة،
ّ
للح�صول على التعزيز المادي �أو المعنوي.
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على الطلبة،
تقويما
 -6يجري المعلم
ً
ًّ
يلخ�ص المعلم �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ -7
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استراتيجيات التقويم وادواته

ا�ستراتيجية التقويم :تقوبم الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.

الأداء

الرقم
1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

اف�سر �أ�سباب احتالل بريطانيا للعراق.
ّ

3

� ّأبين �سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية في العراق.

4

أو�ضح �أ�سباب قيام ثورة الع�شرين في العراق.
� ّ

5

�أ�ستنتج دور الملك في�صل بن الح�سين في نه�ضة العراق وتحقيق ا�ستقالله.

6

أعدد �أهم بنود المعاهدة البريطانية – العراقية التي تم توقيعها عام 1930م.
� ّ

7

�أر�سم ًّ
أعين عليه �أبرز الأحداث التاريخية في العراق بين عامي
زمنيا ،و� ّ
خطا ًّ
(2003-1914م).

8

أثمن دور الحركات الوطنية في تحقيق اال�ستقالل.
� ّ

نعم

ال

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة ًّ
زمنيا ويعر�ضون عليه �أبرز الأحداث التاريخية في العراق بين عامي
خطا ًّ
(2003-1914م).
تقريرا عن ثورة الع�شرين في العراق ،من حيث عوامل قيامها ومجرياتها ونتائجها.
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
تعر�ض له العراق من احتالل بريطاني ،والغزو الأمريكي للعراق في العام 2003م.
اربط بين ما ّ
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 �أ�سامة عبدالرحمن الدوري ،تاريخ العراق في حقبة االحتالل البريطاني ،دار ال�شرق ،بغداد2009 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
� -سيار الجميل ،مئة �سنة على االحتالل البريطاني للعراق 1918-1914م ،مركز الجزيرة للدرا�سات2016 ،م

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
� -1صنّف الأ�سباب الواردة في ال�شكل �إلى اقت�صادية و�سيا�سية.
 قربه من منابع النفط الإيرانية ،وال�سيطرة على ثروته النفطية (اقت�صادي). وقوعه على الطريق التجاري البري الم�ؤدي �إلى الهند (اقت�صادي). ظروف الحرب العالمية الأولى المتم ّثلة بقطع الطريق على �ألمانيا؛ للو�صول للخليج العربي (�سيا�سي). الوقوف في وجه الأطماع الرو�سية ،المتم ّثلة بالو�صول �إلى المياه الدافئة في البحر المتو�سط والخليجالعربي (�سيا�سي).

 -2ما ال�سيا�سة التي انتهجها الملك في�صل مع بريطانيا؟ لماذا؟
 -انتهج خاللها �سيا�سة خذ وطالب ،التي تعتمد على الم�ساومة؛ لعلمه بنواياها.
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الف�صل الثالث:

حركات التحرر واالستقالل في الجنوب العربي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

والخليج العربي

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيف�سر �أ�سباب احتالل بريطانيا لعدن.
 ّيو�ضح ال�سيا�سة التي اتبعتها بريطانيا في الجنوب العربي.ّ
يبين �أ�سباب تنامي الحركة الوطنية في الجنوب العربي.ّ
يعدد مطالب الثوار التي عملت الحكومة البريطانية على تلبيتها في الجنوب العربي.ّ
يثمن دور الحركات الوطنية في تحقيق اال�ستقالل.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

الوحدة اليمنية ،الجبهة الوطنية ،م�ضيق باب المندب ،جزيرة بريم.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. -الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س المبا�شر. -التعلم التعاوني؛ (الر�ؤو�س المرقمة).

�إجراءات تنفيذ الدر�س:

ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
•ما الدولة التي ا�ستعمرت العراق؟
•كيف نال العراق ا�ستقالله؟
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ويدون النتاجات على
 - 2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
يوجه المعلم الطلبة �إلى ت�أمل الخريطة ال�سيا�سية للوطن العربي والمع ّلقة على اللوح ،وبا�ستخدام
ّ -3
يوجه الأ�سئلة الآتية:
ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
حدد قارة �آ�سيا.
• ّ
عين على الخارطة منطقة الجنوب العربي ،والخليج العربي.
• ّ
•ما �أهمية هاتين المنطقتين؟
•هل خ�ضعت منطقة الخليج العربي والجنوب العربي لال�ستعمار؟
•ما الدولة الأوروبية التي ا�ستعمرتهما؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -5ي ّنفذ المعلم الدر�س با�ستخدام الر�ؤو�س المرقمة ،عن طريق توزيع الطلبة في ( )6محموعات،
ثم توزيع الأرقام على الطلبة ،وتخ�صي�ص لون لكل مجموعة .يجب التنبيه على �أن ي�شترك الطلبة في
الإجابة و�أال يتم االعتماد على الطالب المتفوق في المجموعة.
 -6يطلب المعلم �إلى كل مجموعة قراءة االحتالل البريطاني للجنوب العربي والحركات الوطنية في
الجنوب العربي لنيل اال�ستقالل من الكتاب المدر�سي ،ثم يو ّزع على كل مجموعة ورقة العمل التي
ويحدد وقت للإجابة.
تت�ضمن الأ�سئلة الآتية ،ويطلب �إلى كل مجموعة الإجابة عنها،
ّ
ّ
• ّبين الأ�سباب غير المبا�شرة الحتالل بريطانيا لعدن؟
تذرعت به بريطانيا الحتالل عدن؟
•اذكر ال�سبب المبا�شر الذي ّ
ف�سر �أ�سباب تنامي الحركة الوطنية في الجنوب العربي.
• ّ
و�ضح �أ�سباب اندالع الثورة الم�سلحة عام 1963م.
• ّ
• ّبين مطالب ثوار الحركات الوطنية في الجنوب العربي.
و�ضح كيف انتهى االحتالل البريطاني لليمن.
• ّ
رقما بو�ساطة مكعب الأرقام ،بحيث يقف كل طالب يحمل الرقم
 - 7بعد انتهاء الوقت ،يختار المعلم ً
ع�شوائيا ،والطالب من المجموعة التي وقع االختيار
نف�سه من كل مجموعة ،ثم يختار لون المجموعة
ًّ
عليها يجيب عن ال�س�ؤال ،ثم يطلب �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم الذي تم اختياره في المجموعات
جميع ًها� ،إخبارنا �إن كانت �إجابة مجموعته هي نف�سها الإجابة �أو �أنها مختلفة ،و�إذا كانت �إجابة
المجموعة �صحيحة ت�أخذ المجموعة التي قامت بالحل نقطتين ،وبقية المجموعات �إذا كانت �إجابتهم
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وتكرر العملية ،وبالنهاية تجمع النقاط .يعتمد المعلم على المكاف�أة للح�صول
�صحيحة ت�أخذ نقطة،
ّ
على التعزيز المادي �أو المعنوي.
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على
تقويما
 -8يجري المعلم
ً
ًّ
الطلبة،
يلخ�ص المعلم �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ -9

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�ستراتيجة التقويم :التقويم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الأداء

الرقم
1

أعبر عن �أفكاري بلغة �سليمة.
� ّ

3

�أ�شارك ب�إيجابية في عمل المجموعات.

4

�أتبادل المعلومات مع �أفراد المجموعة.

5

�أبني على �أفكار الآخرين.

6

�أ�ستمع �إلى الآخرين باهتمام.

7

أتقبل �آراء الآخرين
� ّ

2

8
9

نعم

ال

�أحاور ب�أ�سلوب ب ّناء.

أبرر مواقفي و�إجاباتي.
� ّ

�أنجز العمل في الوقت المحدد.

�أن�شطة �إ�ضافية
تبين �أ�سباب تنامي الحركات الوطنية في الجنوب العربي.
ن�شاط عالجيّ :
ي�صمم الطلبة خريطة مفاهيمية ّ
تقريرا عن �أهمية الدور الأردني في تحقيق الم�صالحة اليمنية عام 1990م.
ن�شاط �إثرائي  :يكتب الطلبة
ً
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
ابنائه
يربط المعلم بين �أهمية الوحدة اليمنية ،وما يتعر�ض له اليمن في الوقت الحا�ضر من تناحر بين
ِ
ومحاولة بع�ض الدول �إحكام �سيطرتها عليه.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 مجموعة من الم�ؤلفين ال�سوفيت ،تاريخ اليمن المعا�صر ,ترجمة محمد علي البحر ،مكتبة كتب التاريخ،1982م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم :
 -ر.ج جافن ،ترجمة محمد مح�سن العمري ،عدن تحت الحكم البريطاني ،ط2014 ،1م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1ما ال�سبب الذي تذرعت به بريطانيا الحتالل عدن؟
قيام مجموعة من �أهالي عدن بمهاجمة �سفينة بريطانية كانت تر�سو في ميناء عدن ،محملة بالب�ضائع
ونهب حمولتها.

 -2هل تعتقد �أن �أهمية عدن ما زالت قائمة �إلى الآن؟ ّبرر ذلك.
نعم لأهمية موقعها.
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الف�صل الثالث:

حركات التحرر واالستقالل في الجنوب العربي والخليج العربي

عدد احل�ص�ص

الخليج العربي

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّ يح ّلل �أ�سباب اهتمام بريطانيا بمنطقة الخليج العربي.يو�ضح ال�سيا�سة التي اتبعتها بريطانيا في ُعمان.
 ّيبين دور الحركة الوطنية ال ُعمانية في مقاومة اال�ستعمار البريطاني.
 ّ ي�ستنتج العوامل التي �أ�سهمت في ح�صول الكويت على ا�ستقاللها.يتتبع ال�سيا�سة التي اتبعتها بريطانيا في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.
 ّيبين عوامل قيام اتحاد الإمارات.
 ّيتتبع مراحل ن�ش�أة المملكة العربية ال�سعودية.
 ّيثمن دور الحركات الوطنية في الح�صول على اال�ستقالل.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

جبهة تحرير ظفار ،الإمارات العربية المتحدة ،المعاهدة البريطانية – الكويتية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الخليج العربي ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها. -نبذ اال�ستعمار ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر. التعلم التعاوني؛(ا�ستراتيجية (جيك�سو ،الر�ؤو�س الرقمة)232

ح�صتان

�إجراءات تنفيذ الدر�س:
الح�صة الأولى:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
•ما الدولة التي ا�ستعمرت منطقة الجنوب العربي؟
•لماذا تطلعت بريطانيا لل�سيطرة على منطقة الخليج العربي؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 -2ينفّذ المعلم الدر�س با�ستخدام ا�ستراتيجية (جيك�سو) ،ويو ّزع الطلبة في مجموعات غير متجان�سة
يقدم الدر�س في �صورة
طالبا
واحدا من كل مجموعة بو�صفه ً
ً
قائداّ ،
ويعين ً
م�ؤلفة من ( )6 -5طلبةّ ،
مهمات مو ّزعة على �أوراق عمل بعدد مجموعات الطلبة ،ثم يو ّزع �إجراءات المهمة الواحدة على
مو�ضحا ا�سم الطالب
تحدد بورقة
عدد الطلبة في المجموعة الواحدة ،وبقية المجموعات،
ّ
ويف�ضل �أن ّ
ً
وفقرته المحددة في كل مجموعة ،بحيث يجيب الطلبة بعد قراءة الدر�س ،في كل مجموعة عن الأ�سئلة
الآتية:
ف�سر �أ�سباب اهتمام بريطانيا بمنطقة الخليج العربي.
• ّ
• ّبين ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي اتبعتها بريطانيا في ُعمان.
و�ضح دور الحركة الوطنية ال ُعمانية في مقاومة اال�ستعمار البريطاني.
• ّ
و�ضح دور ال�سلطان قابو�س بن �سعيد في تحقيق نه�ضة ُعمان.
• ّ
•ما العوامل التي �أ�سهمت في ح�صول الكويت على ا�ستقاللها؟
محد ًدا ب�شكل م�سبق على ورقة العمل.
كافيا،
ّ
ويف�ضل �أن يكون ّ
 -3يعطي المعلم الطلبة وق ًتا ً
 -4يطلب المعلم �إلى كل طالب لديه المهمة نف�سها من كل مجموعة ،ت�شكيل مجموعات �أخرى
(مجموعة الخبراء)؛ لمناق�شة المهمة والعمل على ا�ستيعابها.
المحددة لهم ال�ستيعابها؛ ليكونوا
ي�شجع الطلبة على المناق�شة وتبادل الأفكار حول المهمة
ّ
ّ -5
قادرين على نقلها لزمالئهم في مجموعاتهم الأ�صلية.
 -6يطلب المعلم �إلى الطلبة العودة �إلى مجموعاتهم الأ�صلية.
 -7ي�سمح المعلم لكل طالب ب�شرح مو�ضوعه �أو مهمته لزمالئه في المجموعة ،عما تع ّلمه في
مجموعة الخبراء.
ختاميا للدر�س بتوجيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على
تقويما
 -8يجري المعلم
ً
ًّ
الطلبة ،ويلخ�ص على اللوح �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س.
الح�صة الثانية:
ف�سر �أ�سباب اهتمام
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
ويوجه ال�س�ؤال الآتيّ :
بريطانيا بمنطقة الخليج العربي.
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
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 -3ين ّفذ المعلم الدر�س با�ستخدام الر�ؤو�س المرقمة ،عن طريق توزيع الطلبة في ( )6مجموعات ،ثم
توزيع الأرقام على الطلبة وتخ�صي�ص لون لكل مجموعة .يجب التنبيه على �أن ي�شترك الطلبة في الإجابة
و�أال يتم االعتماد على الطالب المتفوق في المجموعة.
تت�ضمن الأ�سئلة الآتية ،ويطلب �إليهم الإجابة عنها
 -4يو ّزع المعلم على كل مجموعة ورقة العمل التي
ّ
ويحدد وق ًتا للإجابة.
ّ

• ّبين ال�سيا�سة التي اتبعتها بريطانيا في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.
عدد عوامل قيام اتحاد الإمارات العربية.
• ّ
تكون منها اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
• ّ
عدد الإمارات التي ّ
تتبع المراحل التي مرت بها ن�ش�أة المملكة العربية ال�سعودية.
• ّ

رقما بو�ساطة مكعب الأرقام ،بحيث يقف كل طالب يحمل الرقم
 -5بعد انتهاء الوقت يختار المعلم ً
ع�شوائيا ،والطالب من المجموعة التي وقع االختيار
نف�سه من كل مجموعة ،ثم يختار لون المجموعة
ًّ
عليها يجيب عن ال�س�ؤال ،ثم يطلب �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم الذي تم اختياره في المجموعات
جميعها� .إخبارنا �إن كانت �إجابة مجموعته هي نف�سها �أو �أنها مختلفة ،و�إذا كانت �إجابة المجموعة
�صحيحة ،ت�أخذ المجموعة التي قامت بالحل نقطتين وبقية المجموعات �إذا كانت �إجابتهم �صحيحة
وتكرر العملية ،وبالنهاية تجمع النقاط .يعتمد المعلم على المكاف�أة للح�صول على التعزيز
ت�أخذ نقطة،
ّ
المادي �أو المعنوي.
ختاميا للدر�س بتوجيه �أ�سئلة الدر�س التي تم تنفيذها خالل الح�صة على الطلبة،
تقويما
 -6يجري المعلم
ً
ًّ

يلخ�ص �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
ّ -7

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقوبم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الرقم

الأداء

1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

�أح ّلل �أ�سباب اهتمام بريطانيا بمنطقة الخليج العربي.

3

أو�ضح ال�سيا�سة التي اتبعتها بريطانيا في ُعمان.
� ّ

4

� ّأبين دور الحركة الوطنية ال ُعمانية في مقاومة اال�ستعمار البريطاني.

5

أو�ضح دور ال�سلطان قابو�س بن �سعيد في نه�ضة ُعمان.
� ّ

6

�أ�ستنتج العوامل التي �أ�سهمت في ح�صول الكويت على ا�ستقاللها.
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نعم

ال

الرقم

الأداء

7

أتتبع ال�سيا�سة التي اتبعتها بريطانيا في كل من الإمارات العربية المتحدة
� ّ
وقطر والبحرين.

8

� ّأبين عوامل قيام اتحاد الإمارات.

9

أ�صمم خريطة مفاهيمية للإمارات التي ّ
ت�شكل منها اتحاد الإمارات العربية.
� ّ

10

أتتبع مراحل ن�ش�أة المملكة العربية ال�سعودية.
� ّ

نعم

ال

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة ًّ
زمنيا يرتّبون عليه الأحداث الآتية :قيام المملكة العربية ال�سعودية،
خطا ًّ
ا�ستقالل الكويت ،قيام اتحاد الإمارات العربية ،ا�ستقالل قطر ،ا�ستقالل البحرين.
تقريرا عن �أهمية منطقة الخليج العربي ،وال �سيما وجود الثروة النفطية فيها ،ما
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً
�سببا في التناف�س اال�ستعماري عليها؛ وتناف�س الدول الكبرى في الوقت الحالي لل�سيطرة على منطقة
كان ً
الخليج العربي وبادوات ا�ستعمارية جديدة.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين قيام اتحاد الإمارات العربية ،وم�ستوى التطور االقت�صادي واالجتماعي الذي و�صلت
ويعد
يعد تجربة وحدوية ناجحةّ ،
�إليه دولة الإمارات العربية المتحدة ،ما يبرهن على �أن هذا االتحاد ّ
اً
اً
و�صول �إلى الأمل المن�شود في تحقيق الوحدة العربية ال�شاملة.
ناجحا يجب االقتداء به
مثال
ً

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد ح�سن العيدرو�س ،تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�صر ،كلية الآداب ،جامعة الكويت 2008،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عبد القادر حمود القحطاني ،درا�سات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�صر ،عين للدرا�ساتوالبحوث الإن�سانية والأجتماعية  ،ط ،2جامعة الكويت ،الكويت 1998 ،م.
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الف�صل الرابع:

حركات التحرر واالستقالل في المغرب العربي

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

الجزائر

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيعدد الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت �أقطار المغرب العربي.
 ّ يح ّلل ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر.يتتبع المقاومة الجزائرية لال�ستعمار الفرن�سي للجزائر منذ االحتالل حتى عام 1954م.
 ّيتتبع المراحل التي مرت بها المقاومة الجزائرية خالل الحرب العالمية الثانية.
 ّ ي�ستنتج عوامل قيام الثورة الجزائرية عام 1954م.	-يذكر مقومات الثورة الجزائرية.
يقدر دور الزعماء الوطنيين وت�ضحيات ال�شعوب في مقاومة اال�ستعمار وتحقيق اال�ستقالل.
 ّيثمن دور المر�أة الجزائرية في مقاومة اال�ستعمار.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

جمعية نجم �شمال �إفريقيا ،حكومة في�شي ،الثورة الجزائرية ،م�صطفى بلعيد ،عبد الحميد بن بادي�س،
معاهدة �إيفيان ،العدوان الثالثي.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،جهاز عر�ض ال�شرائح (داتا �شو)� ،شبكة الإنترنت،
�أفالم وثائقية.

القيم واالجتاهات

 االعتزاز بدور الزعماء الوطنيين في مقاومة اال�ستعمار. -تقدير دور المعلم في تن�شئة جيل منتم لوطنه و�أمته.
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ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر؛ (الأ�سئلة والإجابات). التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات) -التفكير الناقد؛ (تحليل الن�صو�ص)

�إجراءات تنفيذ الدر�س:

الح�صة الأولى:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س ويعر�ض خريطة الوطن العربي على الطلبة،
التعلم القبليّ :
ّ
عين الدول العربية التي ا�ستعمرتها فرن�سا.
• ّ
�سم �أول دولة عربية احتلتها فرن�سا.
• ِّ
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
يقدم المعلم لمحة ب�سيطة عن كيفية اال�ستعمار الفرن�سي للجزائرّ ،
مر معهم في الف�صل
ّ -2
ويذكرهم بما ّ
الدرا�سي الأول ،وي�ستثير تفكيرهم بال�سبب المبا�شر لال�ستعمار الفرن�سي للجزائر.
 -3با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر ،يك ّلف المعلم الطلبة بت�أمل ال�شكل ( )14-5في ال�صفحة
( )130من الكتاب المدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
�سم دول المغرب العربي.
• ِّ
•اذكر الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت �أقطار المغرب العربي.
•ما الم�سطحات المائية التي ت�شرف عليها دول المغرب العربي؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -5با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،يو ّزع الطلبة في ( )6مجموعات للبحث في دور المقاومة
الوطنية في الجزائر كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
• ِ�صف ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر.
•اذكر مالمح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر.
•�ص ّنف ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية �إلى �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية.
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية في الجزائر ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
237

• ّبين ردة فعل ال�شعب الجزائري على �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية.
�سم ال�شخ�صيات الوطنية الجزائرية التي قاومت الم�ستعمر الفرن�سي.
• ِّ
•ما النجاحات التي حقّقتها المقاومة الجزائرية؟
• ّبين �أ�سباب مهادنة فرن�سا حركة عبد القادر الجزائري.
•ما �أ�شكال المقاومة التي ا�ستخدمها الجزائريون �ضد الم�ستعمر الفرن�سي؟
�سم الجمعيات الجزائرية التي طالبت باال�ستقالل.
• ِّ
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية في الجزائر ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
• ّبين �أ�سباب اكتفاء زعماء الحركة الوطنية الجزائرية قبل الحرب العالمية الأولى بالإ�صالح.
•ما موقف فرن�سا من الحركات الوطنية المطالبة بالإ�صالح؟
و�ضح المق�صود بحزب ال�شعب الجزائري.
• ّ
�سم زعيم حزب ال�شعب الجزائري.
• ِّ
• ّبين مطالب حزب ال�شعب الجزائري.
و�ضح دور حزب ال�شعب الجزائري في المقاومة الوطنية �ضد الم�ستعمر الفرن�سي.
• ّ
المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بدور المثقفين وال�سيا�سيين الجزائريين في مقاومة
اال�ستعمار الفرن�سي بقراءة الن�ص في ال�صفحة ( )132من الكتاب المدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•كيف و�صف ال�شيخ عبد الحميد بن بادي�س الأمة الجزائرية؟
•ما المقومات التي تمتلكها الأمة الجزائرية؟
• ّبين �أثر اال�ستعمار في الحياة العلمية في الجزائر.
• ِ�صف المعلم الذي يريده عبد الحميد بن بادي�س.
•ا�ستنتج الفكر القومي لل�شيخ عبد الحميد بن بادي�س.
المجموعة ( :)5البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بمراحل المقاومة الجزائرية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•ما الأحداث التي مرت بها المقاومة الجزائرية خالل الحرب العالمية الثانية؟
•اذكر الأحكام التي �أ�صدرتها فرن�سا على ال�شيخ عبد الحميد بن بادي�س.
•ا�ستنتج العالقة بين ال�شعارات التي رفعتها الدول اال�ستعمارية ،و�سيا�ستها اال�ستعمارية.
و�ضح المق�صود بجبهة �أ�صدقاء البيان الجزائري.
• ّ
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حاكما على الجزائر.
عين
ً
• ّبين الأعمال التي قام بها الجنرال (كاترو) بعد �أن ّ
المجموعة ( :)6ا�ستكمال البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بمراحل المقاومة الجزائرية ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
قدم الجزائريون ت�ضحيات للحلفاء في الحرب العالمية الثانية؟
•لماذا ّ
•ما ردة فعل الجزائريين على ّ
تنكر فرن�سا لوعودها لهم؟
ت�صدت فرن�سا لثورة الجزائر عام 1945م؟
•كيف ّ
عدد الو�سائل التي ا�ستخدمتها فرن�سا في قمع ثورة عام 1945م.
• ّ
• ِ�صف الأ�سلوب الذي ا�ستخدمته فرن�سا في الق�ضاء على ثورة 1945م.
ويوجه
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح،
 -6يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
ّ
ال�س�ؤال التفكيري الموجود في ال�صفحة ( )133من الكتاب المدر�سي على المجموعات كلها.
يزود الطلبة بالإجابة ال�صحيحة.
 -7يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها ،ثم ّ
يوجه المعلم عدة �أ�سئلة على مجموعة من الطلبة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم الختاميّ :
الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
•ما مالمح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر؟
•اذكر �شخ�صيتين وطنيتين قاومتا اال�ستعمار الفرن�سي منذ البداية.
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات للبحث في في
الثورة الجزائرية الكبرى عام 1954م و�إعالن اال�ستقالل ،ويو ّزع على كل مجموعة ورقة عمل كما
ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�إعالن الثورة الجزائرية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•من �أطلق ر�صا�صة الثورة الجزائرية الكبرى؟ متى؟
قدم ال�شعب الجزائري لثورة عام 1954م؟
•ماذا ّ
•من �شارك في الثورة الجزائرية؟
• ّبين مجريات الثورة الجزائرية.
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لخ�ص الثورة الجزائرية بكلماتك الخا�صة.
• ّ
•ما موقف العنا�صر المتطرفة؛ الم�ستوطنين الفرن�سيين ،الحركة ال�صهيونية ،الدول اال�ستعمارية ،من
الثورة الجزائرية؟
المجموعة ( :)2متابعة البحث في الثورة الجزائرية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين موقف ال�شعب العربي من الثورة الجزائرية.
ف�سر :محاولة فرن�سا ال�ضغط على م�صر في �أثناء الثورة الجزائرية.
• ّ
و�ضح المق�صود بالعدوان الثالثي.
• ّ
•ا�ستنتج العوامل التي �أ�سهمت في نجاح الثورة الجزائرية.
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الجزائرية و�إعالن اال�ستقالل ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
• ّبين مقومات نجاح الثورة الجزائرية.
•كم عا ًما ا�ستمرت الثورة الجزائرية؟
قدمها ال�شعب الجزائري؟
•ما الت�ضحيات التي ّ
•بماذا لقّبت الجزائر؟
المجموعة ( :)4متابعة البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الجزائرية و�إعالن اال�ستقالل ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
�سم ن�ساء جزائريات �شاركن في المقاومة.
• ِّ
عرف اتفاقية �إيفيان.
• ّ
•متى ح�صلت الجزائر على ا�ستقاللها؟ وكم دام االحتالل الفرن�سي لها؟
�سم �أول رئي�س للجزائر بعد اال�ستقالل.
• ِّ
•ما ا�سم الرئي�س الحالي للجزائر؟
ويقدم الم�ساعدة لمن يحتاج �إليها ،وبعد انتهاء عمل المجموعات
 - 3يتابع المعلم عمل كل مجموعة ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح ،ويع ّزز الإجابات لدى
يتلقّى الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
الطلبة.
يوجه المعلم مجموعة من الأ�سئلة على الطلبة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم الختاميّ :
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجة التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
ممتاز

الرقم

الأداء

1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الآتية :جمعية نجم �شمال
ّ
�إفريقيا ،حكومة في�شي ،الثورة الجزائرية ،معاهدة �إيفيان.

2

يح ّلل ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر.

3

يتتبع المقاومة الوطنية الجزائرية.
ّ

4

يذكر المراحل التي مرت بها المقاومة الجزائرية ،خالل
الحرب العالمية الثانية.

5

يدرك �أن اال�ستعمار مهما طال ال بد �أن ينتهي.

6

يقدر دور ال�شخ�صيات الوطنية في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي.
ّ

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
يحدد الطلبة �أبرز الأحداث التاريخية التي مرت بها الجزائر على الخط الزمني الآتي:
ن�شاط عالجي:
ّ
1830م

1871م

1941م

1945م

1956م

1962م

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

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

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

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

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

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

تقريرا عن دور جميلة بوحيرد في الثورة الجزائرية.
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:

يربط المعلم بين اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر الذي امتد  132عا ًماّ ،
تمكن بعدها الجزائريون من
نيل اال�ستقالل ،والكفاح الم�ستمر لل�شعب الفل�سطيني لدحر االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية
على �أر�ض فل�سطين وعا�صمتها القد�س.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية :
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 جعفر حميدي ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر ,دار الفلك ،عمان ،الأردن ،ط2002 ،1م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 محمد المالكي ،الحركات الوطنية واال�ستعمار في المغرب العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان ،ط1994 ،2م.
 جورج انطونيو�س ،يقظة العرب ،تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نا�صر الدين و�إح�سان عبا�س،ط ،5دار العلم للماليين ،بيروت1987 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
�سم دول المغرب العربي؟
ِّ -1
ليبيا ،تون�س ،الجزائر ،المغرب ،موريتانيا.
 -2اذكر الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت �أقطار المغرب العربي؟
 �إيطاليا :ليبيا. فرن�سا :تون�س ،والجزائر ،وموريتانيا. فرن�سا و�إ�سبانيا :المغرب. -3ما الم�سطحات المائية التي تحيط بدول المغرب العربي؟
 البحر المتو�سط ،والمحيط الأطل�سي. -4ما الجوانب التي ركزت عليها فرن�سا في �سيا�ستها اال�ستعمارية؟
 الجوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية. -5ماذا تتوقع �أن تكون ردة فعل ال�شعب الجزائري على �سيا�سة فرن�سا؟
 المقاومة. -6بر�أي ال�شيخ عبد الحميد ،ما مق ّومات المجتمع الجزائري؟ لماذا؟
علما.
الدين والعلم والفكر؛ لأن الأمة العربية والإ�سالمية هي الأرقى عقلاً والأ�سمى ً
روحا والأوفر ً
 -7ا�ستنتج العوامل التي �أ�سهمت في نجاح الثورة الجزائرية.
 وقوف ال�شعب الجزائري مع جي�ش التحرير الوطني ومع جبهة التحرير الجزائرية. ت�أييد ال�شعب العربي من المحيط �إلى الخليج للثورة الجزائرية. نجاح الثورة في م�صر عام 1952م.242

الف�صل الرابع:

حركات التحرر واالستقالل في المغرب العربي
تونس

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين دور الحركة الوطنية في مقاومة االحتالل الفرن�سي بعد الحرب العالمية الأولى.
 ّ يذكر الأحزاب ال�سيا�سية التون�سية المطالبة باال�ستقالل.يتتبع المقاومة التون�سية بعد الحرب العالمية الأولى.
 ّيو�ضح قرارات الميثاق الوطني عام 1946م.
 ّيقدر دور ال�شخ�صيات الوطنية التون�سية في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

حزب تون�س الفتاة ،م�ؤتمر ال�صلح ،الحزب الحر الد�ستوري ،حزب الد�ستور الجديد.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،جهاز عر�ض ال�شرائح (داتا�شو)� ،شبكة الإنترنت� ،أفالم وثائقية.

القيم واالجتاهات

 تقدير دور ال�شخ�صيات الوطنية في مقاومة اال�ستعمار. -نبذ اال�ستعمار ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س المبا�شر؛ (الأ�سئلة والإجابات ،العمل في الكتاب المدر�سي). التعليم الن�شط ؛ ّأنتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ � ،
 -التعلم التعاوني (الجيك�سو).

�إجراءات تنفيذ الدر�س:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
•متى ا�ستعمرت فرن�سا الجزائر؟
•ما �شكل اال�ستعمار الفرن�سي في الجزائر؟
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ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 -2يعر�ض المعلم خريطة الوطن العربي ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتحديد موقع تون�س.
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
 -3با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
• ّبين الدور الذي قام به عبد العزيز الثعالبي في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي لتون�س.
و�ضح موقف فرن�سا من حزب تون�س الفتاة.
• ّ
• ِ�صف الحركة الوطنية التون�سية بعد الحرب العالمية الأولى.
و�ضح المق�صود بم�ؤتمر ال�صلح.
• ّ
•ا�ستنتج �سبب توجه عبد العزيز الثعالبي �إلى م�ؤتمر ال�صلح.
•ما موقف دول الحلفاء من عبد العزيز الثعالبي؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
أنتق زميلاً � ،شارك) ،يطلب المعلم �إلى الطلبة ت�أمل ال�شكل ()16-5
 -5با�ستخدام ا�ستراتيجية (فكرِ � ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
في ال�صفحة ()135
ّ
•اذكر الأحزاب ال�سيا�سية التون�سية.
�سم زعماء الأحزاب ال�سيا�سية التون�سية.
• ِّ
•ما المبادئ التي نادى بها كل من الحزب الحر الد�ستوري ،وحزب الد�ستور الجديد.
•ما �شكل المقاومة لهذه الأحزاب؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -6يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
ويعين
 -7با�ستخدام ا�ستراتيجية (جيك�سو) و ّزع المعلم الطلبة في ( )5مجموعات غير متجان�سةّ ،
قائدا.
طالبا من كل مجموعة بو�صفه ً
ً
 -8يو ّزع المعلم �إجراءات المهمة الواحدة على عدد الطلبة في المجموعة الواحدة ،ثم بقية
مو�ضحا ا�سم الطالب وفقرته المحددة في كل مجموعة ،بحيث
تحدد بورقة
المجموعات،
ّ
ويف�ضل �أن ّ
ً
يجيب الطلبة في كل مجموعة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين موقف فرن�سا من قادة الحركات الوطنية والحزبية.
قدمت فرن�سا �أع�ضاء حزب الد�ستور الجديد للمحاكمة؟
•لماذا ّ
و�ضح الدور الذي قام به الباي محمد المن�صف في تون�س.
• ّ
•ما الأحكام التي �أ�صدرتها فرن�سا على قادة الحركة الوطنية؟
•اذكر القرارات التي �صدرت عن م�ؤتمر عام 1946م ،في تون�س؟
عدد بنود معاهدة عام 1955م ،وما ردة فعل تون�س على هذه المعاهدة؟
• ّ
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 -9يطلب المعلم �إلى كل طالب لديه المهمة نف�سها من كل مجموعة بت�شكيل مجموعات �أخرى
(مجموعة الخبراء)؛ لمناق�شة المهمة والعمل على ا�ستيعابها.

المحددة لهم ال�ستيعابها؛ ليتمكنوا
ي�شجع المعلم الطلبة على النقا�ش وتبادل الأفكار حول المهمة
-10
ً
ّ
من نقلها �إلى زمالئهم في مجموعاتهم الأ�صلية.

 -11يطلب المعلم �إلى الطلبة في مجموعات الخبراء العودة �إلى مجموعاتهم الأ�صلية ،وي�سمح لكل
طالب ب�شرح مو�ضوعه �أو مهمته لزمالئه في المجموعة ،عما تعلمه في مجموعة الخبراء.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -12يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ

التقويم الختامي :بطاقة خروج (كنت � ّ
أفكر ،والآن �أعرف).

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الرقم

الأداء

1

أعرف المفاهيم والم�صطلحات الآتية :حزب تون�س الفتاة ،م�ؤتمر ال�صلح،
� ّ
حزب الحر الد�ستوري ،حزب الد�ستور الجديد.

2

� ّأبين دور المقاومة التون�سية في الح�صول على اال�ستقالل.

نعم

3

أو�ضح دور الأحزاب في المقاومة الوطنية ال�سلمية.
� ّ

4

أتتبع المقاومة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية �إلى اال�ستقالل.
� ّ

5

ال

أقدر دور الزعماء الوطنيين في ح�صول تون�س على اال�ستقالل
� ّ

�أن�شطة �إ�ضافية:

ن�شاط عالجي:
 يكمل الطلبة الجدول الآتي:الرقم

الحدث التاريخي

العام

الرقم

الحدث التاريخي

العام

1

م�ؤتمر ال�صلح

.........

4

ا�ستقالل تون�س

.........

2

ت�أ�سي�س حزب الد�ستور الجديد .........

5

انتهاء حكم الحبيب بورقيبه

.........

3

.........

6

الثورة ال�شعبية التون�سية

.........

المعاهدة التون�سية الفرن�سية

 يذكر الطلبة قرارات الميثاق الوطني لعام 1946م.245

تقريرا عن دور الحبيب بورقيبه في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي.
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
تعر�ض له ال�شعب التون�سي في
يربط المعلم بين المقاومة التون�سية التي رف�ضت ظلم اال�ستعمار ،وما ّ
ظل بع�ض �أنظمة الحكم من �سوء الأحوال ،دفعته الى القيام بثورة عامة في تون�س� ،أو ما عرف في ما
بعد في العالم العربي با�سم (الربيع العربي).

م�صادر تعلم �إ�ضافية :
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 جورج انطونيو�س ،يقظة العرب ,تابع حركة العرب القومية ،ترجمة نا�صر الدين الأ�سد و�إح�سان عبا�س،ط ،5دار العلم للماليين ،بيروت ,لبنان1978 ،م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 محمد المالكي ،الحركات الوطنية واال�ستعمار في المغرب العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان ،ط2004، 2م.
 -جعفر حميدي ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر ,دارالفلك ،عمان ،الأردن ،ط2002 ،1م.
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الف�صل الرابع:

حركات التحرر واالستقالل في المغرب العربي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

المغرب

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيتتبع حركة المقاومة الوطنية بين الحربين العالميتين �ضد اال�ستعمار الفرن�سي والإ�سباني في المغرب.
 ّ يح ّلل �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية في المغرب.يبين موقف فرن�سا من الحركات الوطنية في المغرب
 ّيتتبع المقاومة الوطنية في موريتانيا.
 ّيثمن دور ال�شخ�صيات في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي والإ�سباني في المغرب.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

الريف المراك�شي ،الظهير البربري ،حزب اال�ستقالل ،طنجة� ،سبتة ومليلة ،موريتانيا ،ماء العينين ،بالد
ال�شنقيط.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،جهاز عر�ض ال�شرائح (داتا�شو) ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة
الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 االعتزاز بال�شخ�صيات الوطنية المغربية في مقاومتها لال�ستعمار الفرن�سي والإ�سباني. -نبذ اال�ستعمار ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر؛ (�أ�سئلة و�إجابات ،الكتاب المدر�سي). التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات). -التفكير الناقد؛ (التحليل).
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�إجراءات تنفيذ الدر�س:
يمهد المعلم للدر�س وي�ستثير تفكير الطلبة حول �سبب الحماية الفرن�سية على المغرب
التعلم القبليّ :
والمناطق التي احتلتها �إ�سبانيا.
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ يعر�ض المعلم خريطة الوطن العربي ،ويك ّلف الطلبة بتحديد
حدد موقع كل من( :مراك�ش ،الريف ،طنجة ،م�ضيق جبل طارق) بحيث ي�ستنتج الطلبة �أهمية موقع
المغرب.
 -3با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،يو ّزع الطلبة في ( )5مجموعات ،كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بدور محمد �أمزيان و�أحمد محمد الري�سولي في المقاومة
الوطنية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•متى قامت �أول ثورة في المغرب �ضد اال�ستعمار الفرن�سي؟
تزعم حركة المقاومة في الريف المراك�شي.
�سم القائد الذي ّ
• ِّ
• ّبين موقف الإ�سبان من حركة الري�سولي.
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالثورات والحركات الوطنية في المغرب بين الحربين
العالميتين ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين دور الأمير الخطابي في مقاومة اال�ستعمار الإ�سباني في منطقة الريف المراك�شي.
•هل توقّفت حركة المقاومة ب�إخماد ثورة الخطابي؟
•ا�ستنتج �أ�شكال المقاومة.
•لماذا �أ�صدرت فرن�سا الظهير البربري؟
•ما ال�سيا�سة التي ا�ستخدمتها فرن�سا للق�ضاء على حركة المقاومة المغربية؟
و�ضح ردة فعل ال�شعب المغربي على �سيا�سة القمع والعنف.
• ّ
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالحركة الوطنية خالل الحرب العالمية الثانية و�إعالن
اال�ستقالل ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ِ�صف المقاومة الوطنية خالل الحرب العالمية الثانية.
قدم المغرب خدمات للحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية؟
•لماذا ّ
•ما ا�سم الحزب الذي نتج عن اندماج االحزاب الوطنية في المغرب؟
• ّبين المطالب التي �أكد عليها حزب اال�ستقالل.
•لماذا نفي محمد الخام�س �إلى جزيرة مدغ�شقر؟
حدد موقع مدغ�شقر على الخريطة.
• ّ
المجموعة ( :)4ا�ستكمال البحث في الحركة الوطنية خالل الحرب العالمية الثانية و�إعالن اال�ستقالل،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
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•ما موقف المراك�شيين من نفي محمد الخام�س �إلى جزيرة مدغ�شقر؟
ف�سر :ا�ضطرت فرن�سا �إلى �إعادة ال�سلطان محمد الخام�س من منفاه.
• ّ
•متى ا�ضطرت فرن�سا �إلى �إعالن ا�ستقالل مراك�ش؟ ومتى ا�ضطرت �إ�سبانيا �إلى �إعالن ا�ستقالل الريف
المراك�شي؟
و�ضح و�ضع طنجة بعد �إعالن ا�ستقالل المغرب.
• ّ
•من تولى الحكم في المغرب بعد �إعالن اال�ستقالل؟
•ما طبيعة نظام الحكم في المغرب؟
حاليا؟
•من يحكم المغرب ًّ
المجموعة ( :)5البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بموريتانيا ،بتكليف الطلبة بقراءة الن�ص في ال�صفحة
( )139من الكتاب المدر�سي قراءة �صامته ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•متى ظهرت حركة المقاومة في موريتانيا؟ ومن قادها؟
• ّبين دور ال�شيخ ماء العينين في المقاومة.
و�ضح موقف فرن�سا من حركة المقاومة.
• ّ
•متى ا�ستقلت موريتانيا؟
�سم �أول رئي�س لجمهورية موريتانيا.
• ِّ
تو�صلت اليه من �أفكار ويتم مناق�شتها من قبل الطلبة ومن ثم تدوين
 - 4تقوم كل مجموعة بعر�ض ما ّ
االجابات ال�صحيحة على اللوح.
 - 5يطلب المعلم �إلى المجموعة الأولى مناق�شة ال�س�ؤال الموجود في ال�صفحة ( )138ومناق�شة
الإجابات ،وتدوين الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 - 6يك ّلف المعلم الطلبة بقراءة هل تعلم وت�أمل الخريطة الموجودة في ال�صفحة ( )139من الكتاب
المدر�سي ،وتحديد موقع �سبتة ومليلة ،ومناق�شة �أ�سباب ا�ستمرار خ�ضوعهما لال�ستعمار الإ�سباني،
وطلب �إلى الطلبة تقديم مقترحات وحلول ال�ستعادة �سبتة ومليلة ومناق�شة الطلبة بالمقترحات.
يوجه المعلم مجموعة من الأ�سئلة �إلى الطلبة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات ال�سابقة.
التقويم الختاميّ :

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على المالحظة.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم

الأداء

1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الآتية :الظهير البربري ،حزب
ّ
اال�ستقالل ،طنجه.

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

249

2

يتتبع حركة المقاومة الوطنية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ّ

3

ي�ستنتج �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية في المغرب.

4

يذكر مطالب حزب اال�ستقالل.

5

يبين المقاومة الوطنية في موريتانيا.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكتب الطلبة �أبرز الأحداث التاريخية التي مرت بها المغرب في الأعوام الآتية ،وح�سب
الخط الزمني الآتي:
1912م

1926م

1930م

1956م

1961م

1999م

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

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

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

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

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

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

مو�ضحا �أهميتهما و�أ�سباب ا�ستعمارهما.
تقريرا عن �سبتة ومليلة الم�ستعمرتين؛
ن�شاط �إثرائي  :يكتب الطلبة
ً
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين �سيا�سة اال�ستعمار في تمزيق الدولة وخ�ضوع �سبتة ومليلة لال�ستعمار الإ�سباني ،وما
تنادي به الدول الأوروبية من الحرية واال�ستقالل والحق في تقرير الم�صير.

م�صادر تعلم �إ�ضافية :
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبد العزيز عمر ،درا�سات في تاريخ العرب الحديث والمعا�صر ،دار النه�ضة العربية للطباعة والن�شر،1990م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -جالل يحيى ،تاريخ المغرب العربي ،دار القومية للطباعة والن�شر ،ط1966 ،1م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
 -1هل كان للوحدة الوطنية بين القوى ال�سيا�سية جميعها وال�سلطان المغربي �أثر في تحقيق ا�ستقالل المغرب؟
نعم.
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الف�صل الرابع:

حركات التحرر واالستقالل في المغرب العربي
ليبيا

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيف�سر �أ�سباب االحتالل الإيطالي في ليبيا.
 ّيو�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الإيطالية في ليبيا.
ّ -

 يذكر بنود هدنة عكرمة عام 1919م.يبين نتائج ا�ستيالء الفا�شيين على الحكم في �إيطاليا.
 ّ ي�ستنتج دور عمر المختار في مقاومة اال�ستعمار الإيطالي.يتتبع حركة المقاومة الليبية خالل الحرب العالمية الثانية.
ّ -

يبين دور الحلفاء في ليبيا خالل الحرب العالمية الثانية.
 ّيقدر دور ال�شخ�صيات الوطنية الليبية في مقاومة اال�ستعمار الإيطالي.
ّ -

 -يعتز بدور عمر المختار بو�صفه �شخ�صية وطنية� ،أ�سهمت في �إلحاق الخ�سائر بالإيطاليين.

املفاهيم وامل�صطلحات

الحركة ال�سنو�سية ،هدنة عكرمة ،اتفاقية الرجمة ،م�ؤتمر غريان ،اتفاق �سرت ،الحركة الفا�شية.

امل�صادر والأدوات

الكت��اب المدر�س��ي ،الل��وح ،خريطة الوط��ن العربي ،جهاز عر���ض ال�شرائح (داتا�ش��و) ،فيلم عمر
المختار ،الكتاب المدر�سي� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 االعتزاز بدور عمر المختار في مقاومة اال�ستعمار الإيطالي. -الإيمان ب�أهمية الت�ضحية في �سبيل اال�ستقالل.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التعلم التعاوني؛ العمل في مجموعات.
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�إجراءات تنفيذ الدر�س:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي ،عن طريق عر�ض خريطة العالم
التعلم القبليّ :
يوجه ال�س�ؤالين
ال�سيا�سية وتحديد موقع ليبيا و�إيطاليا ،وتوجيه الطلبة �إلى ا�ستتاج �أهمية الموقع ,ثم ّ
الآتيين:
•ما الخطوات التمهيدية التي ا�ستخدمتها �إيطاليا الحتالل ليبيا؟
•متى احتلت �إيطاليا ليبيا؟
ويدون الإجابات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
ويحدد لكل
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات
ّ
مقر ًرا لها ،كما ي�أتي:
مجموعة من�سقًا �أو ّ
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة باال�ستعمار الإيطالي في ليبيا ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين الحجج التي ا�ستخدمتها �إيطاليا الحتالل ليبيا.
حدد المدن التي احتلتها �إيطاليا في ليبيا.
• ّ
و�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي ا�ستخدمتها �إيطاليا في ليبيا.
• ّ
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بحركة المقاومة الليبية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�سم قائد حركة المقاومة الليبية بعد دخول الم�ستعمر الإيطالي.
• ِّ
• ّبين دور �أحمد ال�سنو�سي في المقاومة.
و�ضح موقف الحلفاء من حركة ال�سنو�سي.
• ّ
•مع �أي الأطراف المتنازعة ،وقفت �إيطاليا في الحرب العالمية الأولى؟
• ّبين موقف بريطانيا من المقاومين الوطنيين الليبيين ،خالل الحرب العالمية الأولى.
•لماذا �أر�سلت بريطانيا محمد مر�سي حرب؟
•ما �سبب �ضعف مركز القوات ال�سنو�سية؟
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الليبية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•كيف انتهت المقاومة ال�سنو�سية؟
و�ضح المق�صود بهدنة عكرمة.
• ّ
•اذكر بنود هدنة عكرمة.
و�ضح المق�صود باتفاقية الرجمة.
• ّ
حدد موقع مدينة برقة على الخريطة.
• ّ
المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الليبية خالل الحرب العالمية الأولى وبعدها،
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والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•كيف كان و�ضع طرابل�س بعد الحرب العالمية الأولى؟
•ما القرار الذي �صدر عن م�ؤتمر غريان 1920م؟
و�ضح المق�صود باتفاقية �سرت.
• ّ
• ِ�صف و�ضع ليبيا بعد ا�ستيالء الفا�شيين على الحكم.
•�أين لج�أ محمد بن �إدري�س ال�سنو�سي؟
•لماذا ا�ضطر المنا�ضلون الليبيون للدفاع عن ليبيا من الخارج؟
•من تولى حركة الكفاح الم�سلح بعد محمد بن �إدري�س ال�سنو�سي؟
 -3بعد انتهاء الوقت المحدد للإجابات ،يناق�ش المعلم كل مجموعة ب�إجابتها ،وي�شارك طلبة
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
المجموعات الأخرى في مناق�شة الإجابات لكل مجموعة،
ّ
 -4يك ّلف المعلم طلبة المجموعة الرابعة ب�إح�ضار الق�صيدة للح�صة القادمة وقراءتها في الغرفة ال�صفية.
يوجه مجموعة من الأ�سئلة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم الختاميّ :
الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
و�ضح المق�صود بالحركة ال�سنو�سية.
• ّ
• ّبين ال�سيا�سة اال�ستعمارية الإيطالية في ليبيا.
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
 - 2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويو ّزع �أوراق عمل على كل مجموعة ،كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بدور عمر المختار في المقاومة ،بعد قراءة الن�ص في
ال�صفحة ( )141من الكتاب المدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•كم ا�ستمرت المقاومة ال�شعبية الليبية �ضد اال�ستعمار الإيطالي؟
�سم قائد حركة المقاومة بعد رحيل ال�سنو�سي �إلى م�صر.
• ِّ
• ّبين موقف �إيطاليا من حركة عمر المختار.
و�ضح الدور البطولي الذي قام به عمر المختار.
• ّ
•كيف انتهت حركة عمر المختار؟
•بماذا لقّب عمر المختار؟
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أو�ضاع ليبيا في �أثناء الحرب العالمية الثانية ،والإجابة
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عن الأ�سئلة الآتية:

• ّبين و�ضع المقاومة الليبية خالل الحرب العالمية الثانية.
دربت بريطانيا المتطوعين الليبين؟
•لماذا ّ
•ما المناطق التي احتلتها كل من فرن�سا وبريطانيا و�أمريكا من ليبيا في الحرب العالمية الثانية؟
المجموعة ( :)3ا�ستكمال البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أو�ضاع ليبيا ،في �أثناء الحرب العالمية الثانية،
والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
•لماذا وا�صل الليبيون ن�ضالهم؟
•متى ا�ستقلت ليبيا؟
المجموعة ( :)4ا�ستكمال البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أو�ضاع ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•من تولّى الحكم في ليبيا بعد اال�ستقالل؟
•كيف �ألغي نظام الحكم الملكي في ليبيا؟
ف�سر �سبب انتهاء حكم معمر القذافي في ليبيا.
• ّ
تو�صلت اليه من �أفكار ويتم مناق�شتها من قبل الطلبة ،ثم تدوين
 -3تقوم كل مجموعة بعر�ض ما ّ
االجابات ال�صحيحة على اللوح.
يوجه المعلم �أ�سئلة على طلبته؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات ال�سابقة.
التقويم الختامي:
ّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سترايتجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم
1

الأداء

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2
3

يف�سر �أ�سباب االحتالل الإيطالي في ليبيا.
ّ

يو�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الإيطالية في ليبيا.
ّ

4

يتتبع المقاومة الإيطالية في ليبيا �إلى �أن ح�صلت على ا�ستقاللها.
ّ

5
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يقدر دور ال�شخ�صيات الوطنية الليبية في مقاومة اال�ستعمار الإيطالي
ّ

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يرتّب الطلبة الأحداث التاريخية التالية ت�صاعد ًّيا� :إعدام الزعيم عمر المختار ،هدنة عكرمة،
الإطاحة بحكم معمر القذافي ،ا�ستقالل ليبيا ،اتفاقية الرجمة� ،إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.
ن�شاط �إثرائي:
 يح�ضر الطلبة ق�صيدة �أحمد �شوقي التي رثى فيها عمر المختار ،ويقر�أها �أحدهم �أمام زمالئه في الغرفةال�صفية.
تقريرا عن دور عمر المختار في مقاومة اال�ستعمار الإيطالي.
 يكتب الطلبةً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
قدمه
قدمه ال�شعب الليبي من ت�ضحيات في �سبيل اال�ستقالل ،والدور البطولي الذي ّ
يربط المعلم بين ما ّ
�سلبا في التنمية.
المختار رغم كبر �سنه ،وما تعاني منه ليبيا اليوم من �صراعات وخالفات �أثرت ً

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 جعفر حميدي ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر .دار الفلك ،عمان ،الأردن ،ط2002 ،1م. جورج انطونيو�س ،يقظة العرب ،تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نا�صر الدين الأ�سد و�إح�سان عبا�س ،ط ،5دار العلم للماليين ،بيروت1978 ،م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 محم��د المالكي ،الحركات الوطني��ة واال�ستعمار في المغرب ،مركز درا�س��ات الوحدة العربية ،بيروت،لبنان ،ط2004 ،2م.

�إجابات ا�سئلة الدر�س:
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 الحزب الد�ستوري� :أحد الأحزاب ال�سيا�سية الذي ن�ش�أ في تون�س بزعامة عبد العزيز الثعالبي للمطالبةباال�ستقالل.
 هدنة عكرمة :هدنة وقعت بين بين محمد بن �إدري�س ال�سنو�سي وممثلي بريطانيا و�إيطاليا ،وتق�ضي ب�أنيقف كل من ال�سنو�سيين والإيطاليين عند المناطق التي ي�سيطرون عليها ،وتعيد �إيطاليا فتح المدار�س
والزوايا ،وت�سمح �إيطاليا بالتبادل التجاري.
 م�ؤتمر غريان :م�ؤتمر عقد في ليبيا عام 1920م ،اتخذ فيه قرار بتوحيد المقاومة في برقة وطرابل�س.255

 -2ما مالمح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر؟
دمجا كاملاً � ،شمل الثقافة والجن�سية وال�سكان،
�أ  -دمج الجزائر بفرن�سا ً
ب -العمل على �إثارة التفرقة العن�صرية بين العرب والبربر.
جـ -محاربة اللغة العربية والثقافة العربية الإ�سالمية ،ون�شر الثقافة الفرن�سية.
د  -نهب ثروات البالد ،وتحويل �سكانه �إلى مجرد �آالت للعمل في الم�صانع والمزارع.
قمع الحركات الوطنية ،والتنكيل بقادتها.
هـ -ت�شجيع هجرة الفرن�سيين �إلى الجزائر ،ومنحهم الأرا�ضي الخ�صبة.
 -3بيّن �أ�سباب كل مما ي�أتي :
�أ -قيام الثورة الجزائرية الكبرى عام 1954م.
 وقوف ال�شعب الجزائري مع جي�ش التحرير الوطني ومع جبهة التحرير في هذه المعركة الطويلةالم�ضنية ،فعاونها بالمال والخدمات والتموين.
 امتناع الجزائريين عن دفع ال�ضرائب لل�سلطات الفرن�سية ،وت�سليم هذه الأموال لجبهة التحرير. ترك كثير من الموظفين من الأطباء والأ�ساتذة ورجال القانون وظائفهم ،وخرجوا �إلى الجباللت�أدية واجبهم الوطني بين المجاهدين ،وظهر �أمام العالم �أجمع �أن الجزائر في ثورة �شاملة.
ب -رف�ض ال�شعب التون�سي معاهدة عام 1955م.
 لأن فرن�سا اعترفت فيها لتون�س باال�ستقالل الذاتي ،واحتفظت لنف�سها ببع�ض االمتيازات الثقافيةواالقت�صادية في البالد.
جـ� -إخفاق الأمير عبد الكريم الخطابي في �إقامة دولة م�ستقلة في المغرب.
 تحالف القوات الفرن�سية والأ�سبانية �ضده عام 1926م.و�ضح دور الحركات الوطنية التون�سية في �إعداد ال�شعب للمقاومة
ّ -4
 ن�شر الوعي القومي عن طريق الدرو�س والمحا�ضرات الوطنية ،التي كان يلقيها زعما�ؤه فيالم�ساجد والجمعيات والأندية.
 تن�شئة �شباب البربر تن�شئة عربية �إ�سالمية .�سم المناطق الليبية التي احتلتها كل من فرن�سا وبريطانيا و�أمريكا خالل الحرب العالمية الثانية:
ِّ -5
بريطانيا:برقة وطرابل�س.
فرن�سا:فزان.
�أمريكا:قواعد جوية في طرابل�س.
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الف�صل اخلام�س:

حركات التحرر واالستقالل في حوض وادي النيل
والقرن اإلفريقي وجزر القمر

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيتتبع دور المقاومة الوطنية الم�صرية في مقاومة اال�ستعمار البريطاني.
 ّيبين �أثر الحرب العالمية الأولى في م�صر.
 ّيف�سر قيام ثورة عام 1919م في م�صر.
 ّيو�ضح دور �سعد زغلول في الحركة الوطنية.
 ّ يذكر بنود معاهدة عام 1936م. يح ّلل �أ�سباب ثورة تموز 1952م.يبين �أهداف ثورة تموز عام 1952م.
 ّ -ي�ستنج منجزات ثورة تموز عام 1952م.

يقدر دور الحركات الوطنية في مقاومة اال�ستعمار.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

حادثة دن�شواي ،ثورة 1919م ،حق تقرير الم�صير ،ت�صريح �شباط ،لجنة ملنر ،معاهدة 1936م ،ثورة
تموز 1952م ،االحتكار ،نظام االقطاع ،الت�أميم ،العدوان الثالثي.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،جهاز عر�ض ال�شرائح (داتا�شو) ،مكتبة المدر�سة،
�شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 تقدير دور الحركات في مقاومة اال�ستعمار. -نبذ ال�سيا�سة اال�ستعمارية الأوروبية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات). التفكير الناقد؛ (قراءة وتحليل الن�صو�ص).257

�إجراءات تنفيذ الدر�س:
الح�صة الأولى:
ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
•ما ال�سبب المبا�شر لال�ستعمار البريطاني لم�صر؟ وما �أ�سباب الثورة العرابية؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم �إجابات الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
 - 2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )5مجموعات ،بحيث تتناول كل مجموعة �أحد موا�ضيع المقاومة ،كما
ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بم�صر قبل الحرب العالمية الأولى ،والإجابة عن الأ�سئلة
االتية:
• ّبين موقف الحركة الوطنية من اال�ستعمار البريطاني.
•من تولى قيادة الحركة الوطنية بعد �أحمد عرابي؟
عدد الو�سائل التي اعتمد عليها م�صطفى كامل في قيادة الحركة الوطنية؟
• ّ
•ما الحادثة التي ا�ستغلها م�صطفى كامل لف�ضح �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية؟
ن�سمي هذا النوع من مقاومة اال�ستعمار؟
•ماذا ّ
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بحادثة دن�شواي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ِ�صف حادثة دن�شواي.
•ماذا ت�ستنتج من حادثة دن�شواي؟
• ّبين موقف بريطانيا في حادثة دن�شواي.
• ِ�صف �سيا�سة بريطانيا في حادثة دن�شواي.
لخ�ص ب�أ�سلوبك حادثة دن�شواي.
• ّ
المجوعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بدور محمد فريد في المقاومة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين دور محمد فريد في مقاومة الم�ستعمر.
•لماذا ّ
ركز محمد فريد على حرية ال�صحافة؟
•ما موقف بريطانيا من محمد فريد؟
المجموعة ( :)4البحث ورقة العمل المتع ّلقة بم�صر بعد الحرب العالمية الأولى ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•كيف ا�ستغلت بريطانيا الحرب العالمية الأولى في م�صر؟
•ما داللة قيام بريطانيا بخلع الخديوي عبا�س حلمي الثاني؟
•ما اللقب الذي �أطلقته بريطانيا على الأمير ح�سن كامل؟
حاكما على م�صر؟
•اذكر الأعمال التي قامت بها بريطانيا بعد تعيين ح�سن كامل
ً
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المجموعة ( :)5البحث في ورقة العمل المتعلقة ب�أ�سباب ثورة م�صر عام 1919م ،بعد ت�أمل ال�شكل
( )19-5في ال�صفحة ( )145من الكتاب المدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة االتية:
•اذكر مطالب الوطنيين الم�صريين بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.
•ح ّلل �أ�سباب الثورة في م�صر عام 1919م.
•بر�أيك ،ما �أهم �أ�سباب ثورة عام 1919م؟
و�ضح المق�صود بحق تقرير الم�صير.
• ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم مجموعة من الأ�سئلة على الطلبة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات ال�سابقة.
التقويم الختاميّ :
الح�صة الثانية:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
• ِ�صف حادثة دن�شواي.
• ّبين �أ�سباب ثورة م�صر عام 1919م.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س ،ويو ّزع
الطلبة في ( )5مجموعات ،ويو ّزع عليهم �أوراق العمل كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بدور �سعد زغلول في المقاومة ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
• ّبين موقف بريطانيا من �سعد زغلول ورفاقه في قيادة الحركة الوطنية.
•ما ردة فعل ال�شعب الم�صري على نفي �سعد زغلول ورفاقه؟
• ّبين الأ�سلوب الذي تلج�أ �إليه بريطانيا في حال عدم قدرتها على قمع الثورات.
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بلجنة (ملنر) وت�صريح �شباط ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
ف�سر� :إر�سال بريطانيا لجنة (ملنر) �إلى م�صر ،وما موقف الم�صريين منها؟
• ّ
•من ملنر؟
•لماذا �أ�صدرت بريطانيا ت�صريح �شباط عام 1922م؟
•اذكر م�ضمون ت�صريح �شباط.
و�ضح موقف الم�صريين من ت�صريح �شباط عام 1922م.
• ّ
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمعاهدة الم�صرية البريطانية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
• ّبين بنود المعاهدة الم�صرية البريطانية عام 1936م.
•ما موقف الم�صريين من معاهدة 1936م ،بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟
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•متى قامت م�صر بالغاء معاهدة 1936م؟
•ما داللة �إلغاء م�صر المعاهدة من طرفها فقط؟
المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بثورة تموز عام 1952م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•متى قامت ثورة تموز؟
•ح ّلل �أ�سباب ثورة تموز عام 1952م.
•ما الأهداف التي قامت عليها ثورة تموز 1952م؟
• ّبين �أهم منجزات ثورة تموز عام 1952م.
المجموعة ( :)5البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بنتائج ثورة تموز ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح المق�صود بالت�أميم.
• ّ
• ما �أثر ت�أميم قناة ال�سوي�س في م�صر؟
• َمن الدول الم�شاركة في العدوان الثالثي؟
• ّبين �سبب العدوان الثالثي على م�صر.
• ا�ستخل�ص نتائج العدوان الثالثي على م�صر.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها معهم،
ّ
يوجه المعلم عدة �أ�سئلة على الطلبة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم الختامي:
ّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء. �أداة التقويم� :سلم التقدير .الرقم

الأداء

1

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يف�سر �أ�سباب ثورة م�صر عام 1919م.
ّ

3

يذكر بنود معاهدة 1936م.

4

يح ّلل �أ�سباب ثورة تموز 1952م.

5

يقدر دور ال�شخ�صيات الوطنية الم�صرية في مقاومة
ّ
اال�ستعمار البريطاني.
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ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي:
مو�ضحين عليها �أ�ساب ثورة عام 1919م في م�صر.
ي�صمم الطلبة خريطة مفاهيمية ّ
 ّيلخ�ص الطلبة حادثة دن�شواي.
 ّن�شاط �إثرائي:
 ي�ستنتج الطلبة العالقة بين الحملة الفرن�سية على م�صر وبالد ال�شام واال�ستعمار البريطاني لم�صر. يرجع الطلبة �إلى ق�صيدة �أحمد �شوقي (دن�شواي) ،ويقر�أها �أحدهم �أمام زمالئه في الغرفة ال�صفية.تقريرا عن �إحدى ال�شخ�صيات الوطنية الم�صرية ودورها في مقاومة اال�ستعمار.
 يكتب الطلبةً

الربط بني احلياة العامة:
يربط المعلم بين �أ�سباب ثورة عام 1952م في م�صر لتحقيق العدالة االجتماعية ،وما �شهدته في عام
2012م من ثورة لتحقيق العدالة االجتماعية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية :
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 زاهر ريا�ض ،ا�ستعمار القارة الإفريقية وا�ستقاللها ،جمهورية م�صر العربية2015 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عمر الإ�سكندراني ،تاريخ م�صر من الفتح العثماني �إلى قبيل الوقت الحا�ضر ،دار الفاروق لال�ستثماراتالثقافية ,الإ�سنكدرية2009 ،م.
 محمد برج ،قناة ال�سوي�س و�أهميتها ال�سيا�سية واال�ستراتيجية (1956-1914م) ،دار الكتاب العربي،القاهرة1968 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
 -1اذكر �أ�سماء الزعماء الوطنيين بعد �أحمد عرابي.
محمد فريد ،م�صطفى كامل.
 -2ما الو�سائل التي ا�ستخدمها الزعماء الوطنيون؟
ال�صحف والم�ؤتمرات.
 -3لماذا �أر�سلت بريطانيا لجنة (ملنر)؟ وما موقف الم�صريين منها؟
�أر�سلت لجنة ملنر (وزير الم�ستعمرات البريطانية) للتحقيق في �أ�سباب الثورة ،لكن الم�صريين قاطعوها،
وعادت الثورة �إلى اال�شتعال ،و�أن�شئت الأحزاب والجمعيات ال�سرية للمقاومة وقاطع ال�شعب الم�صري
الب�ضائع البريطانية ،وامتنع ال�سيا�سيون عن الم�شاركة في الوزارة؛ فا�ضطرت بريطانيا �إلى �إ�صدار ت�صريح
�شباط عام 1922م ،الذي ت�ضمن �إلغاء الحماية واالعتراف باال�ستقالل ال�شكلي لم�صر.
 -4ما داللة �إلغاء م�صر معاهدة عام 1936م من طرفها؟
رغبة م�صر باال�ستقالل ورف�ضها للوجود الأجنبي.
 -5بيّن موقف بريطانيا من قادة الحركة الوطنية.
�ألقت القب�ض على قادة الحركة الوطنية وقدمتهم للمحاكمة ،وحكمت عليهم بال�سجن �سنوات عديدة.
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الف�صل اخلام�س:

حركات التحرر واالستقالل في حوض وادي النيل
والقرن اإلفريقي وجزر القمر  /السودان

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين نتائج اتفاقية الحكم الثنائي على ال�سودان.
 ّوثقافيا.
واجتماعيا
 ي�ستنتج �أ�سباب ت�أخر ال�سودان اقت�صاد ًّياًّ
ًّ
يتتبع المقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل البريطاني.
 ّ يذكر مطالب م�ؤتمر الخريجين.يف�سر انق�سام م�ؤتمر الخريجين.
 ّيو�ضح بنود اتفاقية ال�سودان عام 1953م.
 ّيثمن دور ال�شخ�صيات الوطنية ال�سودانية في مقاومة اال�ستعمار البريطاني.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

اتفاقية الحكم الثنائي ،قانون المناطق المقفلة ،جمعية اللواء الأبي�ض ،االتحاد ال�سوداني ،م�ؤتمر الخريجين،
اتفاقية ال�سودان 1953م.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،خريطة وادي النيل ،جهاز عر�ض ال�شرائح (داتا�شو)،
�شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. -تقدير دور الزعماء الوطنيين في مقاومة الم�ستعمر.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر؛ (الأ�سئلة والإجابات ،العمل في الكتاب المدر�سي). -التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات).
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خطوات تنفيذ الدر�س:
الح�صة الأولى:
آتي:بين
ويوجه ال�س�ؤال ال
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي بالتعلم ال�سابق للطلبة،
التعلم القبليّ :
ّ
ّ
منجزات ثورة تموز عام 1952م.
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر ،يعر�ض خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية
ّ
•ما الذي يربط بين م�صر وال�سودان؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة،
ّ
 -4با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،يو ّزع الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلف كل مجموعة
بالإجابة عن الأ�سئلة في �أوراق العمل كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بو�ضع ال�سودان بعد اتفاقية الحكم الثنائي ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
و�ضح اتفاقية الحكم الثنائي.
• ّ
• ّبين نتائج اتفاقية الحكم الثنائي على ال�سودان.
ف�سر :ت� ّأخر ال�سودان في المجاالت كافة.
• ّ
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل البريطاني ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
•�أين ظهرت �أول مقاومة �سودانية ،ومن قادها؟
•كيف تخ ّل�صت بريطانيا من علي دينار؟
•ما العوامل التي �ساعدت علي عبد اللطيف على متابعة حركة الكفاح؟
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل البريطاني ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح المق�صود بقانون المناطق المقفلة.
• ّ
• ّبين الهدف من قانون المناطق المقفلة.
المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل البريطاني ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
�سم البيان الذي �أ�صدره علي عبد اللطيف.
• ِّ
و�ضح ردة فعل بريطانيا على البيان.
• ّ
•لماذا �ألقي القب�ض على علي عبد الطيف؟
•ما الجمعية التي �أ�س�سها علي عبد اللطيف؟
•ما ال�شعار الذي اتخذته الجمعية؟ ما داللته؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح ،ويع ّزز الطلبة ح�سب
 -5يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة،
ّ
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�إجاباتهم.
يوجه المعلم �أ�سئلة؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات الخا�صة بالح�صة.
التقويم الختاميّ :
الح�صة الثانية:
ويوجه ال�س�ؤال الآتيّ :بين �أبرز
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
الحركات الوطنية ال�سودانية المقاومة لال�ستعمار البريطاني.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ،يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلف كل مجموعة
بالإجابة عن الأ�سئلة في �أوراق العمل كما ي�أتي:
المجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة المقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل البريطاني ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
•ما الجمعيات الأخرى التي ت�أ�س�ست في ال�سودان �ضد اال�ستعمار البريطاني؟
• ّبين موقف بريطانيا من قادة الحركات الوطنية.
•ما الأحكام التي �أ�صدرتها بريطانيا على قادة الحركة الوطنية؟
المجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية ،عن طريق ت�أمل ال�شكل ( )22-5في
ال�صفحة ( )149من الكتاب المدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح المق�صود بم�ؤتمر الخريجين.
• ّ
•ما المطلب الذي قدمه الم�ؤتمر للحاكم العام البريطاني؟
• ّبين مطالب الم�ؤتمر بعد الحرب العالمية الثانية.
و�ضح موقف الحاكم العام البريطاني من المطالب.
• ّ
المجموعة ( :)3البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل البريطاني ،والإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
•لماذا انق�سم �أع�ضاء م�ؤتمر الخريجين؟
�سم الأحزاب التي نتجت عن م�ؤتمر الخريجين.
• ِّ
•بر�أيك ،ما �أهم مطالب م�ؤتمر الخريجين؟ لماذا؟
المجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة باتفاقية ال�سودان عام 1953م ,و�إعالن اال�ستقالل،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ا�ستنتج �أثر ثورة تموز عام 1952م ،في م�صر وفي ال�سودان.
•اذكر بنود اتفاقية ال�سودان عام 1953م.
•ما نتيجة اتفاقية ال�سودان؟
•متى ح�صلت ال�سودان على ا�ستقاللها؟
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ويدون
تو�صلت �إليه من �أفكار ,ويتم مناق�شتها من قبل طلبة ال�صف,
 -3تعر�ض كل من مجموعة ما ّ
ّ
الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يك ّلف المعلم �أحد الطلبة بقراءة (هل تعلم) في ال�صفحة ( )149من الكتاب المدر�سي ،وا�ستنتاج �أثر
انف�صال جنوب ال�سودان.
•التقويم الختامي :بطاقة خروج( ،كنت �أفكر ،والآن �أعرف).
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات. �أداة التقويم :قائمة ال�شطب.الرقم

موافق

الأداء

1

أعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

�أذكر مطالب م�ؤتمر الخريجين.

3

أف�سر �أ�سباب االنق�سام في م�ؤتمر الخريجين.
� ّ

4

أو�ضح بنود اتفاقية ال�سودان عام 1953م.
� ّ

5

أقدر دور ال�شعب ال�سوداني في الح�صول على اال�ستقالل.
� ّ

غير موافق

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية للحركات الوطنية اتي ظهرت يف ال�سودان ومطالبها.
�أو يذكرون على الخط الزمني الآتي �أبرز الأحداث التاريخية في ال�سودان:

1899م
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1922م

1938م

1953م

ن�شاط �إثرائي:

تقريرا حول �أثر ال�سيا�سة اال�ستعمارية البريطانية في ف�صل جنوب ال�سودان عن �شماله.
 يكتب الطلبةً

الربط بني احلياة العامة:

يربط المعلم بين ت� ّأخر التنمية في ال�سودان و�أثر قانون المناطق المقفلة في �ضعف ال�سودان ،وانف�صال
�شمال ال�سودان عن جنوبه بعد عام 2011م ،و�أثر ذلك في ما عرفت به ال�سودان بالأكبر م�ساحة بين
الدول العربية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 طلعت رميح ،م�ستقبل ال�سودان ،ط ،4م�صر1991،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -طلعت رميح ،م�ستقبل ال�سودان ،ط ،4م�صر1991،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى:

 -1ما المطالب التي نادى بها م�ؤتمر الخريجين؟
 حق ال�سودان في تقرير م�صيره. �إلغاء قانون المناطق المقفلة. ت�أ�سي�س مجل�س �سوداني للتعليم ،وهيئة �سودانية للنظر في القوانين. �إ�شراك ال�سودانيين في الحكم. -2هل قبل الحاكم البريطاني بهذه المطالب؟ ّبرر �إجابتك.
ال ،لأن المطالب تعار�ض م�صلحة بريطانيا في ال�سودان.
 -3اذكر الأحزاب التي نتجت عن م�ؤتمر الخريجين؟
الأ�شقاء والأمة.
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الف�صل اخلام�س:

حركات التحرر واالستقالل في حوض وادي النيل
والقرن اإلفريقي وجزر القمر  /دول القرن اإلفريقي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين دور المقاومة الوطنية في ال�صومال وجيبوتي في نيل اال�ستقالل.
 ّ ي�ستنتج ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في جزر القمر. ي�ستخل�ص �أهمية موقع جزر القمر.يحدد موقع ال�صومال وجيبوتي وجزر القمر على الخريطة.
 ّيدرك �أهمية الت�ضحيات في �سبيل الحرية واال�ستقالل.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

القرن الإفريقي ،الدراوي�ش ،جزر القمر ،ال�صومال الفرن�سي.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،الخريطة ،الكتب الخارجية ،المكتبة المدر�سية� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

قدمت في �سبيل اال�ستقالل.
 االعتزاز بالت�ضحيات التي ّ� -إدراك �أهمية موقع جزر القمر.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر؛ (الأ�سئلة والإجابات ،الكتاب المدر�سي ،قراءة الن�صو�ص). التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،

خطوات تنفيذ الدر�س:

ويوجه ال�س�ؤال الآتي :اذكر الدول
التعلم القبلي :يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
ّ
التي ا�ستعمرت القرن الإفريقي.
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
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حدد على الخريطة دول القرن الإفريقي.
• ّ
�سم الزعيم الوطني الذي ظهر في ال�صومال.
• ِّ
•ما اللقب الذي �أطلق على اتباعه؟
• ّبين نوع المقاومة التي قام بها �أهل ال�صومال؟
و�ضح المق�صود بال�صومال البريطاني وال�صومال الإيطالي؟
• ّ
•متى ا�ستقلت ال�صومال؟ من تولى الحكم فيها؟
•كيف ا�ستقلت جيبوتي؟ ومتى؟
•من �أول رئي�س لجيبوتي بعد اال�ستقالل؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
ويوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
أنتق زميلاً � ،شارك)،
(فكرِ � ،
ّ
•�أين تقع جزر القمر؟ بين �أهمية الموقع.
حدد على الخريطة دولة جزر القمر.
• ّ
تتكون منها جزر القمر؟ مع تحديد الجزر على الخريطة.
•ما الجزر التي ّ
•كيف دخل الإ�سالم �إلى جزر القمر؟
•لماذا ثار ال�سكان على البرتغاليين؟
•اذكر الدولة اال�ستعمارية في جزر القمر؟
و�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي ا�ستخدمتها فرن�سا في جزر القمر؟
• ّ
• ِ�صف الحالة االجتماعية لل�سكان في ظل اال�ستعمار.
• ّبين مطالب الحركة الوطنية في جزر القمر.
•متى ا�ستقلت جزر القمر عن فرن�سا؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
التقويم الختامي� :إجابة �أ�سئلة نهاية الدر�س.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�ستراتيجة التقويم :التقويم المعتمد على الأداء. �أداة التقويم� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

1

يو�ض��ح المفاهي��م والم�صطلح��ات الآتي��ة :الق��رن
ّ
الإفريقي ،الدراوي�ش ،جزر القمر.

2

يتتب��ع المقاوم��ة الوطني��ة ف��ي الق��رن الإفريق��ي �ضد
اال�ستعمار الأوروبي.

3

ي�ستنتج ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في جزر القمر.

4

يبين �أهمية موقع جزر القمر.
ّ

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ي�صمم الطلبة خريطة مفاهيمية ت�ضم اجلزر املكونة جلزر القمر.
ن�شاط عالجيّ :
تقريرا عن جزر القمر وان�ضمامها �إلى جامعة الدول العربية ،ويعر�ضون التقرير
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً
�أمام زمالئهم في الغرفة ال�صفية.

الربط بني التعلم احلياة العامة:
يربط المعلم بين و�ضع جزر القمر تحت اال�ستعمار ،والدور الذي تقوم به اليوم في دعم الق�ضايا العربية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 جعفر حميدي ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر ،ط ،1دار الفلك ،عمان ،الأردن2002،مم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -جعفر حميدي ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر  ،ط ،1دار الفلك ،عمان ،الأردن2002،م
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�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
 -1عرف ما ي�أتي :
 لجنة ملنر :لجنة تحقيق �أر�سلتها بريطانيا برئا�سة وزير م�ستعمراتها (ملنر) ،للتحقيق في �أ�سباب ثورةعام 1919م الم�صرية ،على �إثر نفي �سعد زغلول ورفاقه ،فعمت المظاهرات م�صر ولج�أت بريطانيا
�إلى �سيا�سة المفاو�ضات ،ف�أر�سلت هذه اللجنة ،لكن الم�صريين قاطعوها.
 العدوان الثالثي :عدوان ع�سكري ثالثي ،ا�شتركت فيه بريطانيا وفرن�سا والعدو ال�صهيوني عام1956م لإخ�ضاع م�صر و�إلغاء ت�أميم قناة ال�سوي�س.
 قانون المناطق المقفلة :قانون �أ�صدرته بريطانيا عام 1922م ،يهدف �إلى عزل مناطق الجنوبخا�صة ،فال يدخلها حتى ال�سوداني �إال ب�إذن الحاكم العام ،بهدف عزل جنوب ال�سودان عن �شماله
وفتحه �أمام الإر�ساليات التب�شيرية.
 -جمعية اللواء الأبي�ض :جمعية �أ�س�سها الزعيم الوطني ال�سوداني علي عبد اللطيف عندما خرج من

ال�سجن عام 1923م ،لموا�صلة الن�ضال �ضد اال�ستعمار البريطاني؛ ف�ألف هذه الجمعية عام 1924م،
وجعل علم الجمعية خارطة وادي النيل و�أن� أش� للجمعية فروعا لالت�صال بالمركز في الخرطوم ،وقاد
المظاهرات �ضد بريطانيا.
وحد
 الدراوي�ش :لقب �أطلق على �أتباع الزعيم الوطني ال�صومالي محمد عبد اهلل ح�سن ،الذي ّالقبائل ال�صومالية �ضد اال�ستعمار الأجنبي لبالده.
 -الت�أميم� :إجراء تلج�أ �إليه الدولة لتنقل �إليها ملكية م�شروعات �أو م�ؤ�س�سات كانت في �أيدي الأفراد �أو

الهيئات ،وتتولى الدولة �إدارتها نيابة عن الأمة ل�صالح العام� ،أي انتقال الملكية من خا�صة �إلى ملكية
عامة .
 -2بيّن �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -ثورة م�صر عام 1919م.
 رف�ض الحماية البريطانية ،والمطالبة باال�ستقالل. -ت�سخير موارد م�صر لخدمة القوات البريطانية.

المت�ضمنة حق ال�شعوب في تقرير الم�صير.
 �إعالن مبادئ الرئي�س الأمريكي ول�سنّ
 عدم ال�سماح ل�سعد زغلول ورفاقه بعر�ض ق�ضية بالدهم في م�ؤتمر ال�صلح في فر�ساي عام 1919م،ونفيهم خارج البالد.
ب� -إر�سال بريطانيا لجنة (ملنر) �إلى م�صر.
 للتحقيق في �أ�سباب ثورة عام 1919م الم�صرية ،على �إثر نفي �سعد زغلول ورفاقه ولجوء بريطانيا271

�إلى �سيا�سة المفاو�ضات ،بعد �أن عمت المظاهرات �أنحاء م�صر .

جـ -اندالع ثورة تموز في م�صر 1952م.
 ا�ستمرار االحتالل والتدخل البريطاني. ف�ساد الحكومة ،و�سوء الأحوال االجتماعية واالقت�صادية. خ�سارة العرب حرب فل�سطين عام 1948م. زيادة الوعي الوطني لدى ال�شعب الم�صري.د -قيام بريطانيا ب�سجن الزعيم علي عبد اللطيف.
�سماه مطالب الأمة ال�سودانية.
 ب�سبب �صياغة �أفكار الوطنيين ال�سودانيين في بيان ّ وقيادة المظاهرات �ضد بريطانيا.هـ� -إ�صدار بريطانيا قانون االرا�ضي المقفلة عام 1922م .
بهدف عزل جنوب ال�سودان عن �شماله ،وفتحه �أمام الإر�ساليات التب�شيرية.
و�ضح �أهداف ثورة تموز 1952م.
ّ -3
 الق�ضاء على اال�ستعمار ،وجالء القوات البريطانية. رفع م�ستوى المعي�شة ،وزيادة الإنتاج.الق�ضاء على االحتكار ونظام االقطاع ،وتحقيق عدالة اجتماعية بين �أفراد ال�شعب الم�صري. ت�أ�سي�س جي�ش وطني قوي. -4ع ّدد مطالب م�ؤتمر الخريجين عام 1938م.
 حق ال�سودان في تقرير م�صيره. �إلغاء قانون المناطق المقفلة. ت�أ�سي�س مجل�س �سوداني للتعليم ،وهيئة �سودانية للنظر في القوانين . �إ�شراك ال�سودانيين في الحكم. -5اذكر الأحزاب التي ظهرت �إثر انق�سام م�ؤتمر الخريجين
 الأ�شقاء :دعا �إلى الوحدة مع م�صر. الأمة  :طالب با�ستقالل ال�سودان وانف�صالها عن م�صر. -6بيّن بنود اتفاقية عام 1953م بين ال�سودان وبريطانيا.
�إعطاء ال�سودان حق تقرير الم�صير بعد فترة انتقالية مدتها ثالث �سنوات. -االعتراف بوحدة �أر�ض ال�سودان �شماله وجنوبه.
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 �إعطاء ال�سودان حرية االختيار �إما االرتباط مع م�صر �أو اال�ستقالل. -7ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي اتبعتها فرن�سا في جزر القمر؟
 �سيطرت على االقت�صاد والثقافة في البالد. �أبقت ال�سكان في حالة من الجهل والفقر.مشروع نهاية الوحدة

 عمل معر�ض لل�صور الفوتوغرافية لزعماء الحركات الوطنية في الوطن العربي ،مع اعطاء لمحة موجزة عنحياتهم ال�شخ�صية ،وعن دورهم في مقاومة اال�ستعمار ونيل اال�ستقالل في ا�سفل كل �صورة.

تقومي نهاية الوحدة

عرف ما ي�أتي :ثورة البراق ،دولة لبنان الكبير ،اتحاد الإمارات العربية ،م�ؤتمر غريان،
ال�س�ؤال الأولّ :
الت�أميم ،العدوان الثالثي ،جزر القمر.
أعط �أ�سباب ما ي�أتي:
ال�س�ؤال الثانيِ � :
 ثورة م�صر عام 1919م. �إ�صدار بريطانيا قانون الأرا�ضي المقفلة عام 1922م. �سعي بريطانيا لل�سيطرة على الإمارة الأردنية. قيام ثورة الع�شرين في العراق. تنامي الحركات الوطنية في الخليج العربي. �إخفاق عبد الكريم الخطابي في اقامة دولة م�ستقلة في المغرب.ال�س�ؤال الثالث :رتّب الأحداث التاريخية الآتية على الخط الزمني الآتي:
قيام المملكة العربية ال�سعودية ،قيام اتحاد الإمارات العربية ،ا�ستقالل الكويت ،تحقيق الوحدة بين
�شطري اليمن ،احتالل بريطانيا لعدن.
4

5

3
2
1
ال�س�ؤال الرابعّ :بين مقومات نجاح الثورة الجزائرية.
و�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي اتبعتها فرن�سا في جزر القمر.
ال�س�ؤال الخام�سّ :
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الوحدة ال�ساد�سة :مناذج من حركات التحرر واال�ستقالل يف العامل
التحرر واال�ستقالل في بع�ض دول العالم في �آ�سيا و�إفريقيا
تناولت هذه الوحدة نماذج من حركات
ّ
و�أمريكا الالتينية ،و�أبرز القادة الوطنيين الذين قادوا تلك الحركات ،و�أ�سهموا ب�شكل فاعل في ح�صول
بلدانهم على اال�ستقالل.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
�أن :
يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الوحدة.
 ّيبين الأطماع اال�ستعمارية البريطانية في �شبه القاره الهندية.
 ّالتحرر في �شبه القارة الهندية وال�صين.
 يح ّلل عوامل قيام حركاتّ
يتتبع مراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى قيام الحرب العالمية الأولى.
 ّيبين �أ�سباب الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.
 ّ يقارن بين الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.يتتبع دور الحركات الوطنية في كل من �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية لنيل اال�ستقالل.
 ّالتحرر واال�ستقالل في كل من �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية،
 يقارن بين الأ�ساليب التي اتبعتها حركاتّ
لنيل اال�ستقالل.
 -ي�ؤمن بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها.
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الف�صل الأول :

حركات التحرر واالستقالل في آسيا
شبه القاره الهندية

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين الأطماع اال�ستعمارية البريطانية في الهند.
 ّييتبع دور الحركات الوطنية في �شبه القاره الهندية ،في مقاومة اال�ستعمار البريطاني.
 ّيعدد و�سائل القمع التي اتبعتها بريطانيا �ضد الحركة الوطنية في �شبه القاره الهندية.
 ّي�سمي التيارات الوطنية التي قاومت اال�ستعمار البريطاني.
 ّيو�ضح الطرائق التي �أدارات فيها يريطانيا �شبه القاره الهندية.
 ّي�صمم خريطة مفاهيمية تبين تق�سيم الهند �إلى دولتين.
 ّ يح ّلل �أ�سباب انف�صال الم�سلمين عن الهند.يو�ضح ا�سباب قيام م�شكلة ك�شمير بين الهند وبالك�ستان.
 ّيثمن دور الحركة الوطنية في تحقيق اال�ستقالل.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

درة التاج البريطاني ،م�شكلة ك�شمير  ،جمعية الجامعة الإ�سالمية ،المهاتما غاندي ،مذبحة �أمر ت�سار،
�شركة الهند ال�شرقية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة �شبه القارة الهندية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن. الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير. -نبذ التمييز العن�صري ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التعلم الن�شط؛ ّانتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
 التدري�س المبا�شر. لعب الأدوار.275

�إجراءات تنفيذ الدر�س:
احل�صة الأوىل:
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�سيا�سة
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي بالتعلم ال�سابق،
التعلم القبليّ :
ّ

اال�ستعمارية التي اتبعتها بريطانيا في جزر القمر؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة وناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
يوجه
 -2يعر�ض المعلم خريطة قارة �شبه القاره الهندية ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
الأ�سئلة الآتية �إلى الطلبة:
حدد �شبه القاره الهندية من الجهات الأربعة.
• ّ
تتكون منها �شبه القاره الهندية؟
•ما الدول التي ّ
�سم الدول المجاوره لكل من :ال�سنغال وجنوب �إفريقيا.
• ِّ
•اذكر الدولة التي قامت با�ستعمار �شبه القارة الهندية.
• ّبين �أهمية موقع �شبه القارة الهندية بالن�سبة �إلى بريطانيا.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه الطلبة �إلى قراءة الفقرات المتع ّلقة باال�ستعمار
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
يوجه اال�سئلة الآتية:
البريطاني ل�شبه القارة الهندية في ال�صفحة ( )155من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
و�ضح ال�سبب في تق�سيم �شبه القاره الهندية؟
• ّ
•كيف كانت بداية �سيطرة بريطانيا على �شبه القارة الهندية؟
�سميت الهند درة التاج البريطاني؟
•لماذا ّ
-5يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في الإجابة
ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -6يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -7با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرات المتع ّلقة
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
يوجه
بالحركة الوطنية في �شبه القارة الهندية في ال�صفحتين ( )156-155من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
الأ�سئلة الآتية:
•لماذا ظهرت الحركة الوطنية في �أواخر التا�سع ع�شر الميالدي بين ال�شباب الهنود؟
•كيف ا�ستغلت بريطانيا الهنود في الحرب العالمية االولى؟
•ما الأ�ساليب التي اتبعتها بريطانيا للحد من المقاومة الوطنية ل�سيا�ساتها اال�ستعمارية؟
 - 8يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في
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الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 - 9يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
تبين الو�سائل التي اتبعتها بريطانيا لقمع الحركة
 - 10ير�سم المعلم على اللوح الخريطة المفاهيمية التي ّ
الوطنية ،ويطلب �إلى �أحد الطلبة �إكمال الخريطة مفاهيمية بعد اطالعهم على ال�شكل ( )2-6من الكتاب
يوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
المدر�سي في ال�صفحة ( ،)156ثم ّ
•ما التيارات التي ظهرت في الهند لمقاومة اال�ستعمار البريطاني؟
•كيف �أدارت بريطانيا الهند حتى عام 1947م؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -11يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
الح�صة الثانية
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما التيارات
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي للطلبة بالتعلم ال�سابق،
-1
ّ
ّ
التي ظهرت في الهند لمقاومة اال�ستعمار البريطاني؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
تقم�ص �شخ�صية المهاتما غاندي ،والحديث عن حياته وهو يرفع
 -3يطلب المعلم �إلى �أحد الطلبة ّ
�صورته ،ثم يطلب �إلى الطلبة توجيه بع�ض الأ�سئلة �إلى المهاتما غاندي ،مثل:
•متى ولدت �أيها الزعيم؟
•في �أي مجال كانت درا�ستك الجامعية؟
•لماذا تم الحكم عليك بال�سجن �أكثر من مره؟
•ما الو�سائل التي طالبت فيها �شعبك بمقاومة اال�ستعمار البريطاني؟
•لماذا �أطلق عليك الهنود لقب الروح العظيمة؟
•كيف كانت نهاية حياتك؟
•ما ر�سالتك لل�شعوب التي ما زالت تعاني من االحتالل الع�سكري لبالدها؟
ويدونها �أحد الطلبة على اللوح ،بعد مناق�شتها مع الطلبة.
 -4ي�ستمع الطلبة لإجابات المهاتما غاندي،
ّ
 -5با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ()4-6
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
توجيه الأ�سئلة الآتية:
المتع ّلق بتق�سيم الهند في ال�صفحة ( )157من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
•ما الدولة التي ق�سمت الهند �إلى دولتين؟
•كيف ق�سمت بريطانيا �شبه القارة الهندية؟
•من ت ّزعم الحكم في الهند؟
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•من ت ّزعم الحكم في باك�ستان؟
 -6يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في
الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة وناق�شها،
ّ
 -8با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الن�ص المتع ّلق بظهور
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
يوجه الأ�سئلة الآتية:
دولة الباك�ستان في ال�صفحة ( )158من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
•ما ا�سم التيار الإ�سالمي الذي ظهر في الهند؟
•ما موقفه من فكرة انف�صال الباك�ستان عن الهند؟
•و�ضح الأ�سباب التي �أدت �إلى تجزئة �شبه القارة الهندية �إلى عدة دول؟
 -9يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في الإجابة
ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -10يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة وناق�شها،
ّ
با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه الطلبة �إلى قراءة الن�ص المتعلق بظهور م�شكلة
(فكر ِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
يوجه الأ�سئلة الآتية:
ك�شمير في ال�صفحة ( )158من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
•�أين تقع ك�شمير؟
•لماذا ّ
�شكلت ك�شمير نقطة نزاع بين الهند وباك�ستان؟
•بماذا تتميز ك�شمير؟
 -11يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في
الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -12يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة وناق�شها،
ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرة المعلقة بانف�صال
 -13با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
يوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
بنغالد�ش عن باك�ستان في ال�صفحة ( )158من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
•كيف انف�صلت بنغالد�ش عن باك�ستان؟
•من قائد حركة انف�صال دولة بنغالد�ش عن باك�ستان؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -14يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
التقويم الختامي� :إجابة بع�ض الأ�سئلة ب�شكل فردي �أو في مجموعات.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يحدد موقع �شبه القارة الهندية على الخريطة.
ّ

2

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

3

يح ّلل ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي مار�ستها بريطانيا في
�شبه القارة الهندية.

4

يتتبع مقاومة الحركة الوطنية في �شبه القارة الهندية
ّ
لال�ستعمار البريطاني.

5

يحدد الو�سائل التي اتبعتها بريطانيا في قمع الحركة
ّ
الوطنية في �شبه القارة الهندية.

6

ي�ستنتج �أ�سباب تجزئة �شبه القارة الهندية �إلى عدة دول.

7

يو�ض��ح �أ�سب��اب الم�شكل��ة الك�شميري��ة بي��ن الهن��د
ّ
وباك�ستان.

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة ًّ
يبينون عليه �أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها �شبه القارة الهندية،
زمنيا ّ
خطا ًّ
منذ االحتالل الربيطاين غري املبا�رش وحتى اال�ستقالل.
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة �أو �أحد محركات البحث ،يبحث الطلبة عن حياة الزعيم الهندي
تقريرا عنه ويعر�ضونه �أمام زمالئهم �أو يف الإذاعة املدر�سية.
املهامتا غاندي ،ويكتبون
ً
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين اال�ستعمار البريطاني ل�شبه القارة الهندية وممار�سته التفرقة بين �سكانها الأ�صليين على
�أ�سا�س الدين ونهب ثروات البالد ،وبين االحتالل الأمريكي للعراق وتق�سيمه على �أ�سا�س طائفي �سني
فرق ت�سد ،وهي ال�سيا�سية
و�شيعي حتى ي�سهل عليه ال�سيطرة على العراق ونهب ثرواته ،باتباع �سيا�سية ّ
نف�سها التي مار�ستها بريطانيا في �شبه القارة الهندية

م�صادر تعلم �إ�ضافية:
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمود �شاكر ،القارة الهندية ،المكتبة الإ�سالمية1991،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -روميت�ش ت�شاندر وات،ترجمة مجموعة اقر�أ ،ح�ضارة الهند ،م�ؤ�س�سة الفكر العربي1985 ،م

�إجابات �أ�سئلة املحتوى:
 بينّ الأ�سا�س الذي قام عليه انف�صال باك�ستان عن الهند؟على �أ�س�س دينية.
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الف�صل الأول :

حركات التحرر واالستقالل في آسيا
أندونيسيا

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

احل�صتان الثالثة والرابعة

النتاجات اخلا�صة بالدر�س
يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّجغرافيا.
يحدد موقع �أندوني�سيا
 ًّّ

يتتبع مراحل اال�ستعمار الهولندي لأندوني�سيا.
 ّيبين دور المقاومة الوطنية الأندوني�سية ،في مقاومة اال�ستعمار الهولندي.
 ّيف�سر �أ�سباب احتالل اليابان لأندوني�سيا.
 ّيتتبع دور الحركة الوطنية الأندوني�سية في مقاومة اال�ستعمار الياباني.
ّ -

يعدد بنود المعاهدة التي وقعت بين هولندا و�أندوني�سيا.
 ّيبين دور م�ؤتمر دلهي في نيل �أندوني�سيا ال�ستقاللها.
 ّيثمن دور دور الحركة الوطنية الأندوني�سية في ح�صول �أندوني�سيا على ا�ستقاللها
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

اللغة الماالوية ،حزب بودي �أوتومو ،حزب جاوه الفتاه ،الجمعية العائ�شية ،م�ؤتمر دلهي ،االتحاد
الهولندي الأندوني�سي.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة �أندوني�سيا ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 تقدير دور الحركات الوطنية في نيل اال�ستقالل. -نبذ اال�ستعمار ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر. التعلم التعاوني؛(العمل في المجموعات). لعب الأدوار. تحليل الن�صو�ص والأ�شكال.281

�إجراءات تنفيذ الدر�س:
احل�صة الأولى:
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما الدور
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ

الذي لعبته �شركة الهند ال�شرقية البريطانية في اال�ستعمار البريطاني للهند؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 - 1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة وناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
يوجه الأ�سئلة
 -2يعر�ض المعلم على الطلبة خريطة �أندوني�سيا ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
الآتية:
جغرافيا.
حدد موقع �أندوني�سيا
• ّ
ًّ
�سم المحيطين اللذين تمتد �أندوني�سيا بينهما.
• ِّ
عدد خم�س جزر في �أندوني�سيا.
• ّ
•ما اللغة الر�سمية في �أندوني�سيا؟
•ما الن�سبة التي ّ
ي�شكلها الم�سلمون في �أندوني�سيا بالن�سبة �إلى عدد ال�سكان؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
مراعيا التنوع داخل المجموعة الواحدة ،ويك ّلف كل
 -4يو ّزع المعلم الطلبة في ( )6مجموعات
ً
مجموعة بقراءة ورقة العمل الخا�صة بها ،والإجابة عن الأ�سئلة الموجوده في ورقة العمل كما ي�أتي:
املجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة باال�ستعمار الهولندي لأندوني�سيا ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�سم الدولة التي ا�ستعمرت اندوني�سيا.
• ِّ
•متى ا�ستعمرت هولندا �أندوني�سيا؟
•ما الموارد الأندوني�سية التي احتكرتها هولندا؟
•لماذا اعتمدت هولندا على ال�سكان المحليين في ا�ستغالل هذه الموارد؟
املجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بمراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا ،الإجابة عن
ال�س�ؤالين الآتيين:
دعمت هولندا نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي في �أندوني�سيا.
• ّبين كيف ّ
بم تف�سر تم�سك هولندا بال�سيطرة على �أندوني�سيا؟
• َ
ماتو�صلت �إليه من �أفكار ،ويتم مناق�شتها وتدوين االجابات ال�صحيحة
 -5تعر�ض كل جمموعة بعر�ض
ّ
على اللوح
التقويم الختامي :توجيه بع�ض الأ�سئلة الخا�صة بنتاجات الدر�س.
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احل�صة الثانية:

دعمت
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
ويوجه ال�س�ؤال الآتيّ :بين كيف ّ
ّ -1
ّ

هولندا نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي في �أندوني�سيا.
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
املجموعة ( :)3البحث ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الوطنية الأندوني�سية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

عدد ثالثة �أحزاب الأندوني�سية كان لها دور في مقاومة اال�ستعمار الهولندي.
• ّ
•ما الجمعيات الأندوني�سية التي كان لها دور في مقاومة اال�ستعمار الهولندي؟
•من م�ؤ�س�س الحزب الوطني الأندوني�سي؟
املجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة باالحتالل الياباني لأندوني�سيا ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•لماذا وقّعت اليابان اتفاقية تجارية مع هولندا؟
•كيف ر ّدت اليابان على هولندا بعد رف�ض تزويدها بالنفط؟
•لماذا احتلت اليابان �أندوني�سيا عام 1942م؟
املجموعة ( :)5البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالمقاومة الأندوني�سية لالحتالل الياباني ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
•ما ال�سيا�سية التي اتبعتها اليابان اتجاه الحركة الوطنية الأندوني�سية؟
•من الزعيم الأندوني�سي الذي �أعلن ا�ستقالل �أندوني�سيا؟
•ما العامل الذي �ساعد �أندون�سيا على ح�صولها على اال�ستقالل من االحتالل البريطاني؟
املجموعة ( :)6البحث في ورقة العمل المتع ّلقة باالتفاقية الأندوني�سية – الهولندلية وم�ؤتمر دلهي،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح بنود االتفاقية الموقعة بين هولندا و�أندوني�سيا ،في �أعقاب الحرب العالمية الثانية.
• ّ
•من الذي دعا �إلى م�ؤتمر دلهي؟
تمت الدعوة �إلى م�ؤتمر دلهي؟
•لماذا ّ
•اذكر �أبرز تو�صيات م�ؤتمر دلهي.
•ما المنظمة الدولية التي �أجبرت الحكومة الهولندية على �سحب قواتها من �أندوني�سيا ،واالعتراف
با�ستقاللها؟
تو�صلت �إليها ،ويتم مناق�شتها من قبل الطلبة ،وتدوين
 - 3تكتب كل مجموعة الأفكار الرئي�سة التي ّ
الإجابات ال�صحيحية على اللوح.
يتقم�ص �أحد الطلبة �شخ�صية الرئي�س الأندوني�سي �أحمد �سوكارنو ،ويعطي الطلبة بع�ض المعلومات
ّ -4
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المتع ّلقة بهذه ال�شخ�صية ،ثم يوجه الطلبة �إليه بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
•متى ولدت �أيها الزعيم؟
•في �أي مجال كانت درا�ستك الجامعية؟
•ما ا�سم الحزب الذي قمت بت�أ�سي�سه؟
رئي�سا لجمهورية �أندوني�سيا؟
•في �أي عام تم اختيارك ً
•�إلى �أي عام امتدت فترة حكمك؟
•ما المبادئ الخم�سة التي يقوم عليها الد�ستور الذي قمت بو�ضعه؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -5يتلقّى الطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ويتم مناق�شتها،
ّ
يلخ�ص المعلم على اللوح �أهم الأفكار المت�ضمنة في الدر�س.
ًّ -6
ختاميا للدر�س ،بتوجيه بع�ض الأ�سئلة التي تم تنفيذها خالل الح�صة.
تقويما
 -7يجري المعلم
ً
ًّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات. �أداة التقويم :قائمة ال�شطب.الأداء

الرقم
1

أتعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

جغرافيا.
أحدد موقع �أندوني�سيا
� ّ
ًّ

3

أتتبع مراحل اال�ستعمار الهولندي لأندوني�سيا.
� ّ

4

� ّأبين دور المقاومة الوطنية الأندوني�سية في مقاومة اال�ستعمار الهولندي.

5

أف�سر �أ�سباب احتالل اليابان لأندوني�سيا.
� ّ

6

أتتبع دور الحركة الوطنية الأندوني�سية في مقاومة اال�ستعمار الياباني.
� ّ

7

أعدد بنود المعاهدة التي وقعت بين هولندا و�أندوني�سيا.
� ّ

8

� ّأبين دور م�ؤتمر دلهي في نيل �أندوني�سيا ال�ستقاللها.
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نعم

ال

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية يظهرون عليها مراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى
قيام احلرب العاملية الأولى.
تقريرا عن الدور الذي لعبه �أحمد �سوكارنو في ا�ستقالل �أندوني�سيا.
ن�شاط �إثرائي  :يكتب الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين الد�ستور الذي و�ضعه الزعيم الأندوني�سي �أحمد �سوكارنو بمبادئه الخم�سة ،وم�ستوى
التطور االقت�صادي واالجتماعي الذي و�صلت �إليه �أندوني�سيا في الوقت الحا�ضر.

م�صادر تعلم �إ�ضافية :
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد �أ�سد �شهاب� ،صفحات من تاريخ �أندوني�سيا ،دار لبنان للطباعة والن�شر ،بيروت ،لبنان1972،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
� -أ�شرف �صالح محمد �سيد ،الحركة الوطنية في �أندوني�سيا ،دار نا�شري2010،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
�سم املحيطني اللذين متتد �أندوني�سيا بينهما؟
ِّ -1
المحيط الهادي والمحيط الهندي.
 -2ع ّدد �أكرب خم�س جزر يف �أندوني�سيا؟
بورنيو� ،سومطرة ،جاوة ،ميالويزي� ،إيريان الغربية.

 -3بينّ كيف د ّعمت هولندا نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي يف �أندوني�سيا؟
�أقرت لبريطانيا احتاللها ل�سنغافورة وماليزيا ,كما ّ
نظمت عمل ال�شركات التجارية الهولندية في
�أندوني�سيا.
تف�س مت�سك هولندا بال�سيطرة على �أندوني�سيا؟
 -4مبَ رّ
�أهمية �أندوني�سيا اال�ستراتيجية واالقت�صادية.
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الف�صل الأول :

حركات التحرر واالستقالل في آسيا
الصين

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّ ي�ستنتج �أ�سباب التناف�س اال�ستعماري الأوروبي لل�سيطرة على ال�صين.يف�سر �أ�سباب اهتمام بريطانيا بال�صين.
 ّيعدد بنود معاهدة (نانكين) الموقعة بين بريطانيا وال�صين.
 ّيو�ضح �أ�سباب قيام ثورة (البوك�سير) عام 1899م.
 ّيبين �أ�سباب الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.
 ّ يقارن بين �أهم الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.يتتبع �أهم الإنجازات التي حقّقتها ال�صين في عهد الزعيم الوطني (ماوت�سي تونغ).
 ّيثمن دور الزعماء الوطنيين في تحقيق تقدم ال�صين ونه�ضتها.
ّ -

املفاهيم وامل�صطلحات

طريق الحرير التجاري ،حرب الأفيون� ،أ�سرة �شينغ ،ثورة البوك�سير ،ال�صين الوطنية ،حق النق�ض (الفيتو)،
الثورة الثقافية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة ال�صين ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها. -تقدير دور الزعماء الوطنيين في تحقيق الن�ضهة لبلدانهم.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س المبا�شر. التعلم التعاوني؛ (العمل في مجموعات). تحليل الن�صو�ص والأ�شكال.286

�إجراءات تنفيذ الدر�س:

احل�صة الأولى
ويوجه ال�س�ؤال الآتي :ما مراحل
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ

ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى قيام الحرب العالمية الأولى؟
ويدون النتاجات على
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�س،
ّ
اللوح.
يوجه ال�س�ؤالين
 -2يعر�ض المعلم على الطلبة خريطة ال�صين ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،
الآتيين:
حدد الموقع الجغرافي لل�صين.
• ّ
•ما الدولة اال�ستعمارية التي تحد ال�صين من ال�شمال؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
مراعيا التنوع داخل المجموعة الواحدة ،ويك ّلف كل
 -4يو ّزع المعلم الطلبة في ( )7مجموعات؛
ً
مجموعة بقراءة ورقة العمل الخا�صة بها والإجابة عن اال�سئلة الموجودة فيها ،كما ي�أتي:
املجموعة ( :)1البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بالأطماع الأوروبية في ال�صين ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•اذكر الثروات التي تم ّتعت بها ال�صين منذ القدم.
•ما الطريق التجاري الذي كانت ال�صين مرك ًزا له؟
عدد الدول الأوروبية التي تناف�ست لل�سيطرة على ال�صين؟
• ّ
• كيف ا�ستغلت الدول الأوروبية االمتيازات التجارية الممنوحة لها في ال�صين؟
املجموعة ( :)2البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أ�سباب اهتمام بريطانيا بال�صين ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
• ّبين �أ�سباب اهتمام بريطانيا بال�صين.
•ما الحروب التي خا�ضتها بريطانيا في ال�صين؟
•ما المق�صود بحرب الأفيون؟
•ما ال�سيا�سة التي مار�ستها �أ�سرة �شينغ ال�صينية؟
املجموعة ( :)3البحث ورقة العمل المتع ّلقة بمعاهدة (نانكين) ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عدد بنود معاهدة (نانكين) الموقعة بين بريطانيا وال�صين.
• ّ
عدت هذه المعاهدة مذلة لل�شعب ال�صيني؟
•لماذا ّ
•ماذا ترتّب على فتح الموانئ ال�صينية �أمام التجارة الأجنبية؟
• ّبين �أ�سباب قيام ثورة (البوك�سير).
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املجموعة ( :)4البحث في ورقة العمل المتع ّلقة ب�أ�سباب الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين وثورة عام
1911م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين �أ�سباب الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.
•ما �أ�سباب قيام ثورة عام 1911م؟
�سم قائد ثورة عام 1911م.
• ِّ
•من �أول رئي�س تم انتخابه لجمهورية ال�صين؟
•لماذا يعود الف�ضل للزعيم ال�صيني (�صن يات �صن) في نه�ضة ال�صين الحديثة؟
يحدد المعلم الزمن لكل مجموعة لالنتهاء من عملها .وبعد االنتهاء ،تكتب كل مجموعة الأفكار
ّ -5
الرئي�سة التي تو�صلت �إليها ،ويتم مناق�شتها من ِق َبل طلبة ال�صف ،وتدوين الإجابات ال�صحيحة على اللوح،
ويلخ�ص المعلم �أهم الأفكار المت�ضمنة في الدر�س على اللوح.
ّ
يوجه المعلم �إلى الطلبة بع�ض الأ�سئلة المتع ّلقة بنتاجات الدر�س.
التقومي اخلتاميّ :

احل�صة الثانية:

ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي،
ّ -1
ّ
•ما �أ�سباب قيام ثورة عام 1911م؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
 -3يبد�أ المعلم من المجموعة الخام�سة ،ويك ّلف بقية المجموعات بمهام مختلفة ،كما ي�أتي:
املجموعة ( )5البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بثورة عام 1919م ،وثورة 1949م ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
•ما �أ�سباب قيام ثورة عام 1919م؟
•اذكر الدول الأوروبية التي �أيدت الرئي�س (يوان �شكاي) ب�إعادة الحكم الإمبراطوري لل�صين؟
•من الذي قاد الثورة �ضد الرئي�س ال�صيني (يوان �شكاي)؟
�سم الزعيم الذي �أعاد النظام الجمهوري لل�صين.
• ِّ
• ّبين �سبب دخول ال�صين في حرب �أهلية عام 1931م.
املجموعة ( :)6البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بثورة عام 1949م ,والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•من الزعيم الذي قاد ثورة عام 1949م؟
• ّبين �أهم الأعمال التي قام بها الزعيم ال�صيني (ماوت�سي تونغ)؟
•ما ا�سم الجمهورية التي �أ�س�سها الزعيم ال�صيني (ماوت�سي تونغ)؟
• َمن الدولة التي دعمت تايوان في نزاعها مع ال�صين؟
•ما اال�سم الذي �أطلق على تايوان ،بعد �أن �أ�صبحت دولة م�ستقلة؟
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املجموعة ( :)7البحث في ورقة العمل المتع ّلقة بال�صين في عهد (ماوت�سي تونغ) ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ماذا �أطلق على الخطة االقت�صادية التي انتهجتها ال�صين في عهد الزعيم ال�صيني (ماوت�سي تونغ)؟
•لماذا �أطلق على عليها ا�سم الثورة الثقافية؟
تحولت ال�صين �إلى دولة من �أكبر دول العالم اقت�صاد ًّيا؟
•في �أي عام ّ
•ما المق�صود بحق النق�ض (الفيتو) الذي �أ�صبحت تمتلكه ال�صين بعد دخول هيئة الأمم المتحدة؟
توترت العالقات بين الرئي�س ال�صيني (ماوت�سي) واالتحاد ال�سوفياتي؟
•لماذا ّ
 -4يحدّ د المعلم الزمن لكل مجموعة لالنتهاء من عملها ،وبعد االنتهاء ،تكتب كل مجموعة الأفكار الرئي�سة
تو�صلت �إليها ويتم مناق�شتها من قبل طلبة ال�صف ،وتدوين الإجابات ال�صحيحة على اللوح ،ثم يلخّ �ص المعلم
التي ّ
�أهم الأفكار الرئي�سة المت�ضمنة في الدر�س على اللوح.
ختاميا :بتكليف الطلبة ب�إجابة �أ�سئلة الدر�س في ال�صفحة ( )167ب�شكل فردي �أو جماعي .
تقويما
 -5يجري المعلم ً
ًّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم

الأداء

1

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

ي�ستنتج �أ�سباب التناف�س اال�ستعماري الأوروبي لل�سيطرة
على ال�صين.

3

يف�سر �أ�سباب اهتمام بريطانيا بال�صين.
ّ

4

يع��دد بنود معاه��دة (نانكي��ن) المو ّقعة بي��ن بريطانيا
ّ
وال�صين.

5

يو�ضح �أ�سباب قيام ثورة (البوك�سير) عام 1899م.
ّ

6

يبين �أ�سباب الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.
ّ

7

يقارن بين �أهم الثورات ال�صينية في القرن الع�شرين.

8

يتتب��ع �أهم الإنج��ازات التي حققته��ا ال�صين ،في عهد
ّ
الزعيم الوطني (ماوت�سي تونغ).
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة اجلدول الآتي:
قائد الثورة

ثورة عام 1911

ثورة عام 1919

ثورة عام 1949

�أهم �إنجازتها
تقريرا عن عن قوة ال�صين الحالية ودورها االقت�صادي وال�سيا�سي في العالم
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً
ويلقيه �أمام زمالئه في الإذاعة المدر�سية.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين الإنجازات التي قام بها الزعيم ال�صيني (ماوت�سي) ،وبين م�ستوى التطور االقت�صادي
واالجتماعي الذي و�صلت �إليه ال�صين في الوقت الحا�ضر حيث �أ�صبحت من دول مجموعة الع�شرين
العالمية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية:
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 تاريخ ال�صين ،الجزء الأول� ،سل�سلة كتب عن �سور ال�صين العظيم ،قا�سم حجاج1991،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -طارق فتحي �سلطان ،تاريخ ال�صين وال�شرق القديم ،ط ،1دار الفكر للن�شر والتوزيع2013 ,م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1ما الدولة اال�ستعمارية الأقرب لل�صني؟
 رو�سيا -2اذكر ثالثة زعماء �صينيني كان لهم الف�ضل يف تخلي�ص ال�صني من اال�ستعمار الأجنبي.
�صن يات �صن� ،شان كاي �شيك ،ماوت�سي تونغ.
 -3ما امل�س�ألة التي ركّزت عليها ال�شيوعية ال�صينية؟
تحقيق العدالة االجتماعية ومحاربة الف�ساد ،وتوزيع م�صادر الثروة والم�ساواة بين الأفراد.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 م�شكلة ك�شمير :منطقة تقع بين الهند والباك�ستانّ ،اقليميا بين الدولتين ،حيث ترى
نزاعا
�شكلت ً
ًّ
باك�ستان �أنها جزء منها لأن �أغلب �سكانها من الم�سلمين وكذلك مرور نهر ال�سند فيها� ،أما الهند
فحجتها �أن ك�شمير تتبع �إدار ًّيا لها منذ ا�ستقالل باك�ستان عنها عام 1947م ،تتميز ك�شمير ب�أهميتها
االقت�صادية وال�سياحية.
 درة التاج البريطاني :ا�سم �أطلقته بريطانيا على الهند لأنها �أهم م�ستعمراتها وم�صدر للتوابل والأخ�شابنائبا لملك بريطانيا.
وغيرها من المواد الأولية وال�صناعية ورخ�ص الأيدي العاملة ،وكان حاكمها ً
 اللغة الماالوية :اللغة الر�سمية في �أندوني�سيا. الحزب الوطني الأندوني�سي :من �أهم الأحزاب في �أندوني�سيا� ،أخذ على عاتقه تخلي�ص البالد مناال�ستعمار الهولندي.
 حرب الأفيون1888-1840( :م) هي �سل�سلة حروب بين ال�صين وبريطانيا ب�سبب محاولة ال�صينالحد من تجارة الأفيون وا�ستيراده  ,وهذا ما يتعار�ض مع م�صالح بريطانيا التجارية؛ نظراً للأرباح
الكبيرة التي كانت تجنيها منها.
 ثورة البوك�سير( :المالكيين) عام 1899م ،انتفا�ضة �شعبية قام بها الفالحون والحرفيون والفقراء�ضد التدخل الأجنبي في �ش�ؤون ال�صين ،وللق�ضاء على النظام الإمبراطوري ،امتد نفوذهم في معظم
�أنحاء ال�صين ،لكن الدول الأوروبية اتحدت �ضدها وق�ضت عليها.
 الثورة الثقافية :حدثت في عهد (ماوت�سي تونغ) وهي خطة اقت�صادية �أطلق عليها القفزة الكبرى�إلى الأمام عام 1961م ،وعلى الرغم من �أنها �أدت �إلى حروب �أهلية راح �ضحيتها الماليين من
الأ�شخا�ص �إال �أنها حققت مكا�سب كبيرة لالقت�صاد ال�صيني ,وقد �أطلق عليها ا�سم الثورة الثقافية
لدخول طلبة الجامعات والمعاهد فيها.
 حق النق�ض (الفيتو) :حق تتمتع به الدول الخم�س الدائمة الع�ضوية في مجل�س الأمن الدولي(الواليات المتحدة الأمريكية ورو�سيا وبريطانيا وفرن�سا وال�صين)؛ لتعطيل �أي قرار حتى لو وافق
عليه معظم �أع�ضاء المجل�س.
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 -2بيّن �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -انف�صال باك�ستان عن الهند عام 1947م.
ب�سبب �إقدام بع�ض الأحزاب الهندية على ا�ضطهاد الم�سلمين وحرق الم�ساجد والمعالم الأثرية
الإ�سالمية ،التي كانت موجودة منذ عهد المغول ،ما �أدى �إلى المطالبة بانف�صال الم�سلمين وت�أ�سي�س
دولة �إ�سالمية في باك�ستان.
دورا في �إدارة �ش�ؤونهم في مطلع القرن الع�شرين.
ب -منح بريطانيا الهنود ً
دورا في
قررت �أن تمنح الهنود ً
 كي تحد بريطانيا من المقاومة الوطنية ل�سيا�ساتها اال�ستعماريةّ ،تعين بريطانيا �أغلبية �أع�ضائها وال
�إدارة �ش�ؤونهم ،ف�أن�ش�أت في عام 1909م ،مجال�س ت�شريعية �صورية ّ
تتعدى �سلطتها تقديم اال�ست�شارة للحكومة.
جـ -اهتمام هولندا بال�سيطرة على �أندوني�سيا.
 الحتكار مواردها الغنية وخا�صة التوابل والبهارات والأخ�شاب والمطاط وال�شاي ،وا�ستغاللال�سكان المحليين في العمل بهذه الموارد.
د  -قيام اليابان بطرد هولندا من �أندوني�سيا عام 1942م.
 �إغالق الأ�سواق الآ�سيوية �أمام المنتجات الأوروبية و�إبعاد النفوذ الأجنبي عن جنوب �شرق �آ�سيا. رفعت اليابان �شعار (�آ�سيا للآ�سيويين) في �أثناء احتاللها لأندوني�سيا.ون�صت على ح�صول اليابان على كميات
 رف�ض هولندا االتفاقية التجاريةالتي وقّعتها مع اليابانّ ،كبيرة من النفط الأندوني�سي.
هـ -تناف�س الدول الأوروبية لل�سيطرة على ال�صين.
 لتمتع ال�صين بثروات اقت�صادية كبيرة ومتنوعة منذ القدم� ،أهمها الحرير والمن�سوجات والخزفوالورق وغيرها ،وكانت مرك ًزا لطريق الحرير التجاري الذي يربط ال�صين بقارتي �آ�سيا و�أوروبا.
عد ال�صين معاهدة (نانكين) عام 1842م ،مذلة لها.
وّ -
لأنها ن�صت على:
 تنازل ال�صين عن هونغ كونغ ،ف�أ�صبحت تابعة لبريطانيا مبا�شرة. �إجبار الحكومة ال�صينية على دفع تعوي�ضات الحرب التي خا�ضتها مع بريطانيا. فتح الموانئ ال�صينية �أمام التجارة الأجنبية ،ما ترتب عليه انت�شار تجارة الأفيون.ز -قيام الثورات المحلية في ال�صين في القرن الع�شرين.
ب�سبب التدخل الأجنبي في �ش�ؤون ال�صين وتمزيق وحدتها بالمعاهدات الظالمة ،وهزائمها في حروبها
مع جارتها اليابان و�آخرها عام 1895م ،و نمو الوعي القومي لدى ال�صينيين والدعوة �إلى النفتاح على
الغرب.
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ح -رفع اليابان �شعار (�آ�سيا للآ�سيويين) في �أثناء احتاللها لأندوني�سيا.
 لأنهم �أظهروا حما�سهم ال�ستقالل �أندوني�سيا. -3تتبع �أهم الإنجازات التي حقّقتها ال�صين في عهد الزعيم الوطني (ماوت�سي تونغ)؟
تقارب مع االتحاد ال�سوفييتي ،فحارب الف�ساد و�سعى لتحقيق العدالة االجتماعية بتوزيع م�صادر الثروة
والم�ساواة بين الأفراد و�أ�س�س جمهورية ال�صين ال�شعبية.
 -4اذكر �أهم الثورات المحلية التي قامت في ال�صين في القرن الع�شرين.
 ثورة عام 1911م . ثورة عام.1919 ثورة عام1949م (ال�شيوعية). -5تتبّع مراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى قيام الحرب العالمية االولى؟
دعمت نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي في �أندوني�سيا ،ف�أقرت لبريطانيا
 الأولى (1850-1817م)ّ :احتاللها ل�سنغافورة وماليزيا ،كما ّ
نظمت عمل ال�شركات التجارية الهولندية في �أندوني�سيا.
و�سعت نفوذها ،فدخلت في حروب مع ال�سكان المحليين كبدتها
 الثانية (1904 -1850م)ّ :خ�سائر كبيرة ل�صعوبة مالحقة زعماء المقاومة.
 الثالثة (1914 -1904م)� :سيطرت على الجزر الأندوني�سية جميعها ،و�أ�صبحت �أهم م�ستعمرةتم�سك هولندا بها ،والإ�صرار على عدم التخلي عنها.
هولندية في ال�شرق ،وهذا زاد من ّ
 -6بيّن ال�سيا�سة اال�ستعمارية البريطانية في الهند.
تعين بريطانيا �أغلبية �أع�ضائها ،وال تتعدى �سلطتها
�أن�ش�أت في عام 1909م ،مجال�س ت�شريعية �صورية ّ
مخيبا لآمال
د�ستورا لإدارة الهند عام 1919م ،غير �أنه جاء
تقديم اال�ست�شارة للحكومة ،ثم �أ�صدرت
ً
ً
الهنود ،ما زاد في كراهيتهم لال�ستعمار البريطاني ونقمتهم عليه بعد مذبحة (�أمرت�سار) عام1919م،
التي ارتكبتها بريطانيا بقتل المئات من الهنود ،ما زاد من مطالبة الهنود بحقوقهم وتطبيق مبد�أ حق تقرير
الم�صير على بالدهم.
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الف�صل الثاين :

حركات التحرر واالستقالل في إفريقيا
السنغال وجنوب إفريقيا

عدد احل�ص�ص ح�صتان

احل�صتان الأوىل والثانية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين الأطماع اال�ستعمارية الفرن�سية في ال�سنغال.
 ّييتبع دور الحركات الوطنية في ال�سنغال في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي.
 ّي�صمم خريطة مفاهيمية تبين فئات ال�سكان في جنوب �إفريقيا.
 ّيتعرف �سيا�سية الف�صل العن�صري التي اتبعتها بريطانيا في جنوب �إفريقيا.
 ّيو�ضح دور حزب الم�ؤتمر الوطني ،في مقاومة اال�ستعمار البريطاني لجنوب �إفريقيا.
 ّ -ي�ؤمن بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها.

املفاهيم وامل�صطلحات

التقدمي ،البوير ،اتحاد جنوب �إفريقيا ،البانتو�ستان ،التمييز العن�صري ،حزب
حزب اتحاد ال�سنغال ّ
الموئمر الوطني الإفريقي.

امل�صادر والأدوات
الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة �إفريقيا ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات
الإيمان ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن.الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير.-نبذ التمييز العن�صري ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
	-التدري�س المبا�شر.
	-التعلم الن�شط؛ ّ
انتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
	-لعب الأدوار.
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�إجراءات تنفيذ الدر�س:
احل�صة الأولى:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق للطلبة بالتعلم الحالي،
التعلم القبليّ :
ّ
•ما الدولة الأوروربية التي ا�ستعمرت �أندوني�سيا؟
• ّبين ال�سيا�سة اال�ستعمارية الهولندية في اندوني�سيا.
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شرّ ،يوجه المعلم الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )11-6في ال�صفحة
يوجه الأ�سئلة الآتية:
( )168من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
حدد قارة �إفريقيا من الجهات الأربعة.
• ّ
•� ِأ�شر �إلى موقع كل من :ال�سنغال ،وجنوب �إفريقيا.
�سم الدول المجاوره لكل من :ال�سنغال ،وجنوب �إفريقيا.
• ِّ
•ما الدول التي قامت با�ستعمار قارة �إفريقيا؟
• ّبين �أهمية موقع قارة �إفريقيا.
أول :ال�سنغال
� اً
 -1با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرات المتعلقة
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
باال�ستعمار الفرن�سي لل�سنغال ،ودور الحركة الوطنية في مقاومة اال�ستعمار الفرن�سي ،في ال�صفحة
يوجه الأ�سئلة الآتية:
( )169من الكتاب المدر�سي ،ثم ّ
•لماذا �أ�س�س الم�ستعمرون الفرن�سيون م�ستعمرة لهم على �ساحل ال�سنغال ،في �سانت لوي�س عام
1926م؟
و�ضح �سبب نجاح ال�شركات الفرن�سية في تو�سيع م�ستعمراتها في الداخل.
• ّ
•متى �أعلنت فرن�سا �أن ال�سنغال م�ستعمرة فرن�سية؟
•ما الإجراءات التي قامت بها فرن�سا بعد �إعالن ال�سنغال م�ستعمرة فرن�سية؟
•كيف كانت ردة فعل الحركات الوطنية ال�سنغالية على �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية؟
�سم �أ�سماء الزعماء الوطنين ال�سنغالين الذين قاوموا اال�ستعمار الفرن�سي؟
• ِّ
التقدمي في تحقيق ا�ستقالل ال�سنغال.
• ّبين دور حزب اتحاد ال�سنغال ّ
•متى نالت ال�سنغال ا�ستقاللها؟
•من �أول رئي�س لجمهورية ال�سنغال؟
 -2يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في الإجابة
ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام جميع الطلبة.
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ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 - 3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
احل�صة الثانية:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي للطلبة بالتعلم ال�سابق،
ّ -1
ّ
•ما الدولة التي ا�ستعمرت ال�سنغال؟
•كيف نالت ال�سنغال ا�ستقاللها؟
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى ا�ستكمال الدر�س.
ثانيًا :جنوب �إفريقيا
 با�ستخدام ا�ستراتيجية ّويوجه
انتق زميلاً � ،شارك) ،يعر�ض المعلم خريطة قارة �إفريقيا ال�سيا�سية،
(فكرِ ،
ّ
ال�س�ؤالين الآتيين:
حدد موقع دولة جنوب �إفربقيا على الخريطة.
• ّ
•ما �سبب ت�سمية دولة جنوب �إفريقيا هذا اال�سم؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
-2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -3با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة فقرة جنوب �إفريقيا
(فكر ِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
في ال�صفحة ( )169من الكتاب المدر�سي،
ّ
•متى ا�ستوطن الأروربيون جنوب �إفريقيا؟
•بماذا عمل الم�ستعمرون االروربيون في جنوب �إفريقيا؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )12-6في ال�صفحة ( )169من الكتاب المدر�سي ،ثم يطلب
ّ -5
�إليهم �إكمال المخطط الذهني ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما فئات ال�سكان في جنوب �إفريقيا؟
•من هم �سكان جنوب �إفريقيا الأ�صليون ،ومن هم الوافدون �إليها؟
•من �أين �أتى الملونون الآ�سيويون؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -6يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرة الأولى من الكتاب المدر�سي في ال�صفحة ( ،)170و�إعداد ملخ�ص7
ّ
لها في ورقه خارجية ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه الأ�سئلة الآتية:
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
•كيف ا�ستطاع البريطانيون ال�سيطرة على جنوب �إفريقيا؟
تكون اتحاد جنوب �إفريقيا؟
مم ّ
• َّ
•ما ال�سيا�سية التي اتبعتها بريطانيا في جنوب �إفريقيا؟
•كيف عا�ش ال�سود في جنوب �إفريقيا؟
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و�ضح المق�صود بت�شريع (البانتو�ستان).
• ّ
و�ضح موقف الإ�سالم من التفرقة العن�صرية.
• ّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 - 8يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يوجه المعلم ال�س�ؤال التفكيري الآتي على الطلبة :لو كنت مكان �سكان جنوب �إفريقيا ،ماذا كنت
ّ -9
�ستفعل لمقاومة �سيا�سية التمييز العن�صري التي مار�ستها بريطانيا؟ ويناق�ش المعلم �إجابات الطلبة؛ لالنتقال
�إلى كفاح �شعب جنوب �إفريقيا �ضد اال�ستعمار البريطاني لبالدهم.
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرة المتع ّلقة بكفاح �سكان جنوب �إفريقيا �ضد اال�ستعمار البريطاني،
ّ - 10
في ال�صفحة ( )170الكتاب المدر�سي ،وبا�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
الأ�سئلة الآتية:
•متى ت� ّأ�س�س حزب الم�ؤتمر الوطني الإفريقي؟
•كيف تعاملت حكومة جنوب �إفريقيا العن�صرية مع �أع�ضاء الحزب؟
•من زعيم حزب الم�ؤتمر الوطني الإفريقي الذي حكم عليه بال�سجن الم�ؤبد؟
•كيف انتهت �سيا�سية التمييز العن�صري في جنوب �إفريقيا؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -11يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
تقم�ص �شخ�صية نل�سون مانديال ،والحديث عن حياته وهو يرفع
 -12يطلب المعلم �إلى �أحد الطلبة ّ
�صورته ،ثم يطلب �إلى الطلبة توجيه �أ�سئلة �إلى ال�شخ�صية ،مثل:
•متى ولدت �أيها الزعيم؟
•في �أي مجال كانت درا�ستك الجامعية؟
•لماذا تم الحكم عليك بال�سجن الم�ؤبد؟
•ما المدة التي مكثتها في ال�سجن؟
رئي�سا لجمهورية جنوب �إفريقيا؟
•متى تم انتخابك ً
•متى انتهت �سيا�سية التميز العن�صري في جنوب �إفريقيا؟
•ما ر�سالتك لل�شعوب التي ما زالت تعاني من االحتالل الع�سكري لبالدها؟
 -13ي�ستمع الطلبة لإجابات الزعيم نل�سون مانديال ،ويدونها �أحد الطلبة بتدوينها على اللوح ،ثم يناق�شها
مع الطلبة.
التقومي اخلتامي� :إجابة الأ�سئلة في نهاية الدر�س ،ب�شكل فردي �أو في مجموعات.

297

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم
1

الأداء

ممتاز

جيد
جدا
ًّ

جيد �ضعيف

يحدد موقع كل من ال�سنغال وجنوب �إفريقيا على الخريطة.
ّ

2

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

3

يح ّلل ال�سيا�سية اال�ستعمارية التي مار�ستها فرن�سا في ال�سنغال.

4

يتتبع مقاومة ال�شعب ال�سنغالي لال�ستعمار الفرن�سي.
ّ

5

يحدد فئات �سكان جنوب �إفريقيا.
ّ

6

يرف�ض �سيا�سية التمييز العن�صري التي مار�ستها بريطانيا في
جنوب �إفريقيا.

7

يبين دور حزب الم�ؤتمر الوطني الإفريقي ،في �إنهاء �سيا�سية
ّ

8

يثمن دور ال�شعوب في تحقيق اال�ستقالل.
ّ

التميز العن�صري في جنوب �إفريقيا.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة ًّ
زمنيا ويظهرون عليه �أهم المراحل التاريخية التي مرت بها دولة ال�سنغال،
خطا ًّ
منذ اال�ستعمار الفرن�سي وحتى اال�ستقالل.
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة المدر�سة� ،أو �أحد محركات البحث ،يبحث الطلبة عن حياة الزعيم
تقريرا عنه ويعر�ضونه �أمام زمالئهم �أو في الإذاعة المدر�سية.
جنوب الإفريقي (نل�سون مانديال) ،ويكتبون
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين اال�ستعمار البريطاني لجنوب �إفريقيا وممار�سته �سيا�سية التمييز العن�صري �ضد �سكانها
الأ�صليين ،واالحتالل ال�صهيوني لفل�سطين و�سيا�سية التهجير والتمييز العن�صري الذي يمار�سه االحتالل
ال�صهيوني �ضد الفل�سطينين ،وما جدار الف�صل العن�صري الذي اقامته ا�سرائيل �إال �أكبر �شاهد على ذلك.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد علي القوزي ،في تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر ،دار النه�ضة العربية ،بيروت،ط2006،1م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 جالل يحيى ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر ،دار القومية للطباعة والن�شر،ط1966 ،1م.� -شوقي الجمل ،تاريخ �إفريقيا الحديث والمعا�صر .دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،الدوحة1987 ،م.

�إجابات �أ�سئلة املحتوى

 -1ما ا�سم املحيط الذي يحد قارة �إفريقيا من الغرب؟
المحيط الأطل�سي.
 -2من �سكان جنوب �إفريقيا الأ�صليون؟ ومن الوافدون �إليها؟
الأفارقة ال�سود ،الأوروبيون البي�ض.
 -3ما وجه ال�شبه بني �سيا�سة (غاندي) يف الهند و�سيا�سة (نل�سون مانديال) يف جنوب �إفريقيا �ضد الظلم واال�ستعمار؟
ترك الإجابة لتقديرالطالب

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 البوير :فئة من �سكان جنوب �إفريقيا من ذوي الأ�صول الأوروبية وخا�صة الهولندية. التمييز العن�رصي� :سيا�سة مار�سها البريطانيون بعد ال�سيطرة على جنوب �إفريقيا بعد طردهم للهولنديينفي بداية القرن الثامن ع�شر الميالدي ،وتقوم تلك ال�سيا�سة على التمييز بين ال�سكان على �أ�سا�س
اللون والأ�صل ،فتم تق�سيم البالد �إلى مناطق على �أ�سا�س عن�صري ،فال�سود عا�شوا ظروفًا �سيئة تفتقر
مناطقهم �إلى �أدنى الخدمات ،وو�ضعوا في معازل خا�صة لمنع اختالطهم بالبي�ض.
البانتو�ستان :قانون �أ�صدرته بريطانيا في جنوب �إفريقيا ،وهو تكري�س للعن�صرية يقوم على تمتع كلمجموعة بحقوقها الفردية والعامة في نطاق المنطقة التي يعي�شون فيها.
 -2بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ� -إ�صدار الحكومة في جنوب �إفريقيا ت�شريع (البانتو�ستان).
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لتق�سيم البالد �إلى مناطق على �أ�سا�س العرق ،وهو تكري�س لل�سيا�سة العن�صرية ،حيث تتمتع كل
مجموعة بحقوقها الفردية والعامة في نطاق المنطقة التي يعي�شون فيها.
ب -ت�أ�سي�س حزب الم�ؤتمر الوطني الإفريقي عام 1922م.
ب�سبب رف�ض �سيا�سة التمييز العن�صري ،و�إعالنه المقاومة ال�سلمية.
جـ -تو�سيع ال�شركات التجارية الفرن�سية ن�شاطها في ال�سنغال.
للعمل في تجارة الرقيق ،وال�صمغ والعاج ،والفول ال�سوداني؛ والذهب؛ م�ستغلة ال�صراعات
القبلية في تلك المنطقة.
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الف�صل الثالث:

حركات التحرر واالستقالل في أمريكا الالتينية
كوبا

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيحدد موقع كل من كوبا والبرازيل.
 ّيف�سر �أ�سباب تمرد �سكان الم�ستعمرات الإ�سبانية في �أمريكا الالتينية.ّ
 ي�ستنتج �أ�سباب دعم الواليات المتحدة ال�ستقالل كوبا.يو�ضح الدور الذي قام به (كا�سترو) في تاريخ كوبا الحديث.
 ّيف�سر �أ�سباب ن�شوء �أزمة ال�صواريخ الكوبية عام 1962م.
 ّ -ي�ؤمن بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها.

املفاهيم وامل�صطلحات

البحر الكاريبي ،الحزب الثوري الكوبي ،حكم الحزب الواحد ،المع�سكر الغربي ،المع�سكر
ال�شرقي� ،أزمة ال�صواريخ الكوبية ،الإر�ساليات التب�شرية ،ركود اقت�صادي ،رئي�س �شرعي.

امل�صادر والأدوات
الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة �أمريكا الالتينية ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

 الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير. -نبذ التمييز العن�صري ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

	-التدري�س المبا�شر
	-التعلم الن�شط؛ ّ
انتق زميلاً � ،شارك).
(فكر ِ ،
	-لعب الأدوار.

301

�إجراءات تنفيذ الدر�س:

ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي للطلبة بالتعلم ال�سابق،
التعلم القبلي ّ
ّ
•ما الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت قارة �إفريقيا؟
التحرر واال�ستقالل في جنوب �إفريقيا؟
•من الزعيم الوطني الذي قاد حركة
ّ
ويدون النتاجات على اللوح.
 -1يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر ،يعر�ض المعلم خريطة �أمريكا الالتينية،
ّ
•ما الجزر التي تقع في البحر الكاريبي؟
حدد موقع كوبا.
• ّ
�سم الدول المجاوره لكوبا.
• ِّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -3يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -4با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرات المتع ّلقة
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
ببداية اكت�شاف كوبا وا�ستعمارها من قبل �إ�سبانيا،
ّ
•من مكت�شف كوبا؟
•متى خ�ضعت كوبا لال�ستعمار الإ�سباني؟
•ما الن�شاط االقت�صادي الذي مار�سه الإ�سبان في كوبا؟
تمرد �سكان الم�ستعمرات الإ�سبانية في �أمريكا الالتينية؟
•لماذا ّ
•كم �سنة بقيت كوبا تحت اال�ستعمار الإ�سباني؟
 -5يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في
الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -6يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -7با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرات المتع ّلقة
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
بالتدخل الأمريكي في كوبا،
ّ
تدخل الواليات المتحدة في كوبا.
• ّبين �سبب ّ
�سم قائد �أول محاولة لال�ستقالل في كوبا.
• ِّ
•من م�ؤ�س�س الحزب الثوري الكوبي؟
•متى ح�صلت كوبا على ا�ستقاللها؟
•من �أول رئي�س ديمقراطي لكوبا؟
•من الذي قام بانقالب على حكم الرئي�س باتي�ستا؟
•ما المع�سكر الذي تقارب معه الرئي�س كا�سترو؟
•ا�ستنتج طبيعة العالقات بين كوبا والواليات المتحده الأميركية ،في فترة حكم الرئي�س كا�سترو.
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•كيف حاولت الواليات المتحده الأميركية الإطاحة بحكم الرئي�س كا�سترو؟
•اذكر نتائج الغزو الأمريكي لكوبا عام 1961م.
و�ضح المق�صود ب�أزمة ال�صواريخ الكوبية.
• ّ
 - 8يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في
الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -9يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
ويقدم معلومات عن هذه ال�شخ�صية ،ثم
يتقم�ص �أحد الطلبة �شخ�صية الزعيم الكوبي فيدل كا�ستروّ ،
ّ -10
يوجه الطلبة مجموعة من الأ�سئلة على هذه ال�شخ�صية ،مثل:
ّ
•متى ولدت �أيها الزعيم؟
•ما مجال درا�ستك الجامعية؟
•اذكر المهنة التي عملت بها؟
أمنيا له؟
•ما ا�سم الحزب الذي كنت � ً
�سيا�سيا وع�سكر ًّيا.
�سم الدولة التي تقاربت معها
• ِّ
ًّ
و�ضح طبيعة النظام ال�سيا�سي الذي اتبعته في حكم كوبا.
• ّ
•كم عام حكمت كوبا؟
•لماذا تنازلت عن الحكم لأخيك را�ؤول؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -11يتلقّى الطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ويتم مناق�شتها،
ّ
ويقدم معلومات عن هذه ال�شخ�صية ،ثم
يتقم�ص �أحد الطلبة �شخ�صية الزعيم الثوري ت�شي جيفاراّ ،
ّ -12
يوجه الطلبة مجموعة من الأ�سئلة على هذه ال�شخ�صية ،مثل:
ّ
•متى ولدت �أيها الزعيم؟
•هل �أنت من مواليد كوبا؟
•ما ا�سم بلدك الأ�صلي؟
•ما مجال درا�ستك الجامعية؟
•ماذا كان دورك في الثوره الكوبية؟
•بماذا كنت ت�ؤمن �أيها الزعيم؟
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -13يتلقّى الطلبة الإجابات من ال�شخ�صية ويتم مناق�شتها ،
ّ
ختاميا بتوجيه بع�ض الأ�سئلة الى الطلبة.
تقويما
 -14يجري المعلم
ً
ًّ
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استراتيجات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الأداء

الرقم
1

يحدد موقع كل من كوبا والبرازيل على الخريطة.
ّ

2

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

3

تمرد �سكان الم�ستعمرات الإ�سبانية في �أمريكا
ّ
يف�سر �أ�سباب ّ
الالتينية.

4

ي�ستنتج �أ�سباب دعم الواليات المتحدة ال�ستقالل كوبا.

5

يو�ضح الدور الذي قام به كا�سترو في تاريخ كوبا الحديث.
ّ

ممتاز

جيد
جدا
ًّ

جيد �ضعيف

�أن�شطة �إ�ضافية
يعين الطلبة على الخط الزمني �أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها كوبا ،منذ االحتالل
ن�شاط عالجيّ :
الإ�سباني وحتى اال�ستقالل.
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة المدر�سة �أو �أحد محركات البحث ،يبحث الطلبة عن حياة الزعيم
تقريرا عنه ويعر�ضونه �أمام زمالئهم �أو في الإذاعة المدر�سية.
الكوبي كا�سترو ويكتبون
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
ت�سبب في قيام حرب نووية بين كل من االتحاد
يربط المعلم بين �أزمة ال�صواريخ الكوبية التي كادت �أن ّ
ال�سوفياتي والواليات المتحدة الأمريكية في العام 1962م ،والأزمة ال�سورية التي كادت �أن ت�سبب
بمواجهة مبا�شرة بين كل من رو�سيا والواليات المتحدة الأمريكية على الأرا�ضي ال�سورية.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 عبدالفتاح ح�سن �أبو علية ،تاريخ الأمريكيين والتكوين ال�سيا�سي للواليات المتحدة ،دار المريخ للن�شروالتوزيع ،الريا�ض1978 ،م.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
عبد الفتاح ح�سن �أبو علية ،تاريخ الأمريكيتين والتكوين ال�سيا�سي للواليات المتحدة ،دار المريخ للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1978 ،م .

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
تاما؟ ّبرر �إجابتك.
 -هل يعد ا�ستقالل كوبا ًّ

تتدخل في �ش�ؤون كوبا.
ال ،لأنه من حق الواليات المتحدة الأمريكية �أن ّ
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الف�صل الثالث:

حركات التحرر واالستقالل في أمريكا الالتينية
البرازيل

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيحدد موقع البرازيل على خريطة �أمريكا الالتينية.ّ
يعدد الثروات االقت�صادية التي تتمتع بها البرازيل.ّ
يف�سر �أ�سباب �إن�شاء البرتغاليين مرك ًزا لهم في مدينة �ساو باولو.ّ
 يح ّلل �أ�سباب تم�سك البرتغاليين با�ستعمارهم للبرازيل.مرت بها البرازيل ،منذ اال�ستعمار البرتغالي وحتى الوقت الحا�ضر.
ّ
يتتبع الأحداث التاريخية التي ّ -ي�ؤمن بحق ال�شعوب في تقرير م�صيرها.

املفاهيم وامل�صطلحات

الإر�ساليات التب�شرية ،ركود اقت�صادي ،رئي�س �شرعي.

امل�صادر والأدوات
الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة �أمريكا الالتينية ال�سيا�سية ،مكتبة المدر�سة� ،شبكة الإنترنت.

القيم واالجتاهات

الإيمان بحق ال�شعوب في تقرير الم�صير.-نبذ التمييز العن�صري ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
	-التدري�س المبا�شر
	-التعلم الن�شط؛ ّ
انتق زميلاً � ،شارك).
(فكرِ ،
	-التفكير الناقد؛ تحليل الن�صو�ص والأ�شكال.
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�إجراءات تنفيذ الدر�س:
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
يمهد المعلم للدر�س بربط التعلم الحالي للطلبة بالتعلم ال�سابق،
ّ -1
ّ
•ما الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت كوبا؟
•من الزعيم الوطني الذي قاد حركة التحرر واال�ستقالل في كوبا؟
ويدون النتاجات على اللوح.
 -2يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها بو�صفها مدخلاً �إلى الدر�سّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
 -3با�ستخدام ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر ،يعر�ض المعلم خريطة �أمريكا الالتينية،
ّ
•ما الجزر التي تقع في البحر الكاريبي؟
حدد موقع البرازبل.
• ّ
�سم الدول المجاوره للبرازيل.
• ِّ
ويدون الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
 -4يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -5با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرة الأولى من در�س
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
البرازيل في ال�صفحة (،)175
ّ
•متى ا�ستوطن البرتغاليون البرازيل؟
•ما الدولة التي كانت تناف�س البرتغال في ال�سيطرة على البرازيل؟
•ما الثروات االقت�صادية التي تتمتع فيها البرازيل؟
•لماذا �أن� أش� البرتغاليون مرك ًزا لهم في مدينة �ساوباولو عام 1520م؟
تم�سك البرتغاليين با�ستعمارهم للبرازيل؟
•ما �سبب ّ
 -6يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في الإجابة
ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
 -7يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
 -8با�ستخدام ا�ستراتيجية ّ
يوجه المعلم الطلبة �إلى قراءة الفقرة المتع ّلقة بالغزو
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)ّ ،
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
الفرن�سي للبرتغال و�أثره في البرازيل في ال�صفحة (،)175
ّ
•ما نتيجة غزو فرن�سا للبرتغال عام 1807م؟
•لماذا �شهدت البرازيل نه�ضة اقت�صادية في منت�صف القرن ال�سابع ع�شر الميالدي؟
•في �أي عام �أ�صبحت البرازيل جمهورية م�ستقلة؟
•من �أول رئي�س للبرازيل؟
•ما نتائج الركود االقت�صادي الذي �شهدته البرازيل في �أعقاب الحرب العالمية الثانية؟
•لماذا عم الهدوء واال�ستقرار البرازيل في العام 1985م ،بعد فترة طويلة من اال�ضطرابات؟
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 -9يطلب المعلم �إلى كل طالب التفكير في �إجابة كل �س�ؤال ،وبعد ذلك م�شاركة زميله التفكير في
الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ثم اختيار بع�ض الطلبة للم�شاركة في �إجابة ال�س�ؤال �أمام الطلبة.
ويدون الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
 -10يتلقّى المعلم الإجابات من الطلبة ويناق�شها،
ّ
يلخ�ص المعلم �أهم الأفكار الرئي�سة في الدر�س على اللوح.
-11
ًّ
التقويم الختامي� :إجابة الأ�سئلة في نهاية الدر�س ب�شكل فردي �أو في مجموعات.
استراتيجات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الأداء

الرقم
1

أو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
� ّ

2

أحدد موقع البرازيل على خريطة �أمريكا الالتينية.
� ّ

3

أعدد الثروات االقت�صادية التي تتمتع بها البرازيل.
� ّ

4

أف�سر �أ�سباب �إن�شاء البرتغاليين مرك ًزا لهم في مدينة �ساو باولو.
� ّ

5

أتتبع الأحداث التاريخية التي مرت بها البرازيل منذ اال�ستعمار البرتغالي ،وحتى
� ّ
الوقت الحا�ضر.

5

تم�سك البرتغاليين با�ستعمارهم للبرازيل.
�أح ّلل �أ�سباب ّ

نعم

ال

�أن�شطة �إ�ضافية
يعين الطلبة على الخط الزمني �أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها البرازيل ،منذ االحتالل
ن�شاط عالجيّ :
البرتغالي وحتى اال�ستقالل.
تقريرا عن الدور الذي قام الرئي�س البرازيلي (مانويل فوني�سكا) ،في تحقيق
ن�شاط �إثرائي :يكتب الطلبة
ً
النه�ضة ال�سيا�سية واالقت�صادية للبرازيل.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة:
يربط المعلم بين �أثر اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي عا�شته البرازيل عام 1985م ،بعد انتخاب رئي�س �شرعي
للبالد ،وانعكا�س ذلك على التطور االقت�صادي واالجتماعي الذي تعي�شه البرازيل في حقبة الرئي�س (لوال
دي �سليفيا) خا�صة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:

 عبد الفتاح ح�سن �أبو علية ،تاريخ الأمريكيتين والتكوين ال�سيا�سي للواليات المتحدة ،دار المريخ للن�شروالتوزيع ،الريا�ض 1978 ،م
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عبد الفتاح ح�سن �أبو علية ،تاريخ الأمريكيتين والتكوين ال�سيا�سي للواليات المتحدة ,دار المريخ للن�شروالتوزيع ،الريا�ض1978 ،م

�إجابات �أ�سئلة املحتوى
 -1بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -اهتمام الواليات المتحدة الأمريكية بكوبا.
بحكم قربها من �سواحل الواليات المتحدة الأمريكية ال�شرقية ،ومحاولة اال�ستفادة من موقعها
اال�ستراتيجي بو�صفها قاعدة ع�سكرية ،وا�ستغالل خيرات �أرا�ضيها.
ب -محاولة الواليات المتحدة الأمريكية الإطاحة بكا�سترو.
لأنه قام بتعزيز حكم الحزب الواحد وتقارب مع المع�سكر ال�شرقي بزعامة (االتحاد ال�سوفيتي �سابقًا)
توترا في العالقات مع الواليات المتحدة.
لت�شهد الفترة ً
جـ -انتقال حكام البرتغال �إلى البرازيل عام 1822م.
ب�سبب الغزو الفرن�سي للبرتغال والت�ضييق على الأ�سرة الحاكمة .
ازدهارا اقت�صاد ًّيا في البرازيل.
د� -شهد عام 1891م،
ً
حاكما عليها وو�ضع د�ستور
لأن البرازيل �أ�صبحت جمهورية ،وتم انتخاب الرئي�س مانويل فون�سيكا
ً
على غرار د�ستور الواليات المتحدة الأمريكية ،و�شهدت البالد تطورات �سيا�سية واقت�صادية كبيرة.
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و�ضح الدور الذي قام به كا�سرتو يف تاريخ كوبا احلديث .
ّ -2
أ�  -تخلي�ص البالد من التدخل الأمريكي في �ش�ؤونها بالتقارب مع االتحاد ال�سوفيتي (�سابقًا).
ب -الت�صدي للغزو الأمريكي لكوبا عام 1961م ،واالنت�صار عليه.
جـ � -شهدت البالد في عهده نه�ضة اقت�صادية �شاملة.
 -3تتبّع �أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها الربازيل منذ عام 1520م وحتى عام 1985م.
أ�  -في عام 1520م� ،أن� أش� البرتغاليون مرك ًزا لهم في مدينة �ساو باولو لت�صدير المحا�صيل الزراعية
كالأخ�شاب وق�صب ال�سكر والموز والمطاط الطبيعي ،وجلبوا العبيد الأفارقة للعمل في هذه
تم�سكهم بالبرازيل بعد اكت�شاف الذهب ،كما ن�شطت الإر�ساليات التب�شيرية الن�صرانية
المزارع ،وزاد ّ
في المنطقة.
ب -في عام 1807م ،غزت فرن�سا البرتغال ،فانتقل حكام البرتغال �إلى البرازيل و� ّأ�س�سوا لهم دولة في
مدينة ريو دي جانيرو و�أعلنوا ا�ستقالل البرازيل عام 1825م ،وو�ضع د�ستور للبالد و�شهدت البرازيل
نه�ضة اقت�صادية كبيرة.
حاكما عليها
جـ -في عام 1891م� ،أ�صبحت البرازيل جمهورية وتم انتخاب الرئي�س مانويل فون�سيكا
ً
وو�ضع د�ستور على غرار د�ستور الواليات المتحدة الأمريكية ،و�شهدت البالد تطورات �سيا�سية
واقت�صادية كبيرة ،ولكن بعد الحرب العالمية الثانية �شهدت البالد ركو ًدا اقت�صاد ًّيا وفقدت ال�شركات
التجارية نموه وعمت البطالة.
حكما ع�سكر ًّيا وكثرت اال�ضطرابات الداخلية حتى
د  -في منت�صف القرن الع�شرين� ،شهدت البرازيل
ً
عام 1985م ،حيث جرت انتخابات حرة ونزيهة �أ�سفرت عن انتخاب رئي�س �شرعي للبالد فعم الهدوء
واال�ستقرار البالد.
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م�شروع نهاية الوحدة
�ضيف زائر ،عن طريق التن�سيق بني الطلبة و�إدارة املدر�سة ،وبالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم ذات االخت�صا�ص ،يتم
توجيه دعوة �إلى �أحد �أ�ساتذة اجلامعات املتخ�ص�صني يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،للحديث حول موقف الدين الإ�سالمي
من التفرقة العن�رصية.
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م�سرد امل�صطلحات
الألف
التحال��ف الثالث��ي ،الوف��اق الثالث��ي ،الح��روب البلقاني��ة،
االمتي��ازات الأجنبية ،الحل��ف ،القومية االنت��داب ،الفا�شية،
النازي��ة ،الأزم��ة االقت�صادي��ة العالمي��ة 1929م ،الح��رب
الب��اردة ،هيئة الأمم المتحدة� ،أ�سلحة الدمار ال�شامل ،البطالة،
الر�أ�سمالي��ة ،اال�شتراكي��ة ،القان��ون الدول��ي الإن�ساني ،الثورة
الجزائرية ،العدوان الثالثي ،الحزب الحر الد�ستوري ،الريف
المراك�شي ،الظهير البرب��ري ،اتفاقية الحكم الثنائي ،االتحاد
ال�سودان��ي ،اتفاقية ال�س��ودان 1953م ،االحت��كار ،الت�أميم،
الع��دوان الثالث��ي ،الق��رن الإفريق��ي ،الدراوي���ش ،ال�صومال
الفرن�س��ي ،المقاومة ال�سلمية ،المقاطعة االقت�صادية ،المقاومة
الم�سلحة ،الح��دود الم�صطنعة ،المعاهدة الأدنية ،البريطانية،
الحكوم��ة الفي�صلية ،الثورة ال�سورية الكبرى ،الوحدة اليمنية،
الجبه��ة الوطني��ة ،الإم��ارات العربي��ة المتح��دة ،المعاه��دة
البريطاني��ة – الكويتي��ة ،اللغ��ة الماالوية ،الجمعي��ة العائ�شية،
االتح��اد الهولندي الأندوني�سي� ،أ�سرة �شينغ ،ال�صين الوطنية،
الث��ورة الثقافية ،البح��ر الكاريبي ،الحزب الث��وري الكوبي،
المع�سكر الغربي ،المع�سكر ال�شرقي� ،أزمة ال�صواريخ الكوبية،
الإر�ساليات التب�شرية.
الباء

الراء
رئي�س �شرعي ،ركود اقت�صادي.

الزاي

ال�سين
الثاء
ثورة 1919م ،ت�صريح �شباط ،ثورة تموز 1952م ،ثورة �سايك�س –بيكو� ،سان ريمو.
البراق ،ثورة �صالح العلي ،ثورة الع�شرين ،معاهدة عام 1930م،
ثورة البوك�سير.
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الجيم
جامع الزيتونة ،جمعية نجم �شمال �إفريقيا ،جمعية اللواء الأبي�ض ،ال�شين
جزر القمر ،جزيرة بريم ،جبهة تحرير ظفار ،جمعية الجامعة
الإ�سالمية ،م�ؤتمر دلهي.
الحاء
حكومة في�شي ،حزب تون�س الفتاة ،حزب الد�ستور الجديد،
حزب اال�ستقالل ،حادثة دن�شواي ،حق تقرير الم�صير ،حركات
التحرر ،حلف بغداد ،حرب الخليج الأولى ،حرب الخليج ال�صاد
التقدمي �أوتومو،
الثانية ،حزب بودي ،حزب اتحاد ال�سنغال
ّ
حزب جاوه الفتاة ،حق النق�ض (الفيتو) ،حرب الأفيون ،البوير،
اتحاد جنوب �إفريقيا ،البانتو�ستان ،التمييز العن�صري ،حزب
الموئمر الوطني الإفريقي ،حكم الحزب الواحد.
الخاء

ال�ضاد

الطاء
الدال
دول الو�سط ،دول الحلفاء ،دول المحور ،دول الحياد ،دولة طنجة ،طريق الحرير التجاري.
جبل لبنان ،درة التاج البريطاني 8796م ،المهاتما غاندي،
مذبحة �أمر ت�سار� ،شركة الهند ال�شرقية.

الذال

الظاء
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العين
ع�صبة الأباطرة ،عبدالحميد بن بادي�س.

الهاء

الغين

الواو

الفاء

الياء

القاف
قانون المناطق المقفلة.
الكاف
الالم
لجنة ملنر ،لواء الإ�سكندرون.
الميم
م�ؤتمر الخريجين  ،م�ؤتمر الجزيرة الخ�ضراء ،معاهدة فر�ساي ،م�ؤتمر
ال�صل��ح ،م�ؤتمر �س��ان ريمو ،معاهدة فر�س��اي ،م�شكلة دانزج ،ميناء
بيرل هابر ،معرك��ة �ستالينغراد ،معركة العلمين ،م�ؤتمر الدارالبي�ضاء،
م�صطف��ى بلعي��د ،معاه��دة �إيفي��ان ،م�ؤتم��ر ال�صل��ح ،موريتانيا ،ماء
العينين ،معاهدة 1936م ،معركة مي�سلون ،معركة الكوت ،معاهدة
بورت�سموث ،م�ضيق باب المندب ،م�شكلة ك�شمير.
النون
نظام الإقطاع.
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