
 9-10 –בהיסטוריה  סילבוס – للتاريخ لعشر سنوات تعليمية المنهاج

 محتوى وفعاليات الساعات الموضوع

 تاريخ االسالم منذ فترة النبي محمد )ص( حتى نهاية الدولة االموية

ההיסטוריה של האסלאם מתקופת הנביא מוחמד ועד לסוף השלטון של בית 
 אומיה

הערבים לפני   .1
האסלאם ועד התגלות 

 האסלאם.

يف اجلاهلية وظهور  العرب
 االسالم.
 للتوسع

 شبه جزيرة العرب وسكاهنا بالعصر اجلاهلي - ساعات 4

הגירה של הנביא ה. 2

מוחמד ממכה ליתרב, 
 והופעת האסלאם.

هجرة النيب )ص( من مكة اىل 
املدينة, ونشوء الدعوة  -يثرب

 .االسالمية
 إلزامي 

 املدينة. -هجرة النيب )ص( اىل يثرب - ساعات 7
غزوة بدر, غزوة احد, غزوة  الغزوات. -

 اخلندق, فتح مكة.

 ליפה'הח .3

 4. )המוסלמים
 (יםהראשונ  ליפות'הח

اخللفاء الراشدون رضي اهلل  
 عنهم.
 إلزامي

 اخلليفة ابو بكر الصديق. - ساعات 7
 اخلليفة عمر بن اخلطاب. -
 اخلليفة عثمان بن عفان. -
 اخلليفة علي بن ايب طالب. -

בית ליפות של 'הח. 4
 אומיה

الدولة االسالمية يف عهد بين 
 امية.

 إلزامي

 اخلليفة معاوية بن ايب سفيان. - ساعات  6
 اخلليفة عبد امللك بن مروان. -
 اخلليفة عمر بن عبد العزيز. -
 ضعف الدولة االموية وسقوطها. -

 مبنى الحكم واالدارة والمجتمع في الدولة االسالمية في العصور الوسطى

 הניהול, והחברה במדינה האסלאמית בימי הבינייםמבנה השלטון 
הח'לאפה ומעמדה  .5 

 במדינה האסלאמית.
اخلالفة ومكانتها بالدولة  

 نشوء اخلالفة وطرق تعيني اخلليفة. - ساعات 5 
طريقة: العهد, الشورى, البيعة, 



 االسالمية.
 إلزامي

 التوريث.
)السنة,  رأي الفرق الدينية يف اخلالفة. -

 اخلوارج(.الشيعة, 
مميزات اخلالفة االسالمية يف عصورها  -

, )الراشدي, االموي املختلفة.
 العباسي(.

המבנה הניהולי  .6
 במדינה האסלאמית.

االداري يف الدولة  اجلهاز
 االسالمية.

 إلزامي

التنفيذ, : ظروف نشأهتا, وزارة الوزارة - ساعات6
 وزارة التفويض.

احلجابة: معناها, مراحل تطورها  -
 احلاجب ومهامه.صفات 

الدواوين: نشأته, الدواوين يف العهدين  -
 االموي والعباسي.

 השיפוט באסלאם . 7

 يف االسالم.القضاء  
 للتوسع

 تطور القضاء. - ساعات  3
مصادر التشريع:  القران الكرمي, السنة  -

 النبوية, االمجاع.
 قاضي احملاكم اجلنائية "قاضي املظامل". -
  ."احملتسب"املسؤول عن االسواق  -

המבנה הכלכלי  .8
 במדינה האסלאמית.

املايل يف الدولة النظام  
 االسالمية.

 للتوسع

 ظروف نشأة بيت املال. - ساعات 3
مدخوالت بيت املال: الزكاة, اخلراج,  -

 الفيء, الغنائم, اجلزية, املكوس.
وظيفة وامهية بيت املال يف اجملتمع  -

 والدولة االسامية.
תהליכי התפתחות  .9

 החברה האסלאמית.

مراحل تكون اجملتمع االسالمي 
 وتطوره.
 للتوسع

جملتمع االسالمي وتوزيعها فئات ا - ساعات 4
الطبقي: طبقة احلكام, طبقة رجال 
الدين, طبقة ارباب السيوف, طبقة 
ارباب االقالم, طبقة ذوي املهن, طبقة 
الفالحني, طبقة الرقيق, الطبقة 

 اخلاصة, الطبقة العامة.
 ذمة.لاهل ااملوايل و  -
الرق يف االسالم: مصادر الرق, موقف  -

اجملتمع االسالمي من الرق, حقوق 
 الرقيق وواجباهتم, طرق حترير الرقيق.

  دوافع واهداف اقامة املدينة. - ساعات 5העיר  .10



 .האסלאמית

 املدينة االسالمية. 

 إلزامي

مميزات املدينة االسالمية: املسجد, دار  -
السوق, احلمامات, القطائع, االمارة 
 املقابر.

مناذج من املدن االسالمية: البصرة,  -
الكوفة وبغداد : اسباب اقامتها 

  ومميزاهتا.

ساعات للوظيفة )تاريخ  10+  قلإلثراء وللتعم   ،ساعة للتوسع 14ساعة إلزامية +  36

 الشرق االوسط في العصر الحديث(

שעות לעבודה  10והעשרה, שעה להרחבה  14שעות לנושאי החובה,  36

 )מזרח תיכון (


