
 

 לערבים היסטוריה תלקיט

 تاريخ بالوسط العربي –سنة تعليمية  12ملف ل 

 املوضوع : تاريخ بالوسط العربي                                            לערבים היסטוריה : מקצוע

 سليمانمركز املوضوع: حنان                                                    סלימאן חנאן     : רכז

 0504951810رقم هاتف املركز:                                                0504951810: רכז טלפון

 وحدتان تعليميتان ُمركب من 2020/2021 منهاج التاريخ لسنة

 %  من العالمة النهائية 40 תלקיטسُيشكل امللف 

االسالم منذ فترة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم عالمة ملوضوع واحد من املادة بفصل تاريخ ال من  20%

 .حتى نهاية الدولة االموية

 سنة تعليمية.  12االمتحان سيكون بمادة منهاج ال  –% امتحان 40

 תלקיט יכיל?

على ماذا يجب ان 

 يحتوي امللف؟

 مواضيع ثالثة من موضوعين: اختيار القسم االول 

 مواضيع ثالثة من موضوعيناختيار القسم الثاني: 

 ال يوجد تغييرالقسم الثالث: 

ى  مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ
ّ
م وحت

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
فترة النبي محّمد صل

 نهاية الدولة األموّية.

 

 ثالثة من موضوعيناختيار 

 مواضيع

ى هللا عليه 1
ّ
. النبي محّمد صل

م والدعوة اإلسالمّية
ّ
 وسل

 :أركان اإلسالم واإليمان

الشهادتان، الصالة، صوم 

رمضان، الّزكاة، الحّج للبيت 

 الحرام.

اإليمان باهلل : أركان اإليمان

بكتبه، برسله، بمالئكته، 

 بالقضاء والقدر وباليوم اآلخر.

ى هللا عليه 2
ّ
. هجرة النبي صل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواضيع ثالثة من موضوعيناختيار 

 . الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمّية1

 :الدواوين

ظروف ".   الديوان"معنى مصطلح 

تطور .      نشأة الدواوين

الدواوين في العهدين األموّي 

 .والعّباس يّ 

 اإلسالمّية الدولة في املاليّ  . النظام2

مدخوالت .   ظروف نشأة بيت املال

الزكاة، الخراج، : بيت املال

الفيء، الغنائم، الجزية 



ة إلى يثرب ونشوء 
ّ
م من مك

ّ
وسل

 الدولة اإلسالمّية

 أسباب الهجرة إلى يثرب )املدينة(.

ى هللا عليه 
ّ
أعمال الرسول صل

م في املدينة في املجاالت 
ّ
وسل

 الدينّية واالجتماعّية.

الدولة االسالمية في عهد بني . 3

 .م  750 – 661أمية

رض ي عمر بن عبد العزيز الخليفة 

هللا عنه ومميزات خالفته: زهده 

 وورعه.

 

 

 

 

 

 أو 

 .واملكوس

وظيفة وأهمّية بيت املال في املجتمع 

 .اإلسالمّية والدولة

 اإلسالميون املجتمع مراحل تك. 3

 وتطوره:

 الذمة:أهل 

 ؟"الذّمة أهل " هم من -

 .االسالمية الشريعة حسب مكانتهم -

 حقوق أهل الذمة وواجباتهم. -

في , مكانتهم االجتماعية والسياسية -

عصور الدولة االسالمية 

 املختلفة.

 

 تاريخ القرن العشرين

 مواضيع ثالثة من موضوعيناختيار 

 

 الحرب العاملّية األولى. 1

ر الدولّي، توازن القوى، املسألة القومّية وأزمة : الحرب العاملّية األولى أسباب
ّ
التوت

 سراييڤو

الحرب العاملية األولى: انهيار االمبراطوريات القديمة وظهور دول جديدة: بولندا, نتائج 

 تشيكوسلوفاكيا, يوغوسالفيا.

 

 وتسويات السالم . العالم بعد الحرب العاملية االولى2

 فرساي: ظروف توقيعها وفرضها على املانيا.اتفاقية 

 العصبةميثاق  –ة األمم كوسيلة لتحقيق السالم عصبانشاء 

 عصبة األمم : أسباب, أمثلة.ضعف 

 

 1939 – 1919: تينبين الحربين العامليّ أوروبا 

 .أسباب ظهور النازّية، تثبيت النازّية في أملانيا، ومبادئ النازية: النظام النازّي في أملانيا

 وسياسته العدوانية.نحو الحرب العاملية الثانية: تحركات هتلر الطريق 

 الدول االوروبية تجاه عدوانية هتلر: سياسة الترضية واملصالحة.سياسة 

 

 تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث

 .ليو بنسكر: الصهيونّية القومّية.     القضّية اليهودّية.    الحركة الصهيونية
 

 



 (:תלקיטماذا سيكتب الطالب بامللف )

املهام التي قاموا بها من خالل التعلم )مثال: مصطلحات, جدول مقارنة ,  -

تحليل صورة كتابة استنتاجات بعد مشاهدة فيلم, كلمات متقاطعة 

   وما شابه(االستعانة بخريطة لشرح املادة 

)على االقل سؤالين من كل  مجمع األسئلة االسئلة من قسم من حل -

 .قسم(

   )ممكن ان يكون سؤال من مجمع االسئلة(  مهمة ملخصة للفصل -

                                                                                                         كل مهمة أخرى قمتم بها ومن املمكن تسجيلها.  -

 

 كل موضوع ُيدرس ويتم تمريره حسب االرشادات التالية: 

ارشاد محوسب ) من املفضل تسجيل اللقاءات كقسم  –لقاءات محوسبة  -

 من توثيق عملية التدريس(

, بالكتابةقة القيام باملهام املوجودة بعرائض الشرح املرف –خالل اللقاء  -

 كقسم من امللف. )ولتوثيق عملية التعلم(.

  املوجودة بمجمع االسئلة.االسئلة  عن قسم منأجابه مكتوبة  -
 הבחינה המסכמת

 االمتحان النهائي

  תהיה בחינה מסכמת 
 سيكون هنالك امتحان باملادة

 

 לתלקיט חלוקת ציון

 للملفتقسيم العالمة 
 

التي  , املنتوج, الرسومات التخطيطية, مثال من املهام...ارفاق قسم من املواد

 %15تمريرها من قبل املعلم خالل الدروس  تم

התוצרים, תרשימים, דוגמא  צירוף חלק מהחומרים,

 15%למשימות ... שהמורה היה מעביר דרך השיעורים 

 ل للمهام يشمل اإلجابة عن االسئلة من مجمع االسئلة/أداء كام) حل املهام

  %25 (االبداع بالتفكير /ة سليمة وصحيحةكتاب

 25% -עבודות בית כולל השאלות ממאגר השאלות
 

 חלוקת ציון סופי

 تقسيم العالمة النهائية
 وحدتان تعليميتان ُمركب من 2020/2021 منهاج التاريخ لسنة

 %  من العالمة النهائية 40 תלקיטسُيشكل امللف 

% من  العالمة ملوضوع واحد من املادة بفصل تاريخ االسالم منذ فترة النبي 20

  .محمد صلى هللا عليه وسلم حتى نهاية الدولة االموية

 سنة تعليمية.  12االمتحان سيكون بمادة منهاج ال  –% امتحان 40

 

 


