
 החינוך משרד - ישראל מדינת
 הפדגוגית המזכירות

 במגזר החינוך' א אגף - וחברה רוח אגף

 הערבי

 وزارة التربية والتعليم - دولة إسرائيل 

 لسكرتارية التربوّيةا

  قسم أ للتعليم العربّي  - قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية

 تفتيش موضوع التاريخ - ההיסטוריה הוראת על הפיקוח

 

 

 أهل الذمة املوضوع 

 في موضوع التاريخ. مرشدتان قطريتانكلير عمران، وريم مطر، : كتابة وتطوير التعليمّية الوحدة تطوير 

  ،د. قاسم دراوشة: استشارة مهنّية وتربوّية
ّ
ز ملوضوع التاريخمفت

ّ
 .ش مرك

  املرحلة الثانوّية. الفئة العمرّية 

 .دقيقة 09 الّدرس مّدة 

م توجيه 
ّ
 لوماتمع قراءة وهي الّصففي  الدرس تمرير  قبل هبيتيّ  لوظيفة الطالب توجيه - للمعل

 .ةة البيتيّ املهّم  وحّل  ة".في شبكة اإلنترنت حول موضوع  "أهل الذّم 

م أهداف
ُّ
 :الّدرس تعل

أن يتعّرف الطالب من خالل اآليات والسور القرآنّية على ماهّية اإلسالم وتعامله مع  -

 الديانات السماوّية األخرى.

أن يتعّرف الطالب من خالل استعمال البيداغوجيا املحوسبة على أحداث وقصص  -

 والخلفاء ألهل الذّمة.(  ملسو هيلع هللا ىلص تعكس معاملة الرسول )

ن الطالب من إجراء مقارنة واتخاذ موقف من خالل مشاهدته ألفالم أو قراءة  -
ّ
أن يتمك

ق باملوضوع.تاريخّية نصوص 
ّ
 تتعل

 ف على املحور الزمنّي واملكان الجغرافّي.أن يكتسب الطالب مهارة التعرّ -

الحياة االجتماعّية  ة في جميع ميادينأن يتعّرف الطالب على مساهمة أهل الذّم  -

 االسالمّية. العربّية والعلمّية والسياسّية في الدولة

 التسلسل 

 

 

ب مهامّ  من مقاطع قراءة:  افتتاحّية -
ّ
 . ةالبيتيّ  الطال

ها للمهامّ  الطالب توجيه الطالب، أمام املقدمة عرض -
ّ
 النصوص على باالعتماد وحل

 .املحوسب الدرسب  املرفقة التعليمّية واملوادّ 

 .ةة بيتيّ مهمّ  -

 مكتوبة.تاريخّية شبكة اإلنترنت ومن مصادر  من تاريخّية  نصوص- محتويات 

 ( .ة الثانيةللمهّم )  مقطع فيديو من شبكة اإلنترنت -

 .محوسبة اتوفعاليّ  مهامّ  -

 مصطلحات 

 أساسّية

 –عمرو بن العاص  –بيت املال  –خالفة – عاملّية اإلسالم -  الكتاب أهل \ةأهل الذّم 

اب 
ّ
  -ميمون  بن موس ى  -قرطبة  –ماريا القبطّية  –عمر بن عبد العزيز  –عمر بن الخط

 .جزية -حسداي بن سيرون )شبروط(  – املأمون 

http://www.youtube.com/watch?v=_JirZ3xGUd8


  

 

 

 مهارات 

 

 .املحوسبة والبيداغوجيا الحاسوب استعمال في ةأساسيّ  مهارات

  

 تعليمّية مواد

 مكتوبة

 ومحوسبة

   455-451 ص ،آبادي للفيروز " املحيط" قاموس - مكتوبة تعليمّية مواد

 .15 ص عبيد، ألبي األموال -

 تأليف: آدم -الحضارة اإلسالمّية في القرن الرابع هـ -

ميتز. نقله الى العربية محمد عبد الهادي ابو ريدة. 

 
ّ
 ل.د األوّ املجل

شمس العرب تسطع على الغرب. تأليف زيغرد  -

 هونكه.

 .من ويكيبيديا  سورة سبأ  -    محوسبة تعليمّية مواد

 وزواجها من الرسول  ةريا القبطيّ ارسال مإ قصة -

 .ويكيبيديا من

 من موقع يوتيوب.  انيةة الثللمهّم مقطع فيديو  -

 ةفضل الحضارة اإلسالمية على النهضة األوروبيّ   -

ار
ّ
 .Islamic books -بقلم الدكتور رضا العط

 من موقع املعرفة. عبد الرحمن الثالث عن حياة -

 فاملعار  طوير وت التأليف في وأثرها الترجمة حركة -

ألهل الذّمة بإعطائهم ملة اإلسالم معا وراء من االجتماعّية القيم الطالب يدرك أن الطالب منتوج 

لحياة االجتماعّية والعلمّية اجميع ميادين الدينّية واملدنّية ودمجهم في  حقوقهم

 والسياسّية.

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.youtube.com/watch?v=_JirZ3xGUd8
http://islamicbooks.info/H-24-Arabic/Ridha%20Al-Attar-7-Arabic%20Culture%20and%20the%20West.htm
http://islamicbooks.info/H-24-Arabic/Ridha%20Al-Attar-7-Arabic%20Culture%20and%20the%20West.htm
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://uqu.edu.sa/page/ar/211367

