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ى نهاية الدولة األموّية.
ّ
م وحت

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ فترة النبي محّمد صل

 مادة تعليمية ُمقترحة املوضوع
م . 1

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 والدعوة اإلسالمّيةالنبي محّمد صل

 :أركان اإلسالم واإليمان

 الشهادتان، الصالة، صوم رمضان، الّزكاة، الحّج للبيت الحرام.

اإليمان باهلل بكتبه، برسله، بمالئكته، بالقضاء : أركان اإليمان

 والقدر وباليوم اآلخر.

 تظهر الرسالة فیلم من مقاطع عرض بعد بمجموعات العمل

 تعامل وتظهر للرسول، قریش كفار معارضة أسالیب

 محطات على الوقوف بهدف مكة فتح خالل من قریش مع املسلمین

 . وسلم عليه هللا صلى الرسول  حیاة سیرة من أساسية

 
ة إلى يثرب ونشوء 

ّ
م من مك

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
هجرة النبي صل

 مّيةالدولة اإلسال 

 أسباب الهجرة إلى يثرب )املدينة(.

م في املدينة في املجاالت الدينّية 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
أعمال الرسول صل

 واالجتماعّية.

 املدى على انعكاساتها وكیفّیة وأبعادها الهجرة معاني وتقییم تحلیل -

 أمة بناء في التاریخي البعد ومعنى البعید

 اسالمّی  ودولة

 : تاریخي نص تحلیل -

 فئات بین العالقات طبیعة توضیح بهدف األمة، عهد من مقتطفات

 مجتمع :صدرامل. املنورة املدینة في املجتمع

 األعظمي لقمان محمد .د الندوي، الرسول  عهد في املنورة املدینة

 7 فحةص

 .م  750 – 661الدولة االسالمية في عهد بني أمية

الخليفة عمر بن عبد العزيز رض ي هللا عنه وممیزات خالفته: زهده 

 وورعه.

  مقارنة . 1
 الخلفاء بقّیة عن العزیز عبد بن عمر الخلیفة اختلف بماذا

 وشخصیته فاتهلص تعّرض األمویین،

 .وفضائله

 نص خالل من العزیز عبد بن عمر الخلیفة صفات استخالص. 2

 عبدامللك الخلیفة ابنة فاطمة زوجته مع قصته عن یتحدث تاریخي

 .مروان بن

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبنى الحكم واالدارة واملجتمع في الدولة االسالمية في العصور الوسطى

 مادة تعليمية ُمقترحة املوضوع 
 . الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمّية1

 :الدواوين

 ".   الديوان"معنى مصطلح 

 .      ظروف نشأة الدواوين

 .الدواوين في العهدين األموّي والعّباس يّ  تطور 

 األموّي  الحكم دعائم تثبیت في مروان بن امللك عبد الخلیفة دور  بّین-

 من والغایة وممیزاته اإلداري  الجهاز وتطور 

 .عریبةت

 :نتائج استنتاج

 ماهیة على ذلك وأثر النقود وصك الدواوین تعریب وأهمیة رمزیة

 .الدولة عروبة

 اإلسالمّية الدولة في املاليّ  . النظام2

 .  ظروف نشأة بيت املال

الزكاة، الخراج، الفيء، الغنائم، الجزية : مدخوالت بيت املال 

 .واملكوس

 .وظيفة وأهمّية بيت املال في املجتمع والدولة اإلسالمّية

 املال؟ بیت نشأة أسباب هي ما اذكر مكتوبة مصادر على باالعتماد

 

 مراحل تكون املجتمع اإلسالمي وتطوره:. 3

 أهل الذمة:

 ؟"الذّمة أهل"  هم من -

 .االسالمية الشريعة حسب مكانتهم -

 حقوق أهل الذمة وواجباتهم. -

االجتماعية والسياسية, في عصور الدولة االسالمية مكانتهم  -

 املختلفة.

 :للتطبیق والقابلّیة التداخل الِقَیم، أسئلة

 او الثقافیة او العلمیة الذّمة أهل من الشخصیات احدى اختر

 : الوسطى العصور  في االسالمیة الدول  في ّیةالدین

 سبب وّضح ثم بّین .مّیزها الذي الثقافي -العلمي االنجاز اعرض. 1

 .فیها إعجابك أثار وماذا الشخصیة لهذه اختیارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ القرن العشرين

 مادة تعليمية ُمقترحة املوضوع
 الحرب العاملّية األولى. 1

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

 القومّية وأزمة سراييڤو

األولى: انهيار االمبراطوريات القديمة وظهور نتائج الحرب العاملية 

 دول جديدة: بولندا, تشيكوسلوفاكيا, يوغوسالفيا.

 األولى العاملّیة الحرب في ملعارك وثائقّیة أفالم مشاهدة- 

 وأسالیب وسائل ، املعارك هذه أهّمّیة على التعّرف بهدف

 .السالح ألنواع القتال

 . العالم بعد الحرب العاملية االولى وتسويات السالم2

 اتفاقية فرساي: ظروف توقيعها وفرضها على املانيا.

 ميثاق العصبة –انشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق السالم 

 : أسباب, أمثلة. ضعف عصبة األمم

 على التعّرف بهدف فرساي مؤتمر عن فیدیو مقاطع مشاهدة -

 .املؤتمر زعماء بین دار الذي النقاش

 التي العقوبات حول  وولسون  كلیمانصو نظر وجتهي بین مقارنة -

ْفَرض أن یجب
ُ
 .أملانیا دولة على ت

رضت التي العقوبات ماهّیة في رأیك أبد -
ُ
 نجحت هل أملانیا؟ على ف

 مستقبلّیة؟ عاملّیة حرب منع في العقوبات هذه

 1939 – 1919: تينبين الحربين العامليّ أوروبا . 3

أسباب ظهور النازّية، تثبيت النازّية في : النظام النازّي في أملانيا

 .أملانيا، ومبادئ النازية

الطريق نحو الحرب العاملية الثانية: تحركات هتلر وسياسته 

 العدوانية.

هتلر: سياسة الترضية سياسة الدول االوروبية تجاه عدوانية 

 واملصالحة.

 التي الدعائیة األسالیب عن واملحوسبة املكتوبة املصادر في البحث

 الحكم توطید في وأثرها األسالیب هذه ممیزات النازي، النظام اتبعها

 .النازي 

 .كاریكاتیریة رسوم -

 النازي  والنظام رهتل عن أفالم مشاهدة -

 .للحكم هتلر بها صعد التي العاصفة قوات. 1

  .هتلر ادولف. 2

 .كاملة الثانیة الحلقة هتلر نهضة وثائقي. 3

 كامل 1جزء جرافیك ناشونال هتلر نهضة أبوكالیبس. 4

 زمني محور 

 قامت التي واملراحل الخطوات استعراض الخارطة، بمساعدة فعالیة

 اعداد مع  1939 – 1936 بین ما حدودها توسیع أجل من أملانیا بها

 كل على األوروبي الغرب فعل رد وابراز املراحل، لهذه زمني محور 

 .خطوة

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wrbf2rJyat0
https://www.youtube.com/watch?v=Wrbf2rJyat0
https://www.youtube.com/watch?v=h1cxad9JbOc
https://www.youtube.com/watch?v=UMlaYhXRXJw
https://www.youtube.com/watch?v=SCXFvSSBBKM
https://www.youtube.com/watch?v=m6XmUJfa1eU


 تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث

 مادة تعليمية ُمقترحة املوضوع

 : الصهيونّية القومّية.     القضّية الیهودّية.    الحركة الصهيونية

 .ليو بنسكر

 عهد في ظهرت مؤسسات عن املختلفة املعلوماتّیة املصادر في البحث

 الزمن حتى قائمة زالت وما هرتسل

 .الصهیوني املشروع فكرة تحقیق في دورها إبراز بهدف الحاضر

 (الصهیونّیة املنظمة)

 (الوطني البنك)

 (كییمت الكیرن )

 مكتوبة نصوص تحلیل -

 في بنسكر رأي على والوقوف الذاتي التحّرر  رسالة من مقتطفات

 اقترحها التي والحلول  الیهودّیة القضّیة

 


