
 

 דרוזיםל היסטוריה תלקיט

 درزيتاريخ بالوسط ال –سنة تعليمية  12ملف ل 

 درزياملوضوع : تاريخ بالوسط ال                                           דרוזיםל היסטוריה : מקצוע

 سليمان مركز 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 

 الدروز في القرون الوسطىالعالمة ملوضوع واحد من مادة موضوع تاريخ  من  20%

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

 

 מה התלקיט יכיל?

على ماذا يجب ان 

 يحتوي امللف؟

 ممكن اختيار احدى املواضيع الثالث او الرابع 

 تاريخ الدروز في القرون الوسطى. 1

 األمويةالعرب في الجاهلية واإلسالم حتى نهاية الدولة . 2

 تاريخ القرن العشرين او تاريخ الشرق األوسط الحديث. 3
 تاريخ الدروز في القرون الوسطى. 1

 العهد الفاطمي  - أ

  الّرقي في العصر الفاطمي.  مظاهر 

 العهد املعني   -ب

 أصل العثمانيين

 قيام األمارة املعنية

 األمير فخر الدين املعني األول 

 

 العرب في الجاهلية واإلسالم حتى نهاية الدولة األموية. 2

 عصر الخالفة الراشدية 

 مؤسسة الخالفة -

 مميزات العصر الراشدي.  -

 
 



 عصر الدولة األموية

 طارق بن زياد -

 فتح االندلس -

 

 تاريخ الشرق األوسط الحديث. 3

 يةمحاوالت اإلصالح في الدولة العثمان ( أ

 محمد علي باشا وصوله إلى السلطة وإصالحاته. 

 ب( التدخل األوروبي في شؤون الشرق األوسط حتى نهاية الحرب العاملية األولى 

 .اندالع الحرب العاملية األولى

 بيكو -اتفاقية سايكس

 

 تاريخ القرن العشرين. 4

 الحرب العاملية األولى –أ. املدخل التاريخي 

 نتائج الحرب االقتصادية واالجتماعية. -

 ب. الحرب العاملية الثانية ونتائجها

, نشوء هيئة األمم املتحدة, دمار اوروبا, التقسيم السياس ي واالقتصادي 1945العالم عام  -

 ألوروبا.

 

 (:תלקיטماذا سيكتب الطالب بامللف )

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

كتابة استنتاجات بعد مشاهدة فيلم, كلمات متقاطعة تحليل صورة 

   االستعانة بخريطة لشرح املادة وما شابه(

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

 .قسم(

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

                                                                                                         بها ومن املمكن تسجيلها.  كل مهمة أخرى قمتم -

 

 كل موضوع ُيدرس ويتم تمريره حسب االرشادات التالية: 

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

 عملية التدريس(من توثيق 

, قة بالكتابةالقيام 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 

 باملادةسيكون هنالك امتحان 

 לתלקיטחלוקת ציון 

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

 %15تم تمريرها من قبل املعلم خالل الدروس 

התוצרים, תרשימים, דוגמא  צירוף חלק מהחומרים,



 15%למשימות ... שהמורה היה מעביר דרך השיעורים 

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

  %25 (االبداع بالتفكير /ة سليمة وصحيحةكتاب

 25% -עבודות בית כולל השאלות ממאגר השאלות
 

 חלוקת ציון סופי

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

 %  من العالمة النهائية 40 תלקיטسُيشكل امللف 

الدروز في القرون وضوع واحد من املادة بفصل تاريخ % من  العالمة مل20

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

 

 


