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 سنة تعليمية 12 ملسار مبنى املنهاج التعليمي للتاريخ بالوسط العربي

  2021لصيف 

 داخليتان وحدتان تعليميتان منهاج التاريخ ُمركب من

 تركيب العالمة : 

 سنة تعليمية : 12 لمسارامام المعلم لتحضير الطالب بالتاريخ    أمكانيتانستكون هنالك  

 االمكانية االولى 
 واقية + عالمة االمتحان  عالمة

 % عالمة واقية تشمل :50

  تقييمات 2 – אירועי הערכה 2  امتحان تحضيري  מתכונת מבחן  العالمة الواقية 

كل تقييم عبارة عن سؤالين من مجمع )

 (االسئلة 

  من يقوم ببنائه؟
 
رك

ُ
 املعلم زامل

 املعلم املعلم من يقوم بفحصه؟

 % امتحان خارجي : 50 

  االمتحان الخارجي

  من يقوم ببنائه؟
 
رك

ُ
 زامل

 ُمصلح خارجي من يقوم بفحصه؟

 

تاريخ االسالم منذ فترة النبي محمد صلى هللا عليه االمتحان سيحتوي على فصل من   -مالحظة مهمة 

 وعليه سيكون هنالك تغيير بمبنى االمتحان.%( 70)من منهاج ال   وسلم حتى نهاية الدولة االموية

 .درجة بين العالمة الواقية واالمتحان الخارجي 30ممنوع وجود فرق  اكثر من  -
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 االمكانية الثانية

 ملف - תלקיט

 من العالمة على ان يشمل:% 100ملف ُيشكل 

 

 كل امللف يقوم املعلم بفحصه واعطاء العالمة النهائية.

 .سيتم جمع امللف للفحص من قبل مصلح خارجي 
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 االمكانية االولى

 عالمة واقية + عالمة االمتحان

  2021هذه االمكانية مبينة على مجمع االسئلة لصيف 

 المواضيع التي سُيمتحن بها الطالب :
 

 تاريخ االسالم في القرون الوسطى

م والدعوة 1
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
. النبي محّمد صل

 اإلسالمّية

 :أركان اإلسالم واإليمان

كاة،  الشهادتان، الصالة، صوم رمضان، الز 

 الحج  للبيت الحرام.

اإليمان باهلل بكتبه، برسله، : أركان اإليمان

 بمالئكته، بالقضاء والقدر وباليوم اآلخر.

ة 2
ّ
م من مك

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
. هجرة النبي صل

 إلى يثرب ونشوء الدولة اإلسالمّية

 أسباب الهجرة إلى يثرب )املدينة(.

م في املدينة 
 
ى هللا عليه وسل

 
أعمال الرسول صل

ة. ة واالجتماعي   في املجاالت الديني 

 – 661الدولة االسالمية في عهد بني أمية. 3

 .م  750

الخليفة عمر بن عبد العزيز رض ي هللا عنه 

 ومميزات خالفته: زهده وورعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو 

 . الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمّية1

 :الدواوين

.      ظروف نشأة الدواوين".   الديوان"معنى مصطلح 

اس ي    .تطور الدواوين في العهدين األموي  والعب 

 اإلسالمّية الدولة في املاليّ  . النظام2

الزكاة، : مدخوالت بيت املال.   ظروف نشأة بيت املال

 .الخراج، الفيء، الغنائم، الجزية واملكوس

ة بيت املال في املجتمع والدولة  وظيفة وأهمي 

ة  .اإلسالمي 

 مراحل تكون املجتمع اإلسالمي وتطوره:. 3

 أهل الذمة:

ة أهل"  هم من -  ؟"الذم 

 .االسالمية الشريعة حسب مكانتهم -

 حقوق أهل الذمة وواجباتهم. -

مكانتهم االجتماعية والسياسية, في عصور الدولة  -

 االسالمية املختلفة.

 

 تاريخ القرن العشرين

 الحرب العاملّية األولى. 1

ة األولى أسباب ة وأزمة سراييڤو: الحرب العاملي  ، توازن القوى، املسألة القومي  ر الدولي 
 
 التوت

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

 مراحل الحرب االساسية : جبهات القتال 

 

 . العالم بعد الحرب العاملية االولى وتسويات السالم2

 اتفاقية فرساي: ظروف توقيعها وفرضها على املانيا.

 ميثاق العصبة –انشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق السالم 

 ضعف عصبة األمم : أسباب, أمثلة.
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 1939 – 1919 :تينبين الحربين العامليّ أوروبا . 3

 ظروف نشأتها, دستورها, عوامل فشلها. –جمهورية فايمر في املانيا 

ة في أملانيا، ومبادئ النازية: النظام النازي  في أملانيا ة، تثبيت النازي   .أسباب ظهور النازي 

 الطريق نحو الحرب العاملية الثانية: تحركات هتلر وسياسته العدوانية.

 تجاه عدوانية هتلر: سياسة الترضية واملصالحة.سياسة الدول االوروبية 

 

 تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث

ة.    الحركة الصهيونية ة اليهودي  ة.     القضي  ة القومي   .ليو بنسكر: الصهيوني 

 

 *تاريخ االسالم منذ فترة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم حتى نهاية الدولة االموية

 % (70*)مادة ال 

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم والدعوة االسالمية:. 1

رية  -  " دعوة االفراد" و الدعوة العلنية. –الدعوة الس 

 أسباب وأساليب مقاومة قريش للدعوة. -

 . الخلفاء الراشدون رض ي هللا عنهم:2

 ونتائج. الخليفة ابو بكر الصديق رض ي هللا عنه: وصوله الى الخالفة. وحروب الردة: أسباب  -

 جبهة العراق, الشام, مصر. -الخليفة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: الفتوحات االسالمية في عهده -

 الترتيبات االدارية في فترة الخليفة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: تقسيم الدولة الى واليات, انشاء الدواوين. -

 . الدولة االسالمية في عهد بني أمية:3

توطيد الخليفة معاوية الحكم األموي, , و سفيان للخالفةظروف وصول معاوية بن ابي ة بن ابي سفيان: خالفة معاوي -

 واعماله االدارية.

 ضعف الدولة االموية وسقوطها: عوامل الضعف واالنحطاط )العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية(.  -
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   : لإلمكانية األولىت وتوزيع الدرجا االمتحان مبنى

 ساعتان. :االمتحان مدة

 فصول.   أربعةفي هذا النموذج 

  تاريخ االسالم في القرون الوسطى  ل:األوّ  الفصل 

 درجة 25 –(  25*  1) سؤال واحد فقطعليك  اإلجابة عن  ، اسئلة 4يشمل هذا الفصل  

  العشرين القرن  تاريخ الفصل  الثاني: 

 درجة 25 –(  25*  1)  سؤال واحد فقطعن  عليك  اإلجابة، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 

 .تاريخ الشعب االسرائيلي في العصر الحديث الفصل الثالث: 

 درجة 25 –(  25*  1)  سؤال واحد فقطعليك  اإلجابة عن ، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 

  تاريخ االسالم منذ فترة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم حتى نهاية الدولة االموية الفصل الرابع:

 درجة 25 –(  25*  1).    سؤال واحد فقطعليك  اإلجابة عن ، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 
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 االمكانية الثانية

 ملف - תלקיט

  2021هذه االمكانية مبينة على مجمع االسئلة لصيف 

 (:תלקיט) يجب ان يحتوي الملفعلى ماذا  

 

 ** السؤال من مجمع االسئلة عبارة عن بنديين !!

 يحتوي عليها الملف :  انالمواضيع التي يجب  

 تاريخ االسالم في القرون الوسطى

م والدعوة 1
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
. النبي محّمد صل

 اإلسالمّية

 :أركان اإلسالم واإليمان

كاة،  الشهادتان، الصالة، صوم رمضان، الز 

 الحرام.الحج  للبيت 

اإليمان باهلل بكتبه، برسله، : أركان اإليمان

 بمالئكته، بالقضاء والقدر وباليوم اآلخر.

ة 2
ّ
م من مك

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
. هجرة النبي صل

 إلى يثرب ونشوء الدولة اإلسالمّية

 أسباب الهجرة إلى يثرب )املدينة(.

م في املدينة 
 
ى هللا عليه وسل

 
أعمال الرسول صل

ة. ة واالجتماعي   في املجاالت الديني 

 – 661الدولة االسالمية في عهد بني أمية. 3

 .م  750

الخليفة عمر بن عبد العزيز رض ي هللا عنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمّية1

 :الدواوين

.      ظروف نشأة الدواوين".   الديوان"معنى مصطلح 

اس ي    .تطور الدواوين في العهدين األموي  والعب 

 اإلسالمّية الدولة في املاليّ  . النظام2

الزكاة، : مدخوالت بيت املال.   ظروف نشأة بيت املال

 .الخراج، الفيء، الغنائم، الجزية واملكوس

ة بيت املال في املجتمع والدولة  وظيفة وأهمي 

ة  .اإلسالمي 

 مراحل تكون املجتمع اإلسالمي وتطوره:. 3

 أهل الذمة:

ة أهل"  هم من -  ؟"الذم 

 .االسالمية الشريعة حسب مكانتهم -
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 ومميزات خالفته: زهده وورعه.

 

 

 أو 

 حقوق أهل الذمة وواجباتهم. -

مكانتهم االجتماعية والسياسية, في عصور الدولة  -

 االسالمية املختلفة.

 

 تاريخ القرن العشرين

 

 الحرب العاملّية األولى. 1

ة األولى أسباب ة وأزمة سراييڤو: الحرب العاملي  ، توازن القوى، املسألة القومي  ر الدولي 
 
 التوت

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

 مراحل الحرب االساسية : جبهات القتال 

 

 . العالم بعد الحرب العاملية االولى وتسويات السالم2

 اتفاقية فرساي: ظروف توقيعها وفرضها على املانيا.

 ميثاق العصبة –انشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق السالم 

 ضعف عصبة األمم : أسباب, أمثلة.

 

 1939 – 1919: تينبين الحربين العامليّ أوروبا 

 ظروف نشأتها, دستورها, عوامل فشلها. –جمهورية فايمر في املانيا 

ة في أملانيا، ومبادئ النازية: النظام النازي  في أملانيا ة، تثبيت النازي   .أسباب ظهور النازي 

 الطريق نحو الحرب العاملية الثانية: تحركات هتلر وسياسته العدوانية.

 تجاه عدوانية هتلر: سياسة الترضية واملصالحة.سياسة الدول االوروبية 

 

 تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث

ة.    الحركة الصهيونية ة اليهودي  ة.     القضي  ة القومي   .ليو بنسكر: الصهيوني 
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 %20الوظيفة  

 . ُمتطلبات الوظيفة:1
 املواضيع التي ممكن اختيارها من فصل:

 فترة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم حتى نهاية الدولة االمويةتاريخ االسالم منذ 

 صفحات : الغالف, فحوى الوظيفة, املصادر. 7على الوظيفة أن تشمل 

 عليك ارفاق ُمنتج للوظيفة .

 مبنى الوظيفة :

 الغالف .1

 أ. موضوع الوظيفة

 ب. اسم الطالب

 ج. اسم املعلم 

 د. تاريخ تقديم الوظيفة

 

 املقدمة .2

 الوظيفة أ. موضوع

 ب. السبب الختيار هذا املوضوع

 ج. االمور التي اثارت تساؤالت لدى الطالب

 د. التحديات التي واجهها الطالب

  ه. الحلول 

 فحوى الوظيفة .3

 أ. املوضوع الذي اختاره الطالب 

 ب. الفحوى 

  ج. االستناد الى ثالثة مصادر

 د. صور, خرائط أفالم ُمرفقة

 

 النهاية/ التلخيص .4

 قصير للموضوع  أ. تلخيص

 ب. االستنتاجات

 ما الذي تعلمه الطالب عن املوضوع –ج. الرأي الشخص ي عن املوضوع 
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 ( 3قائمة املصادر )على االقل  .5

 

 : مواضيع الوظيفة   •

 ج( أو ب  أو )أ  المواضيع التالية :  أحد  بند من اختيار

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم والدعوة االسالمية:. 1

رية   " دعوة االفراد" و الدعوة العلنية. –أ. الدعوة الس 

 ب.  أسباب وأساليب مقاومة قريش للدعوة.

 . الخلفاء الراشدون رض ي هللا عنهم:2

 أ. الخليفة ابو بكر الصديق رض ي هللا عنه: وصوله الى الخالفة. وحروب الردة: أسباب ونتائج. 

 جبهة العراق, الشام, مصر. -توحات االسالمية في عهدهب. الخليفة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: الف

 ج.  الترتيبات االدارية في فترة الخليفة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: تقسيم الدولة الى واليات, انشاء الدواوين.

 . الدولة االسالمية في عهد بني أمية:3

توطيد الخليفة معاوية الحكم األموي, , و للخالفةسفيان ظروف وصول معاوية بن ابي أ. خالفة معاوية بن ابي سفيان: 

 واعماله االدارية.

 ب. ضعف الدولة االموية وسقوطها: عوامل الضعف واالنحطاط )العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية(.

 

 ق ائمة بتقسيم النق اط بالوظيفة للمعلم :

 الدرجات ومالحظات املعلم  املوضوع

 درجات  4  مقدمة 

 درجات 10  الوظيفةفحوى 

 درجات 4 التلخيص واالستنتاجات

نتج
ُ
 درجات 2  امل

 درجة 20 املجموع

نتج :
ُ
نتج للوظيفة امل

ُ
 عليكم ارفاق امل

 رض أو قصيدة قام الطالب بتأليفها.صورة, رسمة, فيلم قصير, شريحة ع –املنتج ممكن ان يكون 

 



 

10 
 

 

 

 %20االمتحان 

   : الثانية )امللف( لإلمكانيةت وتوزيع الدرجا االمتحان مبنى

 ساعة ونصف. :االمتحان مدة

 فصول.   ثالثةفي هذا النموذج 

  تاريخ االسالم في القرون الوسطى  ل:األوّ  الفصل 

 درجة 35 –(  35*  1) سؤال واحد فقطعليك  اإلجابة عن  ، اسئلة 4يشمل هذا الفصل  

  العشرين القرن  تاريخ الفصل  الثاني: 

 درجة 35 –(  35*  1)  سؤال واحد فقطعليك  اإلجابة عن ، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 

 .تاريخ الشعب االسرائيلي في العصر الحديث الفصل الثالث: 

 درجة 30 –(  30*  1)  سؤال واحد فقطعليك  اإلجابة عن ، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 

 

 

 

 

 

 مركزة التاريخ بالوسط العربي حنان سليمان

Hanan.makazha@gmail.com0504951810                               
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