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 سنة تعليمية 12 ملسار الدرزيمبنى املنهاج التعليمي للتاريخ بالوسط 

  2021لصيف 

 داخليتان وحدتان تعليميتان منهاج التاريخ ُمركب من

 تركيب العالمة : 

 سنة تعليمية : 12 لمسارامام المعلم لتحضير الطالب بالتاريخ    مكانيتاناستكون 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؟

 

%( 70)من منهاج ال تاريخ الدروز في القرون الوسطىاالمتحان سيحتوي على فصل من   -مالحظة مهمة 

 .وتوزيع الدرجات وعليه سيكون هنالك تغيير بمبنى االمتحان

 .العالمة الواقية واالمتحان الخارجيدرجة بين  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

 واقية + عالمة االمتحان عالمة

  2021هذه االمكانية مبينة على مجمع االسئلة لصيف 

 المواضيع التي سُيمتحن بها الطالب :
 تاريخ الدروز في القرون الوسطى. 1

 العرب في الجاهلية واإلسالم حتى نهاية الدولة األموية. 2

 تاريخ القرن العشرينو  تاريخ الشرق األوسط الحديث. 3

 %(70) مادة ال  الدروز في القرون الوسطىتاريخ . 4

 تاريخ الدروز في القرون الوسطى. 1

 العهد الفاطمي  - أ

قي في العصر الفاطمي.    مظاهر الر 

  العهد املعني  -ب

 أصل العثمانيين

 قيام األمارة املعنية

 األمير فخر الدين املعني األول 
 

 األمويةالعرب في الجاهلية واإلسالم حتى نهاية الدولة . 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. -

 ونتائجهاب. الحرب العاملية الثانية 

 , نشوء هيئة األمم املتحدة, دمار اوروبا, التقسيم السياس ي واالقتصادي ألوروبا.1945العالم عام  -
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 %(70. تاريخ الدروز في العصور الوسطى )منهاج 5

 العهد الفاطمي

 عبيد هللا املهدي. –الدعوة الفاطمية وقيام الدولة  -

 .مصرالخلفاء الفاطميون: خالفة املعز  وفتح  -

 عهد الحاكم بأمر هللا : استالمه للسلطة, اصالحاته ونهاية حكمه. -

 العهد املعني

 االمير قرقماز والعثمانيون.  -

نعالقة األمير فخر الدين املعني الثان -  .ي مع الوالة واالمراء املحليي 

 حملة الحافظ: أسبابها سيرها ونتائجها. -

 األمير وتأسيس الدولة املعنية,  عودة  -

 معركة عنجر: أسبابها, سيرها ونتائجها. -

 سقوط فخر الدين الكبير: حملة أحمد الكجك ونهاية فترة فخر الدين املعني الكبير.  -

ثر فخر الدين الكبير. -
 
 ما

 

 

   : وتوزيع الدرجات االمتحان مبنى

 ساعتان :االمتحان مدة

 فصول.   أربعة في هذا النموذج

 في القرون الوسطى الدروز تاريخ   ل:األو   الفصل 

  سؤال واحد فقطاإلجابة عن   ى الطالبعل ، اسئلة 3يشمل هذا الفصل  

  . خ العربتاري الفصل  الثاني: 

 سؤال واحد فقطاإلجابة عن   ى الطالبعل، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 

  العشرين تاريخ الشرق االوسط وتاريخ القرن الفصل الثالث: 

  فقط ثالثة أسئلةن ع باختصار اإلجابة  ى الطالبعل، أسئلة 6يشمل هذا الفصل 

  . %(70الدروز في العصور الوسطى )منهاج خ تاري : رابعالفصل  ال

 طسؤال واحد فقاإلجابة عن   ى الطالبعل، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 
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 المكانية الثانيةا

 ملف - תלקיט

  2021هذه االمكانية مبينة على مجمع االسئلة لصيف 

 (:תלקיט) على ماذا يجب ان يحتوي الملف

 

 ** السؤال من مجمع االسئلة عبارة عن بنديين !!

 المواضيع التي يجب عن يحتوي عليها الملف :

 تاريخ الدروز في القرون الوسطى. 1

 العهد الفاطمي  - ب

قي في العصر الفاطمي.    مظاهر الر 

  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 -
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 تاريخ الشرق األوسط الحديث. 3

 يةمحاوالت اإلصالح في الدولة العثمان ( ب

 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
 

 القرن العشرين تاريخ. 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 ألوروبا.1945العالم عام  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 %20الوظيفة  

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

 تاريخ الدروز في القرون الوسطى

 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 

 تقديم الوظيفة د. تاريخ

 

 املقدمة .2

 أ. موضوع الوظيفة

 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

 ُمرفقةد. صور, خرائط أفالم 

 

 النهاية/ التلخيص .4

 أ. تلخيص قصير للموضوع 

 ب. االستنتاجات

 ما الذي تعلمه الطالب عن املوضوع –ج. الرأي الشخص ي عن املوضوع 

 

 ( 3قائمة املصادر )على االقل  .5
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 : مواضيع الوظيفة   •

 المواضيع التالية :  أحد  اختيار

 العهد الفاطمي

 عبيد هللا املهدي. –الفاطمية وقيام الدولة  الدعوة. 1

 .مصرالخلفاء الفاطميون: خالفة املعز  وفتح . 2

 . عهد الحاكم بأمر هللا : استالمه للسلطة, اصالحاته ونهاية حكمه.3

 العهد املعني

 . االمير قرقماز والعثمانيون. 4

ني مع الوالة واالمراء اعالقة األمير فخر الدين املعني الثان .5  .ملحليي 

 حملة الحافظ: أسبابها سيرها ونتائجها.. 6

 . عودة األمير وتأسيس الدولة املعنية, 7

 معركة عنجر: أسبابها, سيرها ونتائجها.. 8

 . سقوط فخر الدين الكبير: حملة أحمد الكجك ونهاية فترة فخر الدين املعني الكبير.9

ثر فخر الدين الكبير.10
 
 . ما

 ق ائمة بتقسيم النق اط بالوظيفة للمعلم :

 الدرجات ومالحظات املعلم  املوضوع

 درجات  4  مقدمة 

 درجات 10  فحوى الوظيفة

 درجات 4 التلخيص واالستنتاجات

نتج
ُ
 درجات 2  امل

 درجة 20 املجموع

نتج :
ُ
نتج للوظيفة امل

ُ
 عليكم ارفاق امل

 صورة, رسمة, فيلم قصير, شريحة عرض أو قصيدة قام الطالب بتأليفها  –املنتج ممكن ان يكون 
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 %20االمتحان 

 .     ساعة ونصف :االمتحان مدة

   : وتوزيع الدرجات االمتحان مبنى

 مبنى االمتحان

 سيتكون االمتحان من ثالثة فصول :

 في القرون الوسطى الدروز تاريخ   ل:األو   الفصل 

  سؤال واحد فقطاإلجابة عن   ى الطالبعل ، اسئلة 3يشمل هذا الفصل  

  . خ العربتاري الفصل  الثاني: 

 سؤال واحد فقطاإلجابة عن   ى الطالبعل، أسئلة 3يشمل هذا الفصل 

  تاريخ الشرق االوسط وتاريخ القرن العشرينالفصل الثالث: 

  فقط ثالثة أسئلةن ع باختصار اإلجابة  ى الطالبعل، أسئلة 6يشمل هذا الفصل 

 

 

 

 

 

 بالنجاح

 حنان سليمان والدرزي مركزة التاريخ بالوسط العربي

Hanan.makazha@gmail.com0504951810                               
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