
ICC     

State of Israel 
Ministry of Education 
The Israeli Curriculum Center 

 وا������ وزارة ا������،
  ا������ر�� ا�������

  ه� ا����������آ� ����� و����� ا����

  משרד החינוך
  ת הפדגוגיזכירותהמ

   לימודיםלתכנון ולפיתוח תכניותהאגף 

  

   17000 עילית  –נצרת ,        1 העסקים –בניין לב    04-6477444:  טלפון              04-6477438: פקס                         
  

1

عـربيـوزارة التمـليـة والت 
 משרד החינוך
 السكرتارية التربوية

  המזכירות הפדגוגית

  مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليمية
  האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

  
  يـ تعليمجـمنه

  תכנית לימודים

خـاريـالت  
  היסטוריה

  
  ية للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف املدارس العرب

  ) التاسع–السادس : الصفوف(
  לבתי הספר הערבייםליסודי ולחטיבת הביניים 

  )' ט–'ו: כיתות(

  طبعة خمتصرة ومعدلة
  מהדורה עדכנית ומצומצמת 

  
  2009القدس، 

  2009, ירושלים
  



ICC     

State of Israel 
Ministry of Education 
The Israeli Curriculum Center 

 وا������ وزارة ا������،
  ا������ر�� ا�������

  ه� ا����������آ� ����� و����� ا����

  משרד החינוך
  ת הפדגוגיזכירותהמ

   לימודיםלתכנון ולפיתוח תכניותהאגף 

  

   17000 עילית  –נצרת ,        1 העסקים –בניין לב    04-6477444:  טלפון              04-6477438: פקס                         
  

2

  :1976ىل، القدس، ، الطبعة األو) التاسع–اخلامس : الصفوف(أعضاء جلنة منهج التاريخ للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية 
   رئيس اللجنة–الربوفسور يهوشع برافر 

   مركّز اللجنة–السيد سعيد برغوثي 
  بطرس أبو منة. الربوفسور

  موشيه إيالت. د
  سامي جرايسي. د

  السيد بطرس دلة
  السيد فؤاد زعيب

  الربوفسور عمانوئيل سيفان
  السيد سلمان فالح

  السيد عمانوئيل كوبليفتش
  

  : 2008، القدس، ) التاسع–السادس : الصفوف(وتعديل املنهج للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف املدارس العربية أعضاء جلنة اختصار 
  ختطيط وتطوير املناهج التعليمية مركز – مفتش التاريخ – مركّز اللجنة –قاسم دراوشة . د

    معلمة يف املرحلة اإلعدادية- كلري عمران
  علّمة يف املرحلة اإلعدادية  م - خطيب -دعاء زعيب 
   معلّمة يف املرحلة اإلعدادية– رجاء ضو
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  ختطيط وتطوير املناهج التعليميةمركز   – مركزة عنقود العلوم االجتماعية  –السيدة حنة أدان : رافقت عمل اللجنة
  أمحد غنب. د: االستشارة العلمية

   قدسي-عرين سالمة . د: ة اللغوياملراجعة
��0/� ا���ا.�- ا,+���*�� (& ��آ� ����� و����� ا����ه� ا��������–ا���'ة �����& ا�%�ج  :اإلعداد للطبع�ف ��� ا��ار ا���� وأ�    
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  2009,ירושלים, )'ט- 'ו( חברי ועדת התכנית המצומצמת 
  
   מרכז הועדה-ר קאסם דראוושה"ד

    יפיעב אבן סינא" מורה בחט-קליר עמראן
  

  יפיע, ב עומר אבן אלחטאב" מורה בחט-דועא זועבי חטיב
  ב נחף" מורה בחט- א דאו'רג
  

   האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים– מרכזת אשכול חברה –חנה אדן ' גב:  קראה והעירה 
  ר אחמד גבן"ד: ייעוץ מדעי

  קודסי–ר ערין סלאמה "ד: עריכה לשונית
  .   האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים- מפקחת  תכנים במדעי החברה-'ברלנטי אלחאג' גב: הגשה לדפוס

  
  ,1976ל "משנה,  )'ט-'ה(התכנית הנוכחית מבוססת על תכנית הלימודים בהיסטוריה 

  : חברי הועדה
  ר הועדה" יו- יהושע ברפר' פרופ

  מרכז הועדה: מר סעיד ברגות
  בוטרוס אבו מנה' פרופ

  ר משה אילת"ד
  סיראי'ר סאמי ג"ד

  מר בוטרוס דלה
  מר פואד זועבי

  עמנואל סיוון' פרופ
  מר סלמאן פלאח

  מר עמנואל קופליביץ
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ة واإلعدادية منهج تعليم التاريخ للمرحلتني االبتدائيمنهج تعليمي مؤقت –)  التاسع –السادس : الصفوف(ة  يف املدارس العربي   

 ملادة جديد  تعليمي صدور منهجٍإىل حني،  مادةَ التاريخ)ة التاسعة حىت السادسيف الصفوف( معلمو التاريخ يف املدارس االبتدائية واإلعدادية، مبوجبه يدرسؤقتا ا م هذا املنهج التعليمي منهجيعترب

  . املرحلتني يف املدارس العربية هلاتنيالتاريخ
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 لتدريس يف إطار الساعات املخصصة األهداف املرجوة منه عمليةَ تطبيق هذا املنهج يتضمن مواد كثريةً تصعب كثرتها(. 1976 سنة يستند هذا املنهج املختصر إىل منهج تدريس التاريخ الصادر

  ). التاريخ يف الصفوف املذكورة

ننا من تطبيق املنهج بشكل فعلي ضمن الساعات املخصصة لتدريس  ميكّالذياألمر ، 1976اليت وردت يف املنهج التعليمي الصادر سنة  عدد املوضوعات التعليمية  املؤقت اجلديد خيتصراملنهج

  . ة حىت التاسعة من الصفوف السادس صفا وزارة املعارف يف كلاليت أقر، تلك التاريخ

  : أربعة مبادئاستند أعضاء جلنة االختصار إىل 

 التعليمية اليت وردت يف املنهج القائم منذ سنة وعلى ضوء ذلك، تقرر إلغاء املوضوعات: جودة لكل فئة عمرية تغطية مالئمة للموضوعات التعليمية يف كتب التعليم املوتخلَقأن  .1

 السياسية يف تغيريات يف حياة فلسطني"، "الشرق األوسط بعد احلرب العاملية الثانية"، "الشرق األوسط بني احلربني العامليتني: "أمثلة. ، واليت مل حتظ بتغطية يف كتب التدريس1976

 الصف مثال من بني مواضيع. (غري واضحة يف كتب التدريسكذلك تقرر إلغاء بعض العناوين واملضامني ملواضيع مبهمة و". العامل العريب بعد احلرب العاملية الثانية"، و"القرن العشرين

  . التالميذ يف كل مرحلة من هذه املراحلإدراكية بشكل ال يتالءم ومستوى  املادة التعليمصيغت فيها، أو مواضيع ")الصراع من أجل الوحدة القومية: "الثامن

فكري ذاتية  وتطوير طرائق ت،ن املعلمني من التنويع يف طرائق التدريساألمر الذي ميكِّ ): ساعة سنوية لكل صف56(مالءمة موضوعات التعلم لعدد الساعات املخصصة لكل صف  .2

 .  تطوير عملية البحث والتعمق لديهم فهما وحتليال، مما يسهم يف نصوص تارخيية مكتوبة ومرئيةالتعاطي معفري مصادر معلوماتية إضافية تساعدهم يف  توفضال عن خمتلفة لدى التالميذ؛

  جلنة االختصار فصولَحدد أعضاُءكتب التدريس، والفصول كما وردت يف  يف ترتيب تعديلٌ مبوجب ذلك أُجري:  تتابع زمين وترابط موضوعي بني األحداث التارخيية املختلفةخلق .3

نقل : مثال. ( أو نقلها إىل كتاب آخر، فصول كاملة داخل الكتاب ذاتهتغيري مواضع ومن مظاهر هذا التعديل، على سبيل املثال،. كتب التدريس، اليت تالئم املوضوعات التعليمية
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: الصف السابع: مثال. ( موضوعات من فصول معينه إىل فصول أخرى يف الكتاب ذاتهأو إزاحة، )إىل منهج الصف التاسعموضوع احلرب العاملية األوىل من كتاب الصف الثامن 

 املنطقي طدف حتقيق التسلسل الزمين والتراب، تقدم، كما أُجريت هذه التعديالتوقد ).  من الفصل السادس إىل الفصل الرابع نقلسقوط الدولة العباسية واحتالل بغدادموضوع 

 .واملوضوعي للموضوعات التعليمية

  .1976نهج املؤقت على موضوعات تعلم بشكل موسع يف املرحلة الثانوية يف إطار الوحدتني اإللزاميتني املوجودة يف منهج املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، املجتنب اشنمال  .4

  

  . املنهج التعليمي املؤقت هذا التعليمية لعناوين الفصول واليت وردت يف كتب التدريس، من أجل التسهيل على املعلمني أثناء تعاملهم معمة أمساء املوضوعاتأنه متّت مالء  إىلنلفت انتباهكم،

  : دواعي االختصار

 ملنهج تدريس التاريخ املخصص للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية واملعمول به  العامةَافاألهدو يف كتب التدريس، ومبا يتالءم الواردة  التعليميةَاملوادو اختصار املوضوعات التعليمية مبا يتالءم متَّ    

تطبيقه ضمن الساعات املخصصة لتعليم عمليةَ ب  يصعة؛ األمر الذي وحىت التاسعةاملضامني يف مجيع الصفوف من السادسوغزير  مطول ومما يؤخذُ على هذا املنهج مثال أنه. 1976منذ سنة 

تدريس التاريخ إىل حصتني أسبوعيتني يف كل صف من الصفوف ل  املخصصةصصاحلتقليص عدد  وعلى ضوء . املنهج يف حينه على أساس ثالث حصص أسبوعيةبين. يخ يف هاتني املرحلتنيالتار

 ساعة 56األول، تناسبها مع عدد الساعات املخصصة لكل صف، واليت تعادل :  نروعي يف اختصار املواضيع التعليمية أمرا وزارة املعارف، فقد تعليمات وذلك وفقًا ل،ة حىت التاسعةالسادس

 نصوص تارخيية مكتوبة التعاطي مع يف  إضافية تساعد طالبه من توفري مصادر معلوماتيةومتكينه فكري ذاتية خمتلفة لدى التالميذ، املعلم مساحة حرة لتطوير طرائق تمنح والثاين، سنوية لكل صف؛

يف قراءةً وحتليالةومرئي سهم بشكل نوعيعة توسيع آفاقهم وإثرائهم بطرائق تفكري ، مما يا تتطلب. ذات مستويات خمتلفة ومتنوتنويع طرائق التدريس والتقييم للمعلمهذه األهداف ذا .  
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 أنه يف كتب التدريس املتداولة، وقد كان لألعضاء أن وجدوا .، وجيعل مهمة التنفيذ أيسرطروحةمباشرة باملضامني امليتصل ألهداف بشكل مع ا املضامني تتوافق أعضاء جلنة االختصار أن صحرِ

رر  تقوعلى ضوء ذلك كله،. العمرية يف هذه املرحلة  وإدراكهم التالميذيمية بشكل ال يتالءم ومستوى فهم فيها املادة التعلصيغت بعض العناوين واملضامني ملواضيع مبهمة وغري واضحة، مثة

  ").الصراع من أجل الوحدة القومية: " الصف الثامنمثال من مادة(هل هذه املضامني وحذفها مطلقًا جتا

 إما عن طريق نقل  جلنة االختصار حلّ هذه املشكلة،وقد ارتأت.  والربط املوضوعي لألحداث الزمين يف كثري من احلاالت، التسلسلُ، مل يراع، يف املنهج األصليالواردةيف الفصول التعليمية 

، أو إزاحة مواضيع من فصول معينه إىل فصول )نقل موضوع احلرب العاملية األوىل من كتاب الصف الثامن إىل منهج الصف التاسع: مثال(فصول كاملة داخل الكتاب ذاته أو إىل كتاب آخر، 

 دف حتقيق وقد أجري هذا النمط من التعديالت).  من الفصل السادس إىل الفصل الرابعنقل هذا املوضوع بغداد، سقوط الدولة العباسية واحتالل: الصف السابع: مثال(أخرى يف الكتاب ذاته، 

  .التسلسل الزمين والربط املنطقي واملوضوعي للموضوعات التعليمية

 اختصرت، ووفقًا لذلك.  على املعلمتيسري عملية التعاطي مع املنهج وذالك من أجل ؛التدريس كما وردت يف كتب  والفصولَتتالءمأنّ املوضوعات التعليمية يف املنهج املختصر  جتدر اإلشارة إىل

ق األوسط بني احلربني الشر: (أمثلة. 1976 املنهج القائم منذ سنة ضمن مل حتظ بتغطية يف كتب التدريس  املواضيع اليتالواردة يف كتب التدريس لكل صف؛ وحذفت تلكاملوضوعات التعليمية 

فضال عن ذلك، خيلق بنا التنبيه يف هذا املقام ).  والعامل العريب بعد احلرب العاملية الثانيةلسطني السياسية يف القرن العشرين؛ تغيريات يف حياة فوسط بعد احلرب العاملية الثانية؛ الشرق األلعامليتني؛ا

  . تدريسها بتوسع يف املرحلة الثانوية ضمن الوحدات التعليمية اإللزاميةإعادة بسبب  قد حذفتادية املنهج واليت تدرس يف املرحلة اإلعديف الواردة بعض املواضيع إىل أن
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   يف املدارس العربيةة التاسع إىلةمنهج التاريخ املختصر للمواضيع التعليمية للصفوف السادس

  املقدمة

   اعتمدناوقد. 1976الصادر سنة املشار إليها يف املنهج حيقق األهداف واملواضيع التعليمية ة كي  حتى التاسعةعربية للصفوف السادس هذا املنهج املختصر يف موضوع التاريخ للمدارس الوضع

  :ا يلي بناء على مةحتى التاسعة اختصار املنهج واملواد التعليمية حسب ما ورد يف الكتب التعليمية املقررة يف املدارس العربية من الصف السادس
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  ).فصول خمتارة من األلف الثاين قبل امليالد وحىت اإلمرباطورية الرومانية(  التاريخ القدمي –الصف السادس  •

  .تاريخ العرب واإلسالم حتى سقوط الدولة العباسية. 1  –الصف السابع  •

  .اليهود يف العصور الوسطى. 2                          

 

  أوروبا يف بداية العصر احلديث: س يف التاريخ للصف الثامن، اجلزء األولكتاب درو.  1  -الصف الثامن  •

  : كتاب التاريخ للصف الثامن، اجلزء الثاين.2                          

  الدولة العثمانية.                                     أ

 با يف العصر احلديثاجلاليات اليهودية يف أورو.                                    ب

  

  االستعمار واحلرب العاملية األوىل: كتاب دروس يف التاريخ للصف الثامن، اجلزء األول، الفصل الرابع. 1    –الصف التاسع  •

  )1945-1918(من حرب إىل حرب : كتاب دروس يف التاريخ للصف التاسع، اجلزء األول. 2                           

  

  :املدخل
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.  تنعكس أمهيته يف نظر اموع جممل التجربة اإلنسانية، ويف ذلك:أساليب حياة األفراد واتمعات؛ وذلك باعتبار أنّ التاريخ هولماضي اإلنساين وما تبلور فيه من لالدراسة التارخيية  تعرض    

  . التاريختعليمألمهية التربوية يف  اويف هذا تكمن، املاضي يصوغ احلاضر إذ فلن يفهم حاضره؛اإلنسان إن مل يعرف ماضيه و

  :هذه الفرضيات هي.  األساسية لتدريس التاريخ يف املدرسةهدافاأل اليت تقربناء على هذه الرؤية الشاملة صيغت الفرضيات العامة 

  .راسة التارخيية انتقائية بطبيعتها وتقوم على اعتبارات خمتلفة وذلك ألنّ الدن من التعرف على التاريخ بأكمله؛وفرة أحداث املاضي واملراجع اليت تتناول ذلك ال متكّإنَّ  •

  

  .م واجنازام،نشاطا، التنوع يف أشكال حياة اتمع والثقافة والفكر، مع التعرف على طموحات األجيال السابقة: جيدر بدراسة التاريخ التأكيد على •

  

  . ونتاج اإلنسانية، والوقوف على اجتاهات التطور اليت متيزها جيب إبراز العوامل اليت بلورت تاريخ،يف تدريس التاريخ •

  

 .تاريخ البشريةرب واإلسالم يف املاضي واحلاضر، تاريخ شعب إسرائيل، وتاريخ العنعرف الطالب بيف تدريس التاريخ علينا أن  •

  

 .تعدد العواملاملتطور ال  باعتباره حصيلة سريورة طويلة مناحلاضر إىل ، اإلسهام يف دفع التالميذ إىل النظرتدريس التاريخينبغي على املعلم، يف عملية  •
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  :األهداف العامة

  : ميكّن الطالب من حتقيق األهداف اآلتيةبنحوٍتدريس التاريخ ب صياغة املنهج اخلاص جيب ،املدخل الفرضيات يف  ما ورد تفصيلُه من بناء على

  . وأمهيتها يف تطور السريورات التارخيية،نتائجها التارخيية املركزية، أسباا، م األحداثفه:  معرفة األحداث التارخيية اهلامة )1(

 بالنسبة ومتييز املعاين التارخيية احملتملة ألحداث احلاضر صاغها البشر؛ املاضي  يف ألحداثباعتباره حصيلةً) يف كل زمان(فهم احلاضر :   صلتها باملاضيعلى حموررؤية الظواهر يف احلاضر  )2(

  .للمستقبل

  . تطور اجلنس البشريعلى امتداد  املختلفة بني الشعوب واتمعاتالتأثري والتأثر إدراك جوهر )3(

 .فهم أنّ البحث التارخيي يعبر عن وجهة نظر املؤرخ اخلاصة )4(

 . إدراك وجود تشابه جوهري بني البشر؛ على الرغم من االختالفات القائمة بني جمتمعام املختلفة )5(

  . والتفاهم إزاء اآلخر، مشاعره، تقاليده، وأساليبه املختلفة يف العيشالتسامح مشاعر  عزيزت )6(

 . وما شابه،، الدين االجتماعيةاملكانة العرق، األمة،  تقييم األشخاص حبسب أعماهلم  ال حبسب انتمائهم اجلماعي إىل )7(

 .ختلفةاملنظر الوجهات واحترام املوقف املختلف من وجهة نظر صاحبه؛  تفهم القدرة على  )8(

 ).يف البالد واملهجر(معرفة فصول من تاريخ الشعب اليهودي  )9(

  . اإلسالمية– العريب وحضارته العربية  وتعزيز الشعور باالنتماء إىل التراث؛معرفة فصول من تاريخ العرب واإلسالم )10(
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  :املهارات

  ).قبل امليالد وما بعده(معرفة احملور الزمين لألحداث التارخيية  )1(

  :اكتساب املهارات الضرورية لتعلّم التاريخ )2(

  . التارخيية املتبعة يف وصف احلدث التارخيي وتفسريهاالصطالحات   القدرة على استعمال -                          

   . الوقائع والفرضيات واآلراء، وبني التعميمات والوقائع اليت تقوم عليها، بنيواالستنتاجات   القدرة على التمييز ين األساسي واهلامشي، بني البينات -                          

  .   طرح الفرضيات ووجهات النظر املختلفة يف تفسري أحداث تارخيية، ويف حلّ املشاكل التارخيية-                          

 ). وغريها،_اإلنترنت  _ العنكبوتية، رسوم بيانية، صور، أفالم، مواقع الشبكة كتب، أحباث، وثائق، خرائط(: البحث عن معلومات ومجعها من مصادر خمتلفة )3(

  : قراءة حتليلية وناقدة للمصادر املعلوماتية )4(

 . أفكاره املركزيةواستبيان) مكتوب، مرئي، مساعي، خرائط ورسوم بيانية، جداول  –نص (حتليل النص  -

 .الفرضيةدعاء وييز بني املوقف واحلقيقة، بني االالتم -

  . التمييز بني السبب والنتيجة واالستنتاج -

 . وجهة نظر الكاتب أو رؤيتهاستبيان  -
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 فحص لغايةاملقارنة بني معلومات متّ مجعها من مصادر خمتلفة ): ومدى توافقها مع ما استجد يف البحث التارخيي مصداقيتها  فحصمتها،مالء(تقييم املعلومات اليت متّ مجعها  )5(

 .وافقها مع مستجدات البحث التارخيي، وتمصداقيتها

 . واضحة ومدروسةا أسسيعتمداستنتاج النتائج  )6(

 .بلورة املعلومات وعرضها بشكل واضح ومقنع )7(

 ).استنادا إىل املعلومات اليت متّ مجعها( وطرح فرضيات إذا لزم األمر ؛صياغة قضية البحث، الظاهرة، املشكلة )8(

 .عليلالشرح والدعاء يعتمد على صياغة ا )9(

 .مسند بالتعليلاختاذ موقف  )10(

 . املشاركة الفعالة يعتمدالعمل ضمن جمموعات )11(

 

 ) صفحة170 يقاربعدد الصفحات من الكتاب  (–)  حصة سنوية56املنهج مبين على أساس (الصف السادس 

  

  )  حصة71 (-.  م. الشعوب السامية يف سوريا وأرض كنعان منذ األلف الثاين ق: القسم األول

  :األهداف
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  :التالميذ

  . على أصوهلم العرقية كجزء من الشعوب السامية، من خالل فصول خمتارة من التاريخ،يتعرفون. 1

  .، وسقوطهمايفهمون ظروف إقامة مملكيت آشور وبابل. 2

  . يفهمون ارتباط بين إسرائيل بأرض كنعان. 3

  

 /-. ا�-,+)ت  ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

  �8)76" و6 5�) ا�34 ب ا: ا�� ! ع ا1ّول

                         ا9��1

 

1 .�Z��[دوا(- ه ]^ذا آ���      وا�]�ه���Z؟،�c ه� ا����ّ��ن؟ و

   و���kl ا���j-،أ�iال ���/� ا�/��ب ا����ّ�� (& �fر�� وأرض آ���ن. 2

�Zد و��ر��mnن ا���f o�* &)ا�p[ا�     . 

10- 24 6 

  إ�Aا@7? $+<� ن أرض : ا�� ! ع ا�;):9C  

(�7D ون�)>3)ن و$8                        آ

��u وار��nط ��& إ�fاl� q�rرض آ���ن. 1 c� q�rا�fوج ��& إ�v �uّj.  

2 . �0jء"أه�ّ�� و���f qn+ " x�/آ q�rا�fرة ��& إ��� &) yا��� �uّjو'zi��.  

����� آ��nة و�����n� ��f& إ�fاq�r (& ، وأدواره��أ*��ل داود و����fن. 3 {�fl�. 

  ؛ 25-30

35-45 

5 

F�(;9: ا�� ! ع ا�GAو ?C(C "H��6ر و �I "H��6  

?C(C                          

  

����� إ�fاq�r،ا�����n ا�����ّ�� ������ {|�ر. 1 ~�[� �Z�f��fو .  

2 .q��� �����       .*�ا���f qط  ����� {|�ر وار��0ع |lن 

 . وأ�kه� *�o ا�/�x ا���Zدي،��وف ا��& أّدت إ���f oط ����� إ�fاq�rا�. 3

  ؛ 51-55

61-63 

6 

  ) حصة52 (-تاريخ اليونان القدمي : القسم الثاين

  :األهداف
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  :التالميذ

  .ثيينف بني نظامي احلكم االسبارطي واأل وعلى االختال،ثينيةية الدميقراطية األيتعرفون على خاص. 1

  .  احلكم واتمعينظاموالديانة، الفنون، : مهة احلضارة اليونانية يف ااالت اآلتيةيعرفون مسا. 2

  . وعلى متازج حضارا حبضارات الشرق،يتعرفون على اإلمرباطورية اهللينية. 3

  

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

  KCد ا�7 :)ن وHA):�): ا�� ! ع ا1ول

 

1 .،c��ّ^�^ا��� qةوآ أ�'ّ* c�  �� أ�kت �m� ���nد ا���^�ن ا�]�pا(ّ�� ا���ّ�^� 

  ؟)ا����n}( ا��'��� –     +�ر ���n*'ة *�o أ�iا��Z ا����/ّ�� و*���j oم ا�'و�� 

2 .c��ّ^�^ة ا�����i &) ��ّ.ا�'��ّ�� وا���� �  .ا�'ور ا,+���*& ����اآ

 . ����c^�^ّ�� ا�%��ة ا����ّ�� *�oأ�k ا�����f ا���^�^ّ�� . 3

80-103 7 

7) إGA)ر5" وأ: ا�� ! ع ا�;):9L ��ّر�� ا������nfا�'����ا�ّ�� وإ ���kا����ّ��:     أ ���n10 137-105 .^��م ا�%�� و� 

F�(;رة ا�7 :):7": ا�� ! ع ا�(N+ا�  

 

��� ه�ا�� o�ّi ��r�j ]زا� ���]�,ت ا����م وا���0ن ا��& ^/lت (& ا���^�ن و     :  

���وس(، ا�دب )ا�و����nدة (     ا����.��Z� ا����ح)ا����ذة وا�ود��� ،  

)     ��'��  ��fاط (، ا��0��0 ا���^�^ّ�� )ا��%[ و(cّ ا���nء(، ا���0ن )ا���ا+�'�� وا���

 ).      وأ(��mن

138-152 3 

OC9: ا�� ! ع ا��ا  .q�0 ا,��f'ر ا����n*�ا�l| ��* qن ��'و^�� و�%�Z��ّ إ�o إ��nا��رّ�� �. 1 ا�P�(3 ا��7�7

 .آ�� أ�n%[ ا�%��رة ا�����Zّ�� إر��i �kرّ�� �%��رات ا�/��ب (& ا�/�ق. 2

153-171 5 
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  ) حصة41 (-تاريخ اإلمرباطورية الرومانية : القسم الثالث 

  :األهداف

  :التالميذ

  .سيطرااليت استخدمتها يف إحكام ساليب األ وية،رباطورية الرومانية، مدى نفوذ هذه اإلمرباطور احلكم يف اإلمخصائصيتعرفون على . 1

  .يتعرفون على أوضاع اليهود حتت احلكم الروماين يف عهد هريودوس، مترد اليهود وخراب اهليكل. 2

  

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

��nا��رّ�� وا��f ا�ر+�ء    أx���f ^��م ا�%�� وا�]�� ا��و�� ا��R� ر$" ا��و6):7" وQ(3A Q�): ا�� ! ع ا1ول� c��� 6 216-192 .^& آ�آ�

 2 263-255 .    أ���� رو�� آ�^���س ��]'ه� و*���N/ �Z)رة رو6): ا�� ! ع ا�;):9

F�(;ا��و6):9: ا�� ! ع ا� PH+ا� S+Q ا�7� د  

 

��n�*���ٍZ+ cر~ ��َ� إ�fاy��i ،q�r و�r�uvأ*��ل ه��ودوس . 1 oأو� �ً�� �، و

�c ا�]�Z ا��vى،�و��ن�%[ ر*��� ا�   .    

 . *�o ا�/�x ا���Zدي� وأ�kه،أi'اث �vاب ا�q��Z ا���^&. 2

270-279 6 

  

  ) صفحة170 يقاربعدد الصفحات من الكتاب  (-)  حصة سنوية56املنهج مبين على أساس (الصف السابع 

  ) حصص10 (–العصر اجلاهلي وظهور اإلسالم :  الفصل األول
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  :األهداف

  :التالميذ

  .نشأة الديانة اإلسالمية يف شبه اجلزيرة العربيةب  اليت أحاطتظروفاليعرفون . 1

  .يفهمون أنّ اإلسالم دين ودولة يف آن واحد. 2

  . التارخيية والدينية على جذورهم العربية من الناحيتنييتعرفون. 3

  

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

  �9 وW� ر اKAVم ا�3-� ا�R)ه:ا�� ! ع ا1ّول

 

1 .&�nا��]��- ا�� :nآ���~'����� ،yدا��* ،yur�uv ،y،y��^ود�� .  

2  . ���j و����� ،��� �^���  . أ�n%[ ز*��� ���إ�o أن

3 .��fو y��* ا� o�� ،'�ّ%� &nا�'*�ة ا���ّ��: ا�� ،&iول ا���^ ،y���i ة��f ،y�l/^  

  .    وا�'*�ة ا����ّ��

4 .���j اء'*،x���fوأ ��ّ�mfة ا��*'�� �Z�����و  .  

�ّ��و{�kره�دوا(��Z : ا�Z]�ة ا���nّ�� إ�o ا��'��� ا����رة. 5mfا� ��.                   (& ���رة ا�ّ

����� ا^�/�ر ا�mfم (& ا�]���ة ا����ّ��. 6.   

43-93 10  

 

  

  ) حصص10 (–عصر اخللفاء الراشدين :  الفصل الثاين
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  :األهداف

  :يذالتالم

  .يتعرفون على خصائص عهد اخلالفة الراشدية .1

 . اخللفاء الراشدين يف وضع األسس إلمرباطورية إسالمية يفهمون دور .2

 

 

 

 

 

 /-. ا�-,+)ت  ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

���^� و�imّ��ت ا�����0 (& ا�'و�� ا��ا|'ّ��. 1 �-� ا��Z,)ء ا��ا��$X: ا�� ! ع ا�;):9 ،�)mة ا��l/^.     

2 .��ّ�mfت  ا��i��0أه'اف وا�]�ه�ت: ا� .  

     .  (& ا�������ت ا�دار��، ر.& ا� *�y،دور ا����c� ��* �0 ا����ب. 3

 .وا�'و��ره� *�o ا��]��- �k{ و،دوا(��Z[r��^ ،�Zأ�Z��nf، : ا����0 ا�و�o (& ا�mfم.  4

؛ 97-117

130-139 

10 
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  )ة حص12 (–العصر األموي :  الفصل الثالث

  :األهداف

  :التالميذ

  . اإلسالمي يف مجيع ااالت-يفهمون أنّ الفترة األموية تركت بصماا على التاريخ العريب  .1

2. مون الدور األساسييقية يف بلورة مقوة  للدولة األموية–مات احلضارة العربياإلسالمي .  

  

 /-. ا�-,+)ت  ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

F�(;ا61 يا�3: ا�� ! ع ا� �-  

 

1 .��ّ���ّ��،دور ���و�� (& ��fl} ا�'و�� ا�mfت ا��i��0ار ا����fوا .  

2 .��ّ��  .�����Z+ xز ا�'و�� ا�

3  .��ّ��  . و�Z���fا���ا�q ا��& أدت إ�o .�� ا�'و�� ا�

4 .��ّf�nه�[ (& ^/�ء ا�'*�ة ا���f &ا�� q� .ا���ا

  ؛145-156

166-175. 

12   

  

  

 

  

  ) حصة14 (–العصر العباسي :  الفصل الرابع

  :األهداف

  :التالميذ
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  .يفهمون أن سوء اإلدارة يف دولة عظمى كالدولة العباسية يف مرحلة معينة قد يسرع يف عملية ضعفها وايتها .1

  . اإلسالمية وصلت إىل أوجها يف العهد العباسي–يفهمون أنّ احلضارة العربية  .2

  

 /-. تا�-,+)  ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

OC9: ا�� ! ع ا��اA(G3ا�3-� ا�  

 

1  .�r�uv ر، ه�رون�uأ�& +��0 ا��� �)mv ،��ّf�nو�� ا��'�� &nا��ه �uا�� 

��ن، ا��|�'lوا�� .  

2  .��ّf�nا��رّ�� ا���n�  .دور �p'اد وأه��Z��ّ آ%�.�ة ا�

3  . ��f ل�pا�� '�� �Z���f o�i ��f�nا�'و�� ا�� ��. q� .م1258*�ا

  ؛181-207

  ؛243-250

256-258.  

 

14 

 

 

  

  ) حصص5 (–العرب واإلسالم يف العصور الوسطى املتأخرة :  الفصل السادس

  :األهداف

  :التالميذ

  .، أطواره املختلفة، وخصائص كل منهاالصراع بني املسلمني والصليبين يف األراضي املقدسةيتعرفون على دوافع  .1

 .مشاهدة اآلثار الباقيةيتعرفون على هذه احلقبة التارخيية من خالل  .2



ICC     

State of Israel 
Ministry of Education 
The Israeli Curriculum Center 

 وا������ وزارة ا������،
  ا������ر�� ا�������

  ه� ا����������آ� ����� و����� ا����

  משרד החינוך
  ת הפדגוגיזכירותהמ

   לימודיםלתכנון ולפיתוח תכניותהאגף 

  

   17000 עילית  –נצרת ,        1 העסקים –בניין לב    04-6477444:  טלפון              04-6477438: פקס                         
  

22

 
  

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%$" ا�� ! ع

  ا��3ب واKAVم 9D ا�3- ر : ا�� ! ع ا�8)دس

  `�ة                    ا� A_� ا��<^     

 

1  .��ّn��uت ا�m�%دوا(- ا�.  

2  .ُ̂�ُ��ّn��uا������ ا� �.  

3  .c��ّn��uا� '. ��ّ�mfا�����ّ�� ا� �Z+وا������نز^�& {ل : ا���ا. 

296-275 5 

  

  ) حصص5 (– اليهود يف العصور الوسطى : الفصل الثامن

  :األهداف

  :التالميذ

  .يتعرفون على الصعوبات اليت واجهها الشعب اليهودي يف املهجر .1

  .   فيما بعدرض إسرائيل واهلجرة إليها، وعلى ارتباطهم بأ يف احملافظة على حضارم يف املهجر اليهودجنحالرغم من هذه الصعوبات، على يفهمون أنه  .2

  

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

X6(;ا�� ! ع ا� :�_A 9 ا�3- ر ا�D ا�7� د  

 

  .[ ا���Zد(�'ان ا�%�ّ�� و�/��: �vاب ا�q��Z ا���^&. 1

و��iر��Z (& ، ا��qr�f ا��& �f*'ت ا���Zد (& ا�%�0ظ *�o *�دا��Z، �����'ه�. 2

  .ا�/��ت

  ؛353-355

  ؛360-363

366-375. 

5 
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  ���iم وا���د �c ا�nf^��، و^���Z� o�* �Z[rر �iآ� ا��mص وا�Z]�ة إ�oا. 3

 c����)    – q�rا�fأرض إ . 

  

اين ،  عدد الصفحات من الكتاب اجلزء الث126 يقاربعدد الصفحات من الكتاب اجلزء األول  (-)  حصة سنوية56املنهج مبين على أساس (الصف الثامن 

  ) صفحة من اجلزئني191 (- )  صفحة65 يقارب

 : اجلزء األول–كتاب الصف الثامن 

   ثورة يف فرنسا: القسم األول

  :األهداف

  :التالميذ

1. ة تأثرية يف فرنسا وخارجهاايفهمون أنّ للثورة الفرنسية واالجتماعييف تغيري املفاهيم السياسي .  

  . شرعية لتحقيق مبادئ الثورة ويناقشون ما إذا كان اإلرهاب وسيلةً،عود نظام اإلرهابيتعرفون على العوامل التي أدت إىل ص .2

  . وعوامل سقوطه،حلكم، حروبهإىل سدة اصعوده : يتعرفون على فترة حكم نابليون .3

 

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع
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  L رة �D 9D:8): ا�� ! ع ا1ّول

 

1. ��ّfا,+���*ّ��، ا���� q�ا,�u�jد�� ا��& أّدت إ�o ^/�ب ا���رة  و،ا���ا

  .ا��0^�ّ��

��nدئ ا�%ّ���،  .2 o�* &�n��� ^��م +'�' �jا����م ا��'�� وإ o�* ا����ء

cق ا�^��ن وا���ا���i نm*ء، آ�� ورد (& إ�vا����واة وا�.  

��nدئ  ا��& أدت إ�o ��ا�qا� .3 ���%�� ���fا�ره�ب آ� ��i ء ^��م�/^ 

 .ا���رة

47-86  

 

14  

 

  .ا���اqi ا����rّ�� (& ���� ^�����ن ��^���ت إ�y��i o ا��0دي (& 7�C(: 1. ��^�) ن C :)�Cت: ا�� ! ع ا�;):9

2. �r�uن (& ا��]�,تا������0 � ا�������^ ��i ا�����ّ��، ا�دارّ�� : ���م

  .وا����ا^ّ��

���ه�� ^�����ن (& ���f¡ روح ا���رة ا�c�� ��ّ�^�0 ا�/��ب ا�ورو�ّ�� .3، c� 

�Z+د�Z�.,ت ا���- وا�f��f �fر�����Z+ c أ�vى،، و . 

 .ا���ا�q ا�'ا�vّ�� وا���ر+ّ�� ا��& أدت إ���f oط ^�����ن .4

87-114 8 

 

   الثورة الصناعية: القسم الثاين

  :األهداف

  :التالميذ

1. ة أحدثت تغيريايفهمون أنّ الثورة الصناعييف أساليب العمل وتنظيم اإلنتاجا جذري  .  
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  .رت على حياة الفرد، وعلى املبنيني االجتماعي والسياسينّ الثورة الصناعية أثّيفهمون أ .2

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

F�(;7ّ": ا�� ! ع ا��(��ه�� ا���رة ا���u*ّ��. 1 ا�; رة ا�- ،��ّf�fه�ه� ا����  . و���klه� *���i oة ا��0د وا��]��-،

2 .uا���رة ا� �kأأ o�* ��ّ*�� ���vو ،���  .ا����ء وا�و,د(�اد ا����n ا���

  �Zj��i ا,+���*��وإ��iق ،ا��ّ��ل �c أ+c��%� q ��وف *���Z ^��ل.  3

��fوا����  .    

153-210 12 

  

 

 

 

   اجلزء الثاين–كتاب الصف الثامن 

  الدولة العثمانية: القسم األول

  :األهداف

  :التالميذ

  . قرون متتاليةةأربععلى امتداد   خضعت حلكم الدولة العثمانية يفهمون أنّ منطقة الشرق األوسط .1
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  . إسالميةدولةً باعتبارها إلدارة يف الدولة العثمانيةا احلكم وييتعرفون على أسس نظام .2

  .يفهمون دور احلكّام احملليني يف احلصول على حكم ذايت على حساب احلكم املركزي .3

 

 -./ ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

�c إ��رة إ�o دو�� ا��و�" ا�9D "7ّ:(�;3 5 ر ا�4 ء �Z���%ا�'و�� ا�����^ّ�� و� {�fl� &) 4 22-14 . دور ا�����ن *���ن 

"7ّC�3د ا�KGا� P!و (a�� 9:(�;3ا� OA >ا�  

 

����� وا�����ة ا�����^�� *�o ا ،���i��0ت ا�����^ّ�� إ�o ا�/�ق��%ّ�ل ا� .1

&�mfا�.  

2. ��ّnا��رّ�� ا�����^ّ��ا���0ة ا��ه�n�ا,^]�زات ا�����ّ��، ا�دارّ�� :  �¢

        .&وا����ا^ّ�� (& *Z' ا�����ن ����fن ا���^�^

29-41 7 

 X6(;ن ا��)ا5 رّ$" ا�3;�):7ّ" /<� :�)$"  ا��G6Vا

   �Cا$" اc:+_)ط–��4 

  �� ا��ا�& أ�i' (��ة �r�uvi –    ا���ى ا��%�ّ�� ا,^��ا�ّ�� (& ا�'و�� ا�����^ّ��  

 .       ��|�  ا�]ّ�ار

80-83 3 

  

   اجلزء الثاين–كتاب الصف الثامن 

  اليهود يف أوروبا يف العصر احلديث: القسم الثاين

  :األهداف

  :التالميذ
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  .  وغرا اجلاليات يف وسط أوروباعلى  واملساواة احلريةَليهودا  منحِآثاريفهمون  .1

  .  رت على اخنراط اليهود يف دول أوروبا وكيف أثّ، الالساميةداللة احلركةيفهمون   .2

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

F$�+9 ا�3-� ا�D (C9 أوروD "$ّ7)ت ا�7� د�(Rا�  

 

�iآ� ا��%�ر وا����واة ودوره� (& �%��c أو.�ع ا�]����ت ا���Zدّ�� (&  .1

  .أورو��

2. £kدّ�آ�� أ�Zأو.�ع ا�]����ت ا�� o�* ��ّ��fmق أورو���ت  ا��| &) � 

�Z��¤و�Z��* د�Zا�� q�) وآ�� آ�^[ ردود ،. 

226-248 8  

 

  

  

 صفحة، وعدد الصفحات من كتاب الصف 65 يقاربعدد الصفحات من كتاب الصف الثامن  (-)  حصة سنوية56املنهج مبين على أساس (الصف التاسع 

  ) صفحة215عدد الصفحات من الكتابني  (-)  صفحة155التاسع 

    

   اجلزء األول– الصف الثامن كتاب

  احلرب العاملية األوىل

  :األهداف
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  :التالميذ

  .يفهمون خاصية احلرب الكربى كحرب عاملية وشاملة .1

  . احلربعقب انتهاءت رقيتعرفون على التسويات واالتفاقيات اليت أُ .2

 . أبعادها على املنطقةويتوقفون عند  ؛ الشرق األوسط فيما خيصخالل احلرب وبعدها أُبرمتاليت  يتعرفون على التسويات واالتفاقيات .3

  

 ا�� ! ع

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$"

  ا�+�ب ا�3)��7ّ" ا1و��: ا�� ! ع

 

1 .oب ا�%�ب ا�����ّ�� ا�و��nfف: أmiا� �f��fدّ��، ا�����ّ��، و�u�j,ا ،��ّfا����.  

2 .��f �Zur�uvت ا����ل ا������0، و�Zn+ &) ا�%�ب ���  .آ%�ب |�

3  .oا�%�ب ا�����ّ�� ا�و� '�� �����ه'ة (��fي: �����ت ،���� *�nu ا��jوإ .  

���u ا������.  4 o�* ه��kوأ  ،�fا�%�ب (& ا�/�ق ا�و ��f. 

300-365 11 

    

   اجلزء األول–كتاب الصف التاسع 

  )1945-1918(من حرب إىل حرب 

  :األهداف

  :التالميذ
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  .   والسياسية،ت بعد احلرب على بعض الدول األوروبية من النواحي القومية، االقتصاديةرقات اليت أُيفهمون تأثري التسوي .1

 وإقامة أنظمة ،نشوء جمموعات قومية متطرفة جنحت يف الوصول إىل احلكمأدى إىل يناقشون عجز األنظمة الدميقراطية يف مواجهة مشاكل الدول الداخلية، مما  .2

  ).  الفاشية والنازية(دكتاتورية 

  . معاناة اليهود حتت وطأة هذا النظاموينظرون يفيتعرفون على خصائص النظام النازي كنظام عنصري ومشويل،  .3

 .ومنا هذاحتى يتبعاته  تعاين اإلنسانيةُوهو مما ال تزال  ، احلرب العاملية الثانيةعقبيتعرفون على مدى الدمار اإلنساين واملادي الذي حلق بالعامل  .4

 

 

 /-. ا�-,+)ت ا�()ط ا���آ%ّ$" ا�� ! ع

  ا��3C P�(3 ا�+�ب: ا�� ! ع ا1ول

 

  ا��/��� ا����ّ�� آ�/��� أu�� ��ّf�fّ'ر ا��/�آq ا��& وا+�Z�Z دول أورو�� ��'          . 1

oا�%�ب ا�����ّ�� ا�و�    .  

2  .) ��ّfا�و.�ع ا���� o�* �Zf���^دّ�� وا�u�j,أورو��ا��/��� ا &. 

6-19 5 

�����' ا�%��،*�ا��Z� qر ا��0|ّ�� (& إ������. 1 ا�,)�7ّ" اc$_)�7ّ":  ا�� ! ع ا�;):9 o�* &����f��  . و���fة 

2. �r�uv��ّ|�0ا����م ا��0|& وا��'����+ّ�� ا� . 

33-41 3  

 

F�(;ا�� ! ع ا� :F�(;ا� d$ا��ا  

 

  : +��Zرّ�� (����. 1

  .ا��& ه�lت ��jم ا�]��Zرّ�� ا���وف -              

              -�Z���fرّ�� و�Z�[ا� q/) q�                  . *�ا

42-94 11 
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  .*�ا�q و��ل ا���ز��c إ�o ا�%��، و����' ا�%�� ا���زي آ���م ��i ��������ري. 2

�& �]�~ ا���Zد. 3�fmي  وا��uا���زي، ا��� ���^�nا^��: ا��jy��fر��� .y و

  ا�+�ب ا�3)��7ّ" ا�;):7ّ": �اOCا�� ! ع ا�

 

  إ��i oب *���ّ��  آ�� �fه�[ �f��f ا���.ّ�� و�f��f ه��� ا��'وا^ّ�� (& +ّ� ا�����. 1

��ّ^�k    .  

  :��f ا�%�ب ا�����ّ�� ا���^ّ��. 2

  . أورو���Z واآ���i،  ا^��uرات أ���^�� (& ا�]�Znت ا������0-            

�ان ا���ى ���u¥،ا��,��ت ا���%'ة ا�%�بد�vل    دوا(--            �� و��+�¥ 

 .               ا�%��0ء

95-137 12 

e6(Zا�7� د: ا�� ! ع ا� "Lآ)ر  

 

1 . oد و����0ه� و��, إ��Zا�ّ��زّ�� �]�~ ا�� �fا���� qiا��"&r�Zا�� qّ%ا�."  

�q  ا��]����ت ا�ورو�ّ�� �- آ�ر�k ا���Zد. 2���، �jا���� دول ا����� و�Z . 

167-197 8 

  ا�-� وا�<8 $": ا�� ! ع ا�8)دس

 

  :ا���اqi ا��r�Zّ�� ��%�ب .1

  . وا^��uر ا�%��0ء، ه���� أ���^��-

 . دور ا��,��ت ا���%ّ'ة (& ��i ا�%�ب ��m��fم ا�����ن-      

�¦��� ����'ام"و" �¦��� �����: "ا������ت (& ^���Z ا�%�ب. 2."  

 . وا���دّ��،ا�jmvّ��، ا�^��^ّ��: ^ّ�� �c ا���ا�k}&iر ا�%�ب ا�����ّ�� ا���. 3

198-216 6 

  

  
  


