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التصّور الفكرّي لكتابة املنهاج

متهيد
التراث  موضوع  تدريس  في  عاما   25 الـ  تقارب  طويلة  وليد جتربة  هو  احلديث  املنهاج 
دة بني يدي جهاز التعليم الدرزّي تعكس طرائق  الدرزّي، وهو يهدف إلى وضع وثيقة مجدَّ

تدريسية وتربوية إلى جانب الفهم اإليديولوجّي لهذا التراث.
عندما نتناول مادة التراث الدرزّي علينا التعامل مع مستويني متناقضني ظاهريا: الضرورة 
والرغبة في احلفاظ على التراث احلضارّي وقيم الطائفة الدرزية وطابعها املمّيز من جهة، 
العقدين  الدرزّي خالل  املجتمع  على  طرأت  التي  التغّيرات  عن  التعبير  أخرى  جهة  ومن 
األخيرين. هذه التغّيرات تتضّمن مراحل الَعلَْمَنة واحلداثة التي ميتاز بها العالم الغربّي، 
وتنبثق عن كون الطائفة الدرزية، مثل كافة املجتمعات في العالم في القرن احلادي والعشرين، 
جزًءا من القرية الكونية الواحدة، فيها ينكشف الطالب مباشرة إلى قيم ومحتويات في 
للتعامل مع هذه املعطيات حصة  املكتوبة واملذاعة وعلى شبكة اإلنترنت وكان  الصحافة 
األسد من نقاشات اللجنة عند كتابة احملتويات. إضافة إلى ذلك شددت اللجنة على ضرورة 
التزام وحدة التعليم الدرزي بالتأكيد على أن تعزيز الشعور باالنتماء للطائفة الدرزية ال 
يتعارض أو يتناقض البتة مع تربية الطالب الدرزي على اإلخالص للدولة والتزامه بأسس 

الدميقراطية. 
تعكس وثيقة منهاج التعليم، بناء على ذلك، فهما تربويا وإيديولوجيا مت الوصول إليه خالل 

نقاشات مطّولة.

النقاط التي وافقت عليها اللجنة والتي قامت بتوجيهها في تطوير املنهاج: 
إن معرفة تراث الطائفة الروحّي والثقافّي هاّمة من أجل احلفاظ على طابعها املمّيز   ●
وتعزيز الشعور بالهوية واالنتماء للطائفة والدولة ولذلك يتوجب تعليمها بشكل إلزامّي 

من مرحلة التعليم االبتدائّي حتى مرحلة التعليم الثانوّي.
التربوية  املؤسسات  داخل  يتعلمون  الذين  للطالب  والهوية  باالنتماء  الشعور  تنمية   ●

الدرزية. 
املشاركة االجتماعية لدى الطالب الدرزّي في مجتمعه احمللّي واملجتمع األوسع، يتوجب   ●

عليها أن تكون جزءا ال يتجزأ من منهاج التعليم ومن عملية التعلّم.
العربية  الثقافة  وبني  الدروز  وتاريخ  حضارة  تراث،  بني  متباَدل  وتأثير  عالقة  ثمة   ●

اإلسالمية في الشرق األوسط والعالم. 
تعليم التراث الدرزّي يدمج ما هو ممّيز للتراث الدرزّي مع القيم اإلنسانية والعاملية التي   ●
ُتْعَتَبر جزءا ال يتجزأ من هذه الثقافة مثل: التعّددية التي حتّتم على اإلنسان االعتراف 
بحقوق ديانات، قوميات، طوائف ومجموعات إثنية مختلفة بأن تعيش متجاورة بروح 
التسامح واالحترام املتبادل، وَفْسح مجال للتعبير عن اآلراء ووجهات النظر املتباينة 

في املجتمع الدرزّي وعالقات اجلوار الطيبة مع الطوائف األخرى.
الدرزية إلى جانب  أبناء الطائفة  لكافة  يعّبر عما هو مشترك  التعليم أن  على منهاج   ●
املميزات اخلاصة في كّل محيط وبيئة تتعايش معها: إسرائيل، سوريا، لبنان واألردن.
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في املنهاج التعليمّي تظهر مبادئ دينية مت املصادقة عليها من قبل رجال الدين الدروز،   ●
وبالرغم من سرّية الدين، إال أنه ال يوجد أي مانع للتطرق إلى هذه املبادئ. هذا نظرا 
ألنه إلى جانب الكتب الدينية السرية ثمة شروحات مكتوبة، تعاليم وقيم شفهية وتفاسير 
ُتنقل إلى الطالب مبوافقة رجال الدين مثل: مبادئ التقوى، سيرة األنبياء، الفرائض، 

القيم األخالقية واألعياد. 
جهاز  في  تشديد  ثمة  املدارس،  في   )1977 )سنة  الدرزّي  التراث  بتعليم  البدء  منذ   ●
التعليم الدرزّي على التشاور مع القيادة الروحية حول طريقة تعليم القيم الدينية، دون 
االقتباس من الكتب الدينية. خالل تطوير هذا املنهاج أيضا انضم إلى جلنة املنهاج 
أعضاء من جهاز التربية والتعليم من رجال الدين وكانوا مشاركني في اتخاذ كافة 

القرارات. 

املبادئ األساسية للمنهاج  ●
مبدأ التتابع )רצף(: يستعرض املنهاج ثالثة محاور طولية ملواضيع يجب تدريسها من   ●
الصّف األول حتى الصّف الثاني عشر. كما يقترح محوَري طول يجب تدريسهما من 

الصّف السابع حتى الثاني عشر. 
مبدأ اللولبية )ספירליות(: يتم اكتساب املعرفة وعالم املصطلحات تدريجيا، مبسارات   ●
متتابعة ومن خالل صالت مختلفة، حيث تستند كل مرحلة تعليمية على املعرفة املسبقة 
التي اكتسبها الطالب، الذي يبني بدوره املعلومات اجلديدة ويتوسع في فهم املصطلحات 

اجلديدة التي يتعلّمها ويربطها مبصطلحات تتصل بالفكرة التي يناقشها.
مبدأ الصلة )רלוונטיות(: يتم التعبير عن مبدأ الصلة باختيار مواضيع هامة للطالب   ●
الطائفة  متطلبات  مع  تتجاوب  مواضيع  وباختيار  واملستقبل،  احلاضر  في  ودورها 
بالنواحي الشخصية -  املنهاج تتصل  يتناولها  التي  اليوم. معظم املواضيع  الدرزية 
العائلية، بالدائرة االجتماعية وبالعالقة الثقافية والتقليدية - الدينية. ملبدأ الصلة أهمية 
ال تنحصر في النظرة التعليمية فحسب، إمنا تنبع وبشكل أوسع من ضرورة النقاش 

في القضايا املختلفة للطائفة، كالقضايا التربوية واإليديولوجية والدينية. 
مبدأ المرونة )גמישות(: مُيّكن املنهاُج املعلمني من املرونة في تدريس املواضيع في كل   ●
مرحلة جيل، حسب متطلبات الطالب واملجتمع وحسب الرؤية التربوية للمدرسة ووفقا 

الهتمامات الطالب وقدراتهم ومواهبهم. 
مبدأ التكاملية )אינטגרטיביות(: يقترح املنهاج على الطالب دراسة ومعاجلة املواضيع   ●
التعليمية من وجهات نظر مختلفة ومتنوعة، مثل التطّرق إلى املوضوع الدراسّي من 
جوانب عدة من حيث فهم العالقات القائمة بني املجاالت املختلفة. لذلك يدمج املنهاج 
علم  التاريخ،  مثل  مختلفة  معرفية  مجاالت  من  ونصوصا  محتويات  مصطلحات، 

االجتماع، اآلداب والفنون اجلميلة.
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التغيرات التي طرأت على املنهاج قياسا للمنهاج السابق
مت توسيع قسم من مواضيع التعليم، كما وأضيف موضوعان جديدان: تراث الفكر   ●

التوحيدّي وتطّور الطائفة الدرزية.
يهدف املنهاج إلى أن يكون أداة مساعدة بني أيدي املعلمني لتخطيط عملية التدريس-   ●
التعلّم- التقومي، بناء على ذلك تتوزع املضامني حسب مراحل اجليل مبرافقة مناذج 

لفعاليات تربوية مالئمة، أهداف محّددة لكل موضوع تعليمّي وأهداف عامة. 
املنهاج متجّدد من ناحية مضامينه املتنوعة ومن ناحية الفهم التربوّي املتمثل فيه.   ●

مت توسيع املنهاج وُأِعدَّ ليالئم كّل مراحل اجليل بدءا من الصّف األول والثاني وحتى   ●
املرحلة الثانوية. 

مبنى املنهاج 

املنهاج مكّون من خمسة محاور طولّية تشّكل برنامجا متتابعا حسب مراحل اجليل: 
فرائض، قيم وعادات )األول – الثاني عشر(   .1

مؤسسات دينية وتقليدية والتنظيم الطائفّي )األول – الثاني عشر(   .2
تراث شعبّي )األول – الثاني عشر(   .3

التراث الفكرّي للمذهب الدرزّي )السابع – الثاني عشر(  .4
تطّور الطائفة الدرزية “املمّيزات واالندماج” )السابع – الثاني عشر(   .5

لقد مت حتديد أهداف خاصة ممّيزة لكل محور طولي متالئمة مع األهداف العامة 
للمنهاج الكامل:

جدول املضامني واملصطلحات املستخلصة من أهداف كّل محور مدرج في اجلداول   -
املرتبة طبقا ملرحلة اجليل.

أضيفت إلى اجلداول مناذج لفعاليات تربوية وفقا لألهداف.   -
احملتويات تالئم عدد الساعات التي ُخصصت لتعليم التراث الدرزّي في نطاق ساعات   -

التعليم في املدرسة كالتالي:
صفوف األول – الثاني: ساعة أسبوعية واحدة   
صفوف الثالث – التاسع: ساعتان أسبوعيتان  

الثاني عشر: خمس وحدات: وحدة واحدة إلزامية وأربع وحدات  صفوف العاشر –   
معرفة  الطالَب  ُتكِسب  أساسية  مواضيع  اإللزامية  الوحدة  تتضمن  حيث  اختيارية 

أساسية وشاملة عن تراثه وحضارته.

الوحدات األربع اإلضافية للتعّمق والتوّسع بحيث: 
الدرزية،  الطائفة  تطور  عادات،  ِقَيما،  فرائَض،  األولى  االختيارية  الوحدة  تتضمن   -

املميزات اخلاصة واندماجها في الدولة.
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الطائفّي  التنظيم  والتقليدية،  الدينية  املؤسسات  الثانية  االختيارية  الوحدة  تتضمن   -
والتراث الشعبّي.

تتضمن الوحدة االختيارية الثالثة التراث الفكرّي ملذهب التوحيد الدرزّي.  -
الوحدة اخلامسة هي عبارة عن وظيفة بحث في مواضيع ُيتَّفق عليها الحقا  -

لتعليم احملتويات في كل وحدة بجروت ُخصصت 90 ساعة تعليمية

توصيات لطرائق التدريس – التعّلم – التقومي )ה.ל.ה(
طرائق التدريس – التعّلم

 – التعلّم   – التدريس  بـطرائق  كبير  حد  إلى  التعليم مشروط  منهاج  أهداف  إن حتقيق 
التقومي )ה.ל.ה( التي يتم اختيارها وتطبيقها خالل التدريس في كل مرحلة صفية.

مت تطوير هذا املنهاج على أساس الطريقة البنائية )קונסטרוקטביזם( التي توصي املعلمني 
باعتماد هذا النهج عندما يخططون برنامج التدريس – التعلّم – التقومي في صفوفهم وفي 

مدارسهم. 
بناء على الطريقة البنائية، تتغير نقطة االنطالق في تخطيط عمل املعلّم مبجّرد التطلّع إلى 
قدرة التعلّم لدى الطالب واخللفية البيئية التي َقِدموا منها على أنها معطيات ثابتة وال تتغير، 
نحو االستراتيجيات الشخصية التي يتخذها الطالب ويبادرون إليها بأنفسهم، بغية تطوير 
نتائج التعليم والبيئة التربوية احمليطة بهم )بيرنبومي، يوعيد، كاتس وكيمرون 2004( فيما 

يلي عدد من التوصيات الستراتيجيات التعليم النابعة من الطريقة البنائية:

التعّلم بطريقة البحث
أو  املعلّم  له  يقّدم  أن  ِعَوضا عن  “على الطالب أْن يكون قادرا على تنظيم معرفته بنفسه 
)جون ديوئي(. تدمج طريقة التعلّم بطريقة البحث مستويات مختلفة  املجتمع هذه األمور” 
نة من 90 ساعة )الوحدة  مقتَرحة في املنهاج، وُتدَمج في نطاق وحدة تعليمية واحدة مكوَّ

اخلامسة( 

فرضيات أساسية للتعّلم بطريقة البحث
يبني الطالب املعلومات بطريقة فعالة من خالل التعّمق باحملتوى واملعطيات.  ●

من خاللها يجرب الطالب عملية معقدة من التعريفات وإيجاد احللول.  ●
التفكير  على  وحتّفز  للطالب  أهمية  ذي  لسؤال  إجابة  إيجاد  في  التعلّم  عملية  تتركز   ●

الذاتّي مبستوى أعلى.
عملية التعلّم من خالل البحث تتضمن أربع مراحل مركزية: اكتشاف حالة إشكالية،   ●

تعريف املشكلة، إيجاد حلول مختلفة، إيجاد احلل للمشكلة )زوهر, 2006(
استخدام جيد ملصادر معرفية متنوعة يقدم فرصة للمتعلّم، بشكل تدريجّي ومحسوب،   ●
املالئمة  املعلومات  اختيار  في  ناقد  تفكير  ولتطوير  املختلفة،  املصادر  مميزات  لفهم 
حلاجاته وكذلك املهارات لتنظيم وتلخيص املعلومات، بغية استخالص الِعَبر في عملية 

بناء املعرفة )انظروا الحقا “أهداف عملية”( 
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عوامل مساعدة على تطّور التعليم البحثّي 
إيجاد حاالت متنح احلرية في اختيار املواضيع واحملتويات التي ينوي الطالب بحثها   ●

)املأخوذة من منهج التعليم( 
تشجيع الطالب على العمل في مجموعات في نطاق الدراسة البحثية.   ●
وضع الطالب في بيئة غنية مبصادر املعلومات وتوجيههم الستعمالها.  ●

خلق مناخ تعليمي يشجع الطالب على طرح أسئلة، تساؤالت، مبادرات وما شابه ذلك.   ●
تقدمي حلول مختلفة لنفس املشكلة وفحصها من وجهات نظر مختلفة.  ●

احلوار  حوار،  منصات  عامة،  نقاشات  يتضمنه:  ما  جملة  )من  التعليمّي1:   النقاش 
السقراطي وما شابه ذلك( املشاركة في نقاش تعليمّي تتعلق بالتزام ورغبة الطالب ليكونوا 
مشاركني في عملية التعلّم. عند املشاركة في النقاش التعليمّي، يستعمل املشاركون مهارات 
تفكيرية مثل: طرح أسئلة، عرض أدلة ومناذج موّضحة، تقييم أفكارهم وأفكار زمالئهم وما 
شابه. كذلك خالل النقاش التعليمّي يطور املشاركون مهارات اتصال ومهارات اجتماعية 
وشخصية تتضمن التعاون، التباحث، التسامح وقبول ما يقوله اآلخرون وغير ذلك. ونتيجة 
ملا سبق ذكره، يوصى بني حني وآخر بتخطيط  فعاليات تعليمية لها طابع نقاش تعليمّي عاّم 
أو ضمن مجموعات حول نقطة أو مشكلة مهمة، مثال: ميكن النقاش حول قضية “توازن بني 
احلفاظ على التقاليد وبني الوظيفة في دولة حديثة – غربية” )خالل موضوع تطور الطائفة 

الدرزية “املمّيزات واالندماج”(

لعبة األدوار )משחק תפקידים(
استخدام لعبة األدوار )مثل: حوار بني أصحاب آراء مختلفة، إقامة محاكمة على حادث 
تاريخّي أو معاصر وما شابه ذلك( وقت التعليم في الصف تلزم املشاركني بتعلّم املوضوع 
الذي يتّم بحثه بعمق، فهمه من زوايا نظر مختلفة وحتى اتخاذ موقف واضح منه كي يقوموا 
بدورهم كما يجب في احلدث املتخيَّل. تقوي “احملكمة التاريخية”  القدرة على التمييز بني 
حتليل الواقعة واحلكم عليها من الناحية األخالقية وقيمتها اإلضافية، خاصة على احملور 
الذي يتصل بتاريخ الطائفة “تطّور الطائفة الدرزية، مميزات واندماج” في إمكانية التعّرف 
على روح الفترة التاريخية، أحداث هامة، شخصيات مركزية ودورها في فترات مختلفة، 
خالفات بالرأي في الفترة التي ندرسها، إلخ. إضافة إلى ذلك، جتسيد شخصية معينة من 
شأنها أن تساهم في التعاطف مع الشخصية و تفتح مجاال حلب االستطالع واالهتمام 

في املوضوع املركزّي. 

التعّلم خارج نطاق الصّف 
اخلروج من غرفة الصّف إلى أماكن مقدسة وسواها بهدف التعّرف على البيئة الطبيعية 
القريبة، أو زيارة معارض ومتاحف في مؤسسات مختلفة، من شأنها إضافة بعد خاّص 
إلى عملية التعلّم. اللقاء املباشر مع املواّد واملعروضات التي تشخص املوجودات احلضارية 

يوعيد،  )بيرنبومي،  املتواصل”  “البناء   -  http://www.cet.ac.il/self-regulation/main.htm انظر:  للتوسع   1
كاتس وكيرمرون, 2004(, فصل 6, “النقاش التعليمي”.
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واحلياة اليومية املعروضة في املتحف أو في أي مكان آخر، خاّص أو عاّم، تساعد الطالب 
على فهم احلضارة، التراث والتاريخ.

مشاهدة أفالم
مشاهدة فيلم جّيد تشّخص للطالب املوضوع الذي يدرسونه وتساعد على فهمه. يجب أن 
نرى في األفالم الوثائقية منها أو الروائية مصدرا للمعلومات يجدر دمجه حسب املوضوع 
في عملية التدريس- التعلم املخطط لها. إن مشاهدة موّجهة للفيلم تستدعي نقاشا تربويا 
في  يفكرون  املشاهدة،  من خالل  تلقوها  التي  املعلومات  يحللون  الطالب،  يتحدث  عندما 
الرسالة التي يوصلها الفيلم وميارسون مهارات نقدية وتقومييه حول النقاط والقضايا التي 

عرضها. 
التعلّم حيث  إضافة إلى ذلك، املشاهدة املوّجهة تشّكل عامال هاّما في عملية التدريس – 
التي  املعلومات  دقة  مدى  وفحص  الفيلم  في  املعروضة  املواّد  تقييم  من  الطالب  متّكن 

يعرضها. بهذه الطريقة ميكن أن يطور الطالب وعيا نقديا للوسائل اإلعالمية.

التقومي كبناء تعليمّي2
في موضوع “تقومي اإلجنازات” ثمة طريقتان مختلفتان الواحدة عن األخرى:3

أ(الطريقة الكيفية التي من خاللها يتم فهم التقومي على أنه تقومي ألجل التعلّم التي تسمى 

“التقومي البنائي”
ب(الطريقة النوعية التي مبوجبها يتّم فهم التقومي على أنه تقومي ألجل التعليم التي تسمى 

أيضا “التقومي التلخيصّي” 
كّل واحدة من الطرق تضع نصب أعينها أهدافا تقومييه مختلفة، تؤثر وتوجه مسار التعلّم 
في الصف. هدف التقومي وفقا للطريقة األولى هو إعطاء إجابة تفصيلية لتقّدم عملية التعلّم. 
هدف التقومي وفقا للطريقة الثانية هو تقدمي تلخيص أو حكم على مدى إجنازات الطالب 

على شكل عالمة وما شابه ذلك. 
التقومي بغية  النوعية في  كجزء من تطبيق أية طريقة تعليمية يوصى باستخدام الطريقة 
واحدة  ملرة  حدثا  التقومي  يكون  ال  الطريقة  لهذه  ووفقا  والتعلّم،  التدريس  عملية  تطوير 
يحدث في وقت محّدد ومعروف سلفا، إمنا يجب أن يكون  جزءا ال يتجزأ من عملية التعلّم 
والتدريس )تدريس – تعلّم – تقومي( هدفها أن يفحص الطالب واملعلمون إلى أّي مدى مّت 
إحراز اإلجنازات عن طريق تعيني نقاط القوة، نقاط الضعف، الصعوبات واإلخفاقات. توجه 
هذه الطريقة املعلمني والطالب جلمع إثباتات حول عملهم وفهمهم في حكم تكاملّي لإلثباتات 
املتراكمة، يكمن أساسها في الفكرة البنائية للتعلّم التي تشدد على فهم املعلومات وبنائها 
على يد املتعلمني أنفسهم، هذه الطريقة منوطة بإشراف الطالب على عملية تعليمهم، تقومي 

عملية التعلّم واملعرفة التي ُتبنى ومالءمة استراتيجيات تعليمية وتفكيرية حسب احلاجة. 

منهاج تعليم التوراة للمدارس الرسمية. وزارة املعرف  על פי: وفقا للدكتور صوفيا يوعيد في قسم “التقومي”   2
قسم املناهج القدس 2002 

م. بورنبومي ، ص. يوعيد ه. كيمرون )2004( بيئة تربوية تعليمي مسموعة في الفهم املتواصل للتطوير املهني   3
للمعلمني )ה.ל.ה( التي تطور توجيها ذاتيا في التعليم، وزارة املعرف القدس اصدار: معالوت.
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ع منهم في مجاالت احملتوى وفي  في عملية التقومي هذه على الطالب أن يفهموا ما هو املتوقَّ
مجال مهارات التعليم والتفكير، إلى أين عليهم الوصول وبأية وسائل ميكنهم أن ُيحرزوا 
التقومي، نوصي  الفهم ملاهية  التي كانوا مشاركني في وضعها. من خالل هذا  األهداف 

بااللتفات إلى التوّجهات التالية:  
يتوّجب احلفاظ على العالقة بني عمليات التقومي، التعلّم والتدريس )הל"ה חלופית(

التقومي يشمل مدى فهم الطالب ملا يتضّمنه احملتوى وأيضا مجال قدرات التفكير والتعلّم 
التي على عملية التدريس تطويرها لدى الطالب )انظر إلى أهداف البرنامج(

، ويجب أن تتم في بيئة تعليمية  يتضمن التقومي فروضا دراسية هادفة وبحاجة إلى حتدٍّ
منّوعة.

فيما يلي األدوات املركزية جلمع األدلّة على التحصيل وتقوميه حيث ميكن استخدامهما 
بشكل واع خالل عملية التعلم والتدريس. بهذه األدوات يجمع املعلمون والطالب أدلة معا 
على عملية التعليم ويقّومون فهم ما يتم تعلمه، يفسرون هذه األدلّة وينفذون قراراتها بغية 

تطوير إجنازاتهم:
وظائف بيتيه وإجنازاتها

يوميات لتوثيق التعليم )توثيق وتقومي(
تسجيالت )ملفات(

امتحانات من أنواع مختلفة )شرط أن ُتبنى وفق الشروط التي تقدمت(.4

يوميات لتوثيق التعّلم 
إن يوميات توثيق التعلّم هي إحدى أدوات التعلم والتقومي التي من شأنها أن تشجع مراقبة 
عملية التعلّم من الداخل وفهم املاّدة التعليمية. حتتوي اليوميات على مجموعة من املالحظات 
واألفكار التي يكتبها الطالب عن عملية تعلمهم ومدى إجنازاتهم، توجيه الطالب نحو تفكير 
وتغذية مرتدة متّكنهم من التأّمل بالتجربة التعليمية التي مروا بها ومدى إجنازاتها وحتليل 
ما مت إجنازه. بواسطة يوميات توثيق التعلّم ميارس الطالب حوارا مكتوبا مع أنفسهم، 
مع معلميهم وأحيانا أيضا مع أصدقائهم. هذه احلوارات تشكل نوعا من اإلثباتات الهامة 

التي يحّضرها الطالب ألنفسهم وملعلميهم حول عملية تعلمهم ومدى فهمهم ملا يدرسونه. 

أمثلة لوظائف عمل ويوميات توثيق التعليم وأدوات تقوميية ممكن العثور عليها  4
م. بيرنبومي بدائل لقييم النتائج. راموت، تل ابيب

م. بيرنبومي تقييم ايجابي – من النظرية الى التطبيق راموت، تل أبيب
كيف نفعل ذلك، مرشد عملي لبدائل لتقييم االجنازات، قسم تطوير البرامج والدرجات، أورشليم

مرشد تعليم املدنيات، قسم تخطيط وتطوير البرامج ومعالوت، اورشليم القدس. 
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بورتفوليو )ملف( 
امللّف هو مجموعة موّجهة لقسم من وظائف الطالب خالل السنة بتشديد من قبل الطالب 
كي يأتوا بها كوثائق لعملية التعلّم والفهم للمادة التعليمية. يشير التسجيل إلى جهودهم، 
تقدمهم وحتصيالتهم، ويشكل وسيلًة للتقومي املتواصل لعملية التعلّم ونتائجها ويشهد على 
كّل طالب  يد  بناؤه على  امللف مت  تعلّمهم. كون  الطالب خالل  لدى  املعلومات  بناء  عملية 

وطالبة، إذن فهو طريقة للتعبير الذاتّي املمّيز. 

مبادئ لبناء امللّف:
مقاييس واضحة للمادة التي يحتويها امللّف.

مقاييس واضحة للحكم على املاّدة.
يكون الطالب مسؤولني عن امللّف واختيار املواضيع التي توَضع فيه طوال السنة. ميكن 
للملّف أن يتضّمن محتويات من أنواع مختلفة، مواّد مكتوبة، مسجلة أو مرئية، مثاال على 
تقارير، مناذج، شريط عرض، جريدة، ردود  ذلك: وظائف دراسية، امتحانات، وظائف، 

وتقومي ذاتي، تقومي الزمالء وسواها.
كّل مادة يتّم اختيارها لتوَضع في امللّف تترافق مع تفسيرات: ملاذا اختيرت، ماذا متّثل، 
التغلّب على  التي واجهت كتابتها، كيف مّت  كيف مّت احلصول عليها، ما هي الصعوبات 

العقبات، ما هي القيمة املضافة لهذه املاّدة لعالم املعرفة لدى  الطالب وما شابه ذلك. 

امتحانات من أنواع مختلفة
من  معينة  مادة  عن  محدد،  زمن  في  أو شفاهيا  كتابيا  واالختبارات  االمتحانات  ُتعطى 
وقت إلى آخر، كذلك مبساعدة كتاب مفتوح واستخدام ناجح لكتب مساِعدة أو َمراجع، 
ُتنَجز االمتحانات في نطاق الصّف أو كامتحان بيتي، وُتفحص معرفة الطالب في وحدة 
تعليمية مصّغرة أو موّسعة حول مواّد مّت تعلّمها في الصّف. لذلك تتضّمن أسئلة تتطلب من 
املمتَحنني التفكير مبستوى عاٍل، )تفسير، مقارنة، تعليل موافقة أو معارضة، حتليل، تقومي، 
وما إلى ذلك( وليس فقط التكرار واحلفظ. تقومي هذه االختبارات واالمتحانات تكون خالل 
تقومي مفّصل ووفقا لألهداف التي وضعها املعلّمون والطالب في عملية التعليم وليس فقط 

بواسطة عالمة رقمية نهائية.

اخلامتة
على بيئة التعليم أْن متّكن الطالب من جتربة أنواع وظائف متنوعة كتلك التي تطّور ثقافة 
احلديث عن ثقافة تفكير صفية يعني االهتمام بالبيئة الصفية التي  التفكير في الصف، “ 
تلتقي فيها عوامل اللغة، القيم، التطلعات، والعادات والتقاليد بهدف تقوية وتشجيع عملية 
التفكير السليم )ش. تيشمان، ر. بركينس، أ ج )1996( الصف املفكر، معهد برنكو فايس 

ووزارة املعارف، قسم املناهج التعليمية، القدس ص. 2( 
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األهداف العامة للمنهاج
إن هدف هذا املنهاج التعليمّي هو تطوير متعلّمني لديهم وعي ورباط عميق للهوية الدرزية، 
لتراث طائفتهم، وللغة العربية كجزء من ثقافتهم وهويتهم. يكتسب الطالب ِقَيما سلوكية 
بروح الِقَيم الدينية، االجتماعية واإلنسانية، التي تشّكل أسسا راسخة في التراث الدرزي 
وباملقابل يعثرون على التوازن املالئم بني هذه القيم وبني القيم  التي متّيز املجتمع في دولة 
إسرائيل واملجتمع الغربي احلديث. باإلضافة إلى ذلك ينمو لدى الطالب الوعُي املدنّي جتاه 
دولة إسرائيل واستعدادهم للمشاركة احلياتية الكاملة فيها، وسط تقوية استعدادهم لبناء 
مجتمع أخالقّي وااللتزام بالتعايش السلمّي واجلوار احلسن بني كّل املواطنني في الدولة. 

فيما يلي قائمة األهداف
معرفة القيم االجتماعية والروحية للطائفة الدرزية، قبولها كِقَيم ملِزمة في وظيفة الفرد   .1

في احلياة اليومية وفي تقوية العالقة مع املجتمع. 
معرفة التراث الشعبّي الدرزّي الذي يعتبر جزءا من الثقافة العربية الشرق أوسطية،   .2

فهم مكانته وأهميته في تراث الطائفة.
اجتماعيا )شعر شعبّي،  اإلدراك أّن التراث الشعبّي يشمل مرّكَبني: تراثا ثقافيا –   .3
أدب، موسيقا، مسرح( وتراثا ماّديا )مبان ومواقع مقدسة، أعمال يدوية، تزيينات(  

االعتراف بالقيم اإلنسانية العاملية كقيم أساسية للمجتمع الدرزّي وكقيم تشّكل أساسا   .4
التباين في وجهات  للحياة املشتركة في املجتمع والدولة، احترام االخرين واحترام 

النظر واملعتقدات بني بني البشر دون فرق بني العرق والديانة واجلنس. 
االعتراف مبكانة املرأة الدرزية وفقا ألسس الدين وبالتزام الدولة واملجتمع في احلفاظ   .5

على حقوقها. 
االعتراف بالسالم كقيمة عاملية ملزمة، ونفي كّل تعبير عن العنف واإلساءة إلى اآلخر   .6

في حال عدم الوفاق. 
القدرة على االندماج في العالم احلديث الذي يعيش تغيرات متواصلة مع احلفاظ على   .7

قيم الطائفة الدرزية وثقافتها. 
فهم العالقة بني التراث الدرزّي وبني الثقافة والتاريخ العربّي والشرق أوسطّي ومعنى   .8

هذه العالقة. 
معرفة تاريخ الطائفة الدرزية بغية خلق شعور بالشراكة بني كافة أبناء الطائفة.  .9

إدراك األهّمّية الّتي يوليها الّتراث الّدرزّي النخراط أبناء الّطائفة الّدرزّية في البيئة   .10
الّتي يعيشون فيها.

فهم العالقة بني الّتراث الّدرزّي وحضارة وتاريخ الّشعب اليهودّي.  .11
إدراك مكانة الّطائفة الّدرزّية في دولة إسرائيل، وكيفّية اندماجها في الّدولة واملجتمع.  .12
فهم أهمية تطوير عالقات اجلوار احلسن بني مجموعات سّكانية مختلفة في القرية، في   .13

املنطقة وفي دولة إسرائيل واجلاهزية للعمل على تشجيع وتقوية هذه العالقات. 
تشجيع العالقات بني اجلاليات الدرزية في العالم واملشاركة في حياة املجتمع الدرزّي   .14

احمللّّي واملؤسسات االجتماعية والثقافية. 
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قدرات ومهارات
تطبيق – القدرة على استعمال املعرفة في الظروف اجلديدة.  .1

مقارنة – التمييز بني وجوه التشابه واالختالف من خالل االختبار  .2
وضع مجموعات وفقا ملميزات مشتركة في قضايا معينة، وضّم أمور في  تصنيف –   .3

نطاق مجموعات.
حتديد وجمع معلومات من مصادر معلومات متنوعة وذات صلة – التمييز بني مصادر   .4
معلومات أولية أو ثانوية واختيار ناجح للمصدر املعرفّي مع األخذ بعني االعتبار نوع 

احملتوى الذي يقدمه املصدر، مثل موقف، مادة حقيقة، مادة رسمية أو ما شابه5. 
تكهنات وقت  تقدمي  البحث/  الظاهرة/ قضية  املسألة/  كتابة  البحث:  بطريقة  التعلم   .5
احلاجة/ وسط تقييم املعلومات التي جمعت ومساهمته في تعريف املشكلة )مبدأ الصلة 

واملصداقية( 
قراءة نقدية للنصوص  .6

استنتاج نتائج ذات توضيحات  .7
تقومي املعلومات من ناحية مصداقيتها   .8

حترير املعلومات وعرضها بصورة واضحة ومقنعة   .9
اتخاذ موقف واضح من أمر ما.  .10

العمل في مجموعة واملشاركة في النقاش  .11
املشاركة في النقاش التعليمّي  -

املشاركة الفّعالة في النقاش مع محاولة لإلقناع بقضية معينة  -
اتخاذ قرارات في مجموعة  -

قبول ردود ونقد بّناء  -
القدرة على تقومي عمل املجموعة والعطاء املمّيز لكّل فرد من أعضائها.  -

في الصفحات التالية نقدم احملتويات واألهداف العملية لكّل محور مع األخذ بعني   
االعتبار كّل مرحلة صفية. 

نصي: كتب، أبحاث، خرائط، معلومات الخ، اختبارات، رسم بياني، خريطة، رسمة، معلومات صوتية، معزوفة،   5
أنغام متعارف عليها، نص كالمي مسجل وما شابه، معلومات مدمجة، )ملتيميديا( عروض سمعية بصرية، فيلم 

مصور، صور متحركة وما شابه ذلك. 
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محور رقم 1 – فرائض قيم وعادات- الصف األول - الثاني عشر

األهداف
الطالب

املعتقدات ويتصّرفون مبوجبها، ويدركون مساهمتهم في تطوير  يفهمون مبادئ   .1
اإلنسان االجتماعي واألخالقي.

واجبهم  ويعون  تفعل  وال  افعل  فرائض  وخالقه،  االنسان  بني  الفرائض  يفهمون   .2
بالسلوك حسبها.

يتعرفون على القيم الدرزية اخلاصة التي يلتزم بها الدرزّي في حياته اليومية في   .3
كّل تعريفات االنتماء، ويفهمون أسس ومعايير السلوك النابعة من تلك القيم.

لتقوية  التراث  قيم  من  النابعة  واألسس  املعايير  مبوجب  السلوك  أهمية  يفهمون   .4
الروابط بني أبناء الطائفة وبني التراث الدرزّي.

يفهمون الرموز وعادات املناسبات في احلياة وفقا للتراث الدرزّي وماهية ومغزى   .5
كّل واحد منها.

واحدة من هذه  كّل  ويفهمون مغزى  فيها  املتبعة  والعادات  األعياد  على  يتعرفون   .6
العادات.

يفهمون أهمية وجود العادات املختلفة لتعزيز أواصر الصلة بني أبناء الطائفة وَيُعون   .7
التزامهم بتنفيذها.

يفهمون أسس فكر وأفعال األمير السّيد )ق( ودوره في شرح املذهب الدرزّي.   .8
يتعرفون على األنبياء والرسل لدى الطائفة الدرزية ويدركون عطاءهم.    .9

 –
ل 

ألّو
ف ا

ص
ال

شر
ي ع

ثان
ال
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مناذج للفعاليات – محور رقم 1
حملتويات و

جدول ا
س

ف االبتدائية: األول – الساد
صفو

ض قيم وعادات لل
فرائ

ف
األهدا

صرفون مبوجبها ويفهمون دورها في تعزيز وجود إنسان اجتماعّي واخالقّي 
س العقيدة، ويت

يفهم الطالب أس

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

حملتويات
ا

ف أول - ثاني
صفو

حملتويات
ا

ف ثالث- رابع
صفو

حملتويات
ا

س
ساد

س - 
ف خام

صفو
س العقيدة:

س
أ

صدق 
اإلميان بإله واحد، 

ضا 
اللسان، حفظ اإلخوان، الر

والتسليم

التوحيد، املؤمن والكافر، 
صال التوحيدية، درزّي 

خل
ا

متدّين ودرزّي غير متدين، 
ف 

ضاء والقدر، املعرو
الق

صالة، 
واملنكر، الطاعة، ال

القسم، التوبة، مخافة الله،  
أسماء الله.

يعددون ميزات الدرزّي املتدّين 
والدرزّي غير املتدين

 يقرؤون عن ظهر قلب 
السبحانيات )الدعاء( 

س اإلميان: 
معنى ثالثة من أس

صدق 
اإلميان بالله الواحد: 

اللسان، حفظ االخوان.
مثال: 

س اإلميان الثالث 
ميثلون أس

ص من التراث 
ص

بواسطة ق
الذي يعرفونه. 

صا ويعثرون فيه 
- يقرأون ن

س اإلميان.
على أس

- يفسرون بكلماتهم 
صطلحات مؤمن وكافر، 

امل
صة 

طاعة، توبة ويكتبون ق
صيرة يتّم فيها دمج هذه 

ق
صطلحات. 

امل

س اإلميان:
معنى أس

صدق 
ضا والتسليم، 

الر
اللسان، توحيد الباري تعالى، 

حفظ اإلخوان مثال: 
صة 

خلا
يعبرون بكلماتهم ا

س اإلميان 
عن جزء من أس

صة 
وميثلونها بواسطة ق

يؤلفونها 
صطلح 

- يناقشون معنى امل
صدق اللسان ويقدمون أمثلة 

حلياة اليومية.
من ا

صة 
خلا

- يفسرون بكلماتهم ا
معنى عشرة من أسماء الله 

حلسنى. 
ا
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ف
األهدا

مبوجبها ويفهمون دورها في تعزيز وجود إنسان اجتماعّي واخالقّي
صرفون 

س العقيدة، ويت
س

 يفهم الطالب أ
ضوع

املو
صيات

شخ
صطلحات/ 

م
مناذج فعاليات

محتويات و
ف أول – ثاني

صفو
ل

مناذج فعاليات
محتويات و

ف ثالث- رابع
صفو

ل
مناذج فعاليات

محتويات و
س

ساد
س - 

ف خام
صفو

ل

س العقيدة:
أس

صدق 
اإلميان بإله واحد، 

اللسان، حفظ اإلخوان، 
ضا والتسليم

الر

التوحيد، املؤمن والكافر، 
صال التوحيدية، درزّي 

خل
ا

متدّين ودرزّي غير متدين، 
ف 

ضاء والقدر، املعرو
الق

صالة، 
واملنكر، الطاعة، ال

القسم، التوبة، مخافة الله،  
أسماء الله.

يعددون ميزات الدرزّي 
املتدّين والدرزّي غير املتدين

يقرؤون عن ظهر قلب 
السبحانيات )الدعاء( 

س 
معنى ثالثة من أس

اإلميان: اإلميان بالله الواحد: 
صدق اللسان، حفظ االخوان.

مثال: 
س اإلميان الثالث 

ميثلون أس
ص من التراث 

ص
بواسطة ق

الذي يعرفونه. 
صا ويعثرون فيه 

- يقرأون ن
س اإلميان.

على أس
- يفسرون بكلماتهم 

صطلحات مؤمن وكافر، 
امل

صة 
طاعة، توبة ويكتبون ق

صيرة يتّم فيها دمج هذه 
ق

صطلحات. 
امل

س اإلميان:
معنى أس

صدق 
ضا والتسليم، 

الر
اللسان، توحيد الباري تعالى، 

حفظ اإلخوان مثال: 
صة 

خلا
يعبرون بكلماتهم ا

س اإلميان 
عن جزء من أس

صة 
وميثلونها بواسطة ق

يؤلفونها 
صطلح 

- يناقشون معنى امل
صدق اللسان ويقدمون أمثلة 

حلياة اليومية.
من ا

صة 
خلا

- يفسرون بكلماتهم ا
معنى عشرة من أسماء الله 

حلسنى. 
ا

س
ساد

 ال
– 

ول
األ
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س
ف االبتدائية: األول – الساد

صفو
ض قيم وعادات لل

تابع محور رقم 1: فرائ

ف
أهدا

مبوجبها.
ف 

صر
ض افعل وال تفعل ويعون االلتزام بالت

ني اإلنسان وخالقه- فرائ
ض ب

ف الطالب ويفهمون الفرائ
يتعر

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

ف أول – ثاني
صفو

ل
مناذج فعاليات

محتويات و
ف ثالث- رابع

صفو
ل

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س - 
ف خام

صفو
ل

ض التي بني اإلنسان 
الفرائ

ض ال تفعل، 
وخالقه – فرائ
ض افعل

 فرائ

صغائر وأداب 
كبائر و

حلرام. 
حلالل وا

جلوارح، ا
ا

خلمر، تدخني املخدرات، 
شرب ا

الزنى، القتل، القسم الكاذب، 
حملرمات، النميمة، الغيبة

أكل ا

ض افعل وال تفعل
- فرائ
مثال: 

ض 
- يقدمون أمثلة حول فرائ

افعل وال تفعل.
ص تعابير 

- مييزون في الن
ض افعل وال 

تلزم القيام بفرائ
تفعل ويعبرون عنها بلغتهم 

صة.  
خلا

ا

حملرمات حسب الدين
معنى ا
مثال:

يفسرون بلغتهم  ويقدمون 
ممنوع دينيا: أكل 

أمثلة ملاذا 
خلديعة، 

خلنزير ، الكذب، ا
ا

السرقة، والقسم الكاذب.
صا تعبر عن 

ص
ضرون ق

يح
هذه التحرميات حسب الدين 

ويفسرون اختيارهم لها.

حملرمات حسب الدين
معنى ا
مثال:

 يفسرون بلغتهم ويقدمون 
ممنوع حسب الدين: 

أمثلة ملاذا 
الزنى، القتل، اإلدمان على 

املخدرات، الزواج املختلط، أكل 
حملرمات، التدخني، املشروب 

ا
الروحي وسواها.

صا من 
ص

- يجمعون ق
صادر متنوعة تعبر عن 

م
هذه التحرميات حسب الدين 

ويفسرون اختيارهم لها.
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س
ساد

 ال
– 

ول
األ

س
ف االبتدائية: األول - الساد

صفو
ض قيم وعادات لل

تابع محور رقم 1 : فرائ

ف
األهدا

حلياة اليومية وعلى مدار السنة وفي دوائر االنتماء ويفهمون القواعد واملعايير السلوكية املنبثقة عن 
ف الطالب على القيم التي يلتزم بها الدرزّي في ا

يتعّر
هذه القيم. 

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

ف أول – ثاني
صفو

ل
مناذج 

محتويات و
فعاليات

ف ثالث- رابع
صفو

ل

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س - 
ف خام

صفو
ل

قيم من التراث:
- كرامة اإلنسان

- التسامح
ف

- رد املعرو

ض، احترام 
التمسك باالر

الديانات واملعتقدات األخرى، 
قبول اآلخر، سالمة اليد، 

ضائل والرذائل، كسر وجبر 
الف

خلواطر، الوديعة، التعاون، 
ا

الشراكة، التبّرع، الشجاعة، 
ص، املساواة.

ضع، اإلخال
التوا

صيات:
شخ

األمير السيد
ضل

الشيخ الفا
الشيخ إبراهيم الهجرّي

الشيخ عقاب املغربّي
الست نظيرة

الشيخ عبد الغفار تقّي الدين

خلشوع، املساواة 
ضع، ا

التوا
واحترام  اآلخرين

مثال:
صيرة تعّبر 

صة ق
صون ق

- يق
خلشوع.  

ضع وا
عن التوا

ف 
- يقدمون أمثلة كي

تدمج القيم احترام اآلخرين 
واملساواة ويفسرون ذلك.

معنى القيم: التسامح، 
احترام اإلنسان، واملساواة 

النابعة من مبادئ املذهب 
الدرزّي، يفهمون أن 

استيعابها يساهم في بناء 
اإلنسان األخالقي.

مثال: 
يناقشون قيم التسامح 

واحترام اإلنسان ومحيطه، 
صا بهذا 

صو
ويحللون ن
صدد. 

ال

معنى القيم التي تنبع من مبادئ املعتقد 
الدرزّي: مثال:

ف، التسامح، 
قبول اآلخر واملختل

الشجاعة، الكرم، الواجب، نظافة اليد، 
ف يساهم السلوك 

ف، وكي
حفظ املعرو

مبوجبها في بناء إنسان ذي قيم وأخالق
مثال: 

يفسرون معنى كّل واحدة من هذه القيم 
حلياة اليومية.

ويأتون بأمثلة من ا
ف تساهم القيم التوحيدية 

- يفسرون كي
في بناء إنسان ذي قيم وأخالق ويقدمون 

حلياة اليومية.
أمثلة من ا

- يخططون لفعاليات مختلفة يتّم التبرع 
من خاللها للحّي أو للقرية
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ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

ف أول – ثاني
صفو

ل
مناذج 

محتويات و
فعاليات

ف ثالث- رابع
صفو

ل

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س - 
ف خام

صفو
ل

ضوع
المو

صطلحات/
م

صيات
شخ

مناذج فعاليات
محتويات و

ف اول – ثاني
صفو

ل
مناذج فعاليات

محتويات و
ف ثالث- رابع

صفو
ل

ت ومناذج فعاليات
محتويا

س
س – ساد

ف خام
صفو

ل

حب الوطن
واالنتماء الى الطائفة.

االنتماء
ض

األر
حب الوطن

الروابط

- االنتماء الى الطائفة الدرزية
مثال: 

- يتعرفون على القرى التي 
ش فيها الدروز وفقا 

يعي
خلارطة( 

لتقسيم املناطق )في ا
صنفون القرى وفقا للسكان 

وي
الذين يعيشون فيها

- إقامة مواقع في املدرسة 
ينشرون فيها أعماال إبداعية 

عن الطائفة الدرزية.

ض 
- أهمية العالقة مع األر

واالنتماء 
مثال: 

ض 
- يناقشون كلمة األر

كقيمة ويفسرون معناها.
- يشرحون ملاذا من املهم 

ض حسب 
التمّسك باألر

الدين الدرزّي ويقدمون ادلة 
ص الدعاة 

ص
على ذلك من ق

صديقني واألنبياء. 
وال

صطلحات حب الوطن 
- معنى امل

واالنتماء للطائفة كقيم درزية 
مثال:

صطلح »انتماء« ويقدمون 
- يفسرون امل

أمثلة تعّبر عن هذه القيمة. 
ش فكرة 

ص تناق
صو

- يعثرون على ن
ض واالنتماء للطائفة، 

التمسك باألر
يحررونها ويجمعون وثيقة بلغتهم تعبر 

عن أهمية هذه القيم. 
صة، في 

- يعبرون عن حب الوطن في ق
صيدة، في مسرحية وما شابه ذلك.

ق
ف تساهم املناسبات 

- يبحثون كي
االجتماعية والدينية في تقوية الروابط 

بني أبناء الطائفة.  
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س
ساد

 ال
– 

ول
األ

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

ف أول – ثاني
صفو

ل
مناذج 

محتويات و
فعاليات

ف ثالث- رابع
صفو

ل

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س - 
ف خام

صفو
ل

عادات وتقاليد
قواعد ومعايير 

ف في دوائر 
صر

للت
االنتماء: في البيت 

وفي العائلة.
حلياة.

 أدب ا

النظافة، احترام الوالدين، 
احترام األوالد، آداب املائدة، 

ف، آداب 
ضيو

استقبال ال
حلسن، احترام 

جلوار ا
حلديث، ا

ا
املسنني، حل املشاكل بطرق 

صغرة 
سلمية، العائلة امل

حلمولة. 
ا

- معايير السلوك في البيت 
والعائلة. مثال:

ممّيزات العائلة 
- يحددون 

الدرزية. 
- يعبرون بكلماتهم عن العالقة 

صغيرة والعائلة 
بني العائلة ال

الكبيرة.  
صفون معايير سلوكية 

- ي
مقبولة في البيت والعائلة.

جتاربهم 
- يقدمون امثلة من 

صية التي تعبر عن 
الشخ

احترام الوالدين، الكبار في 
صدقاء. 

السن، واأل

قواعد ومعايير سلوكية في 
البيت والعائلة والقيم التي 
منها تنبع معايير السلوك. 

مثال:
- يفسرون بكلماتهم 

آداب املائدة، واستقبال 
ف ومعنى كل واحدة 

ضيو
ال

من هذه القيم وعالقتها مع 
صادرها. 

م

صية 
صو

حلفاظ على خ
جلوار، ا

عالقات ا
الفرد، احترام اإلنسان أّيا كان مثال:
صا تشرح العالقة 

صو
- يجمعون ن

جليران، يحددون الفكرة 
بني العائلة وا

املركزية ويعبرون عن رأيهم في 
ضوع. 

املو

قواعد ومعايير 
للسلوك في األماكن 

العامة وفي املناسبات 
 االجتماعية. 

- قواعد ومعايير يتوجب 
ضة 

السلوك مبوجبها في الرو
واملدرسة. مثال:

- يقدمون اقتراحا للحفاظ 
على النظافة في املدرسة 
حلفاظ على الساحة.  

وا

- معايير وقواعد يجب 
السلوك مبوجبها في 

املجتمع. مثال:
- يخططون فعالية حول 

حلفاظ على البيئة في 
ا

القرية.
- يحددون مناطق مهملة 

في القرية ويبنون خّطة عمل 
ضاع والعمل 

صالح األو
إل

مبوجبها. 

- يعبرون عن القيم من التراث الدرزّي 
في القواعد والسلوكيات االجتماعية. 

مثال:
صة ما معنى 

خلا
- يفسرون بكلماتهم ا

صرفات 
ضون ت

جلوارح، ويعر
أدب ا

س هذه القيم.
مختلفة التي تعك

صفيا بناًء على ثقافة 
- يجرون نقاشا 

حلوار في التراث الدرزّي.   
ا
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س
ف االبتدائية: األول - الساد

صفو
ض قيم وعادات لل

تابع محور رقم 1 : فرائ
ف

األهدا
ّصة وفقا للتراث الدرزّي ويفهمون معنى كّل واحدة منها.

خلا
س ا

ف الطالب على الرموز والطقو
يتعّر

ف الطالب على األعياد والعادات املّتبعة فيها ويفهمون معنى كّل واحدة من هذه العادات. 
يتعّر

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج 
محتويات و
فعاليات

ف اول - ثاني
صفو

ل

مناذج فعاليات
محتويات و

ف ثالث- رابع
صفو

ل
مناذج فعاليات

محتويات و
س

ساد
س – 

ف خام
صفو

ل

س: 
رموز وطقو

العلم الدرزّي، زّي، 
مناسبات على الرزنامة، 
الفرح والترح، النذور، 

خللوة(
صالة )في ا

ال
أعياد:

ضحى.
عيد األ

الزيارات للمقامات

خلطبة، عادات، عقد، 
ا

صالة 
ف، ال

نقوط، تأهيل، زفا
على امليت، مراسيم الدفن، 

الرحمة، النعوة، النذر، 
خللوة.  

حتة، ا
الفا

العيد، ليالي العشر، الوقفة 
)ليلة العيد( 

س، مقام، 
القّيم، مكان مقد

صدقة، 
ضريح، ولي، 

نبي، 
زيارة مقبولة.

العلم الدرزّي- قيمته 
ومعناه

تهاني العيد والزيارة:
مثال: 

- يرّددون كّل التهاني  
لكّل من االعياد 

والزيارات ويشرحونها.

- مناسبات ومراسيم في 
حلياة: نذر، خطبة وزواج.  

ا
مثال:

- يفسرون ما معنى النذر، 
- يشرحون عن العادات 

واملباركات عند والدة الطفل.
العادات في األعياد املختلفة 

مثال: 
صة 

خلا
- يفسرون بكلماتهم ا

صطلح الزيارة والعادات 
م

املرتبطة بها.
- يكتبون بلغتهم عن زيارة  

قاموا بها لألماكن املقدسة أو 
جتارب جميلة حدثت معهم في 

ضحى.
عيد األ

- قيمة َعلَم الدروز ومعناه في املجتمع 
الدرزّي.  مثال:

ش وظيفة َعلَم 
صا تناق

صو
- يحللون ن

الدروز واملعنى الدينّي لكّل واحد من 
ألوانه.  

صا 
- يجمعون هذه املعلومات ويكتبون ن
صلوا 

جديدا يفسر املعلومات التي ح
عليها حول أهمية العلم في املجتمع. 
- معنى كّل عيد من األعياد والقيم 

التراثية التي يعبر عنها في العيد. مثال:
ضحى 

- يفسرون معنى عيد األ
والعادات املّتبعة فيه.

- يفسرون ملاذا من املهّم زيارة األماكن 
املقدسة املرتبطة مبواسم ومواعيد. 



23

ي 
ثان

 ال
– 

بع
سا

ال
شر

ع

ف السابع – الثاني عشر
صفو

ض قيم وعادات ل
تابع محور رقم 1 : فرائ

س(
ف األول – الساد

صفو
مت تعلمه في 

ضمن ما 
صيات يت

صطلحات والشخ
)جدول امل

ف
األهدا

صرفون مبوجبها ويفهمون دورها في بناء إنسان ذي ِقَيم وأخالق
يفهم الطالب  قواعد العقيدة، يت

ف مبوجبها. 
صّر

ض افعل وال تفعل ويعون أهمية الت
ض بني اإلنسان وخالقه- فرائ

ف الطالب ويتفهمون الفرائ
يتعّر

حلياة اليومية وخالل أيام السنة، في كاّفة أطر االنتماء ويفهمون القواعد واملعايير السلوكية 
ف الطالب على قيم التراث الدرزّي التي تلزم الدرزّي في ا

يتعّر
املشتقة من هذه القيم ويسلكون مبوجبها.

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر – ثاني عشر
ف عا

صفو
قيم من التراث

- احترام اإلنسان
- التسامح

حفظ اإلخوان

الشرع واآلداب
قواعد ومعايير سلوكية:
في العائلة، في األماكن 

العاّمة وفي املناسبات 
االجتماعية

ضائل ورذائل، 
نظافة اليد، ف

خلاطر، الوديعة 
كسر وجبر ا

ض، 
واألمانة، التمسك باألر
محبة الوطن، االنتماء، 

املساعدة، املروءة، الكرم، 
خلشوع، 

ضع، ا
الشجاعة، التوا

القناعة، األمانة، املساواة، 
االحترام، التسامح، قبول 

اآلخر، السالم، العزاء على 
 امليت.

صيات: 
شخ

األمير السّيد
ضل

الشيخ الفا
الشيخ إبراهيم الهجرّي

الشيخ عقاب املغربّي
الست نظيرة، الشيخ زين 

الدين عبد الغفار تقّي الدين. 

- قيم من التراث الدرزّي التي وردت 
في كتابات األمير السيد والشيخ 

ضل وسواهما
الفا

مثال:
صا من الكتابات اآلنفة 

صو
- يحللون ن

الذكر، ويقدمون أمثلة تعبر عن قيم 
التراث ويعللون اختيارهم 

حلياة 
صا من أدب ا

صو
- يحللون ن

لكمال جنبالط 
ضون ثالث مشاكل من مشاكل 

- يعر
القرية ويقترحون حلوال لها.  

- قداسة العائلة في التراث الدرزّي
مثال: 

ش املؤسسة 
صا تناق

صو
يحللون ن

َّة ويفسرون معنى قداسة العائلة  األَسِري
حسب التراث الدرزّي.

حلديثة. 
- قيم التراث الدرزّي وعالقتها بقيم املجتمعات ا

مثال: 
ضائل ورذائل، وعالقتها 

صطلحات ف
يفسرون معنى امل

مبعايير السلوك املتوجبة من القيم واملبادئ في املجتمع 
حلديث ويعللون قراراتهم.  

 ا
ضل 

صا من كتابات األمير السّيد والشيخ الفا
صو

- يحللون ن
ويأتون بنماذج تعّبر عن قيم مختلفة للتراث ويعللون ملاذا 

يتوجب السلوك مبوجبها.  

- يطورون برنامجا لتقوية العالقات بني الدروز في القرى 
ف ميكن للبرنامج أن 

املختلفة لتعزيز قيمة االنتماء وتفسير كي
ف.  

يحرز هذا الهد
خلالفات 

- يقدمون برنامجا متكامال حول تعميق الوعي بأن ا
صي في القرى 

يتّم حلها بالطرق السلمية )على مستوى شخ
ف ميكن 

أو في املنطقة وعلى مستوى الدولة( ويفسرون كي
ف.

لهذا البرنامج احراز الهد
- يحررون أربع مشكالت تشغل األفراد واملجتمع ويقدمون 
صادر األمير السّيد، فخر الدين 

حلل املشكالت، من م
حلوال 

ش.
املعني الكبير وسلطان باشا االطر
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ف السابع - الثاني عشر
صفو

ض ِقَيم وعادات ل
تابع محور رقم 1: فرائ

س(
ف االبتدائية األول - الساد

صفو
مت تعليمه في ال

ضّمن ما 
صيات يت

صطلحات والشخ
)جدول امل

ف
األهدا

حلياتية وفقا للتراث الدرزّي ويفهمون مغزى كّل واحدة منها. 
يتعّلم الطالب رموز العادات االجتماعية ا

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر – ثاني عشر
ف عا

صفو

س ومراسيم في أطر 
طقو

حلياة على الروزنامة مبرور 
ا

السنة، الفرح والترح، نذور 
خللوة(

صلوات )في ا
و

خطوبة، عادات الزواج، والدة 
طفل، عقد، نقوط، تأهيل 

صالة على املّيت، 
ف، ال

الزفا
الدفن، الرحمة، النعوة، النذر.

خللوة.  
حتة، ا

الفا

ف 
صة للدروز وكي

خلا
س واملراسيم ا

الطقو
تساهم في تعزيز العالقات في العائلة واملجتمع 

الدرزّي. مثال:
ش املراسيم املختلفة 

صا تناق
صو

- يحللون ن
ف. 

صطلحات: تأهيل وزفا
ويفسرون امل

ف تساهم كّل 
- يفسرون أهمية املناسبات وكي

واحدة منها في  تعزيز العالقات في العائلة 
واملجتمع الدرزّي 

س 
س التأهيل وعر

- يشرحون الفرق بني عر
الفرح 

ض الدبكات الشعبية التي 
- يقومون بعر

س.
تتعلق باألفراح واألعرا

ّصة 
خلا

التغّيرات التي طرأت على املناسبات ا
ش الشعبّي حول طابع هذه 

للدروز ومعنى النقا
املناسبات

مثال:
صا تتعلق مبناسبات الزواج 

صو
- يناقشون ن

صور والتغّيرات التي حدثت في 
على مّر الع

هذه املناسبات وأسباب هذه التغّيرات. 
 - يقارنون بني العادات املتبعة في حاالت 

ف 
الفرح والترح لدى الطائفة الدرزية والطوائ

األخرى )اليهودية، اإلسالم، املسيحية(
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ي 
ثان

 ال
– 

بع
سا

ال
شر

ع

ف السابع-الثاني عشر
صفو

ض ِقَيم وعادات ل
تابع محور رقم 1: فرائ

س(
ف االبتدائية األول - الساد

صفو
مت تعّلمه في ال

ضّمن ما 
مبا يت

صيات 
سماء والشخ

 )جدول األ

ف
األهدا

ف الطالب على فكر األمير السّيد وأعماله ويفهمون دوره في مذهب التوحيد الدرزّي. 
يتعّر

سل لدى الطائفة الدرزية ويفهمون دورهم في نشر الدعوة. 
ف الطالب على األنبياء والر

يتعّر

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر – ثاني عشر
ف عا

صفو

األنبياء
ضر أبو إبراهيم،  

خل
 االنبياء )ع(: شعيب، ا

بهاء الدين،  سبالن، أبو عبدالله، النبي 
اليعفورّي. 

دور األنبياء وعطائهم
ص النبي 

ص
صا تعالج ق

صو
 - يحللون ن

ضر، وتعالج عطاءهم ودورهم. 
خل

شعيب وا

- يحللون شروحات األمير السّيد بواسطة 
ص من كتابات األمير 

صو
أمثلة من خالل ن

ضون دوره في الديانة الدرزية.  
السّيد، ويستعر



26

سات دينية وتقليدية- صفوف  محور رقم 2: التنظيم الطائفّي ومؤسَّ
األول – الثاني عشر

األهداف

الطالب
يتعرفون على املؤسسات الدينية للطائفة الدرزية ووظائفها.   .1

يتعرفون على التطورات التي طرأت على التنظيم الطائفّي خالل األجيال حتى يومنا   .2
هذا والنقاش الذي يجري حول صالحياتها. 

يفهمون كيف تساهم املؤسسات والتنظيم الطائفّي للمجتمع الدرزّي في احلفاظ على   .3
مميزاتها من جهة واالندماج في حياة الدولة واملجتمع العام من جهة أخرى.

يفهمون مدى مساهمة كّل واحدة من هذه املؤسسات في تعزيز الهوية الدرزية وتعزيز   .4
وحدة الطائفة واحلفاظ عليها كطائفة مميزة على مّر السنني.

يتعرفون على املهاّم الرئيسية للرئاسة الروحية في تنظيم الطائفة ومؤسساتها ويفهمون   .5
دورها في تعزيز القيم واملعايير السلوكية للمجتمع الدرزّي.

التراث  تعزيز  في  أهميتها  ويفهمون  الدرزية  للطائفة  املقدسة  األماكن  على  يتعرفون   .6
الدرزّي.
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س
ساد

 ال
– 

ول
األ

حملور رقم 2
حملتويات وأمثلة لفعاليات- ا

جدول ا
س

ف االبتدائية: األول - الساد
صفو

سات دينية وتقليدية لل
َّ التنظيم الطائفّي ومؤس

ف
األهدا

سسات الدينية للطائفة الدرزية ويفهمون وظيفتها.
ف الطالب على املؤ

يتعّر
سة للطائفة الدرزية ويفهمون أهميتها في التراث الدرزّي. 

ف الطالب على األماكن املقد
يتعّر

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

ف اول - ثاني
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

ف ثالث - رابع
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س- 
ف خام

صفو
سسات دينية: 

مؤ
بيت العبادة 

خللوة(
)ا

أماكن تراثية
مقام

ضريح
 مزار

صالحياته.
س و

وظيفة الساي
حلرمان الدينّي، 

خللوة، ا
ا

ضريح، مزار، خامت 

حلون:
صا

أولياء 
س، أبو عربية، 

الشيخ شم
ف الغريب، الست شعوانة، 

يوس
السلطان إبراهيم. 

ضريح، ِقَيم
مقام، مزار، 

صرة 
- البيدر، العني، مع

الزيتون، املخبز، املنزول  
املختار

ف 
أماكن العبادة للطوائ

األخرى: املسلمني، اليهود 
صارى. مثال: 

والن
- يعرفون أسماء أماكن 
ف األخرى 

العبادة للطوائ
س، كنيسة( 

)مسجد، كني
ويقومون برسمها. 

يعثرون في قراهم على 
مؤسسات دينية: خلوة، مقام.
ِصفون املكان بكلماتهم أو 

 َي
من خالل رسومات. 

ف األخرى: 
أماكن العبادة للطوائ

صارى.  مثال:
املسلمني، اليهود والن

خللوة الدرزية 
- مييزون الفوارق بني ا

ف األخرى. 
وأمكنة العبادة للطوائ

صممون مناذج مباني الماكن 
- ي

العبادة
أماكن مقدسة للدروز في القرية وتاريخ 

هذه األماكن حسب الدين والتقاليد 
الدرزية، 

مثال:
س في 

- ُيجُرو ن بحثا حول مكان مقد
ف. 

ص
ضونه أمام ال

بيئتهم القريبة ويعر
- ُيجُرون بحثا حول وظيفة البيدر، عني 

ضيافة.
صرة، املخبز، بيت ال

املاء، املع

خللوة في 
س وا

- وظيفة الساي
حلفاظ على وحدة الطائفة. 

ا
مثال:

خللوة 
صا عن ا

صو
- يحللون ن

صفون بلغتهم وظيفتها  
وي

صطلحات التالية: 
- يعرفون امل

حلرمان الديني،
ا

صالة. 
ضريح، مزار، 

مقام، 
أماكن مقدسة للدروز في 

إسرائيل وتاريخ هذه األماكن 
- أهمية وجود املؤسسات 

االجتماعية في القرية الدرزية.
مثال: 

يعددون املؤسسات االجتماعية 
صفون ما 

والدينية في القرية وي
هو دور كّل مؤسسة وأهميتها.
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ف السابع - الثاني عشر
صفو

سات دينية وتقليدية ل
َّ تابع محور رقم 2: التنظيم الطائفّي ومؤس

س(
ف االبتدائية األول - الساد

صفو
ضمن ما مت تعّلمه في ال

صيات يت
صطلحات والشخ

)جدول امل

ف
األهدا

ف الطالب على مؤسسات دينية وتقليدية للطائفة الدرزية ويفهمون وظائفها.
يتعّر

ف الطالب على األماكن املقدسة للطائفة الدرزية ويفهمون أهميتها في التراث الدرزّي.  
يتعّر

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سابع - ثامن
ف 

صفو
مناذج فعاليات

محتويات و
شر- ثاني عشر

ف عا
صفو

مؤسسات دينية 
وشرعية

خللوة( 
بيت العبادة )ا

حلفاظ على الهوية 
س في ا

خللوة ووظيفة الساي
ا

الدرزية ووحدة الطائفة. 
مثال:

س وأهمية املواقع املقدسة 
- يناقشون وظيفة الساي

حلفاظ على الهوية الدرزية ووحدة الطائفة. 
في ا

مثال:
صطلح الدعوة.

- يفسرون م
صا تاريخية حول األماكن املقدسة 

صو
- يحللون ن

صالح الدين األيوبّي وإقامته ملقام النبي 
صة 

مثل ق
شعيب عليه السالم.

يفسرون كّل القيم الدرزية التي يعّبر عنها في 
املواقع املقدسة للدروز في إسرائيل وسوريا ولبنان 

حلفاظ على الهوية 
س في ا

خللوة ووظيفة الساي
ا

الدرزية ووحدة الطائفة.
مثال: 

خللوة ودور 
- ُيِعّدون وظيفة بحث عن ا

س. 
الساي

صلتهم 
صفون دور الشيوخ واألنبياء و

- ي
باملواقع الدينّية )انظروا إلى محور مبادئ 

ض، وعادات(. 
التوحيد، قيم، فرائ

صال حول دور األماكن 
- يقدمون موقفا مف

املقدسة في تعزيز اإلميان والهوية الدرزية 
والوحدة االجتماعية ألبناء الطائفة.  
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ي 
ثان

 ال
– 

بع
سا

ال
شر

ع

تابع محور رقم 2: مؤسسات دينية وتقليدية والتنظيم الطائفّي لصفوف 
السابع-الثاني عشر

)جدول املصطلحات والشخصيات يتضّمن ما مّت تعلّمه في الصفوف االبتدائية 
األول - السادس(

األهداف
الطائفة  تنظيم  في  الروحية  الرئاسة  بها  تقوم  التي  املركزية  الوظيفة  الطالب  يفهم   -
والنقاش  الدرزّي  للمجتمع  السلوكية  واملعايير  القيم  توحيد  في  ودورها  ومؤسساتها 

حول مكانة وصالحيات املجلس الدينّي في الشأن الدينّي 
يتعّرف الطالب على التطّور الذي حصل في مكانة ووظيفة املؤسسات والتنظيم الطائفّي   -

على مّر العصور واختالف اآلراء حول وظيفتها وصالحياتها. 
يفهم الطالب كيف متّكن املؤسساُت والتنظيُم الطائفّي املجتمَع الدرزيَّ من احلفاظ على   -

متّيزه من جهة واندماجه في حياة الدولة واملجتمع العاّم من جهة أخرى.  
يفهم الطالب مدى مساهمة كّل مؤسسة من هذه املؤسسات بدعم وتعزيز الهوية الدرزية   -

ووحدة الطائفة واحلفاظ عليها كطائفة موّحدة على مّر العصور.
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ضوع
املو

صطلحات/ 
م

صيات
شخ

مناذج 
محتويات و

فعاليات
سابع 

ف 
صفو

سع
-تا

مناذج فعاليات
محتويات و

شر- ثاني عشر
ف عا

صفو

الرئاسة الروحية
- مشيخة العقل في سوريا ولبنان

س الدينّي في إسرائيل. 
- املجل

- مكانة ووظيفة الرئاسة الروحية 
الدرزية 

الشيخ محمد أبو 
شقرا، الشيخ أمني 

ف، الشيخ موفق 
طري

ف.  
طري

ف حافظت على وحدة الطائفة الدرزية. 
- وظيفة الرئاسة الروحية وكي

مثال:
صا حول الرئاسة الروحية ومشيخة العقل

صو
- يحللون ن

س الدينّي وطريقة اختيار 
صالحيات املجل

ش حول مكانة و
- يفهمون النقا

صب. 
صحاب املنا

أ
صالحيات التابعة للمؤسسة الروحية 

ف املختلفة بالنسبة لل
- يحللون املواق

صب. 
صيات املالئمة لهذا املن

ش حول اختيار الشخ
والنقا

صالحياتها في سوريا 
صالحيات الرئاسة الروحية في البالد مع 

- يقارنون 
ولبنان 
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ي 
ثان

 ال
– 

بع
سا

ال
شر

ع

ضوع
املو

صطلحات/ 
م

صيات
شخ

مناذج 
محتويات و

فعاليات
سابع 

ف 
صفو

سع
-تا

مناذج فعاليات
محتويات و

شر- ثاني عشر
ف عا

صفو

حملاكم الشرعية الدرزية 
ا

ف
الوق

صر، 
صي، ورثة، قا

و
ف، 

ضي مذهب، وق
قا

وكيل. 

ضائية الدرزية. 
يشرحون كيفية تطور املؤسسات الق

حملاكم املدنية
حملاكم الدينية مقارنة با

صالحيات ا
صيات املركزية التي خدمت الطائفة )الرئاسة الروحية( 

ضون الشخ
- يستعر

ويقّيمون عطاءهم للطائفة. 
حلفاظ على الطابع املمّيز للطائفة ودورها 

حملاكم الشرعية الدرزية في ا
- دور ا

في مساهمة دمج الطائفة في حياة الدولة واملجتمع العام. 
ضال إلقامة محاكم درزية مستقلة. 

- يشرحون أهمية الن
حملاكم الشرعية: طالق، 

ضايا ا
ضون 5-4 قرارات حكم في ق

- يستعر
ف. 

صاية، ورثة، تركة، وق
و

حملاكم الشرعية. 
-متثيل قاعة محكمة. وبواسطة ذلك معرفة أهمية ا

مؤسسات التربية والتعليم الدينّي: 
ضة. بيت اليتيم 

خلوات البيا
الدرزّي، مدرسة اإلشراق، مدرسة 

العرفان، خلوات الّرغب. 
- مؤسسات لدراسة التراث 

حلفظ الرباط 
جلان دولية 

الدرزي، 
جلاليات الدرزية في العالم

بني ا

ف الدين 
الشيوخ: سي

شعيب، جمال الدين 
حلمرا، جمال الدين 

ا
شجاع، الشيخ مهنا 

حسان وآخرون. 

- مؤسسات ثقافية 
وتربوية درزية في 
إسرائيل والعالم: 

مثال: 
يحللون كيفية نشوء 

املؤسسات ووظيفتها  

حلفاظ على الطائفة. 
- دور املؤسسات الدرزية الثقافية في البالد والعالم في ا

حلفاظ على الطائفة وتقوية العالقة مع 
- يقدرون مساهمة كّل مؤسسة في ا

التراث الدرزّي. ومدى مساهمتها في تقوية الهوية الدرزية، والعالقة بني 
جلاليات الدرزية املختلفة في العالم. 

ا
- يبحثون نشاطات 4-3 جمعيات لبحث التراث الدرزّي في البالد والعالم 

جلاليات. يقيمون نشاطها 
جلان دولية ُأقيمت للحفاظ على العالقة بني ا

و
ويتخذون موقفا حول مدى تأثيرها على تقوية العالقات بني أبناء الطائفة 

والتراث الدرزّي. 
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محور رقم 3 – التراث الشعبّي صفوف األول – الثاني عشر

األهداف
الطالب 

يتعرفون على أنواع اإلبداعات الشعبية املتنوعة: )قصة، مثل، حكمة، أحجية، قصيدة(   .1
ومميزاتها

يفهمون احملتويات والِعَبر من اإلبداعات املختلفة.   .2
يفهمون مميزات القصة الشعبية الدرزية والفارق بينها وبني القصة الشعبية في الثقافة   .3

الشرق أوسطية. 
يعّبر عنها في نواحي احلياة  املادّي املختلفة مثلما  التراث الشعبّي  يفهمون مجاالت   .4

اليومية.
يفهمون املشترك بني احلضارة املادية الدرزية وبني احلضارة املادية في الشرق األوسط   .5

وما مييزها. 
يفهمون املتغيرات التي طرأت على احلضارة املاّدّية في العالم احلديث.   .6
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س
ساد

 ال
– 

ول
األ

حملتويات لفعاليات محور رقم 3
جدول ا

س 
ف األول-الساد

صفو
التراث الشعبّي ل

ف
األهدا

س في مناسبات الطائفة. 
مميزاتها والدبكات املختلفة التقليدية التي متاَر

صيدة( و
صة، مثل، عبرة، أحجية، ق

ف الطالب على أنواع األدب الشعبّي )ق
يتعّر

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج 
محتويات و
فعاليات

ف أول- ثاني
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

ف ثالث - رابع
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س - 
ف خام

صفو

األدب الشعبّي
صيات: 

شخ
ش، طليع حمدان.

شبلي األطر
صطلحات:

م
أساطير، أمثال، ِحَكم، مواعظ، أحاٍج

صيد، أغاٍن ريفية، أغاٍن حزينة، 
شعر الق

أغاني افراح. )عتابا، ميجنا، دلعونا، أبو 
حملوربة( أغاٍن 

حلداء، ا
ف، الزغاريد، ا

الزل
حربية

س
أغاني العر

زغاريد ودلعونا
س، أغاني 

حلقل، أغاني العر
أغاني ا
األفراح

أحاٍج، أمثال وِحَكم من األدب 
الشعبي
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ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج 
محتويات و
فعاليات

ف أول- ثاني
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

ف ثالث - رابع
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

س
ساد

س - 
ف خام

صفو

س الدرزّي
اللبا

لفة، عباءة، نقاب. 

أدوات منزلية وأدوات عمل 
حلراث، منقل، 

ألعاب، تزيني، عود ا
س، دست، 

شاعوب، مذراة، لوح درا
ديوان. 

س الدرزّي، 
اللبا

املأكوالت 
صفون مرّكبات 

- ي
س الدرزّي التقليدّي 

اللبا
للرجال والنساء.

ضون أنواع 
- يستعر

أطعمة تقليدية وتشكيلة 
من األلعاب التقليدية. 

س التقليدّي، 
التراث املاّدّي:  اللبا

األطعمة، األدوات،  مبنى البيت وأثاثه 
التقليدّي، الفنون الشعبية

مثال: 
س التقليدّي 

- يقارنون بني اللبا
حلديث. 

س ا
واللبا

ضون البيت الدرزّي 
- يستعر

التقليدّي ومحتوياته باملقارنة مع البيت 
حلديث. 

ا
حلارة والقرية.

في ا
- مييزون أدوات العمل التقليدية 

ويقدمونها وفقا للمهنة.

والتراث الشعبّي املادّي املختلفة 
مثلما يعبر عنها في نواحي 

حلياة اليومية.
ا

مثال:
- يبحثون العالقة بني أنواع 

األطعمة التقليدية  وسبل 
حمليط الذي 

املعيشة، اإلقليم وا
ش فيه الدروز. 

يعي
-  يشرحون مبنى البيت 
حلارة وعالقته مبتطلبات 

وا
املجتمع. 
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ثان
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– 

بع
سا

ال
شر

ع

ف السابع - الثاني عشر
صفو

تابع محور رقم 3. التراث الشعبّي ل
ف االبتدائية(

صفو
صيات كذلك ما مت تعلّمه في ال

صطلحات والشخ
)جدول امل

ف:
األهدا

مميزاته. 
صيدة( و

صة، مثل، حكمة، أحجية، ق
ف الطالب على أنواع النتاج األدبي الشعبّي )ق

يتعّر
سط. 

صة الشعبية في الثقافات األخرى في الشرق األو
صة الشعبية الدرزية والق

ني الق
يفهم الطالب الفرق ب

ضوع
املو

صطلحات/ 
م

صيات 
شخ

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر- ثاني عشر
ف عا

صفو

األدب الشعبّي
النثر

أساطير،أمثال، ِحَكم، 
مواعظ، ِسَير. 

نسيب مكارم
ش

شبلي االطر

حملتويات والِعَبر في 
أنواع النثر وا

اإلبداعات املختلفة: أساطير، ِحَكم، 
أمثال، أحاٍج، ِسَير 

مثال:
صة الشعبية، 

مميزات الق
- يشرحون 

األسطورة، املثل ويقارنون بينها.
ف 

ش وكي
- يحللون أعمال شبلي االطر
يعبر فيها عن التراث الدرزّي. 

- يحللون إبداع نسيب مكارم  

أنواع النثر:
صائد، مزامير، 

حلَكم، ُخَطب، أحاٍج، ِسَير. ق
األساطير، األمثال، ا

حملتويات والِعَبر في اإلبداعات املختلفة. 
حلان وا

أ
- يحللون مناذج من النثر والشعر الشعبّي. 

- يفهمون أن التراث الدرزّي هو جزء من التراث العربّي في الشرق 
األوسط. 

مثال:
- يقارنون بني التراث الدرزّي والتراث العربّي في الشرق األوسط 

ف عن طريق أمثلة.
ويفسرون وجوه الشبه واالختال
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ضوع
املو

صطلحات/ 
م

صيات 
شخ

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر- ثاني عشر
ف عا

صفو
الشعر

الوزن والقافية. 
فولكلور تراثي.

طليع حمدان

الشعر الشعبّي.
مثال:

صائد الشعبية على أنواعها
صنفون الق

- ي
وفقا ملمّيزاتها وحسب األوزان

صيدة أو قطعة نثرية من األدب الشعبّي
- يجربون كتابة ق

- يحللون مناذج من شعر طليع حمدان ويشرحون الِعَبر التي 
يقدمونها. 

صر العاطفة 
- البحث عن مناذج من الشعر والنثر التي تقوى أوا

حملن ويفسرون اختياراتهم.
الدرزية في ا
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ثان
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– 

بع
سا

ال
شر

ع

ف السابع-الثاني عشر
صفو

تابع محور رقم 3. التراث الشعبّي 
ف االبتدائية(

صفو
مت تعّلمه في ال

صيات كذلك ما 
صطلحات والشخ

)جدول امل

ف: 
األهدا

ف األخرى. 
ني الدروز والطوائ

صدر ونشوء الدبكة والفرق فيها ب
يفهم الطالب م

حلياة اليومية. 
ضارة املادية للتراث الشعبّي ودورها في ا

حل
يفهم الطالب مجاالت ا

صر 
ضارة املاّدّية في الع

حل
سط، والتغيرات التي طرأت على ا

ضارة املاّدّية في التراث الدرزّي والثقافات األخرى في الشرق األو
حل

ني ا
يفهم الطالب الفرق ب

حلديث. 
ا

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر- ثاني عشر
ف عا

صفو
الدبكة الشعبية

أنواع الدبكات للرجال 
والنساء. 

مييزون دبكات مختلفة:  شعراوية، قرادية، شمالية، 
نسوانية. 

صدر الدبكة الشعبية في التراث الدرزّي.  
م

س وطعام
- لبا

- مبنى البيت التقليدي
- مهن وأعمال
أدوات تقليدية
فنون شعبية

حلياة الدرزية التقليدية 
- مييزون ا

- يفسرون العالقة بني أدوات بناء البيت التقليدّي وبني 
حمليط  الدرزّي. 

ا
خلط 

ش أهمية تطوير فّن ا
صا تناق

صو
- يحللون ن

العربّي للحفاظ على التراث الدرزّي. وتقدمي هذا الطرح 
ف. 

ص
أمام ال

- األعشاب الطبية 

حلياة الدرزية التقليدية والتغّيرات والتطورات 
ا

التي طرأت عليها في القرن العشرين.  
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محور رقم 4: التراث الفكرّي للمذهب الدرزّي للصفوف 
السابع - الثاني عشر

األهداف
الطالب

يفهمون مصطلح التوحيد بناًء على الفكر التوحيدّي الدرزّي وفهم مصادره.   .1
يفهمون المشترك بين الفكر التوحيدّي واليهودية والنصرانية.   .2

يفهمون المشترك بين اإلسالم والفكر التوحيدّي ومكانة بعض الصحابة.   .3
اإلسماعيلّي  التيار  ومبادئ  الصفا  إخوان  مثل  الصوفية  الحركة  مبادئ  يفهمون   .4

الفاطمّي.
يتعرفون على كتابات إبداعية مركزية ساهمت في بناء المعتقد التوحيدّي الدرزّي.   .5
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– 

بع
سا

ال
شر

ع

حملور رقم 4
حملتويات وأمثلة الفعاليات 

جدول ا

ف
أهدا

صادره. 
صطلح التوحيد بناء على الفكر الدرزّي ومعرفة م

يفهم الطالب م
يفهم الطالب املشترك بني التوحيد الدرزي واليهودية واملسيحية. 

صفا، املُْعَتِزلَة ومبادئ التيار اإلسماعيلّي الفاطمّي.
صوفية مثل إخوان ال

حلركات ال
ف الطالب على  مبادئ ا

يتعّر
صفا، املعتِزلة ومبادئ التيار اإلسماعيلّي الفاطمّي.

صوفية مثل إخوان ال
يفهم الطالب ما هو مشترك بني مبادئ ال

ضوع
المو

صيات
صطلحات/ شخ

م
مناذج فعاليات

محتويات و
ف سابع - تاسع

صفو
مناذج فعاليات

محتويات و
ف عاشر- ثاني عشر

صفو
صل مبدأ التوحيد 

أ
الدرزّي

ضارات القدمية:
حل

ا
اليونانية الفارسية 

صر القدمية
م

األديان السماوية
اليهودية

صرانية
الن

اإلسالم

س، 
فكرة التوحيد لدى فيثاغور

حلكيم، 
حلكيم، إفالطون ا

سقراط ا
س. 

أرسطوطالي
س، الكلمة. 

العقل، النف
س 

فكرة التوحيد حسب هرم
وأخناتون

صايا العشر
- الو

جلديد
- العهد ا

حلديث
- القرآن وا
صحابة

- ال
- الشريعة
- الرسل

- معنى التوحيد املشترك للديانات الثالث. 
مثال:

صطلح التوحيد املشترك بني الدروز 
- يفسرون م

صرانية، اإلسالم 
والديانات األخرى: اليهودية، الن

واختالفه عن عبادة األوثان. 
جلديد  ودور الرسل 

- يشرحون ما هو العهد ا
في الدين املسيحّي. 

القرآن ومبادئ الدين اإلسالمّي، الشريعة، 
صحابة. 

حلديث، ال
ا

صر( 
ضارات القدمية )اليونان وم

حل
العالقة مع ا

ف يعّبر عنها. 
والفكر الدرزّي وكي

مثال:
- يقدمون أمثلة حول فكرة التوحيد لدى 

حلكيم. 
حلكيم، إفالطون ا

س ، سقراط ا
فيثاغور

س وأخناتون. 
س وهرم

أرسطوطالي
س، الكلمة 

صطلحات: العقل، النف
- يفسرون امل

ومعناها في الفكر الدرزّي. 
ف. وما 

صطلحات: حكيم وفيلسو
- يفسرون م

ميّيز كّل واحد منها.  
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ضوع
المو

صيات
صطلحات/ شخ

م
مناذج فعاليات

محتويات و
ف سابع - تاسع

صفو
مناذج فعاليات

محتويات و
ف عاشر- ثاني عشر

صفو
صوفية

مبادئ ال

مبادئ املعتزلة
مبادئ التيار 

االسماعيلي الفاطمي

سلمان الفارسّي، أبو ذر 
الغفارّي، عّمار بن ياسر، 

رابعة العدوية، إبراهيم بن أدهم، 
صرّي. 

ذو النون امل
ف، مقامات وأحوال،  

التقش
صدق،  الباطن، الظاهر، جوهر 

ال
البسيط، التأويل، التنزيل، العدل 
س، 

اإللهي، األدوار، العقل، النف
ف، البسيط. 

ف، الكثي
اللطي

صحابة  ومكانتهم في الدين 
- يفسرون دور ال

الدرزّي. 
حلّر. 

خليار ا
* مبادئ املعتِزلة –العدل وا

مبادئ التيار اإلسماعيلّي الفاطمّي: الباطن، 
الظاهر، اإلمامة، األدوار.

صا مختارة لرابعة العدوية، 
صو

- يحللون ن
إبراهيم بن أدهم 

صفا 
صا من رسائل إخوان ال

صو
- يحللون ن
ومبادئهم- 
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سا
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ف السابع-الثاني عشر
صفو

تابع محور رقم 4: التراث الفكرّي للمذهب الدرزّي ل
ف 

األهدا
ميان التوحيدّي الدرزّي. 

صياغة اإل
ساهمت في 

جنازات فكرية مركزية 
ف الطالب على إ

يتعّر
ميان التوحيدّي الدرزّي. 

صياغة اإل
صيات مركزية في 

شخ
يفهم الطالب دور 

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو
التوحيد في الفكر الدرزّي

الشعر الدينّي

ص مختارة من أفكار 
صو

- ن
األمير السّيد

ضل 
الشيخ الفا

شعر، ّسفاين، عسكريات، تعّددية، 
ف.

تسامح، احترام اآلخر واملختل
ضل، 

س، الشيخ الفا
الشيخ علي فار

ف الدين التنوخّي. 
الشيخ سي

كمال جنبالط، األشرفانّي، سامي مكارم. 
شكيب أرسالن

ص مختارة من الفكر 
صو

أشعار دينية ون
التوحيدّي الدرزّي. مثال:

ص من كتابات 
صو

- يحللون ثالثة ن
ضل، كمال 

األمير السّيد، الشيخ الفا
جنبالط، األشرفانّي، شكيب أرسالن. 
ص 

صو
- يتعرفون من خالل هذه الن

على قيم: التعّددية، التسامح، قبول اآلخر 
ف. احترام الديانات األخرى 

واملختل

إبداعات مختلفة ودورها في التراث 
الدرزّي
مثال:

- يحللون مناذج مختارة من شعر الشيخ 
س 

علي الفار
صطلحات: شعر، سفينة، 

- يفسرون امل
عسكريات.

صا من الفكر الدينّي ومن 
صو

- يحللون ن
اآلداب الدينية 

وحدة اإلميان الدرزّي
ضل، 

األمير السّيد، الشيخ الفا
س وآخرون. 

األشرفانّي، علي فار
صيات هاّمة في بلورة 

مساهمة شخ
العقيدة: 

مثال:
صا حول األمير السّيد 

صو
يحللون ن

ضل وآخرين.
والشيخ الفا

- يقومون دورهم ومكانتهم في تعزيز 
اإلميان ودمج القيم الهامة في اإلميان 

الدرزّي.
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محور رقم 5: نشوء الطائفة الدرزية “مميزات واندماج” لصفوف السابع-
الثاني عشر
)األهداف(

الطالب
يفهمون العوامل واألسباب ودور مؤسسي الدعوة في نشوء الطائفة الدرزية كمجموعة   .1

إثنية دينية متمّيزة في فترة تأسيس الدعوة. 
يفهمون تأثير ومساهمة مؤسسي الدعوة نشاطهم ودورهم.  -

يفهمون عملية نشر الدعوة على كافة جوانبها وأسباب جناحها، مناطق انتشار   -
الدعوة ومؤمنيها اجلدد. 

يفهمون أحداثا مركزية في فترة تأسيس الدعوة، اإلعالن عن املذهب اجلديد وفتح   -
)مالحقة  بأمره،  احلاكم  اختفاء  التوحيد،  مذهب  عن  االنحراف  الدعوة،  أبواب 

الدروز( غلق أبواب الدعوة سنة 1043
يعرفون فترة الدعوة كما انعكست في األعمال االدبية الشعبية )شعرا ونثرا(  -

على  طرأت  التي  والتغّيرات  العصور  مّر  على  وأسبابه  الدرزّي  االستيطان  يفهمون   .2
الطائفة في أعقاب الهجرة واالستيطان.

يفهمون مراكز االستيطان الدرزّي بعد فترة الدعوة.   -
في  مركزية  قبل شخصيات  من  الدعوة  على  للحفاظ  املختلفة  التوجهات  يفهمون   -

فترات اإلمارة التنوخية، املعنية والشهابية. 
يفهمون مبنى الطائفة الدرزّية في اسرائيل والتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي   .3

أملت بها منذ نهاية القرن العشرين ومدى تأثيرها على الطائفة الدرزية. 
تغّيرات في مبنى ووظيفة العائلة.    -

التغّيرات في مبنى العائلة ومكانة املرأة.   -
التغّيرات في التربية والتعليم والعمل.   -

يدركون األهّمّية الّتي يوليها الّتراث الّدرزّي النخراط أبناء الّطائفة الّدرزّية في البيئة   .5
الّتي يعيشون فيها.

يدركون أهّمّية العالقة بني الّتراث الّدرزّي وحضارة وتاريخ الّشعب اليهودّي.  .6
يعرفون ويدركون مكانة الّطائفة الّدرزّية في إسرائيل، التزامها للّدولة واندماجها في   .7

الّدولة واملجتمع اإلسرائيلّينْي.
يفهمون املكانة القضائية للطائفة الدرزية في إسرائيل مبا في ذلك املساواة في احلقوق   .8

املدنية للدروز. 
يتعرفون على جوانب الهوية الدرزية في إسرائيل وفي اجلاليات الدرزية املختلفة   -
في القرن احلادي والعشرين واملعضالت التي جنمت عنها ويعرفون نتائج معضالت 

الهوية على املستوى الشخصّي والطائفّي. 
يفهمون الصعوبات التي يواجهها األفراد في الطائفة التي تنجم عن انتماء مزدوج   -

لدائرتني تتخللهما قيم ومعايير متناقضة )التقاليد واحلداثة(
للتعامل مع الصعوبات: احلفاظ على  الهوية واالقتراحات  يتخذون مواقف بشأن   -

الهوية الدرزية، ومن جهة أخرى االنخراط في املجتمع احلديث.
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الذي  واحمليط  دروزا  كونهم  بني  الدروز  املبدعون  منها  يعاني  التي  الصعوبات   -
يعيشون فيه. وكيف يعبَّر عنها في إبداعاتهم.

يفهمون مواقف مؤرخني دروز كالسيكيني ومحدثني والذين يتناولون قضية الهوية.   .9
املسرح،  املرئي،  اإلبداع  الشعر،  النثر،  في  دروز  ملبدعني  إبداعية  أعمال  يعرفون   .10

املوسيقى، ويقدرون بأّية نسبة يوجد تعبير من التراث الدرزّي في تلك األعمال.
يقومون مساهمة الدروز املميزة في مجاالت اإلبداع املختلفة عربيا وعامليا.   .11
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حملتويات والنماذج للفعاليات – محور رقم 5
جدول ا

ف السابع-الثاني عشر
صفو

مميزات واندماج” ل
نشوء الطائفة الدرزية “

ف
األهدا

ميّيزها في فترة الدعوة. 
صيات من الطائفة في مراحل نشوء الطائفة الدرزية، كمجموعة إثنية دينية لها ما 

شخ
ف ومساهمات 

يفهمون العوامل والظرو
 -

ّسسي الدعوة ونشاطهم ودورهم.
يفهمون تأثير ومساهمة مؤ

 -
جلدد. 

جناحها، مناطق انتشار الدعوة وأتباعها ا
سباب 

يفهمون عملية نشر الدعوة على كاّفة جوانبها وأ
 -

حلاكم بأمر الله 
ف عن مذهب التوحيد، اختفاء ا

س الدعوة، اإلعالن عن مذهب جديد وفتح األبواب، االنحرا
سي

يفهمون أحداث مركزية في فترة تأ
 -

سنة 1043
)مالحقة الدروز( غلق أبواب الدعوة 

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو
فترة املؤسسني للدعوة,

خللفية التاريخية واالجتماعية 
ا

التي نشأت فيها الدعوة الدرزية. 
الدعوة الفاطمية اإلسماعيلية. 

املذهب، الطائفة. 
خللفية التاريخية لنشوء 

ا
الطائفة الدرزية. مثال:

- يشرحون مراحل تطور 
صر في 

خلالفة الفاطمية في م
ا

حلاكم بأمر الله. وشرح 
فترة ا

خللفاء في نشر الدعوة 
دور ا

صطلحات
- يشرحون امل
مذهب  طائفة

خلالفة الفاطمية ونشوء الطائفة الدرزية كفئة إثنية 
فكر ا

ممّيزة. 
مثال:

حلاكم بأمره وتفسير 
صا تبحث في فترة ا

صو
- يحللون ن

ممّيزات الدعوة في تلك الفترة. 
- يحللون عمال أدبّيا من فترة الدعوة. 

مؤسسي املذهب الدرزي
حمزة بن علي، أبو إبراهيم أبو 
س، أبو 

عبدالله، الشيخ أبو عرو
الّسرايا غنامي. 

صا حول محّطات حياتية في حياة مؤّسسي 
صو

- يحللون ن
الدعوة وتأثيرها على دورهم في نشوئها.
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ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو
مراحل نشر الدعوة. 

الرسل: أفعالهم وعطاؤهم
مستجيبون، امليثاق، نشر 

الدعوة. 
الرسل: السّت سارة، األمير 

ضاد، الداعي عّمار، أبو 
مع

س، أبو السرايا وسواهم. 
عرو

جناح الدعوة في تلك املناطق: 
مناطق نشر الدعوة وأسباب 

جلليل وسر 
صر، وادي التيم، جبال لبنان، غوطة دمشق، ا

م
جناح الدعوة في تلك األمكنة.

صطلحات: املستجيبني، امليثاق في عملية نشر 
- يفسرون امل

الدعوة.
- يشرحون تأثير الرسائل في نشر الدعوة. 

أحداث هاّمة في فترة النشوء.
جلديدة وفتح 

إعالن الدعوة ا
األبواب

ف،
 الستر، الكش

أحداث مركزية لها تأثير في املرحلة التأسيسية للدعوة وفتح 
جلديدة

األبواب للدعوة ا
ف، املقارنة بني 

صطلحات: الستر، الكش
- يفسرون م

صطلحات في الدين الدرزّي مقارنة بالدعوة 
معنى هذه امل
اإلسماعيلية. 

ف عن مذهب التوحيد. 
االنحرا

حلاكم بأمر الله. 
اختفاء ا

حملنة، ومالحقة الدروز. 
ا

إغالق أبواب الدعوة سنة 1043

مرتد، محنة، نذر )فترة ما قبل 
الدعوة

نشتكني الدرزّي، ُسَكني، علي 
س 

صالح بن مردا
الظاهر، 
وآخرون.

- يناقشون أسباب نكث 
نشتكني الدرزّي للعهد ونتائج 

ذلك على الدعوة.

صالح بن 
حملنة، ودور علّي الظاهر و

- يشيرون الى أسباب ا
س في هذه املالحقة.

مردا
حملنة على الدروز وعلى تطور الدعوة )محنة 

- يناقشون تأثير ا
حلب(  

حلادث وتأثيره 
ف ُسَكني املرتّد، أسباب هذا ا

- يبحثون انحرا
على استمرار الدعوة. 

ص حول إغالق األبواب، أسبابها سنة 1043 
صو

- يحللون ن
وتفسير غلق أبواب الدعوة وتأثيره على تطور الطائفة الدرزية. 

ي 
ثان

 ال
ع-

ساب
ال

شر
ع
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ف السابع-الثاني عشر
صفو

مميزات واندماج” ل
تابع محور رقم 5: نشوء الطائفة الدرزية “

ف
األهدا

ستيطان.
صور والتغّيرات التي طرأت على الطائفة في أعقاب الهجرة واال

سبابه على مّر الع
ستيطان الدرزّي وأ

يفهمون اال
ستيطان الدرزّي بعد فترة الدعوة. 

يفهمون مراكز اال
صيات مركزية في فترات اإلمارة التنوخية، املعنية والشهابية. 

شخ
يفهمون التوجهات املختلفة للحفاظ على الدعوة من قبل 

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو
مراكز االستيطان 
وتطورها من فترة 

الدعوة إلى يومنا

مراكز االستيطان 
جلديدة وتطورها. 

ا

أماكن االستيطان
- سوريا في غوطة دمشق 

وحلب،
لبنان في وادي التيم وسوق 

الغرب،
األردّن وإسرائيل 

مراكز االستيطان بعد موجات الهجرة في 
حلادي عشر. 

القرن ا
)نشر الدعوة( 

- يشرحون أسباب االستيطان وتطوره
مميزات كّل مركز 

- يناقشون و يشرحون 
استيطاني. 

حلكام 
مكانة ودور ا

حلفاظ 
الدروز في ا

على الدعوة الدرزية 
س االستيطان 

وتأسي
في الشرق األوسط.  

السيادة الدرزية

)األمير السّيد( 
بحتر التنوخي، األمير 

ضاد.  
مع

موقع اإلمارات الدرزية
والقرى الدرزية املركزية في كّل إمارة 

حلفاظ على الطائفة
ودورها في ا

مميزات فترة اإلمارة التنوخية ودور 
حلفاظ على الطائفة 

صيات درزية في ا
شخ

في الشرق األوسط. 
مميزات 

صا ويفسروا 
صو

مثال: يحللون ن
الفترة التنوخية.

صل التنوخيني وتاريخ استيطانهم في جبل لبنان 
- يفهمون أ

س مكانة الدعوة في لبنان.
ودور حكم التنوخيني في تأسي

صالح بن يحيى، ابن 
صا ملؤرخني دروز مثل 

صو
- يحللون ن

سباط وآخرين. 
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ضوع
املو

صطلحات/ 
م

صيات
شخ

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو
فترة حكم االمارة املعنية

س، 
حملافظة، تأسي

ا
الوحدة. 

فخر الدين املعني، الست 
نسب. 

صيات 
مميزات اإلمارة املعنية، دور شخ

درزية للحفاظ على الطائفة وتطويرها 
ممّيزات اإلمارة املعنية. دور فخر الدين املعنّي الكبير ومساهمته 

صالح الطائفة الدرزية في املجالني االجتماعي والثقافي. 
ل

ف املتباينة حول فخر الدين املعني الكبير 
مثال: يحللون املواق

حلفاظ على القرى 
وسياسته في توسيع االستيطان الدرزّي وا

الدرزية في الشرق األوسط. 

- فترة حكم اإلمارة 
الشهابية

صراع، 
انقسام، 
صال. 

انف
صيات: بشير 

شخ
الشهابّي، بشير جنبالط، 

س، الست 
الست حبو

نايفة. 

مميزات اإلمارة الشهابية
س في 

دور بشير جنبالط والست حبو
التطوير الثقافّي واالجتماعّي.

حلكم إلى الشهابيني كان أزمة في تاريخ الطائفة 
انتقال ا

صر( 
)التن

حلكم الى الشهابيني كان أزمة في تاريخ الطائفة 
انتقال ا

صر( 
)التن

حلكم األجنبّي 
مقاومة ا

في سوريا ولبنان
حترير، 

صراع، 
احتالل، 

ض، 
التشّبث باألر

الشجاعة والبطولة. 

ش. 
سلطان باشا االطر

األمير شكيب أرسالن

دور الدروز في مقاومة االعتداء األجنبّي 
على سوريا ولبنان للحفاظ على الدين 

ومتّيز الطائفة الدرزية. 
تطّور املناطق الدرزية واندماج الدروز 

فيها.
ضال ألجل 

ف الدروز ودورهم في الن
مواق

ضد االنتداب 
استقالل سوريا ولبنان 

ش حول إذا كان هذا نابعا 
الفرنسّي والنقا

من اإلميان الدرزّي )الشجاعة، البطولة، 
ض وما شابه( 

التشّبث باألر

صيات من الدروز في العمل من أجل الطائفة  
دور شخ

مثال:
ش في قيادة الثورة في 

- يقيمون أعمال سلطان باشا األطر
جبل الدروز والعمل الستقالل سوريا وتقوية العالقة بني الطائفة 

ف األخرى في سوريا. 
والطوائ

صية سلطان 
صا كتبت حول شخ

ص
صائد وق

- يحللون ق
ش 

األطر
صا من كتابات األمير شكيب أرسالن.

صو
- يحللون ن

ي 
ثان

 ال
ع-

ساب
ال

شر
ع
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ف السابع-الثاني عشر
صفو

ممّيزات واندماج” ل
تابع محور رقم 5: نشوء الطائفة الدرزية “

ف
األهدا

ساهمت في خلق 
ف القرن العشرين ويفهمون العوامل التي 

ص
سرائيل منذ نهاية الدعوة حتى منت

ستيطان الدرزّي في إ
يفهمون التغّيرات التي طرأت على اال

ف من إقامتها. 
 التغّيرات وترك القرى التي أقيمت بعد الدعوة والهد

ضوع
املو

صطلحات/ 
م

صيات
شخ

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو

الطائفة الدرزية في إسرائيل
استيطان الدروز في إسرائيل. 

التغّيرات التي طرأت على االستيطان 
ض إسرائيل منذ نهاية 

الدرزّي في أر
الدعوة حتى إقامة دولة إسرائيل. 

القرى الدرزية في إسرائيل

الساحل، الشاغور، 
جلليل، الكرمل. 

جلبل، ا
  ا

القرى الدرزية في إسرائيل في نهاية فترة الدعوة 
حلادي عشر( وأسباب سكن الدروز في هذه 

)القرن ا
األماكن. 

- التغّيرات التي طرأت على االستيطان الدرزّي:
جلديدة التي أقيمت في 

القرى التي ُهّجرت والقرى ا
ض إسرائيل وأسباب هجر القرى وإقامة قرى 

أر
جديدة.
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ف السابع-الثاني عشر
صفو

مميزات واندماج” ل
تابع محور رقم 5: نشوء الطائفة الدرزية “

ف
األهدا

صادية التي طرأت عليها منذ نهاية القرن العشرين ومدى تأثيرها على الطائفة 
سرائيل والتغيرات االجتماعية واالقت

يفهمون مبنى الطائفة الدرزية في إ
الدرزية. 

تغّيرات في مبنى ووظيفة العائلة.  
 -

التغّيرات في مكانة املرأة. 
 -

التغّيرات في التربية والتعليم والعمل. 
 -

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات / 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
عا

التغّيرات االجتماعية 
صادية

واالقت
عائلة بطريركية )السلطة لألب(، ، 
َحمولة، زراعة تقليدية، تربية، عمل 

حلمولة 
مبنى املجتمع الدرزّي ودور العائلة وا

في الطائفة،
مثال:  

يقومون بوظيفة بحث عن مبنى الطائفة 
حلمولة في 

الدرزية بشكل عام وعن جذور ا
ص. 

الطائفة بوجه خا

حلمولة
التغّيرات في مبنى ووظيفة ا

- يبحثون التغّيرات في مبنى العائلة ومكانة 
املرأة وتأثير هذه التغّيرات على الطائفة الدرزية: 

حلياة والتربية والتعليم.
مستوى ا

- يحللون تغّيرات القرن العشرين التي طرأت 
حلمولة ونتائج ذلك على املجتمع. 

على ا

ي 
ثان

 ال
ع-

ساب
ال

شر
ع
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ف السابع-الثاني عشر
صفو

مميزات واندماج” ل
تابع محور رقم 5: نشوء الطائفة الدرزية “

ف
األهدا

يدركون األهّمّية اّلتي يوليها الّتراث الّدرزّي النخراط أبناء الّطائفة الّدرزّية في البيئة اّلتي يعيشون فيها.
ضارة وتاريخ الّشعب اليهودّي.

ني الّتراث الّدرزّي وح
يفهمون العالقة ب

.
نْ سرائيلّيني

سرائيل، التزامها للّدولة واندماجها في الّدولة واملجتمع اإل
يفهمون ويدركون مكانة الّطائفة الّدرزّية في إ

حلقوق املدنية للدروز. 
مبا في ذلك املساواة في ا

سرائيل 
ضائية للطائفة الدرزية في إ

يفهمون املكانة الق

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو
عالقات الطائفة الدرزية 
ف األخرى في 

مع الطوائ
القرى املختلفة.

عالقة
جليرة

حسن ا
ف 

تشجيع العالقات الطيبة مع الطوائ
ضرورة تقوية العالقة معها. مثال: 

املختلفة و
- يبنون برنامجا لتقوية العالقات بني 
ف 

الشبيبة من الطائفة الدرزية والطوائ
املختلفة.

حلفاظ 
-  يشرحون ملاذا يتوّجب على الّدروز ا

حتكمهم.
على عالقات طيبة مع الّسلطة الّتي 

- يناقشون العالقات التي سادت بني الدروز 
ف األخرى في فترة االنتداب 

واليهود والطوائ
البريطانّي وعشية قيام الدولة .

ضوعها العالقة بني 
- يقومون بوظيفة بحث مو

ف األخرى.
الدروز وبني الطوائ

ف في 
- يناقشون تطوير العالقات بني الطوائ

القرية التي يعيشون فيها.
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ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج فعاليات
محتويات و

سع
سابع - تا

ف 
صفو

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو

العالقة بني الّتراث الّدرزّي 
ضارة وتاريخ الّشعب 

وح
اليهودّي

مكانة الّطائفة الّدرزّية في 
إسرائيل، التزامها للّدولة 

وندماجها في ملجتمع 
االسرائيلي

والء، التزام، محافظة على ثقة 
متبادلة، انخراط ومشاركة

صادر تتحدث عن العالقة 
- يبحثون عن م

ضارة وتاريخ الّشعب 
بني الّتراث الّدرزّي وح

اليهودّي 
- يناقشون هذه العالقة وتأثيرها على الّتراث 

الّدرزّي 

ًصا تتحّدث عن العالقة بني 
صو

- يحلّلون ن
الّدروز واليهود في القرن العشرين

- يناقشون انخراط الدروز في مجاالت الدولة 
ضون 

املختلفة وفي املجتمع اإلسرائيلّي ويعر
أمثلة لذلك 

-  يناقشون مكانة الّطائفة الّدرزّية في 
إسرائيل، حقوقها وواجباتها والتزامها للّدولة 

وطرق اندماجها فيها.

ضائية للدروز في 
املكانة الق
إسرائيل 

ضائية للدروز في 
- يناقشون املكانة الق

إسرائيل وأهمية إعطاء استقاللية للمحاكم 
صية

الشرعية في األحوال الشخ
ضوع املساواة املدنية للدروز 

- يناقشون مو
في إسرائيل في املجاالت املختلفة وكيفية 

ضوع.
التعامل مع هذا املو

ضائية للدروز في إسرائيل وأهمية 
املكانة الق

إعطاء استقاللية للمحاكم الشرعية في األحوال 
ضوع املساواة املدنية:

صية ومو
الشخ

في خدمات الدولة
خلدمة العسكرية 

في ا
صاد واملجتمع

في االقت
في الثقافة والفنون

ي 
ثان

 ال
ع-

ساب
ال

شر
ع



52

ف السابع-الثاني عشر
صفو

مميزات واندماج” ل
تابع محور رقم 5: نشوء الطائفة الدرزية “

ف
األهدا

صة فيما يتعلق 
جنمت عنها خا

ضالت التي 
حلادي والعشرين واملع

جلاليات الدرزية املختلفة في القرن ا
سرائيل وفي ا

- يعرفون جوانب الهوية الدرزية في إ
صية والطائفية. 

بالهوية الشخ
حلداثة(

ضة )التقاليد وا
ني تتخللهما قيم ومعايير متناق

صعوبات التي يواجهها األفراد في الطائفة والتي تنجم عن انتماء مزدوج لدائرت
- يفهمون ال

حلديث.
حلفاظ على الهوية الدرزية ومن جهة أخرى االنخراط في املجتمع ا

صعوبات: ا
ف بشأن الهوية واالقتراحات للتعامل مع ال

- يتخذون مواق
ضية الهوية. 

ني وجدد يتناولون ق
ني دروز تقليدي

ف مؤرخ
- يفهمون مواق

ساهموا في التعبير عن التراث الدرزّي 
سيقا 

ني دروز في النثر، الشعر، املسرح، املو
- يعرفون أعمال إبداعية ملبدع

ني دروز  في مجاالت اإلبداع املختلفة عربيا وعامليا. 
- يقّومون مساهمة مبدع

ضوع
املو

صيات
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج 
محتويات و
فعاليات

سابع - 
ف 

صفو
سع

تا

مناذج فعاليات
محتويات و

شر - ثاني عشر
ف عا

صفو

أن تكون درزيا في املجتمع 
ضية الهوية الدرزية. 

حلديث، ق
ا

- مركبات الهوية.
ف

صعوبات في تعري
 -

الهوية الدرزية. 

هوية دينية، هوية إثنية، هوية ثقافية، هوية 
مدنية، هوية قومية. 

كتابات ملؤرخني دروز يناقشون فكرة الهوية:
جنالء أبو عز 

صالح بن يحيى، ابن سباط، 
الدين، وسواهم. 

ضالت التي تتعلق بالهوية 
مكّونات الهوية الدرزية، املع

حلياة املختلفة.
وتواجه أبناء الطائفة الدرزية في ميادين ا

مثال:
صية، عائلية، إثنية، مدنية 

يحللون مكونات الهوية )شخ
وقومية( ويقدمون أمثلة لكّل مكّون
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ضوع
املو

صيات 
شخ

صطلحات/ 
م

مناذج 
محتويات و
فعاليات

ف السابع-
صفو

سع
التا

مناذج فعاليات
محتويات و

شر- الثاني عشر
ف العا

صفو

ضالت تتأتى 
صعوبات ومع

صدام بني التقاليد 
نتيجة ال

حلداثة، التدّين والعلمانية، 
وا

حملافظة واالنغالق مقابل 
ا

الليبرالية واالنفتاح العائلة 
حلديثة.

 األبوية والعائلة ا

جالية، املؤمتر الدرزّي. املهجر، الثقافة، 
حلداثة، عوملة، 

حملافظة، ا
ّف، ا

مؤّرخ، مؤل
جلذور. 

ضياع واالبتعاد عن ا
الفردية، ال

حملافظ والبطريكّي )األبوّي( 
ضالت التي تواجه املجتمع ا

املع
امللتزم بِقَيم الدين وحياتها في محيط ليبرالّي مفتوح

مثال:
ض اإلشكاالت التي تواجه مجتمعا دينيا 

ف تستعر
- يعّدون وظائ

تقليديا في محيط ليبرالّي حديث وإيجاد حلول. 
صحافيني، 

صا إبداعية لكتاب دروز، مؤرخني، 
صو

- يحللون ن
حمليط الذي 

صعوبات التي تواجههم في ا
ورجال فكر وما هي ال

يعيشون فيه. 
ضالت التي 

- يعثرون على حلول وسبل للتعامل مع املع
ف 

حلفاظ على الهوية الدرزية وما مييزها وكي
اختاروها وسط ا

حلفاظ على الهوية من جهة واالندماج واإلبداع 
ميكن بواسطتها ا

والعمل داخل مجتمع مدنّي غربّي حديث من جهة أخرى.  
جلاليات الدرزية في املّْهَجر 

ف بحث حول ا
- يعدون وظائ

)أوروبا، أمريكا، أفريقيا، أستراليا( بدءا من القرن التاسع عشر. 

اإلبداع الثقافّي في املجتمع 
الدرزّي

- النثر، الشعر
- املسرح
املوسيقا

أعمال أدبية مختارة لبهيج تقي الدين، 
خلشن، سميح القاسم وأدباء 

فؤاد ا
دروز إسرائيليني آخرين. 

أعمال أدبية مختارة ملبدعني دروز في مجال النثر، الشعر، 
املسرح، املوسيقى، الرسم، النحت، والتعبير عن قيم من التراث 

الدرزّي في هذه األعمال. 
مثال:

يحللون أعماال إبداعية ملبدعني دروز، على االقّل واحد من كّل 
مجال إبداعي، النثر، الشعر، املسرح، موسيقا، رسم ونحت

ي 
ثان
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