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  الفصل األول

  مقدمـةال

  : ابن خلدونمقدمةفي " الحضارة"     جاء في تعريف 

 في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من لحضارة إنّما هي تفنٌّنوا  [...] 
تنتقل الحضارة من  [...] المطابخ والمالبس والمباني والفرش واألبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله

ت الدول السالفة إلى الدول الخالفة فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمّية وبني العّباس وانتقل
 بني أمّية باألندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العهد وانتقلت حضارة بني حضارةُ

العّباس إلى الديلم ثّم إلى الترك ثّم إلى السلجوقّية ثّم إلى الترك المماليك بمصر والتتر بالعراقين وعلى 
الترف والترف من توابع قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة إذ أمور الحضارة من توابع 

الثروة والنعمة والثروة والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة فعلى نسبة الملك 
دار الفكر، ، المقدمةابن خلدون، (ده صحيحا في العمران يكون ذلك كلّه فاعتبره وتفهمه وتأمله تج

  ).137 -136 ص ،.ت.د
ز انتماءه ووقوفه عند ما اختطَّ ازدهارها باإلحاطة والتأمل هي جميعها عناصر تعّزرته، معرفة التلميذ العربي لحضاإنَّ 

زت هذه الثقة وذاك التصور صار انفتاُح هذا التلميذ على اآلخر أمًرا فإذا ما تعّز. بها وثقته ، وتصقل تصوَُّره لنفسهالقومي

   . اآلخر المختلف، والتسامح والتعّددّية الحضارية وقبولومن جملة هذا االنفتاح تنمية القيم اإلنسانية،. ال بدَّ منه

 تتمثّل في تنمية الهوية بمحاورها الحضارية، الثقافية، إحدى المهام األساسية للمدرسة  بأنَّ العميقإيماننا     خروًجا من 

. ًءا من منهج النواة اإلسالمية والتراث جز- والجماعية لدى التالميذ، فقد شكّل موضوع الحضارة العربية،الشخصية

 –بادر قسم تخطيط وتطوير المناهج التعليمية في وزارة التربية والتعليم إلعداد منهج للحضارة العربيةولذلك، فقد 

اإلسالمية والتراث باعتبارهما موضوعا دراسيا مستقال في المدارس العربية يشمل فصوال مختارة من حضارة العرب 

  . دهوتراثهم قبل ظهور اإلسالم وبع

بيد  حضارة العربية اإلسالمية والتراث؛ل عرَضتْ لمناهج     وال بدَّ لنا من اإلشارة في هذا المقام إلى وجود عدٍد من ال

  :أنَّ هذه المناهج

  .لتراثيِّ لدى التالميذ وان الحضاريِّخ الوعيْيينشدان ترسيموضوع الحضارة والتراث بعمق وتوّسع  لم تتناول. 1

 التالميذ في كّل مرحلة تعليمية، يتالءم مع أعمارِ منهجّي بأسلوب علمّي البية المواد وفقًا لهذه المناهج غّرسَدلم تُ. 2

  . دون دراسة حضارتهم وتراثهم كما يجدر بأبناء جيلهم التالميذ العربوقوفُ ذلك فترتّب على
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 ".اللولبية" و"التتابع: " بمبدأين أساسيين هماالتزاٌم"  اإلسالمية والتراث-الحضارة العربية"هج من     وكان لنا في إعداد 

 يتالءم وبماانتقال التلميذ من صفّ إلى صفّ أعلى ين التعليمية والمفاهيم المقترحة لدى  دائرة المضامساَع اتِّوهذا يعني

  . المراحل التعليمية المختلفةتواكبضمن رؤية شمولية للموضوع وذلك كي ننضجه، و

  .حصة أسبوعية واحدة، يوصى بتخصيص ةالتاسعة وحتى  الثانيفي الصفوفنهج الم     عند تطبيق 

  : بمستوى أربع وحدات تعليمية موّزعة على النحو التالي) الثاني عشرمن الصف العاشر إلى(منهج المرحلة الثانوية أعّد 

  .شاملة حول حضارته وتراثه أساسية و معلوماٍتب التلميذَِس وتشمل الموضوعات األساسية التي تُك،وحدة إلزامية واحدة

  : هيثالث وحدات اختيارية للتوّسع

  .الفنون العربية اإلسالميةوحدة االختيارية األولى، تتناول ال

  .راث العلمّية والتّالوحدة االختيارية الثانية، تتناول  الحياة االقتصادّي

  . حدة االختيارية الثالثة، تتناول التراث الشعبيالو

 ساعات إضافية 10 ساعة تعليمية و 80:  ساعة موّزعة على النحو التالي90 خصصت ة تعليميَّةكل وحد لتدريس مواد

  )طرائق وأنشطة تعليمية: انظر الفصل الثالث(تخّصص لفعاليات وأنشطة متنوعة 

 .وغيرها ، واللغة العربية،ين والّد،كالتاريخيرتبط وثيقًا بمواضيع تعليمية أخرى  أّن موضوع الحضارة والتراث ال شك 

 عند :ومثاال عليه. ، لدى تناول المضامين التعليمية للمنهج، على الجوانب الحضارية والتراثية، تّم التركيزوبهذه الرؤية

 ال في كون المدينة مركًزا للحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وع المدن اإلسالمية ينبغي التوسع فيدراسة موض

  .   غرافية أو السياسيةالجوانب التاريخية أو الج

  :يشتمل المنهج على     

  . للمنهج كلهالتصّور الفكري للمنهج ، ويتضّمن الفرضيات األساسية واألهداف التي تشكّل قاعدةً •

المواضيع التعليمية األخرى، كالتاريخ وات التعلّم، وُأبرزت عالقتها بسنل وفقًاوّزعت الموضوعات التعليمية،  •

  .يةوالدين واللغة العرب

، وبناء تطوير ثقافة التفكير في الصف وخارجهة تعليمية تالئم تطبيق المنهج ومن شأنها عرض لطرائق وأنشط •

  . المتعلم ذي التوجيه الذاتي المستقّل المسؤول والمبادرشخصية

 .  عرض طرائق وأدوات تقييم متنّوعة •
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 مصادر ومراجع أساسية في الموضوع •

  

  الفرضيات األساسية
مجمل اإلرث االجتماعي ومحّصلة النشاط المعنوي والمادي : رحب، من جملة ما يدّل عليه صطلحم" الحضارة " •

  .لمجتمع معين ي والقيمدي في النتاج الذهني والروحي والفكري والعلمي واألدبي والمامتجسدا

. ال الالحقة ثقافي وحضاري وعلمي وفنّي وأدبي لألجيلف من إرٍثمصطلح يعني كّل ما خلّف السَّ" التراث " •

  .ويشمل العادات والتقاليد والقيم واألطعمة واللباس واألخالق وغير ذلك

والمجتمعات المختلفة التي أقاموها، وفي النشاطات  الحواضرسالم حضارة خاصة تمثّلت في أنشأ العرب قبل اإل •

 مع بكة من الصالتوكان لهذه الحضارة ش. والنظم التي شملت جميع النواحي المادّية والروحية والفكرّية

  .عصوًرا طويلة بعد ظهور اإلسالم  التي جاورتها بما أفرز تالقًحا حضاريا امتّدالحضارات األخرى

نتاٌج للتنوع والتمازج بين العرب  إنَّها. شديدة التميز مالمَح وا فريدة، روًحتمتلكالحضارة العربية اإلسالمية  •

لتي دخلت تحت لواء الدين اإلسالمي، فكّونت في ارتباطها مًعا حضارة وأبناء الفئات الدينية والعرقية المختلفة ا

  . مزدهرة يشد اإلسالُم وثاقها

 من مصادر ُوضعما ُيضاف إلى ذلك  القرآن الكريم والسنة النبوّية الشريفة، هو قوام البناء الحضاري للمسلمين  •

 .ق وغير ذلك اإلسالم، كالمروءة والكرم والوفاء والصدوشريعةحضارّية تتماشى 

هذه الحضارات . اليونانية والفارسية والبيزنطيةالناشئة بالحضارات التي سبقتها ك الحضارة اإلسالمية تأثرت •

 .رياضيات وغيرها وطبٍّ وفلسفٍة منوغيرها شكّلت مصادر أساسية لتطّور العلوم العقلية في اإلسالم 

وقد تمثلت آثار . العلمي وروح البحث واالستقراءهج بالمن في وصف عام العربية اإلسالميةاتسمت الحضارةُ  •

 . وغيرهاالطّب والفلك والرياضياتميادين يما حققه أبناء هذه الحضارة في  فهذا الوصف

. مية إلى األمم والشعوب المختلفةغة العربية على مّر العصور أداة أساسية لنقل الحضارة العربية اإلسالشكّلت اللُّ •

 ركائز الحضارة  أساسيةً منية اإلسالمية جزًءا من الحضارة العالمية وركيزةً الحضارة العربتغدو هكذا

  .اإلنسانية
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 عرفتها فترات الضعف واالنحطاط التي رغم اإلسالمية على ازدهارها وتطّورهالحضارة العربية حافظت ا •

 .الدول اإلسالمية

  األهداف
  .واألماكن التي ازدهرت فيهاتراث  اإلسالمية وال- الحضارة العربية نشوءتأريخالتعّرف على ) 1

  :التالميذ

  .اإلسالمي -العربي يتعّرفون على مراحل تطّور المجتمعات اإلنسانية، بما في ذلك المجتمع  .1

  .  اإلسالمية من الناحية الجغرافية-يتعّرفون على مراكز نشوء الحضارة العربية  .2

هذه النظم تتضمن مناحَي . ة العربية اإلسالمية المختلفة في تشييد الحضار والنظماألنشطة  دوريتوقفون عند .3

  . والثقافية واالقتصادية، واالجتماعية،ة والفكرّي،وحية والّر،الماديةالحياة المختلفة 

 ، العرب تطلّب تفاعال بين حضارات متنوعة لشعوب عدة أبرزهمبية اإلسالمية بناء الحضارة العر أنَّيدركون .4

 .ر وغيرهمالبربوالهنود، والترك، والفرس، و

توطيد دعائم الحضارة العربية اإلسالمية ما كان ليتسنى للعرب لوال ما ُعرف عنهم من انفتاحٍ على  يفهمون أنَّ .5

  .  حضارات الشعوب األخرى وقدرة فريدة على التبادل الثقافي المرن

ويتنوع هؤالِء، . يةطائفة من األعالم العرب ممن أسهموا في النهوض بالحضارة العربية اإلسالميتعّرفون على  .6

 .من حيث االنتماُء الديني، بين مسلمين ومسيحيين ويهود وصابئة

  

  لة بين التلميذ وحضارته العربية، وترسيخ انتمائه إليها الصِّ تعزيز)2

  .الحضارة والتراثالمتداولة عند النظر في مصطلحات وال المفاهيم يتوقف التالميذ عند أبرز -1

  . في تطّور الحضارة البشريةعلى محور اإلسهام اإلسالمية -عربيةيقّيمون إنجازات الحضارة ال -2

ي اعتزاز بالماضوفكًرا ناقًدا ينطلق من  ةً،عياو  يتطلب منهم رؤيا الحضارة والتراثيدركون أن النظر في مسألة -3

  .اختيار ما يخدم تقّدم المجتمع وازدهاره، فضال عن الحاجة إلى تقوقع فيهدون ال

   اإلسالمية والتراث –نساني للحضارة العربية إبراز الوجه اإل) 3

  التالميذ
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  .ِقرى الضيفوالكرم، والتسامح، والِحلم، والعفو عند المقدرة،  ك، القيم العربية اإلسالميةيدركون عميقًا معاني -1

نسان لبناء اإل في نشر الوعي والتقّدم الحضاري الهادفين ةٌ أساسّي اإلسالمية أداةٌ- يدركون أّن الحضارة العربية  -2

  .والمجتمع

في أي حقبة زمنية تشكل جميعها مورًدا ثرا يصب في أي مجتمع أو الرقّي والفكر واإلبداع الحضاري  يفهمون أنَّ -3

  .في الدائرة األوسع للتراث اإلنساني العام

  .يدركون ويقّيمون مكانة المرأة في المجتمع العربي اإلسالمي -4

  .والهوية العربية الجماعيةلشخصية تنمية الهوية ا) 4

  التالميذ

  . إسرائيل هو جزء من تراث الشعب العربي الفلسطيني دولةيعرفون أّن تراث األقلية العربية في -1

  .يتعّرفون على مقّومات التراث الشعبي، ويعون أهمية المحافظة عليه ونقله إلى األجيال الالحقة -2

  .انب المشرقة في حضارتهمالجوقتهم بأنفسهم من خالل وقوفهم عند يعّززون ث -3

  .ا من أركان الحضارة والهوية القومية والثقافية ركنًا أساسياللغة العربية باعتبارهايحترمون  -4

 

  .  المتعلّم ذي التوجيه الذاتي المستقّلبلورة شخصيةتطوير مهارات التعليم الرامية إلى ) 5

  التالميذ

 وغير ،تنترنإلوسائل تكنولوجية متنوعة، شبكة اوبة،  مكتانصوًص: يستعملون مصادر المعلومات المختلفة -1

  .ذلك

/ المشاهدة والمراقبة، إجراء مقابلة، قراءة وتحليل خرائط: المعاصرة مثل ون أساليب البحث العلميليستعم -2

  .رسوم بيانية، وغير ذلك/ جداول

اتخاذ موقف مبّرر،  جة معلومات،معال:  معلومات جديدة مثلينةنَْبِليتعلّمون مهارات التعلّم والتفكير المطلوبة  -3

  .تفكير متعّدد االتجاهات، تفكير ناقد، طرح أسئلة، طرح فرضيات، تقييم وغير ذلك

يطّورون مهارات العمل في مجموعات كالتعاون، اإلصغاء، تقّبل آراء اآلخر، المناقشة واإلقناع، صياغة  -4

  .، النقد الموضوعي وغير ذلكمردود
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  التعليميةالمضامين :  الفصل الثاني
  

  
 منهاج الصف الثاني

   
االرتباط 

ب 
ف
األهدا

 

االرتباط  نشطة المقترحةاألوفعاليات ال  واألعالماالصطالحات المضامين ةالموضوع
بمواضيع 
 أخرى

ص
ص
لح
د ا
عد

 

الطبيعة   . أ
آمصدر 

لسّد 
حاجات 
 .اإلنسان

  .مغارة، حجر صّوان، نار
  
 

 بهدف التعّرف على القريب  جولة في المحيط -
 يحّك  التالميذ حجري صوان  :المواّد الخام

  .ليكتشفوا مصدر النار
  . مشاهدة فيلم عن حياة اإلنسان القديم-
 

مهد   1.1  2 
الحضارة 
 ونشأتها

الموقع   . ب
الجغرافي 
وأثره في 
الحضارة 
 .المحلية

  .قصب، سالل: العيون
  .حضارة الري: البساتين
 ُيأخشاب، رْع: الوعر
  .الماشية

 

دوات صنعها اإلنسان أل نماذج استعراض    -
قطف الزيتون،  /ّدجسالل، أدوات : في محيطه

  ...حبل، حجارة
 في صناعة بعض  هذه المواداستخدام    -

 سلة من عيدان ُلْدعصا للراعي، َج: األدوات
مكانس من نبات  تحضيرالقصب، 
 .إلخ...المكانس

األشغال 
 اليدوية

2 

الحضارة  4.2
العربية قبل 

 اإلسالم

ادات والقيم الع
االجتماعية، 

وانعكاسها في 
 .الحكايات

  م، نار الضيافة، الوفاءالكَر
 .حكاية، مثل شعبي

    التعّرف على  قصة المثل عن آرم حاتم -
  .الطائي

     التعّرف على قصة  المثل عن وفاء -
 .السموأل

 2 اللغة العربية

الحضارة  2.2
 العربية

 الفن خصائص
 .اإلسالمي

مسجد، المئذنة، القبة، ال
 زخارف نباتية، الخّط

  . في المصطلحاتورد    عرض صور لما -
 .    عرض صور آليات قرآنية بخطوط مختلفة-

الدين اإلسالمي 
 والرسم

2 
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 العمرانّية ميزاته   زيارة مسجد والتعرف على -  . العربي اإلسالمية
 .الفنيةو

الدين  1.3
 اإلسالمي

يل، وحي، المالك جبرائ .القرآن الكريم
 .القرآن الكريم

    يتحدث التالميذ عما سمعوا في بيوتهم عن -
  .المالئكة

    ترّآز المعلمة على المالك جبرائيل و إنزال -
القرآن الكريم على النبي محمد صلى اهللا  

 .عليه وسلم

 1الدين اإلسالمي

الدين  1.3
 المسيحي

: العهد القديم، العهد الجديد .الكتاب المقدس
 .وأعمال الرسلاألناجيل 

      يتعرف التالميذ على أقسام الكتاب المقّدس-
    يتعّرف التالميذ على أسماء بعض تالميذ -

  .السيد المسيح وأعمالهم
   

 1 الدين المسيحي

الديانات  1.3
السماوية 

 الثالث

األعياد الرئيسية 
 .ودالالتها

الفصح :  اليهودية
  .والُعرش
الميالد :  المسيحية
  .والفصح

.الفطر واألضحى: سالماإل

  :     يتعّرف التالميذ على-
رش لدى يد الععومناسبة عيد الفصح . 1

  .)عادات وتقاليد(وطقوس االحتفال .اليهود
مناسبة عيد الميالد والفصح لدى المسيحيين .2

  ).عادات وتقاليد(وطقوس االحتفال 
 بة عيد الفطر واألضحى لدى المسلمينمناس. 3

  ).دات وتقاليدعا(طقوس االحتفال و
. 

لدين، األشغال ا
اليدوية، واللغة 

 .العربية

2 

 /محراث، منجل، فأس .الحقل وأدواته.  أ
 .منكوش، دلو، جاروشة

  .    إحضار هذه األدوات وعرضها -
  .    آتابة أسماء هذه األدوات ووظائفها-
 .    رسم بعض أدوات الفالح-

1.3  
  

الحضارة 
 المادية

   

  
األشغال 
  رسماليدوية وال

  

2 
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وم، قّد، منشار: ارّجالّن.  أ.الِحرف والمهن. ب
  .إلخ...خزانة

حجر ومطرقة، : اءّنالَب. ب
  .دار
/ مطرقة وآور: الحداد.  ج

 .ُمنفاخ، منكوش، شاآوش

 تعّلم أناشيد وقصائد عن أصحاب المهن -
  .وأعمالهم

مهن   عرض بعض أدوات العمل ألصحاب ال-
  .المختلفة

 . زيارة ورشة عمل-

، الموسيقى
 اللغة العربية

    
األسرة نواة   . أ

  .المجتمع
  
  
 

 أب، أم، أخ، أخت، جد، 
جدة، عم، عمة، خال، 

  .خالة

 األسرة، وبناء ألبوم لهذه     جمع صور ألفراد-
  . مرتبة من األب واألم ثم األوالدالصور

بهذه الصور في تشكيل شجرة  االستعانة    -
  .العائلة

 . لعبة األدوار،تمثيللعبة     -

 المجتمع 1.1

  العائلة آجزء.  ب
      من المجتمع 

  ، العام
.    ومراحل تكّونها

 خطوبة، زواج، عرس، 
 .دربكة، دّف، زغاريد

اسم : مل العناصر التالية    تعبئة بطاقة تش-
  .لطرفي األب واألم  ،الحمولةالعائلة، اسم 

  . لحفل زواج أو خطوبة فيديوتسجيل  مشاهدة -
 . وجمعها  تسجيل زغاريد من نساء البلدة -

الموسيقى 
 واألشغال

2  

لعبة الحجلة، نط الحبلة،  .األلعاب الشعبية.  أ
 .البنانير ،الغميضة

    ممارسة بعض األلعاب المذآورة بعد -
  .التعّرف على قوانين اللعبة

 

 ثالترا 4.2
/  الشعبي

  الفولكلور
  األزياء  . ب

 .     الشعبية
عباءة، عمامة، منديل، 
شروال، قمباز، حطة 

 .فستان، تنورة وعقال،

    عرض نماذج لهذه األزياء وارتداء ما يحلو -
  .التقاط الصور، ثم  منهاللتالميذ

  .               رسم بعض األلبسة -    
  اللباس القديم والحديث أنماط مقارنة بين   -

 .وما يدل آل منها

  الرياضة
  
  

الفنون 
  واألشغال

  
  

   العربيةاللغة

12  
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  العادات    . ج
 .     والتقاليد

 ،تعاون، احترام الكبير
عيادة المرضى، المشارآة 

 .في األفراح واألتراح

ة إلى الصف وإجراء مقابلة معه /    دعوة ُمسن-
  . حول بعض العاداتمعها/ 

  .    تعّلم عبارات التهاني والتعازي-
لعبة (    ممارسة بعض عادات تقديم التهاني -

 ).األدوار
  .المطبخ وأدواته.  د
 

طحين، عجين، فرن، قهوة 
  .سادة وحلوة

دست، مقالة، طنجرة، 
  .لجن، قدر

      عرض بعض أدوات المطبخ المستعملة-
    يقوم التالميذ بعجن الطحين وتساعدهم -

  .المعلمة على خبزه في الفرن
التالميذ أسماء المواد واألدوات     يكتب -

 .المستعملة في مطابخهم
حكمة،  نكتة، مثل، لغز، .األدب الشعبي.  هـ

 .حكاية
  . ذويهمعنحكم  ال واألمثال    يجمع التالميذ -
    يكتب التالميذ بعض هذه األمثال والحكم -

 ُيعرض في الصف ضمن ورق مقّوىعلى 
  .زاوية خاصة باألمثال

 .التالميذ النكات واأللغاز  يتبادل -
أدوات   . و

  الغناء 
 .    والموسيقى

/ شبابة، ناي، يرغول
مجوز، دّف، دربكة، 
 .طبلة، ربابة، سمسمية

  :    عرض أصناف أدوات موسيقية-
  / يرغولشبابة، ناي، : أدوات النفخ.  1     

  .          مجوز
دّف، دربكة، : اإليقاع/ الضربأدوات .  2     

  .طبلة
  .ربابة، سمسمية: األدوات الوترية.  3     
   حسبيستعمل التالميذ بعض هذه األدوات    -

  .      اختيارهم
 .    رسم هذه األدوات-

  
  
  
  
  

   اللغة العربية 
  
  
  

الموسيقى 
 والرسم
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  الرقص  . ز
 .     الشعبي

دبكة، حرآة، خطوة، 
 .انحناء، تشابك األيدي

أو صور لرقصات ودبكات  /    عرض فيلم و-
  .رجال  ونساءل

قديمة ومعاصرة،     عرض فيلم لحفالت -
  .مقارنة بين النوعين

 .    يتدرب التالميذ على دبكة شعبية-

الموسيقى 
 والرياضة
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 منهاج الصف الثالث
ف
الربط مع األهدا

 

 مواضيعب االرتباط مقترحةالنشطة ألفعاليات واال  واألعالماالصطالحات المضامين ةالموضوع
  أخرى

ص
ص
لح
د ا
عد

 

مهد الحضارة 1.2 
 اونشأته

الطبيعة عامل في 
تحسين ظروف 

 .الحياة

جزيرة العرب، بالد 
.ن، الهالل الخصيبالرافدْي

       تعليق خريطة للشرق األوسط، وتحديد -
  :المواقع التالية عليها      
اليمن :  القديمةوأطرافهاشبه جزيرة العرب *

  .والحجاز
 دجلة العراق، نهري/بالد الرافدين*

  .والفرات
  .الهالل الخصيب*

     ُيسجل التالميذ أسماء هذه المواقع -
 .  في نشأة الحضارةأدوارها ويناقشون

  
  

 الموطن

  
  
2 

الحضارة العربية  4.2
 قبل اإلسالم

استسقاء، تغييث، آّي، . عادات وممارسات
 وتداوي ،حجامة تجبير،

 .باألعشاب

حول انحباس   منوعة    يجمع التالميذ  أقواال-
  .ءوأدعية االستسقاالمطر 

   التعّرف على  األعشاب التي تستعمل آدواء -
  .لألمراض الصدرية، لحصى البول والتجبير

 في الطب البديل للتحّدث اختصاصّي    دعوة -
عن استعمال األعشاب في عالج األمراض 

 .واإلصابات

  
 اللغة العربية

2 

الحضارة العربية  1.3
  اإلسالمية-

الدين وسيلة لتنظيم 
 .المجتمع

ة اإلسالمية،  الدعو
 صلى اهللا عليه الرسول

 .وسلم، الحديث الشريف

قسامه     زيارة مسجد القرية والتعّرف على أ-
  . الصالةوباحة، ة المئذنة، الميضأ: الوظيفية

  :     فهم معنى الحديثين التاليين -
  ألخيه ما يحبُّآم حتى ُيحبَّ أحُدُنال يؤِم*. "

  ".لنفسه
  ". ويدهِه من لساِناُسنَّ الَمِلالمسلم من َس  *  "

  
  
  
  

  الدين اإلسالمي
 

2 
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      مقارنة مفهوم هذين الحديثين مع تعاليم-
 .     الديانات األخرى

أهل الكتاب، جار، يتيم،  .قيم إنسانية الدين اإلسالمي 1.3
 . الوالدينإآرام

تعرض لقيم     قراءة آيات من القرآن الكريم -
نية ألصحاب ، وفضيلة المياسرة الديإنسانّية

: السماوية، بمثل ما تدعو إليه اآلياتالديانات 
وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي {

 اليتيم فال تقهر وأّما السائل فال فأما{؛ }أحسن
  .}تنهر

 من     تسجيل هذه اآليات وغيرها على لوحات-
وتعليقها في زاوية خاصة الورق المقوى، ثم 

 .في الصف

 1 الدين اإلسالمي

 المحبة، احترام الوالدين،  .قّيم إنسانية الدين المسيحي 1.3
 .التسامح

 لوصايا العشر على التالميذ،ل نسخ    توّزع -
 الوصايا الخاصة استخراج وُيطلب منهم

  ).10 من 7. (بعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان
    قراءة أقوال للسيد المسيح في هذا المجال، -

  .موعظة الجبلمن 
أحّبوا " وال السيد المسيح مثل ض أق تسجيل بع-

ثّم تعليقها في زاوية خاّصة في ..." أعداءآم
  الصّف

 

 1 الدين المسيحي

  
الديانات السماوية 1.3 

 الثالث
الرموز الممّيزة 
 .للديانات السماوية

  . الكنيس  ونجمة داود
  . الكنيسة  والصليب
 . المسجد  والهالل

  :يتعّرف التالميذ على
  .نجمة داود، الصليب، الهالل: لدينّية  الرموز ا-
      عرض صور لهذه الرموز، والتعّرف علي-

  .      معنى آل رمز، ومحاولة رسمه
مدرسة يهودية والتعّرف عن آثب    زيارة -

على الكنيس وتبادل المعلومات حول الرموز 
  .الدينّية الخاّصة بكّل طائفة

 2 الدين والرسم
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تاجر، خياط، سوق، بيع،  .حرف والمهنال الحضارة المادية 1.3 

 .شراء
 ًيسجل التالميذ أنواع التجار :التاجر.  أ

تاجر القماش، المعروفين لهم في محيطهم آ
تاجر الجملة، تاجر المفرق، تاجر 

  .جر اللحوم وغيرهاالخضروات، تا
ومنها التجار، ا تناولت يقرأ التالميذ قصًص    -

عليه  الرسول، صلى اهللا امتهان ما يخص
 ؛ قبل نزول الوحي عليهالتجارةوسلم، 

 صلى  زوجة الرسول، السيدة خديجةتجارةو
  .مااهللا عليه
  ط تقليدي لخيّاعرض صور: اطالخّي.  ب

       ولخياط عصري والمقارنة بين أدوات 
 اا وحديًث     العمل المستعملة قديًم

األشغال اليدوية 
 والرسم

2 

 دور  –األسرة  المجتمع 1.1
 في بناء دينالوال

 .األسرة

أسرة، أم، أمومة، أب، 
 .أبّوة، تربية، ُمسّن

يرسم آل تلميذ شجرة لعائلته البيولوجية،    -
  .وُيسجل أسماء أفرادها

 وحكايات عن دور    يجمع التالميذ أمثاًال-
، مثل  وإعالة األسرةتربية األبناءالوالدين في 

 "...األب جّنى واألّم بّنى"

 2 التربية

علت، : أعشاب برية .المطبخ وأدواته.  أ لتراث الشعبيا 4.2
  خبيزة، شومر، عّكوب ،

:  وبريةأشجار بيتية ، ثمار
عنب، تين، زيتون، غار، 

 . بلوط

 ما زالالتعّرف على النباتات البرية التي    -
إحضارها في مواسمها و اإلنسان يستعملها؛

  .إلى الصف
ت المأآوالت من هذه النباتاتحضير بعض    -

قلى، الممسلوق والعلت والعلت، والسلطة آال
إذا  ( مطبوخشومر، عكوبالبيض والعّجة 
، زعتر أخضر وفطاير مع زيت، )توفر

  .زعتر مطحون ومناقيش
 آتلك،  مختلفة النوع صابونإحضار فلق   -

1 األشغال
4 
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  . من زيت الغارةمصنوعال
الحديث عن إآليل النصر المصنوع من    -

  .، لديمومة خضرتهورق الغار
 

 
  الملبس   . ت

  والعادات
ة يع االجتما    

. 

. لباس الرجل التقليدي
. لباس المراة التقليدي

مالءمة اللباس للمناسبات 
 .االجتماعية المختلفة

  جمع نماذج من المالبس التقليدية، وتسجيل    -
  .أسمائها     

، ارتداء هذه المالبس التالميذ يجرب    -
بها في بعض  تمثيل أصحاويحاولون

  .المشي والجلوسسلوآياتهم في 
 وتمييز ،التعرف على ألوان هذه المالبس   -

 .فيهاالصاخبة األلوان الهادئة عن 

  األشغال
 

  األزياء   . ث
 .الشعبية     

، الزخرفة، التطريز
 .الموضة

  : ـِ   عرض نماذج ل-
  .لباس  تقليدي ولباس حديث *
بعض  أنواع تطريز على المالبس، وعلى *

، )الشراشف(آالمالءات  المنسوجات البيتية 
  .، وغيرها)القراني( وأغطية الوسائد

  .ماآنة خياطة قديمة* 
 

 األشغال اليدوية

    

  الحكايات   . د
 .الشعبية     

حكاية، قّص، سرد، تمثيل، 
  .مغزى

  جمع حكايات شعبية قديمة من آبار السّن، ثّم -
   .سردها أمام التالميذ

وحكايات شعبية ومناقشة     قراءة قصص -
  .المغزى منها/ العبرة

 .    تمثيل بعض هذه الحكايات-

 اللغة العربية
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  العادات. هـ
 .    والتقاليد

عادة، تقليد، تحية، وداع، 
 .انتشار

    يجمع التالميذ التعابير المختلفة للمناسبات -
  :التالية

  ةريتحية الصباح، تحية الظه: التحيات.  1
  ء وقبل النوم، التحية اإلسالمية      والمسا

  .     المعروفة
  الوداع، وداع أهل البيت، وداع األصدقاء، .  2

       وداع الغرباء، وداع العرائس ووداع 
  .     الموتى

  حيات على  يسجل التالميذ هذه الت -
 . ويعلقونها في الصفورق مقوى

 اللغة العربية

  
  الغناء   . و

 .     والموسيقى
ن مفرح، لحن ّص، لحَن

ون، حزين، الحّداؤ
ابات، مجليات الندَّ

العرائس، عازفو 
 .األعراس

  اء، قوالة، مجلية عروس وعازف دَّ    دعوة َح-
  .      مزمار إلى الصف

   نمط لكل    االستماع إلى تسجيالت -
  .     من األنماط المذآورة

  مقارنة بين األغاني التقليدية والحديثة  -
  .ُمتغيرات     للوقوف على ال

 

    

دبكة، رقصة، سحجة،  .الدبكات.  ز
 .لواح، خطوة وإيقاع

      عرض شريط لعرس تقليدي فيه أنواع -
   الكرادية ،الشمالية، الفرادية:       دبكات مثل
  .      وغيرهما

  دعوة دبيك ولّواح إلى الصف وتدريب  -
 .      التالميذ على بعض الدبكات

 الموسيقى
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  منهاج الصف الرابع
  

االربط مع 
ف
ألهدا

  

 االرتباط  مقترحةالنشطة األفعاليات وال   واألعالماالصطالحات المضامين عةالموضو
أخرى مواضيعب

ص
ص
لح
ددا
ع

 

الحضارة  1.2 
العربية قبل 

  اإلسالم

 البادية حضارتا
  .والمدينة

رقم، قوس نصر،  /نقش
مخطط، األنباط، مدينة 

البتراء، مدينة تدمر، مكة، 
 .ربيث

  :أو أفالم للمدن التالية/    عرض صور و-
  .     البتراء، تدمر، مكة ويثرب

 /    قراءة مادة حول قوس النصر، تدمر-
  .بلميرا

    صنع قوس نصر من أغصان شجر الغار -
 .أو أي شجر آخر دائم الخضرة

بدو (الموطن 
 )النقب

2 

الحضارة  3.1
العربية 
 اإلسالمية

 أثر المعتقد   . أ
  ي في    الدين

   تكوين    
 .   الحضارة

خليفة، عمر بن الخطاب 
رضي اهللا عنه، المساواة 

بين الناس، العدل، 
 .التسامح

    عرض خريطة الشرق األوسط أو خريطة -
على موقع شبه جزيرة العالم، التعّرف 
 –لحضارة العربية العرب آموطن ا

  .اإلسالمية
المسجد :     عرض صور للمساجد التالية-

 المسجد الحرام، قبة الصخرة، النبوي،
  .المسجد األموي في دمشق

    يحاول التالميذ التمييز بين هذه المساجد -
  .وآتابة وصف لكل منها

  :    قراءة-
  :الحديثين الشريفين.   أ

  ".الناس سواسية آأسنان المشط. "1     
  ".الناس بنو آدم وآدم ُخلق من تراب. "2     
ن الخطاب، رضي اهللا  الخليفة عمر بمقولة.   ب

  متى استعبدتم : "لوالي مصر       عنه، 
  ".ا       الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًر

الدين اإلسالمي 
 واللغة العربية

8 
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  اختيار قصص وآيات قرآنية تعّزز قيم  -
  .     التسامح والمساواة والعدل

من   . ب
  مؤسسات 

      التربية 
 .    والتعليم

  المعاهد التعليميةالكّتاب،: ـ    عرض صور ل- .ابمعلم، مؤّدب، ُآّت
المدرسة األحمدية في جامع آ اإلسالمية

  . األزهر في القاهرةوجامعةالجّزار 
   قراءة مادة تتحدث عن حّث الدين اإلسالمي -

على طلب العلم، بناًء على بعض األحاديث 
 ،"ضة على آّل مسلمطلب العلم فري: "مثل

  ".اءالعلماء ورثة األنبي"
  المواصالت.  ج

 .     واالتصاالت
وسيلة اتصال، بريد، حمام 

 .زاجل
  :أو أفالم لـ/    عرض صور و-

:  المختلفةطرق المواصالت بأنواعها.  1    
  .البرّية، البحرية 

  .وسائل النقل المختلفة. 2    
محطات البريد، خيل :     قراءة مادة عن-

   .   البريد، الحمام الزاجل
تاجر سلعة، سوق،  .التجارة.  د     

مقايضة، قافلة، إبل، 
 .إيالف

      يصف التالميذ النواحي التالية في األسواق-
  :      القريبة من مواطنهم

  .طرق البيع والشراء فيها.  1    
  .مشارآة النساء في هذه األسواق.  2    

  :    قراءة مادة عن-
  من ودمشققبيلة قريش وتجارتها بين الي.  1    

           وبين اليمن وشاطئ البحر المتوسط،
 .         تحالفها مع قبائل أخرى لضمان تجارتها

 بنت خويلد، السيدة خديجةتجارة .  2    
اهللا قبل الرسالة  بن عبدوصلتها بمحمد 

 .وبعدها

الموطن والدين 
 اإلسالمي

 

 1الدين اإلسالمي    عرض نماذج من األحاديث الشريفة التي -السنة النبوية الشريفة، السنة النبوية  الدين اإلسالمي 1.3
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الحديث  /الشريفة
ريف آمصدر الش

من مصادر التشريع 
 .اإلسالمي

الحديث الشريف، التشريع 
 .اإلسالمي

استعملها التشريع اإلسالمي خالل مراحل 
  .تشكله

    يجمع التالميذ بعض األحاديث الشريفة -
 من الورق المقوىويسجلونها على لوحات 

 ويتوقفون عندلقونها في زاوية الحضارة، ويع
 .مضامينها

المسيحية في شبه  الدين المسيحي 1.3
 .جزيرة العرب

، الغساسنة، المناذرة
 . بن زيدّيَدالرهبنة، ُع

أو فيلم ألديرة تبرز حياة /    عرض صور و-
  .الرهبنة فيها

لغساسنة ل     التعّرف على الحضارة المادّية-
الشاعر المسيحي عدي       وعلى . لمناذرةوا

 .ابن زيد

 1 الدين المسيحي

نات االدي 1.3
 السماوية

  ومناسباتأعياد
 .دينية

العنصرة، رأس : اليهودية
  .السنة، األنوار

الصليب، رأس : المسيحية
السنة، الغطاس، 
  .الصعود، العنصرة

رأس السنة : اإلسالمية
آرى الهجرية، ذ

المولد النبوي، 
ذآرى اإلسراء 

 .والمعراج

 مناسبة عيد العنصرة،يتعّرف التالميذ على  -
رأس السنة وعيد األنوار لدى 

  .اليهود
 االحتفال باألعياد طقوس التالميذ يسرد -

  . في أسرهمالمذآورة
ذ مدرسة يهودّية ليتعّرفوا عن  يزور التالمي-

آثب على العادات والتقاليد في 
  .األعياد

      يجمعون معلومات عن العادات والتقاليد-
  في مثل هذه المناسباتدى الديانات الثالث      ل

  .ويقارنون بينها
 

 2 الدين
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قبيلة، شيخ، مجلس قبيلة،  .األسرة والقبيلة.  أ 1.1 
 .حديث

  :   قراءة -
، فهمها }...قضى ربكو{:  اآلية الكريمة-

 األسرة وربطها بمكانة الوالدين في
  .وواجب األبناء تجاههما

إّن من أآمل "  الحديث النبوي الشريف -
، "المؤمنين إيماًنا أحسنهم خلًقا وألطفهم بأهله
  فهمه وربطه بمكانة الوالدين في األسرة

 

 الدين اإلسالمي
  
  
  
 

 

 المجتمع

  أنواع .  ب
       المجتمعات

  : العربية
  لبدوية،      ا

        القروية، 
 .ةني      المد

   خيمة، :البدوية.  1
  .     مضرب

  قرية، بيت، : القروية.  2
  .     دار

 .بلدة، مدينة: نيةالمد.  3

مضرب بدوي، : أو عرض فيلم عن/زيارة و
  .قرية عربية، مدينة عربية

  أو آتابة تقرير عن المشاهدة أو الزيارة/رسم و
 

الموطن، 
الرسم، اللغة 

 العربية

6 

 التراث الشعبي  4.2
 كلورالفول/ 

األدب   . أ
  الشعبي

            والتقاليد 
.          االجتماعية

ل، لغز، قصة، حكاية، مَث
 .أحجية

      يجمع التالميذ أمثاال وحكًما وألغاًزا  -
  . في الصفويحفظونها     

 يتحدث عن شخص إلى الصفدعوة  -
  هذه المصطلحات من خالل قصص

        اجتماعية لها قيمتها في السلوك 
 .نسانيإلا      

  اللغة العربية
  
  
 

8 
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تقويم، ميالدي، هجري،  .التقاويم.  ب
 .عبري

  مختلفة تتضمن    عرض روزنامات-
  .ة والعبرية، الهجريةالميالديالتقويمات 

    أسماء األشهر الميالدية -:      يسجل التالميذ-
  .      وعدد أيام آل منها

 أسماء األشهر الهجرية وعدد -
  .أيام آل منها

 أسماء األشهر العبرية وعدد أيام -
  .آل منها

      عرض صور أوجه القمر، وصوال إلى-
         الهالل الذي يعتبر بداية الشهر اإلسالمي 

  .       والعبري
 

  أشهر وأيام . ج
 .    ومواسم

الوسم، مربعينيات، 
 .خمسينيات

  :يذ مفاهيم زراعية حول    يجمع التالم-
، المربعينيات،  ّيالوسم /المطر األول

  .الخمسينيات
  شباط:   " في الشهور واأليام مأثورة  أقوال-

  ....".إن شبط وإن لبط 
  ".آذار الهدار أبو الزالزل واألمطار  "
 ...".الشتوة في نيسان  "

  
الدين 

اإلسالمي، 
والدين 
  .المسيحي
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 منهاج الصف الخامس

ف
الربط مع األهدا

  

 مواضيعب االرتباط مقترحةالنشطة األفعاليات وال  واألعالماالصطالحات المضامين وضوعةالم
 أخرى

ص
ص
لح
دا
عد

  .الحلم، الكرم .القيم االجتماعية. أ
  
 

  :     قراءة نصوص تتحدث عن-
  .قيس بن عاصمم حل   -                           

 .حاتم الطائي  آرم -     

  اللغة العربية
3.1

الحضارة العربية 
 قبل اإلسالم

    توزيع خريطة صّماء على التالميذ - .عطر، ُلبان، اليمن، نجد .التجارة. ب
يرسمون عليها درب العطور من اليمن بطريق 

الحجاز ونجد إلى البتراء في شرق األردن، 
وإلى دمشق وغزة، باالستعانة بخريطة الشرق 

  . وقراءة مادة عن الموضوع؛األوسط المعلقة
مل  صفات الَجحولقرأ التالميذ مادة     ي-

والحصان اللذين رافقا التجار العرب في 
  .رحالتهم التجارية البرية

    يسجل التالميذ أسماء العطور التي يستعملها -
 .أفراد العائلة اليوم

 التاريخ

2

ظام الحكم في ن.  أ1.3
الخالفة : اإلسالم
 خالفة :بوجهيها

خالفة ولشورى، ا
 .ةالوراث

خليفة، الخلفاء الراشدون، 
الشورى، الخلفاء األمويون 

 .والعباسيون،  الوراثة

  :  قراءة نصوص عن
  . طريقة اختيار الخلفاء الراشدين- 
  . طريقة اختيار الخلفاء األمويين والعباسيين- 

 

8 الموطن

2.2

الحضارة العربية 
   اإلسالمية–

  العمارة    . ب
 .اإلسالمية

مسجد، قبة، مئذنة، 
لة، محراب، ميضأة، مزو

 أقسامه    زيارة مسجد القرية والتعّرف على -
  .المذآورة في المصطلحات

  الدين اإلسالمي
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ى ُمصّل(رواق، منبر، سدة 
، المدرسة بجانب )النساء

 .المسجد قديًما

  :         عرض صور عن-
  .  أنواع المآذن-   
  .  أنواع القباب-    
 .  أنواع الميضآت-    

  التربية .   ج
 .      والتعليم

ُآّتاب، مدرسة الجامع أو 
 .الكنيسة، ُمدّرس

  :  ِلـ    عرض صور-
آر في ُذآما (إحدى مدارس الجوامع،  -

موضوع الحضارة 
  ).اإلسالمية/العربية

  ).التحّلق(الجامعة  /نظام الجلوس في المدرسة -
  .مكتبة جامعية -
  من األزهر أو(    قراءة نص إلجازة جامعية -

  ).ره من الجوامع     غي
      نقاش أهمية المكتبات الجامعية والعامة في -

 .     رفع مستوى التربية

  
  

 اللغة العربية

  
  المواصالت  .  د  

 .    واالتصاالت
محطات البريد، خيل 
 /البريد، صاحب البريد

 .، المرافئالخبر

  :قراءة نصوص تتحدث عن -
  .  معاوية ووضع نظام البريد-
لملك بن مروان بحمل   وصية عبد ا-

 .البريد إليه في آل لحظة
بهذه    اهتمام الخليفة العباسي المنصور-

  .المؤسسة
  على أحد خان   -:   ِلـ  عرض صور-

  .                              الطرق
   أنماط سفن تعمل  -      

خرى أبالمجاذيف و
  .باألشرعة

 

  

1 الدين اإلسالميقراءة آيات قرآنية آريمة لها أثرها في  -ن الكريم، السور القرآ .القرآن الكريم  الدين االسالمي1.3
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  .حياة المسلمين الدينية واالجتماعية .المكّية والمدنية، اآليات
ة وبعض اآليات قراءة بعض اآليات المكّي -

المدنية، والمقارنة بينها من حيث 
  .المضمون واألهداف

 
ى، مرقس، مّت: ألناجيلا .اإلنجيل المقدس الدين المسيحي 1.3

 .لوقا ويوحنا
 ناجيلءة بعض اإلصحاحات من األقرا -

لمسيح  السيد اوالتعّرف على بعض آيات
 -12، 5 ،إنجيل لوقا( ،برصاأل شفاء :مثل
، 6 ،إنجيل يوحنا( ،إشباع الجماهير، )16

1-15.( 

1 الدين المسيحي

األماآن المقّدسة  الديانات السماوية1.3
 .لألديان

 /القدس، الخليل/ أورشليم
 صفد،  ،حبرون، طبريا

الناصرة، بيت لحم، مكة 
المكرمة، المدينة المنورة، 

 .القدس الشريف

تعليق خريطة الشرق األوسط والتعّرف  -
 لكل واحدة من على مواقع المدن الدينية

 .الديانات السماوية
: التعّرف على سبب قدسّية آل مكان، مثال -

ائط المبكى ح: القدس  لدى الديانات الثالث
  آنيسة القيامة للمسيحيين، المسجد لليهود،

  . للمسلمين وقبة الصخرةقصىاأل
اء يعّين عليها التالميذ توزيع خريطة صّم -

  .المدن المقّدسة مواقع 
 

الدين اإلسالمي، 
الدين المسيحي، 

 والموطن

2

 
القيم   . أ  المجتمع 1.1

  االجتماعية
 .     في األسرة

مكانة المرأة، إآرام 
 .لدين، تسامحالوا

  :قراءة نصوص عن -
  .  مكانة المرأة في الجاهلية- 
  .  مكانة المرأة في اإلسالم- 
 عليه  مكانة المرأة في وصايا النبي موسى-

 .السالم
 :تناول تحليلي للنصوص التالية -

وقضى ربك  {اإلسراء/ 23 اآلية

الدين اإلسالمي 
 والدين المسيحي 

4
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بدوا إال إياه وبالوالدين أال تع
  .}إحسانا
 لكي كأآرم أباك وأّم: "الوصية

 ".يطول عمرك على األرض
 

المبنى   . ب
  الطبقي
  للمجتمع

التعّرف على بعض  طبقات المجتمع من  - طبقات المجتمع
  نصوصتناولخالل 

وعرض صور 
  :ورسومات عن

بقة الحكام منذ الخالفة الراشدية       ط- 
  . وحتى حكم العباسيين

لقضاة،  ا طبقة رجال الدين من-
 .سين، والوّعاظالُمدّرو فتين،الُمو

  . طبقة التجار والُصناع-
  . طبقة األدباء والفنانين والمطربين-
 

الدين اإلسالمي 
 واللغة العربية

 

 الفينيقيون، نقش حّران،  .الخط العربي. أ
 الحروف، أنواع تنقيط

الخطوط، الُزخرف، 
 .المقطع

  
 : ماذج للخطوطعرض ن -
   الهيروغليفية المصرية، الفينيقية،- 

    الكوفية، الحجازية  
لكوفي، الرقعي، ا: العربية -

. إلخ...النسخي، الفارسي 
 .يحاول التالميذ آتابتهاو

 

 / التراث الشعبي 4.2
  الفولكلور

  الغناء. ب
 .     والموسيقى

داء، زجل، مّوال، ِح
 تهليلة، أغاني العمل

تماع إلى واالسدعوة حّداء إلى الصف  -
  .حدائه

 : مهمة جمعلتالميذُتعهد ل -

4 اللغة العربية
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 أمهاتهم   تهاليل يسمعونها من- 
  .وجداتهم

   يرّددها العمال والفالحون في   أغاٍن-
 .   المحيط القريب

 الرائجة في مختلفة من األغاني  الشعبية ألواٍن -
 . واألفراحاألعراس
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الهندسة .  أ

. ديةالمعمارية التقلي
 البيت ذو القناطر، العقد 

المصلب، العقد األنبوبي، 
السقف المسطح، سقف 

 ، الروزناالجملون، القبة

طين أو ثالثة من المساآن القديمة زيارة نم -
 التالميذ يدّون  .، والمدينةفي القرية، البلدة

  .انطباعاتهم عن الزيارة
سماء مواد البناء التي يسجل التالميذ أ -

 هاويقارنونهم في الماضي، استعملها أجداد
 .بالمواّد المستعملة اليوم

على "التعّرف على قصة الروزنا وأغنية  -
 ".الروزنا

 

  الموطن المجتمع 
 الموسيقى

صناعة   . ب
الفّخار 
 .والزجاج

فاخورة، إبريق، جّرة، 
  ، شربةزير

 .قنينة، قزازة

لصناعة الفخار أو فيلم /عرض صور و -
التي اشتهرت بها 

  .بالدنا
ة إحدى الفاخورات للتعّرف على زيار -

صناعة األدوات الفخارية وإحضار نماذج 
  .لهذه األدوات

أو فيلم لصناعة الزجاج /عرض صور و -
ّد التي على المواالملون الخليلي، والتعّرف 

 .يصنع منها

 الموطن والمجتمع

 الحضارة المادية1.3

  المعايير ـ  .جـ 
 .     والمقاييس

، شبر، باع، ذراع، فتر
  .ّقدم، ميل، فرسخ

لربعّية، الصاع، المّد، ا
الكيل، القيراط، األوقية، 

 .الرطل، القنطار

يقيس التالميذ أفتارهم، أشبارهم، أذرعهم  -
  .وأقدامهم بالمتر

 أحجام المكاييل يتعّرف التالميذ على -
الميل،  :  وأطوالها ووحداتهاوالمقاييس

  . الربعية، الصاع، القيراط، الرطل
 

  ،، الرسمالهندسة
 الرياضيات

6
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  الصف السادسمنهاج 
 
مواضيع ب االرتباط نشطة مقترحةاألفعاليات وال  واألعالماالصطالحات  المضامين الموضوعة 

  أخرى
  
 

 
 

 
1.5

الحضارة  العربية 
 قبل اإلسالم

 بين التالقح
 الحضارات

لروم والغساسنة، الفرس ا
  .والمناذرة

التالقح الحضاري المتبادل بين   التعّرف على -
 العربية والرومية والفارسية من الحضارات

 . مناسبةخالل قراءة نصوص

 2
 

الحضارة العربية . أ
والحضارات 

 األخرى

لكنعانية، ا: اللغات السامية
 اآلرامية، العبرانية،

   . وغيرهاالسريانّية
:  اللغات غير السامية
الفارسية،  الهندية، 

   .الرومانية
ضرب النقود، مالحة، 

الحرير الدمشقي، 
الموصلين /الموسلين
 .واآلرابسك

 اآلرامية،:      عرض نماذج للكتابات-
   الفينيقية والكنعانية، الهندية السريانّية،

  .والرومانية 
ا     عرض صور لحصون وأبراج وأسوار عك-

 باعتبارها نماذج أو القدس وقيسارية
  .لحضارات مختلفة

 

  الموطن
  
  
  
  
  
  
  
 

 

الحضارة العربية 1.5
   اإلسالمية–

نقد، ٍسكة، ضرب، دينار،  النقود والسكة.  ب
 درهم، طغرة

    يسجل التالميذ أسماء عمالت الدول العربية -
  .المعاصرة وأجزاءها

  .    عرض صور ونماذج لهذه العمالت -
    يجمع التالميذ صورا  لعمالت معدنية، -

 الُطغرة وخاصة العثمانية التي ُنقشت عليها
  . العملةت فيهاّك ُصالتي سنةالالسلطانية و

 .  زيارة المتحف اإلسالمي في القدس-

  
  
  
  
  
 

4 
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صحابة الرسول   الدين اإلسالمي1.3
 واألنصار

، الصحابة، األنصار
المدينة المنورة، أبو بكر 

ق رضي اهللا عنه، الصدي
خديجة بنت خويلد رضي 

ن أبي ، علي باهللا عنها
، م اهللا وجههّرطالب آ

  رضي اهللاسلمان الفارسي
 .عنه

  :    قراءة مادة تتحدث عن-
 دخولال  أشهرصحابة الرسول وأسبقهم إلى -

أبو بكر الصديق، رضي اهللا :  اإلسالمفي
عنه، أول الرجال؛ خديجة بنت خويلد، 

وعلي بن أبي  ،أولى النساءرضي اهللا عنها 
  .أول الصبيانطالب، آرم اهللا وجهه 

  رضي اهللا سلمان الفارسي :  أشهر األنصار-
  .عنه

 

1 الدين اإلسالمي

 

الرسوالن بطرس  الدين المسيحي1.3
 .وبولس

رس هامة الرسل، بيت بط
 / فيلبيصيدا، قيسارية
رسول  /بانياس، بولس

 األمم

  : عنمواد    قراءة -
  .الصخرة /رأس الكنيسة:   الرسول بطرس-
  .  بولس وتحوله إلى المسيحية قرب دمشق- 
 مسار ذ ُتظهر  توزيع خريطة على التالمي  -

 . للتعّرف عليهارحالت هذين الرسولين

1 الدين المسيحي

 

  
 

1.3
الرسل واألنبياء في  الديانات السماوية

الديانات السماوّية 
 الثالث

رسول، نبي، النبي موسى 
السيد المسيح آليم اهللا، 

 ، النبي محمدعليه السالم
 صّلى اهللا عليه وسّلم

هود، : األنبياء، رسول اهللا
عليهم  ،صالح،  إيليا شعيب
 ...السالم

ميذ على نبذة عن حياة وأعمال تال يتعّرف ال-
الرُّسل واألنبياء لدى الديانات السماوّية 

  .ثالثال
 المصادر المختلفة؛ الكتب،  يبحثون في-

 ا ويحّضرون قصًصاإلنترنت وغيرها،
  .ومواّد تتعّلق بالرسل واألنبياء

  
  

  
اللغة العربية، 
 اللغة العبرية،

  .الدين
  
  

2
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مكانة المرأة في .  أ

 اإلسالميالمجتمع 
حقوق، شرع، فاطمة 

الزهراء، زينب، أسماء، 
  ةرابعة العدوّي

من تتناول آال ا      يقرأ التالميذ نصوًص-
  .المصطلحات المذآورة في المفاهيم

   دعوة ممثلة عن إحدى الجمعيات النسائية -
 . حقوق المرأة في الحاضرومناقشة

  الدين اإلسالمي
  
 

ن ْسُح ، وفاء، مروءة، األخالق والقيم.  ب
 .الجوار، صدقة، مساواة

القيم االجتماعية     قراءة نصوص تتناول -
  :العربية التالية

ار، العدل      الوفاء، المروءة، حسن الجو
  .والمساواة

يم     يجمع التالميذ أمثاال وأقواال عن الق-
 .المذآورة أعاله

  اللغة العربية
  
 

3.4 
  

3.1 
  
  
  
  
  
  
  

4.2

 المجتمع

الزواج مؤسسة .  ج
بين الماضي 
 .والحاضر

خطوبة، حناء، جهاز 
العروس، آسوة، نقوط، 

 .متنزه

الحتفاالت زواج دينية     عرض فيلم وصور-
  .وعلمانية

  :    يناقش  التالميذ أنماط االحتفاالت-
  . في البيوتالخطوبة والعرس في الماضي.  
 .بة والعرس في قاعات األفراحالخطو.  

  
  
  
  

 الموسيقى

5

الورق، : الصناعة  الحضارة المادية1.3
 ، الحليالسكر

أسمال، ورق حريري، 
  الوّراق

قصب السكر، شمندر 
  ،السكر، مطاحن السكر
سوارذهب، فضة، نحاس، 

أو فيلم لمصنع الورق في /    عرض صور و-
  .الخضيرة

رق ع الو    قراءة نص يتحدث عن أنوا-
  . والمواد التي ًيصنع منها

    عرض نماذج للحلي التي تلبسها النساء -
  . المواد التي ُصنعت منهاوتمييز

   زيارة  أحد المتاحف -

 5

  
صلحة، تسامح، عفو،  الصلحة.  أ  التراث الشعبي 4.2

تفاهم، سالم، هدنة، 
عطوة، راية الصلح، 

طنيب، جاهة، مواآلة، 

ّدث عن الصلحة لوجهاء للتح   دعوة  أحد ا-
  .بمراحلها المختلفة

    يقوم التالميذ بلعبة األدوار لتمثيل عقد - 
 .الصلحة

8التربية االجتماعية
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 ...دّية
التقاويم .  ب

،  العبري:المختلفة
    الغربي اليولياني

 ، الغريغوريانيو
 الهجرياإلسالمي 

  األشهر الهجرية
  األشهر العبرية، 

 شهر الميالديةاأل

  يسجل التالميذ أسماء األشهر العبرية من   -
  .الروزنامات اليهودية

فكرة آبس السنة في التقويم لتالميذ ُتشرح ل(
سبع مرات في دورة وهي ُتجرى  العبري،
  ).شهر آذار ثان -تسع عشرة سنة  مدتها

 وما ل التالميذ أسماء األشهر الهجرية    يسج-
  .يقابلها من األشهر الميالدية

التقويمات  عن مأثورة التالميذ أقواال     يجمع-
: الزراعية في مجتمعاتهم يرد فيها ذآر

 ،التين، الزيتون، المقاثي، آروم العنب
في تموز  ": من هذه األقوال مثال .والحبوب

شتوة نيسان بتحيي السّكة  "؛"يستوي الكوز
 ."والفدان

الدين اإلسالمي، 
 اللغة العربية
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الربط مع   

األه
ف
دا

    
دد   منهاج الصف السابع

ع

 

بمواضيع  االرتباط  واألعالماالصطالحات المضامين الموضوعة 
   خرىأ

الحضارة العربية قبل  1.2 
 اإلسالم

فن بناء المدن : وة اليمنثر
  .والسدود فيهاوالقصور
 األنباط وآثارهم حضارة 

، سد مأرب، قلعة، قصر الخورنق، قصرالسدير
 ثارآمعبد، 

  1 ريخ والجغرافياالتا
 

1.3  
3.1 

  الحضارةأصول 
  اإلسالمية– العربية 

 1 الدين اإلسالمي .القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة  الدينية واالجتماعيةالمناحي

1.3  
3.1  

 

خصوصيات والتشابه بين الديانات   الديانات السماوية
  آل منها

العناصر المشترآة بين الديانات 
التوحيد، الدعوة آ(ة ائد المختلفوالعق

  األمر بالمعروفإلى عمل الخير،
 )النهي عن المنكرو

   النبي موسى، عليه السالم–التوراة 
   السيد المسيح، عليه السالم–اإلنجيل 

ى اهللا عليه  النبي محمد، صل–القرآن الكريم 
  .وسلم

الدين اإلسالمي والدين 
 المسيحي

1 

1.3  
 

المجتمع العربي 
 سالمياإل

ومات الحضارية بعض المق
  اإلسالميللمجتمع العربي 

 

 1التاريخ والدين اإلسالمي الخاصة، العامة: مجتمع، طبقة اجتماعية

  
1.1  
3.1 

فن العمارة : االفنون
  وتخطيط المدن

 

فن، هندسة، عمارة، زخرفة، ثغر، قصر  الهندسة المعمارية وفن البناء
/ حمام، مسجدالحمراء، الرباط، الحاضرة، 

 .اد، سامّراءبغد. جامع

التاريخ والدين اإلسالمي 
 والفنون

2 

: الحضارة المادّية 
، هز البناء وموادطُر

 أنواع المساآن

محفرة، أتون، آلس، رماد، مقطع حجارة  هندسة البناء وحاجات المجتمع  
 حصى، رمل، خشب، رآس، عقد، قنطرة

التاريخ والدين اإلسالمي 
 والفنون
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علم الفلك، البيروني، المرصد، المزولة،   للبحث العلميوسيلةلتجربة ا والمراصدالمختبرات  2.2

 البوصلة، اإلبرة المغناطيسية
الجغرافيا والتاريخ 

 اإلسالمي
3 

التجربة اإلنسانية آمصدر من  المعارف الشعبّية 4.2
 مصادر المعرفة والعلم

الزلزال، البرآان، صاعقة، خسوف، معرفة، 
رضات، آسوف، مذّنب، تغييث، المستق

  السعودات
 

 3 الطبيعة

2.2  
1.6 

  الخدمات الصحية
  العربيةالعصورخالل 

 اإلسالمية

المشفى، مشفى الُجذام،  البيمارستان، المشفى  المشافي واألطباء
العسكري، الطب البيطري، الكحالة، 

الحجامة، ابن سينا، الرازي، ابن النفيس، 
 .موسى بن ميمون، الكندي

 3 

  
العالقة المتبادلة بين التطّور  لوريالغناء الفولك 4.2

 والتقاليد
  ، عامّي  إيقاعتهاليل، مّوال، زجل، موّشح،

 
 2 

1.3  
2.2 

أوقاف، مكتبة، خزانة آتب، بيت الحكمة،  النهضة الثقافية الكتب والمكتبات
  وّراق، ناسخ

 

 ،الدين، التاريخ
 واألدب

2 

ظ دور القواميس والمعاجم في حف القواميس والمعاجم 4.4
 الحضارة العربية

  .الُمنجد في اللغة واألدب: قاموس
  . البن منظور– لسان العرب
  . لياقوت الحموي– معجم البلدان

  .لزرآليخير الدين ا ل– األعالممعجم 
 

 2 اللغة العربية

  الحضارة العربية 1.5
 والحضارات األخرى

-التفاعل بين الحضارة العربية
 اإلسالمية والحضارات األخرى

المية، ثقافة، حضارة، داب ععلم، آمصدر، 
، تأثير، إسهام، قرن، عصر دخيل، معرب

 .النهضة، آليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة

التاريخ واللغة العربية 
 والرياضيات

3 
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الربط مع 
ف
األهدا

    
  منهاج الصف الثامن

  
ص  

ص
لح
ددا
ع

  

 مواضيعاالرتباط ب  واألعالماالصطالحات المضامين  الموضوعة 
  اخرى

 1.2  
1.4 

الحضارة العربية قبل 
 اإلسالم

حضارة  ،حضارة الغساسنة
مّكة، :  حواضر الحجاز،الحيرة

 يثرب، الطائف 

اللخميون، حاضرة / الغساسنة، المناذرة
 .الحيرة، مكة، الطائف، يثرب

 2 التاريخ

1.3  
3.1 

  أصول الحضارة
 اإلسالميةالعربية 

  سانية، تسامح، سلموحدانية، نزعة، إن جوهر العقيدة اإلسالمية
 

 1 الدين

  الديانات السماوّية 
  
  
 

العقيدة الدينّية وأرآان اإليمان لدى 
يانات السماوّية آل ديانة من الد

  .المختلف والمؤتلف: الثالث
 

 أرآان اإليمان، العقيدة الدينّية، ديانة توحيدّية،
 العبادة، اإللحاد

الدين اإلسالمي والدين 
 المسيحي

1 

 لديوان معمقارنة ا 2.2
 مؤسسات اإلدارة في

  الدولة المعاصرنظام

تعريب، تدوين، ديوان، ديوان النظر في  الدواوين
المظالم، عمر بن الخطاب وعبد الملك بن 

 .مروان والخليفة محمد المهدي

 2 التاريخ

تنظيم شؤون الحياة  2.2
 العاّمة ومنع الغش

 العّفة، حسبة، ُمحتسب، غش، رفق، العدالة الحسبة والُمحتسب
أحشًفا وسوء "، عن األموال، األسواق العامة

  ".            آيلة

جتماعية التربية اال
 والتاريخ

2 

  
 1.1  

1.3 
أسس النظام المالي 

 قي اإلسالم
نظام مالي، قانون، اقتصاد، ملكية، بيت  المال واالقتصاد

ُعشر، الزآاة، المكوس، المال، الخراج، ال
ر ء، داغنيمة، األخماس، الفي
 .الضرب،الجزية، الجباية

 3 التاريخ

 3 الجغرافيا مالحة، طرق بحرية، طرق نهرية، ،احمّل المواصالت واالتصاالتتطور المواصالت  2.2
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واالتصاالت آمظهر 
  حضاري

طرق برية، مدينة عدن، شبه جزيرة سيناء، 
الفارسي، بادية / عقبة أيلة، الخليج العربي

ام، الشام، بالد الرافدين، الحجاز، الدهناء، الش
نهر الفرات، مدائن صالح، مدينة البتراء، 

  .حلب، أنطاآية، جزر الكناري، خان
ازدهار التجارة آتعبير  1.3

عن قوة اقتصاد 
 الدولة

تجارة، معاملة، صالت تجارية، مقايضة،  التجارة العالمية
 /السويد، دنمارآة /قرض، ارتياد، أسوج

، الهند، الدنمارك، دار السالم، جزر القمر
 .الصين، طريق العطور، طريق الحرير

 3 التاريخ والجغرافية

 –المجتمع العربي  1.3
 اإلسالمي

الترآيب الطبقي للمجتمع العربي 
 اإلسالميةالعصور اإلسالمي في 

 1 التاريخ  .األمويون، العباسيون، األندلس

  : األدب الشعبي 4.2
 نشأته وتعريفاته

 للسلوك مرآًةاألدب الشعبي 
 الجتماعيا

فولكلور، أدب شعبي، مصطلح، أثريات، 
عامي، فصيح، إبداع، صفات شعبية، جيل، 

 .صّيغ شفوي، رواية، تناقل

 4 الموسيقى واألدب

/ الشعبي التراث  4.2
 الفولكلور 

 االقتصادي الجانبينتأثير 
 واالجتماعي على التراث الشعبي

عادة، تقليد، ممارسة، طقوس، مرسوم، دورة 
رة المياه، مواسم، سهرة، حصاد، السنة، دو

بيدر، مقثاة، ختان، عماد، خطوبة، زواج، 
 .حداد

مع دروس الجغرافيا 
 والطبيعة

3 

  
 مدخالمراسيم الخطبة والزواج احتفاالت الزواج قديًما 4.2

 .الحياةللتعرف على أنماط 
تعارف، شريك الحياة، زواج األقارب، زواج 

فة، طوفة الغريبات، تكافل، آسوة، تعاليل، ز
 .العريس

  2 دروس الموسيقى

1.4  
2.2 

  حضارة العرب
 والحضارات األخرى

فلسفة، فلك، صيدلة، عمارة، زخرفة، مسالك،   البشريةتالقح الحضارات
 همجية، طبائع نبيل، أسامة بن منقذ، ،فروسية

 .الصليبيون

الجغرافيا واللغة 
 العربية

3 
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الربط مع 
ف
األهدا

    
  منهاج الصف التاسع

  
  

.ع 
ص
ص
لح
ا

  

 مواضيعاالرتباط ب  واألعالماالصطالحات المضامين الموضوعة 
   خرىأ

الحضارة العربية قبل  1.3 
 اإلسالم

في ة والسماوية ينأثر الديانات الوث
 العرب قبل عندالفكر الديني 

 اإلسالم

 2 التاريخ  .، ُأضحيةةفّييمجتمع، قبيلة، دين، صنم، حن

أصول الحضارة  3.1
 إلسالميةالعربية ا

اإلسالمية الحضارة العربية 
 حضارة شاملة

حضارة، أخالق، رحمة، تواضع، حلم، 
 .مواساة، شمولية

التاريخ والدين 
 اإلسالمي

1 

الدين اإلسالمي  دابيهود، نصارى، مسلمون، معاملة، آ التعددية أساس الدولة اإلسالمية الديانات السماوية 1.3
 والتاريخ

1 

المجتمع العربي  2.2
 إلسالميا

 الجاريةاآليات القرآنية الكريمة 
 مجرى األمثال

 1 الدين اإلسالمي  سورة، حديث، سيرة،يةآ

1.3  
1.6 

الحياة الفكرية والثقافية، المراآز  النهضة الفكرية
 الفكرية والتعليمية

، حياة فكرية، ثقافة، تعليم، تربية، الهالل فكر
الخصيب، ابن رشد، ابن خلدون، جندي 

 رهاسابور، ال

 3 التاريخ والجغرافيا

  
تعريب، معّرب، ترجمة، تأليف، نقل ونقلة،  النقل، الترجمة والتعريب النهضة الثقافية 2.2 

  ابن المقفع، ثابت بن ُقّرة
التاريخ واألدب 

يفّضل تمرير (العربي 
 في مكتبة هذه المادة
 )المدرسة

3 

1.2  
2.2 

المواصالت 
  واالتصاالت

 أنظمة األسس التي قامت عليها
المواصالت واالتصاالت في الدولة 

 اإلسالمية 

اد، المقامات، تدمر، طرابلس، جندا السندب
واألردن، خراسان، البرتغال، فلسطين 

، البيزنطيون، باب المندب، مضيق هرمز
الخالدات، اإلصطخري،  آناريا /جزر آناري

 .ابن حوقل، ابن بطوطة

 6 الجغرافيا
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الفلسفة وفالسفة  1.6
 نمشهورو

الجدل بين الفلسفة والدين والنظرية 
 ةالتوفيقّي

فلسفة، فيلسوف، منهج علمي، علم،  
نظرية، علم الكالم، علم المنطق، الكندي، 
الفارابي، جماعة إخوان الصفا، الغزالي، 

  .ابن باجة، ابن طفيل
 

 3 

خون التاريخ ومؤّر 1.6
  مشهورون

خاصة عند (تطّور علم التاريخ 
 )العرب

، أيام العرب، المغازي، ، خبرتاريخ، مؤرخ
الِسَير، آتب الطبقات، التسلسل التاريخي، 

ه، ُعبيد بن شريه، الَحولّيات، وهب بن ُمنّب
بان بن عثمان، الواقدي، ابن إسحاق، أ

الخطيب البغدادي، المقريزي، ياقوت 
  .الحموي، ابن خّلكان، الطبري، المسعودي

 

 3 التاريخ

/ التراث الشعبي 4.2
 الفولكلور

التراث الشعبي آمرآة تعكس 
  نواحي الحياةمختلف

تراث شعبي، أنساب، ُرقّي، تعاويذ، آّي، 
الهامة، َمَثل وحكمة، تهليلة، العين الحاسدة، 
روح شريرة، آاهن وآهانة، فراسة، سحر، 

لحة، ُوعاظ، قصاص، الحسن البصري، ُم
لف ليلة نادرة، حكاية، قصص العرب، أ

د الفريد وليلة، آتاب األغاني، العق
 .والُمستظرف

 3 

  
 الحضارة العربية 1.5

اإلسالمية والحضارات 
 األخرى

  الحضاري بين الشعوبالتالقح 
 

نظام إداري، وزارة، عهد، صنعة، علم 
العروض، أردشير، ابن المقفع، بزرجمهر، 

 الكندي

التاريخ والرياضيات 
  والمدنيات

  
 

3 
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  المرحلة الثانوية

  نظرة شاملة على حضارتنا وتراثنا: الوحدة اإللزامية األولى
  

  عدد الحصص   واألعالم االصطالحات المضامين الموضوعة
 

  الحضارة العربية ) أ(
       قبل اإلسالم

  
  
  
 

   :من هم العرب. 1
  : عرب الجنوب وحضارتهم. 2
  ، التجارة والزراعة والكتابة، المدن   
  :عرب الشماال، وحضارتهم. 3

  المدن، عرب      التجارة والزراعة و
       الحجاز، مكة ومكانتها،  مملكة 

  األنباط :      آندة، والممالك الشمالية
  رى، ْص، تدمر، ُب)البتراء     (

  ).الحيرة(     الغساسنة، المناذرة 
  : أديان العرب قبل اإلسالم. 4

  . والوثنية، والمسيحية،    اليهودية
  مبنى القبيلة : المجتمع القبلي. 5

  ساتها، العادات والقيم    ومؤس
  مكانة المرأة في المجتمع القبلي. 6 

 

آتابة  ،سد مأربصنعاء،  قحطانية وعدنانية،
اليمن السعيد،  تجارة التوابل، ير،ْمِحالمسند، 

،  )المدينة(أسواق العرب، إيالف قريش، يثرب 
  دار الندوة خيبر، الطائف، األحالف، 

  
  ل  َبُهالكعبة، األصنام، 

  
  ن، آنيسة القليس، النساطرةآعبة نجرا

  
سيد القبيلة، المولى، الخليع، الدخيل، العرض، 

الثأر، العصبية القبلية، المروءة، الضيافة، 
 وأد البنات الشجاعة، الوفاء، الصعلكة، 

8 

   -الحضارة العربية 
  اإلسالمية 

  
  
 

   فكرةنشوءالتحول إلى الوحدانية، . 1
  قيم النظم وال ترسيخ،     األمة اإلسالمية

  جديدة، نظرة اإلسالمالخالقية األ    
      إلى األديان السماوية األخرى،

   ،السنة:  الفرق في اإلسالمنشوء. 2
  والمعتزلة، والخوارج،    والشيعة

عهد ،  أرآان اإليمان/أرآان اإلسالم األمي،النبي 
، تحطيم األصنام،  فتح مكةاألمة، الهجرة النبوية،
 محنة وقعة آربالء،من علي، أهل الذمة، الحسين ب

 القرآن، واصل بن عطاء، آل البيت، خلق
 .العلويون

8 
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 مصادر الحضارة العربية 
  اإلسالمية

  
 

  مكانته وأثره : القرآن الكريم. 1
  ،أنواعهالحديث، : السنة النبوية. 2

  .تدوينهعملية و    علومه، 
  ،القرآن الكريم:  ومصادره اإلسالميالتشريع. 3
   علوم بلورة .، واالجتهاد  الحديث  

  ظهور المذاهب الفقهية .     الفقه
  .    السنية، الفقه عند الشيعة

  الميراث الحضاري للشعوب . 4
  .     المفتوحة

 

جمع الوحي، سور القرآن، إعجاز القرآن، 
المصحف وتدوينه، المصحف العثماني، الحديث 

  ح ْر الَجالصحيح والحسن والضعيف،
  والتعديل
،  المذاهب األربعةلحديث، مدرسة الرأي،مدرسة ا

   . عشريثناالتيار الشيعي اال
، )السريانية( السورية القديمة الحضارات 

 الفارسية، اليونانية، الرومانية والبيزنطية 

8 

  المجتمع العربي  
   اإلسالمي

  
  
  
  
 

  تشكل المجتمع  .1
   والديني للمجتمعالعرقيالترآيب  .2
  الترآيب الطبقي للمجتمع. 3
  المرأة في : المرأة في المجتمع. 4

  ، نساء)صلعم(    أسرة الرسول 
      الخلفاء  ودورهن في السياسة، 

     الحرائر والجواري 
  الرقيق وطرق تحريرهم . 5
 

أهل الذمة، المسلمون من غير العرب، الفرس، 
البربر، المولدون، الصقالبة، الموالي، نقابة 

صة،  الكتاب، ، العامة والخا)األشراف(الطالبيين 
  الجواري والقيان، الزنج، الشطار والعيارون،

  
 النخاسة، سوق النخاسة

10 

  الحياة االقتصادية
  
  
  
  
 

  مصادر االقتصاد في دولة . 1
  الزراعة، التجارة،:    الخالفة
  .   الصناعة

   ، مواردهامؤسسة بيت المال. 2
   ومصروفاتها    
  : الحياة االقتصادية في المدينة. 3

   ،الحرف، المحتسب، السوق    
     والمهن

 ضريبة الجزية، ،الفيءالزآاة، الخراج، الغنيمة، 
السكة والعملة، األرض الخراجية، األرض 
  دار العشرية، دار الضرب، الدرهم، الدينار،

  الطراز   
ديوان بيت المال، القيسرية، الوآالة، الصيرفة، 

  الصك الصفتجة،

10 
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  ة الحياة الفكرية والعلمي
  
  
  
 

  دور أهل. حرآة الترجمة والنقل. 1
  .     الذمة في النقل والترجمة

      الترجمة من اللغات الفارسية 
      واليونانية والسريانية وغيرها 

   المترجمين، تأسيس بيت    أشهر
  .      الحكمة في بغداد

  .العلوم العقلية والنقلية. 2
  التعليم والمدارس والمكتبات . 3
 

 ابن إسحاق، يوحنا بن ماسويه،حنين بن 
، عبد اهللا بن المقفع، آليلة ودمنة، بختيشوع

القراءات : المدارس النظامية، علوم القرآن
والتفسير، علوم الحديث،الفقه، التاريخ، الجغرافيا، 

الرياضيات، الفلك، الطب، العلوم الطبيعية، 
  علم الكالمالفلسفة، 
  المدارس المملوآيةلنظامية،المدارس ا

10 

  تخطيط المدن في الدولة اإلسالمية. 1 الفنون اإلسالمية
   العمارة اإلسالمية الدينية. 2

  : والدنيوية     
     المساجد والقصور والقالع

  .والرَُّبط    
    ،النقش: الفنون الزخرفية. 3

   وفنون،التصويرالزخرفة،     
  .  الخط العربي

   ،الخزف: الفنون الصناعية. 4
  الحفر على الخشب، ساءالفسيف     

  وفنون النسيج والسجاد،     والمعدن

الكوفة، البصرة، الفسطاط، القيروان، واسط، 
بغداد، القاهرة، المسجد النبوي، قبة الصخرة، 

الجامع األموي الكبير في دمشق، الجامع األموي 
ر قصفي قرطبة، الجامع األزهر،  قصر هشام، 

خط النسخ، عمرا، قصر الحمراء، الخط الكوفي، 
  ،القيشاني،  والهندسيةةالنباتيالزخرفة المنمنمة، 
 الطراز

12 

  الحضارة المادية
  والتراث

  اللباس واألزياء في المجتمع . 1
وزي المرأة،    الرجلزي:     العربي اإلسالمي

  .الحلي والزينة
  المناسبات : العادات والتقاليد .3

، االحتفاالت، األعياد، وغير الدينيةالدينية 
  . التسلية واللهو، األطعمة واألشربةأنماط

 الفرش واألثاث: البيت العربي. 3

، عيد الفطر وعيد األضحى، الرآوبات المواآب،
، األعياد المسيحية الرامالنيروز،  المهرجان، 

واج في مختلف العصور  احتفاالت الزواليهودية،
الدفن، رآوب مراسم ختان، الجنائز والاإلسالمية، 
،  الشطرنجقاته، العاب الكرة والمقالة،الخيل وسبا

النرد، رمي النشاب والسهام، الصيد بالبندق، 
 . والموسيقى، الغناءالسباحة، المصارعة،

8 
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  ، األدب الشعبي،مفهوم الفولكلور. 1 الفولكلور/ التراث الشعبي
      األساطير، الحكايات، األمثال،

      األغاني الشعبية، المسرح 
  ر الشعبية، َيالسِّ    والموسيقى، 

  .    النوادر
 

خيال مسرح المثل الشعبي، أبو زيد الهاللي، 
، أدب الظل، جحا، ألف ليلة وليلة، أدب النوادر

  .المطّيرات

6 
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  الفنون العربية اإلسالمية): الوحدة االختيارّية األولى (
                     
  صعدد الحص  واألعالم االصطالحات المضامين الموضوعة

 
   اإلسالمي ومصادرهالفّن

  
 

  الميراث الفني للعرب قبل . 1
  هل عرف العرب : اإلسالم    
  الفنون قبل اإلسالم؟     
  الجاهلية إلىفي عرب النظرة     

  .ف والصناعاتَر    الِح
  :الميراث الفني في البالد المفتوحة. 2

  ،ساسانيال     الميراث الفارسي،
  بيزنطي وال     اليوناني،

  : والفنالدين اإلسالمي . 3
      موقف الدين من الفنون المختلفة، 

  ر الدين على تطور الفنون؟ ّث    آيف أ
   ،عصوره، مجاالت الفن اإلسالمي. 4

   األساسية وخصائصه    
 

 قلعة  الكعبة، آعبة نجران، آنيسة القليس،
، فنون الفرس، إيوان آسرى، المدائن، المشقر

نيسة القيامة، آنيسة أيا الكنائس البيزنطية، آ
صر النباتية  العناصوفيا، البازيليكا، فنون األقباط،

الوحدة في الفن  ، التحويروالمجردة والهندسية،
   .اإلسالمي

  
  تحريم فنون التصوير والنحت

  
 العمارة الدينية والعمارة الدنيوية

16 

  العمارة اإلسالمية 
  العمارة الدينية )  أ(
  
  
  
  
 

  ، الرَُّبطدارس، المساجد، الم. 1
  .السُُّبل    األضرحة، 

  نات المعمارية للمسجد، المكّو. 2
      مسجد األعمدة ومسجد اإليوان

  الفنون الزخرفية في المساجد. 3
  أشهر المساجد في العالم . 4

  يامساجد سور:  اإلسالمي    
   ومصر وشمال  أفريقيا، المساجد   
   وخصائصها اإليرانية     

مسجد الرسول، الرباط، السبيل، حائط القبلة، 
، المئذنة، الميضأة، المقصورة، المنبرالمحراب، 

اإليوان، القبة، الجامع األموي الكبير في دمشق، 
 جامع ابن جامع القيروان، مسجد سامراء،

، الجامع األموي الكبير في قرطبة، طولون
 األزهر، مسجد الجمعة في إصفهان، الجامع
،  الحرم القدسي ومدرسة السلطان حسنمسجد 

  قبة السلسلةالشريف،

12 
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  رة وأهميتها المعمارية قبة الصخ. 5
       والفنّية

      

   
  العمارة الدنيوية) ب(
 

  قصور الصحراء  : القصور. 1
      األموية، القصور العباسية، مدينة 

      الزهراء،  قصر الحمراء في
  .    غرناطة

  القالع : العمارة الحربية. 2
  صون، أسوار المدن والح

 

 قصر قصر هشام، قصير عمرا، قصر المشتى،
 الغربي، قصر األخيضر، قصر الجوسق، الحير

،  قلعة حلبقاعة األسود، جنة العريف، تاج محل،
  أسوار مدينة بغداد ، باب زويلةقلعة الحصن، 

 

12 

  تخطيط المدن 
 

  عوامل بناء المدن اإلسالمية. 1
  ة لمدينلالمعالم المعمارية . 2

  المسجد، دار اإلمارة، :     اإلسالمية
 ،، السوق، البيمارستان)الحارات(    الخطط 
  األسوار

 ميزاتهاالمدن الملكية و. 3

الِمْصر، القصبة، الكورة، الكوفة، البصرة، 
يروان، الرملة، الرقة، القالفسطاط، واسط ،

سامراء، المهدية، القاهرة، الرباط، فاس، 
  مارستان  الالزهراء، الحمامات،

 

12 

  ة الفنون الزخرفّي
  
 

  : عناصر الزخرفة اإلسالمية.1
  .    النباتية والهندسية والمجردة

       تطور فن األرابسك
  :فن الخط العربي واستخداماته. 2

       الخط  الكوفي وأنواعه، أنواع
       الخطوط  النسخية، الزخارف

  .      الخطية في  العمارة
  نحت، الرسم، ال: فنون التصوير. 3

      التماثيل، تصوير الكتب 
 

، المراوح النخيلية، )شوآة اليهود(نبتة األآانتوس 
تاج العمود، النجوم في الزخرفة، المقرنص، 

الحفر البارز، األرابسك، خط النسخ، خط الثلث، 
خط الرقعة، الخط الكوفي، الخط المغربي، الخط 

ربية في األندلسي، الكتابة المعمارية، المدرسة الع
، التصوير، المدرسة اإليرانية، المدرسة المغولية

  ) المنمنمات(
 

9 



 

 

46

46

   الفنون الصناعية
  
  
 

   ، والزجاج، والفسيفساء،فنون الخزف. 1
       والحفر على الخشب والمعدن 

  .     والعاج
   الطراز: المنسوجات والسجاد. 2

       اإلسالمي، األزياء اإلسالمية، 
  .النساء     مالبس الرجال و

   والحجارة،الحلي والجواهر. 3
   ومواد التجميل،     الكريمة

 

 البريق المعدني،  ذاتالفخار، القاشاني، األواني
  األواني الموصلية

قس، الديباج، َمالسجاد اإليراني، الحرير، الدِّ
  الدبيقي، الطراز، دار الطراز

  
.القرط، الخلخال، القالدة، الياقوت، الزمرد، اللؤلؤ

9 

  مواد البناء . 1 لمواّدا
  الحديد، النحاس، : المعادن. 2

  .الرصاص،  الذهب، الفضة    
  .األلوان، الورق، الحبر. 3
 

  الحجر، الرخام، الطوب، القرميد، 
، الخشب، العاج، األواني المعدنية، الجّص

 اقونالفسيفساء، بالط السيراميك، الوّر

6 

  مع  مكانة الفنان في المجت. 1 الفنان ومكانته
  .    اإلسالمي

  ظروف عمل الفنان والحرفي. 2
  اعنَّالرقابة على الفنانين والصُّ. 3
 

اط، الصانع، ات، الخرَّحَّر، الّناط، المصوِّالخطَّ
  دلَِّجق، الُمزوِّالُم
  

 المحتسب

4 
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  ~الحياة االقتصادّية والتراث العلمي): الوحدة االختيارّية الثانية(
  
  الحياة االقتصادّية  ) أ

  
 عدد الحصص  واألعالماالصطالحات المضامين موضوعةال

 قبل الحياة االقتصادّية
 اإلسالم

  التجارة قبل اإلسالم
   العالقات التجارّية-
   تجارة التوابل والعطور-
   طرق التجارة ومراآزها-
   أساليب المعامالت التجارّية-
   أسواق العرب ودورها-
  أنواع البيع-

 تجاري، سوق إيالف، قريش، مقايضة، تبادل
 عكاظ، دومة الجندل، سوق المشقر، اليمن السعيد

6 

  الزراعة قبل اإلسالم 
   الزراعّيةالحاصالت -
  الثروة الحيوانّية-

   الرعيثروة، سد مأرب، الجمل، الخيول،
 

2 

  الحرف والصناعات قبل اإلسالم 
  لحرف والصناعات العرب إلى ا نظرة-
  : أشهر الصناعات ومراآزها-

  ارة واألخشاب، النسيج    النج
     والخياطة واأللبسة، المعادن
     والتعدين، الدباغة والحرف

    الجلدّية، البناء والعمارة والنحت

  
  صناعة، حرفة

  
  القين، الحداد، الكير، صائغ، 

  برد، صباغة، دباغة، 
عمارة، نحت، قصر غمدان، قصر صرواح، قلعة 

 المشّقر، األبلق، الخورنق والسدير

4 

حياة االقتصادّية في ال
  العصور اإلسالمّية

 

  : الزراعة
   الزراعّيةالحاصالت -
   الثروة الحيوانّية-
    تجفيف المستنقعات أّيام الوليد بن-

     عبد الملك

النخيل، التمر، مهندس، ديوان الماء، زراعة 
، يتون، األرض الخراجّية، األرض العشرّيةالز

  الكرمة، السواد، 
  
  

8 
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    ديوان الماء زمن العّباسيين-
   الزراعة في األندلس-
  المؤلفات في الزراعة-

  
  وحشيةالبنآتاب الفالحة 

  : الصناعة 
  أشهر الصناعات ومراآزها،

  لزجاج والخزف،، اصناعة النسيج
  الورق، المعادن واألحجار الكريمة،

  الحرف والمهن
 أهل الحرف ونقاباتهم

  
راز، حرفة، مهنة، حرير، ديباج، طراز، دار الط

  اف، غضار، اج، خزَّجَّ َزاز،زَّدبيق، خياط، َب
الوراقون،  صياغة، صواغ، جوهري، البلور،

  صنف،أحبار

8 

  :التجارة 
   العالقات التجارّية-
   طرق التجارة ومراآزها-
   الصادرات والواردات-
   أساليب المعامالت التجارّية-
   األسواق-
   الخانات-
   الموازين والمكاييل والمقاييس-
  ثراء التجارة اإلسالمّية-
  طبقة التجار-

  
  تسويق

  
  الشواني
   صك

  سوق الدباغين، سوق الصواغن،
  الوآالةسوق الحدادين، القيسرية، 

  ذراع، فرسخ، باع، رطل، آيل، صاع
  

 شهبندرالتجار

8 

  مالّية الدولة
 

  بيت المال
   ظهور بيت المال في اإلسالم-
   موظفو بيت المال-
   موارد بيت المال-
   نفقات الدولة-
 )العملة اإلسالمية( السكة -

  ديوان بيت المال
  موارد، الزآاة، عشور، خراج، الجزية، 

  ئم، الفيء الغنا
  سكة، ضرب، نقد

  دار الضرب، الدينار، الدرهم
 

4 
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  التراث العلمي ) ب
  

 عدد الحصص  واألعالماالصطالحات المضامين الموضوعة

الحياة الفكرّية عند العرب 
  اإلسالمقبل

الخطابة، الشعر، األمثال، الحكم، القصص، 
  علم األنساب، األساطير، الدور الفكري لألسواق،

  الفراسة، الطب العربي القديم
 

  الخطابة، سوق عكاظ، علم األنساب، 
  ، المعلقاتيادّيخطبة قس بن ساعدة اإل

4 

  علومال
  
  العلوم النقلية. 1
  
 

  .في نظر اإلسالمالعلم والتعليم  .1
علم القراءات، التفسير : لوم القرآن الكريمع .2

  .وأنواعه، المفسرون
  جمع الحديث وتدوينه: علوم الحديث .3
بداية االجتهاد وأسبابه، : العلوم الفقهية .4

المدارس الفقهية، ظهور المذاهب الفقهية، 
  .انتشار المذاهب األربعة، الفقه عند الشيعة

  .علم الكالم .5
 

  
 التفسير بالرأي، التفسير، التفسير المأثور،علم 

  إعجاز القرآن 
  

اهللا بن  ن، عبدَنحاح والسُّالجرح والتعديل، الصِّ
اهللا بن مسعود، البخاري، مسلم، مسند  عباس، عبد

  الترمذي، أحمد بن حنبل، النسائي
  

المذهب المالكي، المذهب الحنفي، المذهب 
  الشافعي، المذهب الحنبلي

  
اصل بن محنة خلق القرآن، المعتزلة، الجاحظ، و

 امظَّعطاء، أبو الهذيل العالف، النَّ

10 

  العلوم العقلية. 2
  )الترجمة والنقل( 
  
 

   الترجمة والنقل ودور أهل حرآة-
     الذمة فيها 

  ، الترجمة من اللغات الفارسية-
   وغيرها، والسريانية،   واليونانية

  )، الطب، العلومالفلسفة( مواضيع الترجمة -
      

  
 نقل، تعريب، حنين بن اسحاق، ثابت بن قرة، عبد

اهللا بن المقفع، آتاب آليلة ودمنة، آل نوبخت، 
  ِه ماسوْي بن، يوحناقسطا بن لوقا، بيت الحكمة

 

4 
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  ة في العهد األموي بداية الترجم- 
 وتأسيس ،لترجمةلتشجيع الخلفاء العباسيين  -

  بيت الحكمة
   المترجمينأشهر  -
 

  ةالفلسف العلوم
  العربيةيونانّية إلى اللغة  نقل الفلسفة ال-
   الجدل بين الفالسفة وعلماء الدين-

  )ابن رشد  والغزالي   (
   الفالسفة المسلمينأشهر -
   علم المنطق-
 

  
، الفارابي، البلخي، )فيلسوف العرب(دي ْنالِك

إخوان الصفا، الغزالي، تهافت الفالسفة، ابن 
 رشد، ابن طفيل، ابن سينا

12 

لرياضيات، الجبر، الهندسة، ا: العلوم الرياضية 
  .المثلثات

 

   الخوارزمي، آتاب الجبر والمقابلةثابت بن قرة، 

  الموسيقى 
 

سحق إالكندي، الفارابي، العود، القانون، الطنبور، 
  .الموصلي، زرياب

 

 

   والميكانيك،)علم الحيل(الفيزياء  
 

ابن الهيثم، آمال الدين الفارسي، البيروني، 
  رقاص، مغناطيس

 

 

   
الطب، الكيمياء، الصيدلة وصناعة : العلوم الطبية

 األدوية، البصريات،

بقراط، رئيس األطباء، ابن بختيشوع، ابن سينا، أ
ابو بكر الرازي، البيمارستان، الكحال، 

ام، الفاصد، القانون في الطب، الجرائحي، الحجَّ
الحاوي، آتاب العقاقير، آوهين العطار، آتاب 

  صناعة الصيدلة
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هشام الكلبي، ابن هشام، الواقدي، ر، َيالسِّ التاريخ 
 سعد، اليعقوبي، الطبري، ، سيرة البالذري، ابن

وج الذهب، تاريخ األمم والملوك، ُربن هشام، ُما
 ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون

 

البوصلة، ابن خرداذبة، الهمداني، اإلصطخري،  الجغرافيا 
الحموي، المقدسي، اإلدريسي، ابن حوقل، ياقوت 

معجم البلدان، آتب البلدان، أحسن التقاسيم في 
 معرفة األقاليم، آتاب صورة األرض

 

البلخي، البتاني، البيروني، آتاب ، ابن نوبخت علوم الفلك والتنجيم 
الزيج، المراصد، ،  اإلصطرالب،المدخل الكبير

 ابن يونس المنجم المصري 

 

  :المؤسسات الثقافية
 المسجد) أ

  
  مسجد في نشر العلم والمعرفةدور ال -
  جد هو المدرسة األولى في اإلسالم المس-
  . طبيعة التعليم في المساجد-
  

  
المسجد النبوي، مساجد الكوفة الزاوية، الحلقة، 

والبصرة، مسجد الفسطاط، جامع القيروان، 
 الجامع األزهر، جامع الزيتونة في تونس

4 

   بيت الحكمة في بغداد- المكتبات) ب
  لوراقة ا-
 نسخ الكتب -

، اقون، خزانة الكتب، دار العلم في القاهرةالورَّ
طوسي، مكتبة نوح بن نصر ك الْلاخ، نظام الُمنسَّ

  الساماني

2 

  ظهور المدارس في اإلسالم - المدارس) ج
  ابتَّالُك -
  جوقيةْلالمدارس السُّ -
 المدارس المملوآية -

ظام نالوزير , امية في بغداد، الغزاليَظالمدرسة النِّ
 لك، المدرسة الحنفية في بغدادالُم

2 

  العناية بالمرضى في اإلسالم - البيمارستان) د
 اإلسالم  ودخوله حضارة فيأصل البيمارستان  -

 2 البيمارستان العضدي في بغداد،  الرازي،
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   التراث الشعبي):  الوحدة االختيارّية الثالثة (
  

 دد الحصصع ةالموضوع المضامين   واألعالماالصطالحات
حكاية، آتاب ألف ليلة وليلة، السندباد، قصة علي , أسطورة

 قّصة عالء الدين، بابا
 من أساطير األخيار واألشرار
 من أساطير الحيوان والجان

 

 4 األساطير

 عنترة، أبو زيد الهاللي, الزير سالم, ملحمة, سيرة
 

 4 ر الشعبّيةَيالسِّ ر الشعرية والنثريةَيالسِّ

تاب المستطرف في آل فن ، آلغز, لَثَم, النوادرالطرائف و
 بشيهي مستظرف لأل

 األمثال
 الحكم

 الحزازير واألحاجي
 

والحكم األمثال 
 واألحاجي

8 

, العصيدة, الرغيدة, الثريد, الجبن, الزبد, السمن,  األلبان
الوضيعة، الفالوذج، اللوزينج، الجوازب، , البكالة, باجالسك

 ، الخوان الجالبالخشاف،
 
 

 الشريعة في ةبشر واألاألطعمة -
 إلسالمّيةا

 المطبخ اإلسالمي -
 تحريم بعض المأآوالت والمشروبات -
  أهل الذّمةةبأشر وةطعامأ -
  الطعام والشراب في القصور -
 أنواع الطعام والشراب -
 أنواع الحلوى -

 

 10 الطعام والشراب

اللباس الشرعي، القباء، الحزام، العباءة، الرداء، السروال، 
 ،الخمار ، الحبرة، الحلة، الجبة، العمامة، القلنسوة،القميص

ديل، الطيلسان، الدراعة، العباءة، الجلباب، اإلزار، المن
 القفطان، القباء المنطقة، الجوارب، األحذية،  النعال

 

 النظرة الدينّية للباس والزينة     -
 تطور األزياء في العصور اإلسالمّية -
 اللباس قبل اإلسالم -
 في اإلسالملباس الرجل   -
 لباس المرأة في اإلسالم  -

اللباس والزينة في 
 اإلسالم

14 

 6 وأدواتالحلي  عهاالزينة وأنوا -القرط، العقد،  ،الدملج ،اإلآليل ،التاج ،األسوار ،الخلخال
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، التمائم، األصباغ واأللوان، الخضاب، الخواتيم، الفتخة
  الزمرد، الياقوت،،الزينة الباطنة، الزينة الظاهرة، الحناء

 اللؤلؤ، حلي
 

 الحلي والجواهر -
 حلي النساء ووسائل الزينة -

 

 الزينة

عيد الفطر، األضحى، ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر، 
 المولد النبوي، رأس السنة الهجرية

النيروز، المهرجان، الرام، خميس العهد، يوم الغطاس، 
 الفصح، 
 جهاز شهود، العدة، الصداق،  نكاح، وآيل،، قرانزفاف،

   يوم اإلمالك ،)ص(واج السيدة فاطمة بنت الرسول  ز
 الوليمةء، يوم البنا،)العقد(

مأمون من بوران  زواج الزواج هارون الرشيد من زبيدة،
اج الخليفة المعتضد من قطر  زوبنت الحسن بن سهل،

   الجهازالندى، الجالء،
 

 احتفاالت األعياد الدينّية -
 رمضانّيةالحتفاالت اال -
 الدنيويةالت االحتفا -
 الرسمّية وغير المواآب والرآوبات -

 النيروز، المهرجان، الرام: الرسمّية
  األعياد اليهودّية والمسيحّية -
احتفاالت الزواج في مختلف العصور  -

 اإلسالمّية
 

 14 االحتفاالت

وليمة "، "ختان أوالد العامة"، "ختان أوالد الخاصة"
 زّفة الختان ،"الختان

 

 حفالت الختان
 

  

 "الختمة "،"الحداد "،"النياحة على الميت "،"الشهادة"
 

 4 مراسم الموت عادات الحزن والحداد على الموتى

 ،الغريض ،طويس ،معبد ،النديم ،الرجز ،فّن الغناء
إبراهيم ، العود, الدّف, الطنبور, الصنج القيان ،الجواري
، )تلميذ إسحاق الموصلي (زرزر ،ابن جامع الموصلي،

الخليفة  ،برصوم الزامر ،)ضارب عود (منصور زلزل
مغن  (زرياب ،الخليفة القاهر العّباسي ،المعتمد العّباسي

 )مغن (زرقون ،)مغن (علون ،)وموسيقي
 

 10 الغناء ةسالمّيتطور الغناء في العصور اإل
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الكرة  ،"خيل السباق "،سباق الخيل ،رآوب الخيل ،الصيد
، الرمي بالسهام ،لنشابالرمي با ،دْرالنَّ ،الشطرنج ،والمقالة

  المصارعة ،السباحة ،الصيد بالبندق

 وأنواع التسلية والله -
 مواآب الصيد -
 رآوب الخيل -
 العاب رياضّية -
  سباق الخيل -
 ، والشطرنج، والمقالة،ألعاب الكرة -

  والنرد
  رمي النشاب والسهام -
  الصيد بالبندق -
  السباحة والمصارعة -
  الغناء والموسيقى -
  ر الشعبّيةَيالسِّ -
 رالنواد -

 6 التسلية واللهو
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  الفصل الثالث 
  طرائق وأنشطة تعليمية

  
فطريقة التدريس لطائفة من التالميذ قد ال تالئم . غيرها على  منها لطريقةوال فضل، طرائق التدريس وتتنوع     تتعدد 

حاجة ملحة إلى  ثمة ،وعلى هذا النحو.  أخرى مضامين معينة قد ال تالئم مضاميَنتعليَمالتي تالئم  والطريقة غيرهم؛

، الوجاهي في مضيق الطرائق التقليدية ذات الطابع التلقيني االنحصار وعدم ؛ واألنشطة، والوسائل،لتنويع في الطرائقا

.  أما مهمة اختيار الطريقة التعليمية األنسب لكل مادة فتقع على كاهل المعلم. والمتكررةمألوفةسائل واألنشطة الوتلك الو

 يتناسب والموضوعات المدرسة ومستوى التالميذ في صفه، فقد ال يتقيد المعلم بطريقة واحدة، بل يعمد وبوعي منه لما

  . إلى الجمع بين عدة طرائق، يأخذ من كل منها ما يراه مناسًبا

، تلك المبنية  في التدريس عامة وفي تدريس موضوع الحضارة والتراث بشكل خاّصالمرغوبة الطرائق  بينمن     

كل مجموعة مهمة معينة، ل تُعهد وبموجب هذه الطريقة،. قليلة العدد مجموعات  بين التالميذ ضمنالعمل التعاوني على

  .ة مشّجعةيأسلوب النقاش والحوار في أجواء حميمب وُيشاد

، والتراث تدريس الحضارة بالمعلم إبراز االرتباط بين، يجدر م له وتعميق فهمه من التالميذ الموضوع     ولغاية تقريب

يدوية ، وأشغال تمثيٍل، وموسيقى ورسمٍواألدب العربي، والفنون الجميلة من  ، كالدينمن جهة، وسائر المواضيع األخرى

ويجدر به كذلك تجاوز العمل التقليدي المستند إلى الكتاب المدرسي واللوح والطبشورة إلى  . من جهٍة أخرىمختلفة،

 واألشرطة المسّجلة، الحاسوب، اإلنترنت، الصور واللوحات، ،األفالمك تكرة ومنوعةمساندة مببوسائل تعليمية االستعانة 

  .التلفزيون والمذياع، المعاجم والموسوعات والمراجع األخرى

 تسهم في   من شأنها أن، والتيمحفّزة في تدريس الحضارة والتراثدة والنماذَج لبعض األنشطة المسانفيما يلي نستعرض 

  :ا وخارجهيةالصففي األنشطة   عند التالميذكيرالتفأنماط تطوير 

  . اإلسالمية والتراثلموضوع الحضارة العربيةخالل السنة الدراسية تخصيص يوم أو أسبوع كامل  •

  . واحتفاالت حضارية وتراثية متنّوعة،تنظيم معارض، عروض، مهرجانات •

 .معالم حضارية متنّوعة إلى زياراتتنظيم  •

 . اإلسالمية والتراثمن الحضارة العربيةمختارة ية حول مواضيع تنظيم مسابقات محلية وقطر •
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 . كاللباس والرقص وغير ذلك، من التراث الشعبيتُعنى بمناحٍ مختلفةتأسيس فرق فنية  •

 .قصص وحكايات من التراث وغير ذلك ،جمع أدوات، أغان، أمثال وحكم •

 .معالم حضارية هامة وغير ذلك أدوات مختلفة، رسم أماكن عبادة، •

 .إجراء مقابالت مع كبار السن لالستماع ألغان وحكايات شعبية وتوثيقها •

 . وجبات من األطعمة الشعبية المختلفةتحضير •

 .تصوير أدوات وأوانٍ، معالم أثرية وأماكن عبادة •

 .المشاركة في نشاطات اجتماعية مختلفة •

 .التراث الشعبي وحكايات من ،أغان،  كحفظ أمثال شعبية،القيام بفعاليات فكرية متنّوعة •

 . كالتطريز والحياكة والزخرفة،ممارسة االشغال اليدوية •

  
  1طرائق وأساليب في التقييم

  مقدمة

  : مقاربتان مركزيتان تختلف إحداهما عن األخرىثمة »حصيلالت تقييم«في موضوعة 

التقييم  «، وتعرف أيضا باسم»متقييًما من أجل التعلّ «، ويعتبر التقييم بموجبها)האיכותית הגישה(المقاربة النوعية . أ

  ).מעצבת הערכה( »التشكيلي/التكويني

/ التقييم الملخّص «، وتعرف أيضا باسم»تقييم التعلم «، ويعتبر التقييم بموجبها)הכמותית הגישה(المقاربة الكمّية . ب

  ).הערכה מסכמת (»اإلجمالي

فهدف التقييم بحسب . في ثقافة التعلّم والتدريس في الصف، توّجه وتؤثر  مختلفةً تقييمٍ من المقاربتين أهدافَتضع كلٌّ

وهدف التقييم بحسب المقاربة . والتعليم التعلم  عمليتيتقّدمل مفّصل تشكيل تصور هو إعطاء مردوديةالمقاربة األولى 

ل وما  والتأهيفي سبيل التصنيفالثانية هو إعطاء تلخيص أو تقرير عن مستوى تحصيل المتعلمين على شكل عالمة، 

  .شابه

  

                                                 
  تسوفية يوعاد، مديرة قسم المضامين ونائبة مديرة مركز تخطيط وتطوير. د: كتبت هذه المادة  1
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  المقاربة النوعية

النهوض  لغاية بتبني المقاربة النوعية في التقييم كاتبو هذا المنهجيوصي  كجزء من التطبيق الجاري لكل منهج تعليمي،

 في نقطة زمنية معطاة ُيجرىا لمرة واحدة فالتقييم، بحسب هذه المقاربة، ليس حدثً.  التعلموعملية  التدريسبطرق

 . فقط االمتحاناتواضعي من القياسن أو خبراء يالمعلمإلى  كما أنه ال ُيعهد التعلم، َجئوهو ال يقّيم فقط نتا. ومعروفة سلفًا

هدف هذا التقييم هو أن يخطط ). تقييم - تعلم - تدريس ( التعلم والتدريسعمليةفالتقييم يجب أن يشكل جزءا ال يتجزأ من 

  القوةمواضع، ويحّددوا  الموضوعة لهذا العمل الغاياتمستوى تنفيذيختبروا المتعلمون والمعلمون عملهم آن حدوثه، وأن 

 التقييم هذه المتعلمين توّجه ثقافةُ. المصاعب واإلخفاقات ويتوقفوا عند ،في أدائهم ومواضع الضعف ألجل تعزيزها

 هذه تستند. الجة والفهم والتقييم بالمعاول ما تراكم منها تن، ثمعملهمب المعطيات الخاصةإلى جمع  على السواء والمعلمين

ومعنى ذلك أن . تشيد بدور المتعلمين في تشكيل عملية المعرفة تشكيال تفسيريا التيتلك  الرؤية البناءة للتعلم، إلىالمقاربة 

وبهذا . يةالمتعلم مشرفٌ على عملية التعلم ذاتها، يبحث دائما عن الداللة التي تسند المعرفة المتشكلة عنده ضمن هذه العمل

 وفقًااستراتيجيات التعلم والتفكير المنطق، تحصل للمتعلمين القدرةُ على تقييم سيرورة التعلم والمعرفة، ومالءمة 

  .الحتياجاتهم

 تحديد) أ: ( خطوات مركزية التي يشارك فيها المعلم والمتعلمون، ثالثَ تلك،»التقييم من أجل التعلّم «تتضمن عمليةُ     

 )Benchmarks(» العالمات الثابتة« المعايير ووإقرار المهّمات تصميم) ب (؛تنفيذهاداف التي يراد تقييم الغايات واأله

  ).1997بيرنبويم  (مردودية بانيهخالل  من  التنفيذتقييم) جـ( يتم بحسبها التنفيذ؛سالتي 

ما يخص المضمون، ومهارات التعلم ُيفتح المجال للمتعلمين إلدراك ما ُيتوقع منهم فيقييم هذه، الت سيرورة في     

والتفكير؛ وإدراك اآلفاق التي يمكنهم الوصول إليها، وجملة الطرق التي قد تعينهم للبلوغ بالغايات التي شاركوا في 

وبالجملة، فإن المتعلمين قادرون على المشاركة بشكل فعال في تقييم إنجازاتهم،  .تحديدها موضَع التنفيذ واإلنجاز

  .ا التقييم صوب تحسين األداء وفهم المواد المدروسةوالخروج بهذ

  :اآلتية الجوانب تناول ُيقترح التقييم، ةلماهي الرؤية هذه بموجب     

 . المحافظة على الصلة بين عمليات التقييم، التعلم، والتدريستجب •
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تعلم التي ُيرغب في ينظر التقييم في أداء المتعلمين، ومن جملة ذلك ما يخص المضمون، وقدرات التفكير وال •

 القدرات ما قبل اإلدراكية، قدرات إدارة الموارد، والقدرات اإلدراكية، تالقدرا: تطويرها عند المتعلمين، وهي

 .المتصلة بالنوعيات الفردية

يتم التقييم في إطار خطاب متواصل بين المعلمين والمتعلمين، ويأخذ المتعلمون بقسط فّعال في سيرورات  •

كالتقييم الذاتي، تقييم الزمالء،  (ك في سبيل إثبات أهليتهم وفهمهم للمادة المدروسة وسيرورات التعلموذل. التقييم

 ).المشاركة في تحديد الغايات، وتحديد ما ُيرغب في إثباته

  . بيئات تعلم متنوعةضمن، يتم إنجازها الخاصة التي تشتمل تحدياٍت معينةمهمات جملةً من اليتضمن التقييم  •

وبقدر .  عالمة تلخيص فحسبينتهي إلى الذي »التقييم الملخّص«، يوصى بعدم االكتفاء بـما سيق أعالهناء على ب     

جابة لحاجات المتعلمين االستوتحصل  في سيرورات التعلم، أساًسا بنّاًءالتبني لطرق التقييم النوعية يكون التقييم الحاصل 

  .ة، واألساليب المختلفة في التعلم، وغير ذلك القدرات، مستويات الذكاء المتفاوت:المختلفة

يمكن االستعانة بهذه األدوات . نجمل فيما يأتي األدوات الرئيسية في عملية جمع المعطيات الخاصة بالتعليم وتقييمه     

 فهم  سيرورات التعلم، ويقّيمونتخصيجمع المتعلمون والمعلمون، بواسطة هذه األدوات، بّينات : في التعلم والتدريس

  : تحصيلهمتحسينالمدروس، ويفّسرون هذه البّينات، ويطبقون استنتاجاتهم عمليا في سبيل 

 ).معايير تقييم(+ مهام تنفيذية  •

 ).توثيق وتأمل(يوميات توثيق التعلم  •

 ).حقيبة التحصيل_ بورتفوليو(السجّل  •

  ).فيما تقدَّمبشرط تطويرها وفقًا للمبادئ المذكورة (أعمال واختبارات من أنواع مختلفة  •

   

 :المهمة التنفيذية والتقييم

 مركبة الهدف من المهمة التنفيذية هو تقييم قدرة التالميذ على تطبيق المضامين التي تعلموها خالل إعمالهم مهارات     

ّد واجب متح هذه المهمة هي .وغير ذلك، النتائج ونقدها، استخالص المعلومات ومزجهاالتخطيط، تنظيم كتفكير ال من

 ألنواع مختلفة من تفتح الباب رحًباإنها مهمة مفتوحة ومركبة، . وهي ال تخضع لحكم الوقت وقيوده ؛وجذاب للتالميذ

 بقية أما. امين المالئمة في اختيار المضوإعمال الفكرسير عملهم، ل التخطيطُالمتعلمين ب يخلقفي بداية التنفيذ، . حلولال
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، واستخدام سيرورات قديم الحلول المختلفة، والنظر في المشاكل من زوايا مختلفة وت،يتمثل في البحثفعمل المتعلمين 

 على وتحثُّهم ،الجماعي من العمل  المتعلمين التنفيذيةن المهمةُتمكِّ. التعبير عن المعرفة التي اكتسبوها في تفكير مركبة

، نموذج تقرير، :وسائل بعدة ُيبرز قد فإنه لمهمة،ا هذه حصيلة يخص وفيما .الذاتي والتقييم الحوار خالل من التفكير تعميق

  .إلخ... تمثيل، جريدة، معرضعرض،

. اإلنجاز  المطلوبة عند تقييمالبينات توفير  تنفيذهامن شأنكتابة المهمة التي فتبدأ سيرورة المهمة التنفيذية بتحديد الغايات، 

   .  تتصل بالغايات التي جرى تحديُدهاة تماًما تحديد معايير واضحينبغيتقييم تأدية المتعلمين للمهمة، عند 

  معيار التقييم

عالمات ثابتة ، ذ المهمة ويصفها في تدريج نوعيمعيار التقييم هو أداة إلعطاء العالمة، ينظم المعايير في تنفي

)Benchmarks( . نفيذ المهمة سلفًا، كما يمكّن المتعلمين من إدراك ما ُيتََوقَّع منهم في تتحديد المعايير والعالمات الثابتة

عالية، متوسطة، : لمختلفةدرجات التنفيذ ال وفقًاالعالمات الثابتة تصف أعمال المتعلمين . أنه يساعدهم  في عملية التقييم

نوعّية صفات التنفيذ لدى المتعلمين في المراحل كذلك  هذه العالمات تصف.  المعايير المحدَّدةكال من ، بما يقابلمنخفضة

عالمات صيغت ال.  التفكير والتعلّموسيروراتمصطلحات المضمون بوهي تستعين، ألجل ذلك، تنفيذ المهمة، لة المختلف

 .للمهمة يستطيع المعلمون والمتعلمون تقييم تنفيذهم ،على هذا النحو. األمثلةوألحقت بها الثابتة بمصطلحات سلوكية 

  )التوثيق والتأمل(يوميات توثيق التعلم 

 النظر عميقًا في سيرورات التعلم وفهم المادة تحثّ على أدوات التعلم والتقييم التي واحدةٌ منالتعلم يوميات توثيق 

توجيه . تحصيالتهمو سيرورة تعلمهم حول من المالحظات واألفكار يكتبها المتعلمون جمًعاتتضمن اليوميات . المدروسة

ال شك . رسة تأمل عميق لما مّر من أدائهم وما ترتب عليه من نتائجمما يمكّنهم منالمتعلمين إلى التفكير والكتابة التأملية 

عند المتعلم تحمله إلى تحليل ما مرَّ له من تجارب، وفهم أسباب النجاح في بعضها، وأسباب الضعف الكتابة التأملية أنَّ 

م ُيجري المعلمون حواًرا يوميات توثيق التعلمن خالل . في بعضها اآلخر، والعمل على التطوير حيثما احتيج إلى ذلك

هذه .  زمالئهمأوا مع معلميهم، خارجيآخر  يجري المتعلمون حواًرا داخلًيا مع أنفسهم، وفي حينمكتوًبا مع المتعلمين، 

نات الهامة التي يوفرها المتعلمون ألنفسهم ولمعلميهم حول سيرورات تعلمهم ومدى  من البّيصيغًا تشكّل  مجتمعةًالحوارات

  . ُيدرسفهمهم ما
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  ) حقيبة التحصيل-پورتفوليو (السّجل 

تعلم مجل تقديمها كبينات على خطوات ال اختارها المعلمون بدقة ألالسّجل هو تجميع موّجه لقسم من أعمال المتعلمين

 درِمطَّ  لتقييمٍُيستخدم أداةً؛ وهو في الموضوع المدروس وتحصيلهميعكس السّجل جهود المتعلمين .  المادة المدروسةوفهمه

 والسجل، . تعلمهم مشوار المعرفة لدى المتعلمين خاللوشاهًدا على السيرورة التي تتشكل فيهالسيرورة التعلم ونتائجها، 

  .المتفرد متعلم ومتعلمة، فهو ُيعّد وسيلة جيدة للتعبير الذاتي عند كلمن حيث هو خاص 

  : مبادئ بناء السجل

  :ومعلموهم ما يلي المتعلمون يصوغ

  .ير واضحة الختيار المادة التي يتضمنها السجلمعاي. أ

   .معايير واضحة للحكم على المادة. ب

  .يكون المتعلمون مسؤولين عن إدارة السجل على امتداد السنة، وعن اختيار البّينات التي يتضمنها

ائف بيتية، امتحانات، وظ: مواد مكتوبة، مسجَّلة، بصرية وغيرها، مثل:  من أنواع مختلفةيمكن للسجل أن يتضمن موادَّ

 تأّمل وتقييم إلخ،...تقرير، نموذج، عرض، جريدة: ت مثلنتاجات المهمات التنفيذية، نتاجات البحث النظري، أو نتاجا

  .ذاتي، تقييم الزمالء، مشاهدات

 كيف ؟ل ماذا يمكن أن تمثّ دون غيرها؟لماذا اختيرت:  لما يلييتضمنها السّجل يرفق بها تفسير اختيرت كيكل مادة 

عالم إلى  ؟ ما الذي أضافتهما هي قيمة هذه المادة؟ الصعوباتذُللت هذه  كيف ؟ تنفيذهاوسمت ما الصعوبات التي ؟ُأنتجت

  ؟ المعرفة لدى التالميذ

  : ثالثة أنواع أساسية من السجالتثمة

  .سّجل أعمال مختارة يعرض فيه المتعلمون أفضل األعمال التي نفذوها على امتداد السنة. أ

 فإنه يتضمن أعماالً جيدة وأخرى أقل جودة، لك ولذ.تعلمون أمثلة تعكس سيرورة تعلمهمسجل السيرورة، وُيضّمنه الم. ب

  . تطور المتعلمين في سيرورة تعلمهم هذه وتلكبشرط أن تمثّل

  .سجل مدمج يجمع النوعين السابقين. جـ

 مًعا المعايير يصوغوا وأن ؛نوع استخدامهودف السجل، هفا معلمون والمتعلمون ألنفسهم سل أن يحّدد المن الضروري

 .مهيالواضحة لتقي
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  أعمال وامتحانات من أنواع مختلفة

االستعانة إمكانية  وحدة تعليمية محّددة، مع وحولا في وقت محدد، يوا أو شف االختبارات واالمتحانات كتابي     تُجرى

تنفذ االختبارات واالمتحانات في نطاق الصف أو كامتحان . لمواد المساعدةمنطقي لالستخدام طريقة االبالكتاب المفتوح و

.  المضامين التي ُدّرست في الصففضال عن وحدة تعليمية ضيقة أو موّسعة، حولبيتي، وتفحص معلومات المتعلمين 

نة، تعليل ضد ومع، تفسير، مقار(عال  مستوىب تفكيًرا تتضمن أسئلة تتطلب من التالميذ وعليه، فإن هذه االمتحانات

تقييم هذه االختبارات واالمتحانات يتم بواسطة مردودية . فحسب التكرار والحفظ غيبا وليس، )تحليل، تقييم وما شابه

  .مفّصلة، وفقا للغايات التي حددها المعلمون والمتعلمون لسير التعلم، وليس بواسطة عالمة نهائية ملخّصة

  :الخالصة

 المالءمة بين طرق التدريس في الصف وطرق التعلم في تحري الدقة أنه من الضروري إلى مما جاء أعاله نخلُُص

أنواع مختلفة من األنشطة واألعمال التي  ممارسة أن تمكّن المتعلمين من فينبغي البيئة التعليمية أما. بعة فيهوالتقييم المتَّ

 إلى البيئة الصفية حيث العدوَللتفكير الصفي يعني فالحديث عن ثقافة ا«. الصفيترتب عليها النهوض بثقافة التفكير في 

 .» والنهوض به إلى األمام،تعهد مشروع التفكير الجيد وتعمل جميعها فيتجتمع قوى اللغة والقيم والتوقعات والعادات؛ 
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  ثبت المصادر والمراجع
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