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  مبىن املنهج: القسم الثاين
    تكوهنا واملودوالت اليت ثالثة الطوليةالاور احمل

    تنظيم األفكار واملضامني حبسب درجة الصف
  

    

   البالد  تاريخعائالت وبلدات عربية يف مرآة: املسار ب
  قصة تاريخ العائلة  :مودولة أ
  . تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ  :مودولة ب
 أحداث يف البلدة ويف 1949-1948احلرب يف   : مودولةجـ

  .البالد
  . احلياة يف العقدين األولني من عمر دولة إسرائيل  :مودولة د

   االغنية الشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ:ملحق مودولة هـ
  والدرزي يف اسرائيل اجملتمع العريب                     

بيئات حياتية خمتلفة . مودولة أ  
تغيريات من حولنا. مودولة ب  
تغيريات يف السلوك . مودولة جـ

.  ة طويلةاالقتصادي خالل فترة زمني  
التغيريات كانت يف املاضي. مودولة د  

       .      وستكون يف املستقبل

   أنا وغريي   .مودولة أ
  من هم املواطنون والسكان  . مودولة ب

  يف دولة إسرائيل؟              
  كيف ميكن مواجهة مشاكل يف القضايا. مودولة جـ

   املنبثقة عن اخلالفات بني جمموعات سكانية خمتلفة
  حنن حنافظ على القوانني  . مودولة د
  ت اجتماعية ومؤسسات رمسيةهيئا. همودولة 

   تنظّم اجملتمع            
  المجتمع كيف يليق بنا أن نتصرف كأعضاء يف. املودولة و

  ويف دولة إسرائيل؟اجملتمع             

  

 منهج تعليم
واجملتمع املوطن 

 واملدنيات

:حمور  
حنن مواطنون يف 
 دولة إسرائيل

  مودوالت6    

:حمور  
العيش يف 
 بيئات خمتلفة

  مودوالت4

 

  عائالت وبلدات :حمور
  يف مرآة تاريخ البالد
  اليهود         العرب         الدروز

مودوالت 5 مودوالت  5 مودوالت  5  

  عائالت وبلدات يهودية يف مرآة تاريخ البالد: املسار أ
  قصة تاريخ العائلة. مودولة أ
  قصص عائالت يف مرآة اهلجرات وإقامة الدولة. مودولة ب
  .تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ. مودولةجـ
  قصص مواقع، بلدات، أماكن، مشروعات  . مودولة د

  طريق إلقامة دولة إسرائيل يف ال-            وأشخاص
  يف الطريق إىل دولة إسرائيل ) : ملحق. (مودولة هـ

 .يف العمل الفين، يف الغناء العربي             

 عائالت وبلدات درزية يف مرآة تاريخ البالد: املسار ج
 قصة تاريخ العائلة: مودولة أ
  .تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ: مودولة ب
  احلياة يف البلدات الدرزية ويف البالد : مودولةجـ

  يف فترة إقامة دولة إسرائيل
  .ولني من عمر دولة إسرائيلاحلياة يف العقدين األ: مودولة د

 االغنية الشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع العريب والدرزي يف اسرائيل: ملحق مودولة هـ
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  حماور الطول واملودوالت اليت تتألف منها
  

منهج التعليم مبين حول ثالثة حماور طول، يعتمد كل واحد منها على مسامهة جمال 
  .املوطن واجملتمع واملدنيات أو أكثر، من تلك اليت يتألف منها موضوع معريف واحد

  
  : حماور الطول هي

  العيش يف بيئات خمتلفة  : األول
  واالقتصاد) البيئة(يوجد غلبة للجغرافيا واإليكولوجيا   

  حنن مواطنون يف دولة إسرائيل  :الثاين
  يوجد غلبة للمدنيات وعلم االجتماع  

  يهودية، عربية، ودرزية: دات يف مرآة تاريخ البالدعائالت وبل  : الثالث
  .يوجد غلبة للتاريخ وعلم االجتماع  

يتألف كل حمور من هذه احملاور من عدد من املودوالت تتمثل فيها جماالت املعرفة 
  .وخيلق الدمج بينها تكامال كامال أو جزئيا. املذكورة أعاله

ك جيب عدم النظر إليها كمناهج منفصلة تكّون احملاور الثالثة الوحدة الكاملة، ولذل
املودوالت يف احملاور تكمل الواحدة منها األخرى، ومتكّن من إجراء . وقائمة حبد ذاهتا

  . تقاطعات ودمج وارتباطات بينها
  

من املفروض أن تكّون املودوالت ) 38راجع صفحة (بناء على مبدأ املبىن املودوالري 
، خالل سنوات التدريس املوطن واجملتمع واملدنيات  قاعدة لبناء منهج تعليم مدرسي يف

  . الرابع، مبا يتناسب واحلاجات الفريدة- يف الصفوف الثاين- الثالث
  

احملور واملودولة .  تعلّم لدرجة صف معني-بناء على هذا املبدأ ميكن بناء سلسلة تدريس
 هذان بناء على اعتبار حيدَّد. اليت ُتختار تكون نقطة االنطالق إلنشاء التسلسل التعليمي

 - الثقافية-مدى الصلة ببيئات التالميذ وحاجاهتم، ومدى الصلة االجتماعية: وتفكري مثل
  .التراثية
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من . مبىن كل مودولة مفّصل بواسطة بنود وبنود ثانوية متت صياغتها على شكل أسئلة
، وال نقصد  تعلّم-املفروض أن تساعد هذه الطريقة املعلمني على تطوير وحدات تدريس

  .بذلك تقدمي هذه البنود كمادة تعليم جاهزة
من بني املودوالت هناك ما نوصي بتدريسه لدرجة صف معينة، وهناك مودوالت فيها 

  . لدرجة صف أخرى-عدة بنود يوصى هبا لدرجة صف معينة، وبنود أخرى
  .هذه التوصيات معروضة على شكل جداول يف بداية كل مودولة

 التعلم إىل ثالثة – اجملال للمعلمني الن يتطرقوا يف ختطيط التدريس هذا التفصيل يتيح
  :جوانب

   لدرجة الصفرؤية عرضية  . أ
 ) الرابع-للصفوف الثاين(للموضوعة املقدَّمة يف املودولة ) لولبية (رؤية طولية . ب
 بني املودوالت من حماور خمتلفة من أجل بناء االهتداء إىل الروابط والصالت. جـ

مودولةُ فّصلت األسس شبه اإللزامية جلميع باالضافة إىل كل . ليميةالسلسلة التع
 .وهي مشتقة من مسامهة جماالت املعرفة اليت يتألف  منها منهج التعليم، التالميذ

  
يف هناية هذا القسمُ ركزت قوائم تعرض مسح البنود يف املودوالت بناء على درجات 

يف صفحة ( املقترح لكل درجة صف تتيح هذه اجلداول للمعلمني رؤية الكل. الصف
168-183.(  
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    العيش يف بيئات متغرية:  احملور
  مقدمة

 واملودوالت املوجودة فيه العيش يف بيئات متغريةاملوضوعات اليت يتألف منها حمور 
 واالقتصاد، األيكولوجيا، اجلغرافيا: تعتمد يف األساس على جماالت املعرفة التالية

  .والتاريخ االجتماع ومن علم تاملدنياوتستمد كذلك من 
  

يف كل بيئة تالحظ ظواهر خمتلفة يف الطبيعة، ويف املشهد الطبيعي ويف اجملتمع، وهي تؤثر 
  :على البيئة وعلى احلياة فيها

  ظواهر طبيعية •
  املشهد اجلبلي، البحر؛ :  بالنسبة حلياة اإلنسان مثلظواهر ثابتة 
  جرف للتربة، نباتات برية يف غابة؛ هزة أرضية، فيضان و: ، مثلظواهر متغرية 
 ظواهر يف احلّيز من صنع اإلنسان  •

تعبيد شارع، جتفيف جزء من البحر، حتريج، زراعة، : ، مثلأعمال يف احلّيز الطبيعي
استيعاب مهاجرين يف حي أو يف بلدة، الدمج :  اجتماعية، مثل–بستنة، أعمال بشرية 

  .، تطوع)مقعدين، مسنني، شواذ(بني جمموعات سكانية خمتلفة يف حّي معني 
  

، )واألبعد القريب (بنو آدم أيضا يف حّيز معيشتهممثل مجيع الكائنات احلية، يعمل 
نتيجة لذلك تتكون عالقات وتاثريات .  ُيحدثون فيه التغيريات عليه، وبذلك ويؤثرون

يئات الطبيعية يغّير اإلنسان الب. متبادلة بني بين آدم والبيئات اليت يعيشون ويعملون فيها
البلدات واملدن، طرق : وخيلق بيئات جديدة، هي نتيجة لنشاطه، وبيئات اصطناعية، مثل

هذه كلها ميكن أن تؤدي إىل استغالل زائد ملوارد . املواصالت، واملساحات الزراعية
تغيريات يف درجة احلرارة، التلويث البيئي للتربة، : الطبيعة وإىل تغيريات يف البيئة مثل

  .ويث اهلواء واملاءوتل
تؤدي التغيريات إىل تكون نسيج بيئي خمتلف عن النسيج الذي ساد قبل ذلك، وتؤثر 

  .هذه التغيريات على حياة الفرد وعلى اجملتمع



      
 

 ________________________________  __________________العيش يف بيئات خمتلفة: حمور   │ 80 

تؤثر . يف حّيز معيشة بين البشر حتدث تغيريات اجتماعية إىل جانب التغيريات اليت ذكرت
يف التركيب : تمع يف مجيع جماالت احلياة، مثلالتغيريات االجتماعية على الفرد وعلى اجمل

  .الدميوغرايف، يف التكنولوجيا والثقافة ويف العمل
  .هذه كلها تؤثر على منط حياة بين اإلنسان

، ولذلك فإن اإلنسان كفرد، واجملتمع بيئات احلياة هي بيئات ديناميكية ومتغرية
ا حتدث عند كل فرد، ويف كل كمجموع، جيب أن يفهما ماهية التغيريات وأن يعرفا أهن
  .جمتمع ويف كل بيئة طبيعية وكل بيئة من صنع اإلنسان

 ال تتوقف من قبل الفرد مواجهةالعيش يف جمتمع، ويف بيئات حياة متغرية، يتطلب 
نتيجة للتغيريات االجتماعية والبيئية، من احملتمل أن تتكون . واجملتمع مع هذه البيئات

  . مشكلة واحدة من شأنه أن خيلق مشكلة أخرىمشاكل تتطلب احللول، وحلّ
لكي يتمكن التالميذ من املواجهة يف بيئات متغرية، عليهم أن يعرفوا البيئات القريبة اليت 

عليهم أن يتابعوا التغيريات اليت حتدث وأن  يفهموها، وأن  يطوروا . يعيشون فيها
عليهم .  حل املشاكلمؤهالت ومهارات متكنهم من مواجهةأوضاع حياتية متغرية ومن

وتأدية مهامهم فيها، واملشاركة الفعالة يف أن يتفحصوا املشاكل اليت تنجم عن التغيري، 
الكينونة املتغرية مع حتمل املسئولية عما يعمل، وأن يكونوا مشاركني، ومساعدين 

  .على حلها وأن يؤثروا
  

تعلم كيف يقيم قدرته على لفهم احلاجة إىل معرفة التغيري هناك جانب آخر، إذ إن الفرد ي
خالل . وكذلك قدرة اآلخرين على التغّير والتغيري والتأثريالتغّير، والتغيري والتأثري، 

، وهذا اجلانب يؤكد ذلك يتعلم كيف يستقبل التغيريات اليت حتدث لدى اآلخرين
  .ياتنا الثقافية لالعتراف بالتغيريات كجزء من أمناط ح– االجتماعية -على القيمة التربوية

مالحظة مراحل التغيريات الديناميكية والسريعة ونتائجها، حتدث يف بيئات معروفة 
للتالميذ، أي يف املكان أو املشهد الذي يعيشون فيه ويترعرعون، يف األحياز الطبيعية 

العائلة واملسكن، املدرسة وجمموعة األوالد، اجملتمع : واإلنسانية اليت تتوسع شيئا فشيئا
  .ّيز البلدي والبيئة القريبة منهاحمللي، احل
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 أساسية ومع -هذه البيئات اآلخذة باالتساع والتغّير توفر لقاءات مع حاالت مستقرة
حاالت متغرية، إىل جانب ظواهر وقضايا ومشاكل من احلياة اليومية، تتيح تعلما تكامليا 

  .وبنينة املعلومات من قبل التالميذ بشكل دائم
 خارج الصف يتأمل فيها التالميذ بيئتهم، وجيمعون املعطيات يتطلب التدريس فعاليات

للتوسع راجعوا مسامهة اجلغرافيا يف بند مهام . (ويعاجلوهنا يف مرحلة الحقة داخل الصف
  ).التعلم

  
وصف موقع الظواهر يف احلّيز وانتشارها جيب عرضه بوسائل بصرية وبيانية : مالحظة
ورة أفقية من األرض ، صورة مائلة من اجلو، ص ( رسوم، صور: الوسائل هي . خمتلفة

خرائط بلدية،  (أفالم فيديو، رسوم ختطيطية وخرائط، )وصورة عمودية من اجلو
  ).وخرائط موضوعية وغريها

  *.تعترب اخلريطة وسيلة مهمة من وسائل تعليم احلّيز مبركباته املختلفة
ي مهارة تنّورية تتطلبها احلياة قراءة اخلريطة ه. تعليم قراءة اخلريطة ليس هدفا حبد ذاته

يليب هذا التعلم احلاجة  ويعلَّم يف سياق التعرف على احلّيز، واالهتداء فيه . يف اجملتمع
  .وفهمه

  :اخلريطة هي أداة متكن من 
  وصف احلّيز وما فيه من تفاصيل؛ •
 اهتداء منطقي يف احلّيز؛ •
 إجياد عالقات بني ظواهر يف احلّيز؛ •
 .ختطيط احلّيزالتخطيط يف احلّيز و •
 

تعلم مهارات اخلريطة يتم بشكل تدرجيي ويف سياق األحياز، والقضايا واملشاكل اليت 
  : وهو يتطرق إىل املهارات األساسية يف قراءة رسم ختطيطي وخريطة. ُتعلّم

ترمجة احلّيز وما فيه من أجسام بنظرة من فوق؛ تصغري؛ عالمات متفق عليها؛ اهتداء 
  .الجتاهاتيف احلّيز بواسطة ا

                                                 
مسح المهارات والمصطلحات، منهج طولي للصفوف /  خورطة -قراءة الخريطة" للتفصيل والتوسع راجعوا في الكراسة   *

  2001 وبالعربية 1995، وزارة التربية والثقافة والرياضة، مرآز المناهج التعليمية، القدس، بالعبرية "  السادس-الثاني
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   العيش يف بيئات متغّيرة-املودوالت يف حمور
  بيئات حياة خمتلفة  : مودولة أ
  تغيريات من حولنا  : مودولة ب
  تغيريات يف السلوك االقتصادي خالل فترة زمنية طويلة  : مودولة جـ
 .التغريات كانت يف املاضي وستكون يف املستقبل أيضا  :مودولة د

  
  

  :مالحظات
يف قسم من هذه البنود . دوالت الواردة فيما يلي على بنود ثانوية حتتوي املو.1

يف كل مدرسة ميكن اختيار . ُفصلت مناذج متثيلية لتوضيح القضية اليت يف البند
  .أمثلة ذات صلة بالبيئة أو إحضار مثال آخر من البيئة

اهلدف من صياغتها هبذا الشكل .  البنود يف املودوالت صيغت على شكل أسئلة.2
وليس اهلدف منها تقدمي .  تعلم-هو مساعدة املعلمني يف تطوير وحدات تدريس

 . هذه البنود كمواد تعليمية للتالميذ
  .  ليس املقصود أن تقدم للتالميذ مجيع األمثلة املقترحة هنا  
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  بيئات حياتية خمتلفة: املودولة أ
  

  )البيئتان القريبة والبعيدة( والبيئة ّيزخصائص احل
 إىل ، باالضافة يف البيئة القريبةلوجودهااملودولة يف التعرف على الظواهر طبقا  هذه تركز

 بني الظواهر االختالف تشكل بنية حتتية لفهم وهي. وصفها وفهم العالقات فيما بينها
  .والتغيريات اليت تطرأ على البيئة

  
 مع باشرامل واللقاء ، خارج املدرسةاإلمتاعي للتعلم ة املودولة موجهههذ: مالحظة

اخلرائط : مثلة يجتمع املعلومات حول البيئة من مصادر معلومات إضاف. الظواهر يف البيئة
  .والصور واملقابالت
 الذي احلّيز مبا يتناسب مع درجة الصف و، بصورة تدرجييةواملؤهالتتتم تنمية املهارات 

  . فيه التالميذكزير
  

  مسح البنود يف املودولة طبقا لدرجات الصف
  

  البنود يف املودولة  الصف الثاين الصف الثالث  الرابعالصف 
       1.7 – 1.9  

  
1.5 – 1.6  

  
1.1 - 1.4  

  
  قريبةالبيئة الظواهر يف  .1
  

 بيئة خارج البلدةال ظواهر يف .2  -  -  2.6 – 2.1
  

  األسس  
حيزي ظاهرة، تنظيم : جغرافيا

بيئة  (ّيز، البيئة واحل)حيزياختالف (
 –ع البشر طبيعية، بيئة من صن

واهر ظ، انتشار )اجتماعيا وبنيويا
 والعالقة بينها، عالقات ّيزيف احل
، )نسان بالبيئةإلعالقة ا: (متبادلة

  .مسح لظواهر يف املدى، موقع

  قريبةالبيئة يف الظواهر . 1
 يف املسكن ّيزتنظيم احلالءم كيف ي1.1

  ؟األسرة أفرادحتياجات ال
، )جادة اشجار: مثال (وقائعوأجسام  أي 1.2
أنبوب تصليح : مثال (نسانية إفعالياتي أو

، يراها األوالد ويستوعبوهنا يف طريقهم )مياه
يف :  القريب، مثلحلّيزماكن خمتلفة يف اأإىل 
لطريق إىل املدرسة، أو احلديقة العامة أو ا
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كل املقومات مترابطة :األيكولوجيا
أي تغيري يؤثر على شيء ما يف (

  ).البيئة
مسئولية التنظيمات : علم اجتماع

  .عفراد واجملتمألجتاه ا

 أو املركز مكان العبادةأو  األصدقاء
 أو شاطىء التسويقاجلماهريي أو مراكز 

البحر أو احلقل أو احلرش أو امللعب 
  الرياضي؟

،  الكالميبالتعبري(كيف ميكن وصفها؟ 1.3
  ).بالرسم، بالتصوير وبالتسجيل

ها صفت اليت و والفعالياعئوقاجسام أو الاألأي  1.4
؟ تكرر عدة مراتتملرة واحدة أو هي   األوالد
 الظواهر؟ أي هذه ظاهرةك ميكن تعريفه أيها

 من صنع البشرناجتة عن فعالية بشرية، 
  )نتجت، تسببت، نبعت، اشتقت؟(

 أي ظواهر من صنع البشر ميكن تشخيصها 1.5
يف البيئة القريبة فيما يتعلق باملباين اليت اعدت 

: ن مثلاياجات خمتلفة للسكلتلبية احت
 على اختالفات مجاهريية ؤسسمساكن، م

  نواعها، بنايات تتعلق بشبكة املواصالت؟أ
 موقعها من حيثكيف ميكن وصف املباين  1.6

  ووظيفتها ومقوماهتا املعمارية وصلتها بالبيئة؟
 هي  الظواهر البلدة؟ أي حّيزماذا جند يف 1.7

 السياقني يف (اإلنسانصنع يها من أ وطبيعية
  ? )فيزيائياالجتماعي وال

 ّيزتنظيم احل هذه الظواهر وما هو موقع أين 1.8
مركزة يف مكان واحد، مركزة (اخلاص هبا؟ 

دائرة أو خبط مستقيم، منثورة بصورة يف 
  ).عرضية، منظمة بتجانس وثبات

 ّيزيتنظيم احلال املوقع وسبابأ ما هي     
يف اخلاص بكل واحدة من هذه الظواهر 

    فيه؟ةدووجامل ّيزاحل
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    :حلّيزيتنظيم اال

رض، النباتات ألاملباين، استخدامات ا:  مثلظواهر من صنع البشرالانتشار  -
  .، االتصاالتءشبكات املواصالت، املا-املغروسة، البىن التحتية

  .، حرش، شاطىء حبر، تاللأودية: ، مثلطبيعيةالظواهر الانتشار   -
معات عرقية، موقع مؤسسات جتأحياء و: ، مثليةجتماعاالظواهر الانتشار   -

  . الذكرىمجاهريية كالكنائس، نوادي الشبيبة، مراكز رياضية، مواقع ختليد
  شخاص يف البيئة؟ أل كيف تؤثر الظاهرة على حياة ا1.9

  
  .للبلدةخريطة  باستخدامتلزم هذه املسائل : مالحظة

  .خريطة اءة، جيب دمج قراءة خمطط وقر1.8، 1.6، 1.1يف البنود 
  

  األسس                       بيئة خارج البلدةالظواهر يف . 2
 العالقة :)بيئةال(األيكولوجيا 

تبادلة بني املركبات كافة، امل
نسان يؤثر على البيئة ويتأثر هبا إلفا

  .ويتحمل مسئولية النتائج
اختالف يف  (ّيزتنظيم احل: جغرافيا

 ، بيئة طبيعية، وبيئة من صنع)ّيزاحل
نسان إلا(، عالقات متبادلة اإلنسان
اختالف (حلّيز ، اختالف ا)والبيئة

، )ّيزبني خمتلف اجملموعات يف احل
تعدد وجودي، انتشار ظواهر يف 

 والعالقات فيما بينها، املوقع، ّيزاحل
  .املنطقة
  .حتديد سلم األولويات: قتصاداال

احترام (اإلنسان كرامة : املدنيات

 أي ظواهر ميكن تشخيصها يف البيئة خارج 2.1
  ؟ ما مييز كال منها؟)يف اللواء، املنطقة(البلدة 

ات  بفعالي هي فعاليات تتصل ظواهر أيها 2.2
 أوة، بلدات مدني: ، ظواهر مثلاإلنسان
مواصالت، مناطق خطوط قروية، بلدات 

صناعية، جتارية، مراكز شراء، مراكز سياحية، 
راض زراعية، حرشية، أحياء جديدة، بلدية أ

رياضية؟ أي منها ظواهر أحداث جديدة، 
، )حبر، جدول(جتمعات مائية : طبيعية، مثل

، نباتات برية، )جبل، سهل(أشكال طبيعية 
  حيوانات؟

 ، يف البيئة خارج البلدة الظواهرموقعين أ 2.3
 هذه القضية(؟ ّيزوكيف تنتشر يف احل

ما هي ). خريطة املنطقة تستدعي استخدام
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 ، احلوار،)األخرىالغري واآلراء 
  .يق، اتفاقات، نزاهةف، توفاهمت

احتياجات اجملتمع، : جتماعاالعلم 
  .املراعاة املتبادلة

 ّيزوىء موقع الظاهرة وتنظيم احلا ومسن حماس
  .اخلاص هبا

التطرق إىل هذه املسألة منوط : مالحظة(      
  ).بقدرة التالميذ

ظواهر الالشبه واالختالف بني أوجه  ما هي 2.4
ظواهر الالبلدة اليت يعيش فيها التالميذ وخارج 

  داخل البلدة؟
 ما هي اجملاالت اليت جند فيها عالقات متبادلة 2.5

بني سكان البلدة اليت يسكن فيها التالميذ 
  اجملاورة؟ وسكان البلدات

مصاحل مشتركة، ( ما هي العالقات املتبادلة 2.6
البلدة اليت يعيش سكان بني ) ون، صراعاتاتع

لتالميذ وظواهر ومركبات يف احمليط، فيها ا
، مناطق توفر فرص عمل، تسوق مراكز : مثال

مراكز رياضة واستجمام، مراكز سياحية 
ومواصالت، موارد طبيعية، مناطق مفتوحة، 

  ؟ةوديأحراش، أ
  

  
  .2.4 و 2.3 ريطة يف البندين اخلقراءة جيب دمج: مالحظة
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  تغيريات حولناال: ودولة بامل
   البيئة تؤثر على كل واحد، وعلي أيضاالتغيريات يف

  
  مسح البنود يف املودولة طبقا لدرجات الصف

  
  البنود يف املودولة  الصف الثاين  الصف الثالث الصف الرابع

  تغيريات يف مناطق السكن. 1  1.8، 1.1-1.5  1.7 - 1.6  -
  تغيريات يف البلدة وحميطها. 2  -  -  2.7 - 2.1
   التغيريات نواجه كيف. 3  3.5 - 3.1  3.6 - 3.1  3.8 - 3.1

  
  :األسس 

  : غرافيااجل
تغيري ظواهر، (عمليات تغيري 

، )جمتمعات وبيئات حياتية متغايرة
، مكان، موقع، قدرة حلّيزتنظيم ا

التفسري نسان على التغيري والتأثري، إلا
  .احلّيزي
  : جتماعاالعلم 
  .تمع، تضامن، جمفرد
ثر نسان يؤثر على البيئة ويتأإلا: بيئة

هبا وهو املسؤول عن النتائج، كل 
  .العوامل متعلقة ببعضها

  : دنياتامل
احترام  (اإلنسان مسئولية، احترام 

  .، تسامح) والرأي اآلخراإلنسان 

       اطق السكننتغيريات يف م .1
اإلطار أي تغيريات حتصل يف جمال السكن ويف  1.1
  ؟أفراد األسرة وكيف تؤثر على ، سريألا

يف جتري يف احمليط القريب،  أي فعاليات جديدة  1.2
خمتلفة، أماكن  املدرسة وإىل  إىل  األوالدطريق 
 الفراغ، دورات؟ أوقات  لقضاء أماكن : مثل

  ؟تسوق؟ أو مراكز أصدقاءبيوت 
مجع  فرضية،( ملاذا تنفذ هذه الفعاليات اجلديدة؟  1.3

  ).معلومات ومعاجلتها
الفعاليات والتغيرياتنتيجة لمحيط ل حدث كيف  1.4

 ؟)، احليوان والنبات واالغراضاإلنسان (رت اليت ج
على من وعلى أي شيء ميكن أن تؤثر هذه   1.5

  الفعاليات والتغيريات؟
:  أي تغيريات قد حتصل يف املنطقة السكنية القريبة 1.6

 ماء من فجاران: أي تغيريات تعترب مؤقتة، مثال
، حفرة يف الشارع، االنتقال إىل شقة أنبوب
عترب متواصلة تستمر أي حالة تغيريات ت. جديدة
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شق شوارع، غرس : مثال. مدة طويلة من الزمن
، بناء مؤسسة تسوقكرم، اقتالع كرم، بناء مركز 

عامة، بناء حي جديد؟ أي تغيريات تلغي بصورة 
ؤدي  وت اآلن،فورية الوضع الذي كان سائدا حىت 

هدم بيت، تغيريات : نشاء وضع جديد؟ مثالإ إىل
يف  ، تغيريات البستنة يف الشارعرياجتاه السيف 

 شوارع البلدة؟
وىء اليت تنطوي عليها اما هي احملاسن واملس 1.7

حتسني : التغيريات فيما يتعلق بالبيئة والبشر؟ مثال
طريقة الوصول، زيادة عدد السكان، استقطاب 

  .اجتماعي
  

 إىل تغيري، والتغيري قد تنجم عنه مشكلة جديدة؟ "تقود"املشكلة قد : مالحظة
  . من هذه املودولة3لتطرق لذلك الحقا، يف بند انظروا ا

  
ما الوضع الذي كانوا ( ما هي مواقف التالميذ والسكان من التغيريات؟ 1.8

  ت تفضيالهتم؟تعلياليفضلونه؟ ماذا ال يفضلون؟ ما هي 
ت مؤخرا ن اذا سكأولصف إىل اجدد  أوالدنة األخرية آلو انضم يف ا إذا 1.9

 فمن أين أتوا؟ وملاذا؟ ما هي عائالت جديدة يف البناية أو احلي،
مور اليت تنازلوا عنها؟ ما هي ألالتغيريات اليت حدثت يف حياهتم؟ ما هي ا

  ولون احلفاظ عليها؟ ما هي املصاعب اليت واجهوها؟ا اليت حياألمور 
 أو مع العائالت ، كيف يتصرف التالميذ مع األوالد اجلدد يف الصف1.10

  العمارة أو احلي؟أو وصلت إىل املدرسة اجلديدة اليت 
  نفعل من أجل أوالد جدد ومن أجل عائالت جديدة؟ أن ماذا ميكن  1.11

  يضا؟أ ما هو تأثري مثل هذه الفعاليات على كل منا، وعلّي  
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  :لسكن القريبةاأمثلة على تغيريات يف العائلة ومنطقة 
 :ريساأل اإلطارتغيريات يف    -

خ أسرة، انتقال أل اأفراد مع  ةقام والدة طفل، انضمام اجلد أو اجلد لإل
تغيري ، طالق، األسرة أفرادحد أرض مخت للسكن يف مكان آخر، أأو 

تؤثر مجيع هذه العوامل على . حد الوالدينأ وفاة يف عمل الوالدين،
ني ب وعلى العالقات ،وعلى سلوكهم أفراد األسرة،أحاسيس ومشاعر 

رهم يف احمليط االجتماعي دواألفراد  تأدية وعلى ، الواحدة األسرة أفراد 
 ويف ، تغيريات يف جمال الشقةإدخال  األحداث توجب هذه . املتغري

  . األسرة أفراد توزيع الوقت بني 
 : تغيريات يف جمال السكن -
، يت البمساحة جديدة إىل البيت، زيادة )تقنيات ( تكنولوجياتإدخال   

  .التوزيع الداخلي للشقةيف تغيريات إجراء 
، من أخرى داخل البلدة، من بلدة إىل : (للسكن يف مكان آخر االنتقال -

دوث تغيريات يف جمال سكن حجراء إلقد يسبب هذا ا). أخرىدولة إىل 
ق، يف ماهية العالقة مع شرائح ازترالالفرد ويف عاداته احلياتية، يف ا

  .اجتماعية جديدة ومغايرة
: فيه د لالقامةبناء بيت جديد يف الشارع أو يف احلي ودخول سكان جد -

 شاهدامليف  أي - ّيزحدوث تغيريات يف احلإلى هذه الفعالية ؤديقد ت
 املدى البعيد، على يفتؤثر هذه التغيريات، . الطبيعية ويف البنية االجتماعية

  .ال أهنا قد تكون سلبية أيضاإ  ،جيابيةإحدوث تأثريات 
: موجودة تغيريات يف حديقة  إجراء حديقة عامة جديدة أو إقامة  -

إىل  ، أو يف جمال احلديقة،تغيريات يف مقومات احلديقة وموقعهاال تؤدي
) نباتات وحيوانات(وضع جديد يؤثر على الشرائح السكانية يف احلديقة 

  .وعلى السكان الذين يأتون للمكوث فيها
 مّد أنبوبار،  رصيف، بناء دّوتعبيد –فعاليات متعلقة بالبىن التحتية  -

  :كهربائي كابلمياه أو 
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 وتنجم عنها تغيريات بيئية يف احمليط القريب ّيز تغري هذه الفعالية تنظيم احل-
  .وتؤثر على جودة احلياة يف املدى الفوري ويف املدى البعيد

 لدراسة التغيريات يف املوضوعيةرائط اخلأو  ميكن االستعانة خبرائط البلدة 
 حلول وإجيادالتغيريات  مواجهة األفراد  ألعمال على  هذه اتفرض. ّيزاحل

الفعاليات االجتماعية والعملية اليت ينفذوهنا أداء وظائفهم و ددجديدة بص
  .يف حياهتم اليومية سرهتمأفراد أويقوم هبا 

  
  :األسس                       *تغيريات يف البلدة وحميطها. 2

تغيري (عمليات تغيري : غرافيااجل
  .)ظواهر وجمتمعات وبيئات حياتية

  :األيكولوجيا
 حيث بعضهابكل العوامل متعلقة 

نسان على البيئة ويتأثر هبا إليؤثر ا
ويتحمل مسئولية النتائج واملسئولية 

  .خالقية عن البيئة ومراعاهتاألا
يف  اليوم يعين نقصا  التبذير"

  ".املستقبل
. موارد، حتديد أولويات: قتصاداال
  .واةاواة وعدم مسامس
  .تمع جم-فرد : جتماعاالعلم 
  .واقعاملفاظ على احل: تاريخال
  .سئوليةامل: دنياتامل

البلدة ويف  ما هي التغيريات اليت حتصل يف 2.1
، رالبناء والتطوي:  يف جماالت مثلحميطها
ال اجملوارد، املطبيعة، استثمار ، الياه املمصادر

عمل، ال صماهريي، فراجلجتماعي الا
ط من سكانية؟ ميكن االستعانة خبرائالتركيبة ال

  .أوقات خمتلفة يف هذا البند
لطة حملية، س(التغيريات؟ ا الذي أدى إىل  م2.2

حكومة، تنظيمات وشركات، مصانع، 
  ).أفراد

ختطيط سياسة، (ملاذا، ما هي أسباب ذلك؟       
دوافع ذوي الشأن، من ضرورات الواقع 

  .واحلاجة ومشاكل نامجة عن التغيريات
ملتعلقة باحلفاظ  القيم ا خذواأ إىل أي مدى 2.3

على املواقع يف البلــدة بعني االعتبار 
وإىل أي مدى ) بيوت عريقة، بنايات عامة(

راعوا احلفاظ على مواقع مناظر طبيعية يف 
                                                 

 من - التطرق إلى التغييرات في بيئات البلدة يتم في األماآن التي تؤثر فيها التغييرات إلى حّد آبير على ما يحدث في البلدة  *
  .الناحية الطبيعية، واالجتماعية والثقافية
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   أو حممية بيئية؟ حراشأوجود : احمليط، مثال
  

 على ماذا أثرت التغيريات وعلى ماذا ما زالت 2.4
للمحيط  متعدد االجتاهات بالنسبة ناولتؤثر؟ ت

  .البنيوي وللحيوانات والنباتات واجملتمع
  . من وجهات نظر خمتلفة لذوي الشأن.أ
اجتماعية، اقتصادية، :  من مفاهيم خمتلفة.ب

قد تساهم . ةي، مدنية، تارخيية وبيئةجغرافي
تعزيز رفاهية الناس ويف  يف التغيريات

:  يف خمتلف اجملاالترفع مستوى البيئة
ذاء بطريقة مواصالت، سكن، تزويد غ

منتظمة، احلياة اليومية، قدرة تكنولوجية، 
قضاء أوقات الفراغ، فرص العمل، 
السالمة الشخصية، تقدمي خدمات 

  . مجاهريية
 وقد ، التغيريات إىل مشاكلقد تؤدي      

  تلحق بالبيئة رارأضتتسبب يف حدوث 
 كالسيول واجنرافات احلجارة والناس

لويث والرمال وختريب شاطىء البحر وت
، )هواء، ضجيج، روائح كريهة(البيئة 

خطر على صحة السكان وحياة النباتات 
واة يف توزيع اواحليوانات، عدم مس

  .د، استقطاب اجتماعيراملوا
 هذه التغيريات يف نتائج وانعكاساتما هي  2.5

ن أالبيئات املختلفة يف احلاضر وماذا ميكن 
 تكون نتائجها وانعكاساهتا يف املستقبل؟ إىل
أي مدى تؤثر على جودة حياة السكان 
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  ؟)تسيء إليها حتسنها أو (
  ما هو موقف السكان يف البلدة والبلدات2.6

اجملاورة خبصوص تلك التغيريات ونتائجها 
  وتأثريها؟

أوالدا (مدى يتحمل كل واحد منا إىل أي  2.7
مسئولية شخصية حول البيئة اليت ) وبالغني

  يعيش فيها؟
  

  ات يف البلدة وحميطهاأمثلة على تغيري
 تطوير البلدة، بناء حي جديد، بناء مؤسسات عامة، شق طرق ،كانسيف جمال البناء واإل -

  .جسور على الطرق، نصب هوائيات خلويةإقامة وشوارع للمواصالت، 
 مياه الوادي يف سحبدول، ج جمرى  حتويلخمزون للمياه،إقامة : يف جمال مصادر املياه -

 املصفاة مةياه العادمة إىل مصادر املياه الصاحلة للشرب، استخدام املياه العاد املربة، جتأنبوب
  .نقّيةوال

 اقتالع كروم ،يف االحراشاألشجار قطع :  يف احمليط النبايت- يف جمال املناظر الطبيعية -
  .رمال، غرس وزراعة حماصيل زراعيةالج ستخراوبيارات، تسوية هضاب، ا

واد يف امل  ، استخراجكسدةأللنفايات أو جممعات إقامة مزبلة : دوارامليف جمال استغالل  -
  .كسارة، استحداث مواد، حتلية مياه البحر، استعمال املياه العادمة

 شيخوخة سكانية، تكاثر طبيعي، -تغيريات دميوغرافية : يف اجملال االجتماعي اجلماهريي -
 إقامة ديرية للحي،  مإقامة دخول سكان جدد، مغادرة سكان، تنظيم مجاهريي، 

  .مؤسسات مجاهريية وبلدية، تنظيم مناسبات يف البلدة
مصانع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة،  (إشتغالافتتاح مناطق : االشتغاليف جمال  -

نشطة أ وتسوق مصانع أو دكان، تطوير فروع سياحية، افتتاح مراكز إغالق ، )مكاتب
  .اقتصادية خمتلفة

  
  . 2.1  خمتلفة يف البندزمنةخرائط من أميكن استخدام : مالحظة
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  )بيئيالجتماعي واالسياقني اليف (؟  التغيريات واملشاكلواجهكيف ن. 3

وارد املبني ) نقص(فجوة :  مثلاألنواع نشوء مشاكل من شىت إىل  التغيريات البيئية تؤدي
واة، املسواة وعدم اارغبات على الصعيد الشخصي واجلماهريي والقومي، املسوالوجودة امل

  .تناقض مصاحل بني فرد وآخر، بني الفرد واجملتمع، بني جمتمع وآخر
 نشوء إىلاملشاكل إحدى  حل ؤديقد ي. ب املشاكل النامجة عن ذلك توفري حلول هلاطلتت

  .أخرى مشكلة 
لتشجيع أمهية لذا، هناك . تعترب مواجهة الناس للمشاكل والتغيريات جزءا من منط احلياة

 وطرق تشخيص املشاكل وتعريفها وحصرها والبحث إعمال التفكريتطوير والتالميذ على 
  .اراتالقرعن حلول بديلة واختاذ 

  
 :األسس

كل العوامل : األيكولوجيا 
مرتبطة ببعضها، مسئولية 

 البيئة إزاء  أخالقية 
 يؤثر اإلنسان ومراعاهتا، 

على البيئة ويتأثر هبا ويتحمل 
املسئولية عن النتائج، 

 اليوم يعين نقصا يف  التبذير"
  ".املستقبل

 ،قواعد وقوانني: دنياتامل
اإلنسان ولية، احترام ؤمس

، )احترام الغري والرأي اآلخر(
 واملواطن، اإلنسان حقوق 
  .تطّوعنزاهة، 

عالقات : علم االجتماع
بني الفرد واجملتمع (ة دلمتبا

ما هي املشاكل اليت قد تنجم عن تغيريات  3.1
ألنواع طبقا (يف احمليطني القريب والبعيد؟ 

التغيريات اليت عرفت يف القسمني األولني 
  ).من هذه املودولة

 لّ هذهما هي البدائل اليت ميكن اقتراحها حل 3.2
  املشاكل؟

كل من البدائل املطروحة؟ حسنات  ما هي 3.3
 اليت قد  األضرار؟ ما هي هسيئاتوما هي 

تنجم عن ذلك؟ ما هي املشاكل اليت قد 
 أو األضرار تثريها؟ كيف ميكن احلد من 
  احليلولة دون حدوث املشكلة؟

؟ على  مالءمة البدائل املطروحةكثر أي ما ه3.4
  ؟ملالءمة اهعتمد هذتماذا 

 كيف ميكن تنفيذ احلل املفضل؟ ختطيط، 3.5
 - ظروف بيئية حتديد جدول زمين، مراعاة

  .أخرى سياسية و- اقتصادية - اجتماعية 
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، )وبني جمتمع وآخر
  .منظومات اجتماعية

واة وعدم ا مس:االقتصاد
  .واةامس

  .ميكن االستعانة خبرائط   
  : التغيريات ونتائجهايواجه الفرد كيف 3.6
بدراسة الوضع : التغيري" يقبل "مبوقف.   أ

اجلديد، باملبادرة لدفع التغيري والتجديد 
  .قدما، بالتكيف، بالقبول

لتغيري  انفيب: التغيري" ال يقبل "مبوقف .  ب
ومعارضته، بتشكيل معارضة تكافح من 
اجل احلقوق، ومنها احلق يف التعبري عن 
  .رأي معارض، بالتفكري حبلول بديلة للتغيري

 املنظومات االجتماعية تواجهكيف  3.7
باختاذ قرارات، بسن : التغيريات ونتائجها

قوانني وتطبيقها، بالدفاع عن احلقوق 
رامته، وكاإلنسان باحلفاظ على احترام 

، باملسامهة يف احليلولة …وليةؤساملبتحمل 
جل أ بالعمل من ،ضرارأدون حدوث 

  .ملدورةالتوفري وبا
  كيف ميكن-أخرى  كيف ميكن بصورة 3.8

  تقليل األضرار؟  وئةتغيريات يف البيإجراء ال
 بتحديد سياسة طبقا -  رمسيةهيئات  . أ

ملفاهيم مشولية من أجل البيئة والسكان 
 بتخطيط يأخذ بعني :واءس على حّد

االعتبار مجيع العوامل، بتطوير ثابت 
وملموس، بسن قوانني وتطبيقها 

 .وبتحمل مسئولية مجاهريية عامة
  
 فرادأتطوعون وم:غري رمسيةهيئات . ب
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، باملشاركة مبسئولية شخصية
جل احمليط أكتراث، بالعمل من إلوا

  .واجملتمع
  
  على املدى البعيدتغيريات يف السلوك االقتصادي : ودولة جامل
  

  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 
  

  البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث الصف الرابع
   قيود، رغبات وتفضيالت.أ  -  1.5 - 1.1  -

   عالقات متبادلة بني الفرد .ب  -  2.6 - 2.1  2.8 - 2.7
  جتماعية خمتلفة اطرأواجملتمع يف     

   االشتغال تغيريات يف جمال .ج  -  -  3.8 - 3.1
  والتأهيل املهين    

  
 :سس                 األقيود، رغبات وتفضيالت. 1

حتديد سلم أولويات، : االقتصاد
 يؤثر يف احلاضراختاذ القرارات، 

على النتائج املستقبلية، نقص 
نسان إلفجوة بني احتياجات ا(
، منتجات، )دودة احملوارداملو

  .احتياجات

 على املستوى ةالقيود االقتصاديما هي  1.1
يف : الشخصي، العائلي والقومي، مثال

مدخوالت العائلة، يف املصروف اليومي، 
 -كمية املوارد املتاحة للمجتمع يف 
  ، معرفة؟أشخاصرض، ماء، أ
 يف اجملتمع سلم األفراد  كيف يقرر  1.2

 وما الذي يدفعهم إىل وضع ،أولوياهتم
: السلم األولويات هذا أو سواه؟ مث

  املادية؟ ذواق، االمكاناتألالرغبات وا
 اليت يأخذوهنا األخرى ما هي البدائل  -

  يف نظر االعتبار؟
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 كل من هذه ة يفساراخل والربح ما  -
  البدائل؟

  ما مدى اهتمامهم مبتعة فورية؟ -
: مثال(مبتعة مطولة ) فيلم، بوظة: مثال(    

، أو )طوانةأس حموسبة، كتاب، ألعاب،
  ؟)توفري: مثال (بعيد، مدمبتعة أل

  سم يف االختيار النهائي؟حي ذيما ال -
 كيف تؤثر قنوات االستهالك الكثرية 1.3

: على وجهة نظر األوالد؟ قنوات مثل
 - ، اعالنات تسوقحوانيت، مراكز 

أفالم  بريد مباشر، - لكترونية أمكتوبة و
  تعرض ثقافات خمتلفة؟

 ما هي معايري االختيار اليت حيددها 1.4
ادة عند االنتقاء من تشكيلة األوالد ع

  كربى من املنتجات؟
  ما هي االعتبارات اليت حتدد املعايري؟ -
اإلعالنات كيف يؤثر التعامل الناقد مع  -

  د املعايري؟يعلى حتد
الضغط بما مدى تأثر االعتبارات  -

  االجتماعي ؟
لضغط الصمود أمام اكيف ميكن  -

  االجتماعي؟
   املوارد؟ال ميلككيف يتصرف شخص  -
 األوالد مع أن يتعاملب كيف جي -

  ؟ال ميلك شيئاشخص 
كون فيه املوارد ت اً وضعنواجه كيف 1.5
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 لبية مما يضطرنا إىل تأجيل ت،حمدودة
 وقت آخر  إىلالرغبات أو جزء منها

  ؟)ت ونظرة بعيدة املدىإلشباعاتأجيل ا(
  

  املختلفة  االجتماعيةاألطر املتبادلة بني الفرد واجملتمع يفالعالقات . 2
 :األسس

هوية، (الفرد واجملتمع : دنياتامل
ولية، تطوع، تضامن ؤ، مس)انتماء

  .اجتماعي، قوانني وأصول
التعلق املتبادل بني الفرد : االقتصاد

، يف احلاضرواجملتمع، اختاذ قرارات 
واة ايؤثر على النتائج املستقبلية، مس

  .واة، عالقات متبادلةاوعدم مس
  

لفعاليات ما هي املهام أو الوظائف أو ا 2.1
اليت جيب على األوالد القيام هبا يف 

 االجتماعية اليت ينتمون األطر خمتلف 
يف الصف، املدرسة، حركة : ليها، مثالإ
  لشبيبة، املسجد، املركز اجلماهريي؟ا

ما هي أهداف الوظائف؟ ما املطلوب  2.2
كفاءات ومعرفة، (من أجل القيام هبا؟ 

  ).التزام ومسئولية
 ناثكور واإلإىل أي درجة حيصل الذ 2.3

  على فرص متكافئة يف تأدية وظائفهم؟
ما هي نقاط القوة وما هي نقاط  2.4

  الضعف يف تأدية وظيفة معينة؟
كيف يسهم نشاط الفرد يف اجملتمع؟  2.5

  وكيف يستفيد الفرد من هذا النشاط؟
 ميكن عمله ليستطيع كل ذكر  الذيما 2.6

 املسامهة يف اجملتمع حسب  نثىأو
اهتما، رغباهتما وميوهلما وكفاء

وليستطيعا احلصول على املطلوب هلما 
  من اجملتمع؟

كيف يستطيع الفرد تقدمي مسامهة من  2.7
 العمل أو  إطارخارج (أجل اجملتمع 

التطوع : "ثال مأهداف،ة يألو) الوظيفة
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، تقدمي تربع مايل لفعالية يف اجلماعة
وموارد ملؤسسات تربوية، صحة ورفاه، 

  صدقة وتقدمي دعم للمحتاجنيإعطاء 
  ).كاملرضى، املسنني واملقعدين(

كل ل أساسانظمة ألكيف تشكل القوانني وا2.8  
يف النشاط االقتصادي يف لالندماج منا 

لزامي، إل االتعليمقانون : الدولة، مثال
لفية اخلتكافؤ يف الفرص على إعطاء 

قومية أو على خلفية الطائفية، الية، اننساجل
  ؟املعوقات

  
  
  رص العمل والتأهيل املهين تغيريات يف جمال ف. 3

 :األسس
تغيريات يف فروع فرص : االقتصاد

انتقال من صناعة غنية : لالشتغاا
صناعة غنية إىل   العاملةيديباأل

 معرفة وتكنولوجيا، -بثروة بشرية 
اختاذ قرارات يف احلاضر تؤثر على 

ستثمار يف الالنتائج املستقبلية، ا
، ) ذاتهاإلنسان (بشرية الثروة ال
  ).شخصية وعامة(ئولية مس

  : علم االجتماع
 جمتمع، تنظيمات، تضامن -فرد 

  .اجتماعي

مقابالت إجراء  لقسم هو لتعليم هذا ااألساس 
وأشخاص  األسرة  أفراد من  ومجع معلومات
  .يف احمليط القريب

  ملاذا يعمل الناس؟ 3.1
 يرغبون يف  أشخاص ما املطلوب من  3.2

عمل مبجاالت خمتلفة إىل الاالنتساب 
 عمل يف اجملال الذي يثري وإجياد 

معرفة ومهارات، تعليم  ثقافة،(اهتمامهم؟ 
مثابرة -منهجي وجدي خالل مدة مطولة

  ).ومواظبة
 يرغبون يف تغيري أشخاص ما املطلوب من   3.3

 ؟ أخرىة وظيفة أو مهنة لوامهنتهم ومز



 99   |  العيش يف بيئات خمتلفة: حمور ____  ____________________ ___________________________
                   

 الوظيفة؟ / ةاملهن/  ملاذا نغري مكان العمل   -    
  يري على الفرد وعائلته؟ كيف يؤثر التغ    -  

ومصادر الرزق املتوفرة  األشغال ما هي  3.4
أماكن يف البلدة، يف احمليط القريب، ويف 

من  مجع معطيات(البالد؟  أخرى يف
، من األسرة  أفراد من : مصادر خمتلفة

يف " وظائف شاغرة"عن إعالنات 
تصنيف : االتصالالصحف، من وسائل 

وفروع فروع عمل خمتلفة، إىل املعطيات 
يدي العاملة أو غنية بالثروة ألغنية با
ولفروع خدماتية، تدمج ) معرفة(البشرية 

هنا مناذج من البلدة ومن حميطها ومن 
مناسبات آنية على املستوى القطري، 

  .الزراعة، السياحة: مثال
 ما هي التغيريات اليت طرأت على مصادر  3.5

ل يف البلدة وحميطها، وكيف يتمثل االشتغا
الزراعية، األراضي وزيع ذلك يف ت

الصناعة، اخلدمات، التجارة، السياحة 
ميكن فحص التغيريات من خالل والبناء، 

ستعانة خبرائط بلدية من فترات إلا
 .خمتلفة

  
 آنية على املستوى أحداثتدمج هنا مناذج من البلدة وحميطها ومن : مالحظة
 كل بلدة طبقا رصد التغيريات يفو املدى الزمين للمقارنة دوحيد. القطري

  .ملميزات البلدة
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أهل كيف تؤثر هذه التغيريات على حياة  3.6  
افتتاح مصنع أو : البلدة واملنطقة، مثال

غالقهما، تطوير منطقة إشركة جتارية أو 
جتارية، تغيري غاية استخدام بعض املناطق يف 
البلدة من زراعية إىل سكنية أو صناعية، 

 تغيريات تطوير مرافق سياحية أو الغاؤها،
  تكنولوجية؟

يف البلدة (كيف تستطيع خمتلف املؤسسات  3.7
يف لألشخاص مد يد املساعدة ) والدولة

مواجهة التغيريات احلاصلة يف حياهتم نتيجة 
: التغيريات اليت طرأت على العمل، مثال

 جديدة، اشتغالتأهيل مهين، افتتاح مصادر 
 بديلة، مساعدة تشغيل مصادر  إىلتوجيه

تماعية، حتديد مناطق أفضلية مالية أو اج
 .حملفزات اقتصادية

كيف يساهم العمل الذي ميارسه كل فرد  3.8
 من األفراد منا يف اجملتمع وكيف يستفيد 

  ولونه؟االعمل الذي يز
  
  : دةودولامل

  يف املاضي، وستحصل يف املستقبلحصلت التغيريات 
  

ذه  ه. يومنا هذاهذه البلدات وحىتإقامة حصلت يف خمتلف البلدات تغيريات منذ 
 قطرية وعاملية، ، قومية وتارخيية- داخلية وخارجيةعمليات جنمت عن التغيريات 

  .جتماعيةايديولوجية واتكنولوجية واقتصادية، 
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 هذه التغيريات بواسطة شهادات يف النطاق البنيوي للبلدة مثل احلركة رؤيةميكن 
ن من أقوال، وميكن مجع الشأوأصحاب نسمع ما لدى السكان أن العمرانية، وميكن 

معلومات من خمتلف املصادر، كالشهادات واملستندات، اخلرائط، الصور واملعطيات 
إطار ع املعلومات يستدعي دراسة ممتعة جيري جزء منها خارج مج. حصائيةإلا

هبذه الطريقة تتعزز العالقة ومشاعر اإلنتماء لدى التالميذ حنو البلدة  .املدرسة
 .وسكاهنا

 
  نود يف املودولة حسب درجات الصفمسح الب

  
الصف 
  الرابع

 البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث

التغيريات حصلت يف   -  -  1.8 – 1.1
وستحصل  املاضي،

  يف املستقبل

 
   يف املاضي، وستحصل يف املستقبل حصلتالتغيريات  1.

 :األسس
  :دنياتامل

، )هوية انتماء( جمتمع -فرد 
كرامة االنسان  ،العيشتعددية 

احترام الغري واحترام (واحترامه 
  ).رأي الغري

  :األيكولوجيا
نسان يؤثر على البيئة ويتأثر هبا، إلا
نسان مسؤول عن النتائج، كل إلا

  .العوامل مترابطة
  :اجلغرافيا

 قبل شكل القرية وحميطهاكيف كان  1.1
  عقد أو عقدين من الزمن؟

من حيث معامل املنطقة، البنايات، واملباين (      
ملياه، ة، مصادر افتوحالعامة، املساحات امل

 زراعة، جتارة، صناعة، -جماالت العمل 
حرف، وسائل تكنولوجية ومواصالت، 

 يف اجملاالت مياهت حسكان ومنطالتركيبة 
  ).التربوية والثقافية والدينية

ما هي اجملاالت اليت حصلت فيها تغيريات  1.2
 تتمثل كيف؟ اليوم منذ ذلك احلني وحىت

  هذه التغيريات؟
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، حتليل ّيزحميط، مكان، تنظيم احل
، ظواهر، عمليات تغيري ّيزاحل
، )تغيري ظواهر، جمتمعات وبيئات(
  .القات متبادلةع

  :علم االجتماع
احتياجات اجملتمع، مسئولية 

  ).الفرد، اجملتمع والتنظيمات(
  :التاريخ

  .ث ثقايفتراأولية، مواجهة، 

حلدوث ساسية األسباب األ ما هي 1.3
  التغيريات؟

التغيريات اليت يف ما هو رأي السكان  1.4
حصلت خالل هذه السنوات يف اجملتمع 

مسنون، كهول، شبان، رجال، نساء، (
  ).أوالد وذوو شأن آخرون

ما هي التغيريات اليت قد حتصل يف البلدة يف   1.5
  ؟املستقبل القريب

 تغيريات ختططها السلطة احمللية وتبادر. أ   
 - ختطيط البلدة: إىل تنفيذها، مثال

بناء، مواصالت، تربية، مساحات 
  ختدم رفاهية اجلمهور، سكان، ثقافة؟

يف  واجتاهات أحداث تغيريات تتأثر ب.ب
يف : مثال. اجتاهات عامليةو البالد،

التطوير التكنولوجي، يف العمل، يف 
يف االقتصاد، يف منط احلياة األمن، 

  ؟ويف قضاء أوقات الفراغ
تؤثر هذه التغيريات على  أن كيف ميكن 1.6

  جيابا؟إالبلدة وسكاهنا، سلبا و
  التغيريات املستقبلية؟يف البلدة  هايلأ ما رأي 1.7
 ة بالتراثاملتصلمراعاة القيم  كيف ميكن 1.8

 -تغيريات إىل البلدة وحميطها  إدخال عند
على املستويات (يف احلاضر واملستقبل 
  ؟)يلبلدالشخصية واملدرسية وا

  
  اتبلدالميكن االستعانة خبرائط  1.1 بنداليف : مالحظة
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     إسرائيلحنن مواطنون يف دولة: احملور
  :مدخل

املواطنة  يف هذا احملور على دمج يوّجه بناء املودوالتيعتمد املفهوم التربوي الذي 
 مع اكتساب املعلومات ذات الصلة يف جمال املواطنة وتذويت هذه املعلومات الةالفّع

  .واستخدامها بصورة ناجعة
يف تناول اجلوانب املتصلة توسع الي إىل تعليمليهدف دمج املدنيات يف هذا املنهج ا

 باملواطنني وحقوقهم يف دولة إسرائيل اليت نب املتصلةاووحقوقه واجل اإلنسان بكرامة
  . دولة يهودية دميقراطيةهي

من الشخصي، األاحلق يف احلياة، (نسان، مهما كان، حبقوق طبيعية إحيظى كل 
تتعهد الدولة ). جراء قانوين وقضائي نزيهإلى  ويف احلصول عةاحلرية، االحترام، امللكي

نسان هذه وحقوق املواطن كما ورد يف وثيقة االستقالل ويف قوانني إلحبماية حقوق ا
يف مسعى لضمان احلقوق الطبيعية جلميع بين البشر وضمان حقوق املواطن . الدولة

  .لكنيست وتدأب على سن القواننيات سن ،جلميع مواطين الدولة
. غلبيةألت بطريقة دميقراطية وبقرار اأǊقر وقد ، هي القاسم املشترك للمجتمعالقوانني

حوارا بيننا وبني أنفسنا، فضال عن العالقة واحلوار   نقيم، يف اجملتمعونعيش يفرادكأ
  . وبيننا وبني خمتلف اجملموعات يف الدولة،بيننا وبني اجملتمع

مشتركة " نا مواطنأ"ة فمقوليعيش فيها، والدولة اليت اإلنسان  مواطنتنا الصلة بني ثلمت
 وتشكل قامسا مشتركا اجتماعيا عاما جلميع ، السكانية يف إسرائيلجملموعاتجلميع ا

  .السكان الذين يعيشون يف دولة دميقراطية
 قيميوأفكارا ذات تعبري سلوكي تعرض املودوالت اليت ينطوي عليها هذا احملور 

  .سرائيلمواطنون يف دولة إ: ملفهومعىن امل
  

 ȓموّجهةخطو  
 فضايا مناقشة، يتم بواسطة  وتعميق املعرفةمفاهيمتوضيح قيم وأفكار، تذويت  .1

وبواسطة مشاركتهم  بسلوك املواطنة الذي ينتهجه التالميذ يف حميطهم تتعلق
  .الفعالة

  .مهام تتعلق ببيئة التالميذ  القريبةنقترح لتطبيق املواطنة الفعالة 
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وتستمر  ،أنا وغرييتبدأ بـ : بصورة تدرجييةمبنية ور والت على احملاملود   .2
 يستمر تعليمها طوال ثالثة واملدنيات اجملتمع جمال وقيم ومفاهيم من   بأفكار

 تأخذ باالتساع، يف بيئات اجتماعية )الثاين، الثالث، الرابع:صفوفاليف ( عوامأ
ليت يتركب هذا  Ƴتار، داخل كل من املوديالت اأن ميكن .  وبتأكيدات خمتلفة

 مما يتيح ،احملور منها، قضايا تعليمية، طبقا ملدى التوكيد وصلته مبحيط التالميذ
  .لكل واحد من املودوالت الفرصة ليتم التعبري عنها يف عملية التدريس والتعلم

  من جماƃاألسس، اشتقت، كما أسلفنااملفاهيم والقيم املركزية اليت تشكل    .3
بصورة سيتم تطويرها األسس هذه  .على األغلبماع املدنيات وعلم االجت

 هذا يفنوات التدريس الثالث يف خمتلف املودوالت س خالل  ولولبيةتدرجيية
 يف الواقع املودوالت إىلترمجة بنود وستتمثل هذه األسس واملضامني يف . احملور

  .املنهج املدرسي
  .احملور يفإىل جانب كل واحدة من املودوالت الواردة مفصلة األسس 

  
  :مالحظة

  .أسئلة على شكل صيغت البنود يف املودوالت 
  . تعلمية-ة دريسي يف تطوير وحدات تترمي هذه الصياغة إىل مساعدة املعلمني

   .جاهزةمواد تعليم كȏ هذه البنود يس القصد عرل

  حنن مواطنون يف دولة إسرائيل:املودوالت يف حمور
  .نا وغريي أ: مودولة أ
  ؟م املواطنون والسكان يف دولة إسرائيلمن ه : مودولة ب
   خالفاتمشتقة من نواجه مشاكل وقضايا أن كيف ميكننا :  ج مودولة

  ؟ خمتلفة سكانيةمجاعاتبني                  
  .حنافȘ على القواننيحنن  : مودولة د
  . تنظم حياة اجملتمعرمسيةمنظومات اجتماعية وتنظيمات  : همودولة

  يف اجملتمع ومواطنني كأعضاء  نتصرف أن ر بنا كيف جيد : مودولة و
 ؟يف دولة إسرائيل                
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   وغرييأنا : مودولة أ
  

 األحيازالشخصي ويف  ّيزمتيزهم يف احلإظهار من األفراد هتدف املودولة إىل متكني 
 ، الفرد تصوره الذايت، هويتهأمام "  أنا"قد يكشف عرض الـ .  املختلفةاالجتماعية

  .نتماء خمتلفةا جمموعاتعززها، وكذلك عالقات الفرد وسلوكه جتاه فيأو مقوماهتا 
  

  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 
  

 لصف الرابعا الصف الثالث  الصف الثاين  البنود يف املودولة
  -  -  1.4 - 1.1  هوية شخصية وهوية اجتماعية. 1
  جمموعاتكيف نتصرف يف . 2

  نتماء؟الا     
2.1  2.2 - 2.3  2.3 - 2.4  

  3.1  3.7 - 3.1  )بالعائلة(3.4 ،3.1  واةاواة وعدم املسااملس. 3
   اجتماعية جمموعاتنا وأ. 4

  يف البلدة وحميطها    
-  -  4.1 - 4.5  

  
 جتماعيةالوية ااهلشخصية والوية اهل. 1

االسم، : تفاصيل شخصية، مثل (من أنا 1.1
  )العمر، الترتيب يف العائلة

إليها  اليت ننتمي ةالدوائر االجتماعيما هي  1.2
 األصدقاء،العائلة املصغرة، العائلة املوسعة، (

، ولكل املدرسة، البلدة، اجلمهور، الدولة
  ).أخرىنتماء متميزة ا جمموعة

  : ذاźعن  1.3
  تفضيالت وميول  -
فعل؟ ماذا ال أأن أحب به؟ ماذا  أح ما الذي- 

  ؟ ملاذا؟ فعلأ أحب أن
  

 :األسس
  :دنياتامل

 ،)هوية، انتماء(فرد وجمتمع 
  .مسئولية

  علم االجتماع
 جمموعةجتماعية، ارتباطات ا

  :االقتصاد انتماء
على  اختاذ قرارات يف احلاضر يؤثر

النتائج يف  حتديد األولويات وعلى
  .املستقبل
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 ؟يف املستقبل عندما أكربأصبح   أنريدأماذا  1.4
جل حتقيق هذه أ نعرف من أن  ماذا جيب -

  ؟ )دراسة، مهارات(الرغبة 
 لكي   اختذهاأن  ما هي القرارات اليت جيب -

  غبايت يف املستقبل؟ يف حتقيق ر جنحأ
  
   االنتماء؟جمموعاتكيف نتصرف يف . 2

  عالقات املتبادلة؟ ما هي شبكة ال2.1
؟ بيين وبني األسرة  أفراد بيين وبني  -

  ؟أصدقائي 
نفعل  ؟ ملاذا؟ ماذاأين ماذا نفعل معا؟ مىت؟   -

  على انفراد؟ ملاذا؟
ما هي مسامهة كل منا يف الفعالية   -

  املشتركة؟
 طريقة  يأما هي مسئولية كل واحد؟ وب -

  وال؟ئيكون مس
 اجملموعة؟ما هي طريقة اختاذ القرارات يف  2.2
 االجتماعية اليت ينتمي اجملموعاتما هي  -

   التالميذ؟إليها 
ماذا يفعلون يف اجملموعة؟ ماذا يفعلون على  -

  حدة؟ ماذا يفعلون سويا؟
  كيف يتخذون القرارات يف اجملموعة؟ -
ما هو النقاش الذي جيرونه؟ كيف  -

  يقنعون؟
  من يقر ما جيب عمله؟    

  هل كل ما يقررونه الئق؟ -
  ون املوقف عندما ال يتفقون؟كيف يواجه -

  كيف حيلون عدم االتفاق فيما بينهم؟    

    :األسس
  : علم االجتماع

التضامن االجتماعي، منظومات 
اجتماعية، عالقات متبادلة، حاجات 

  د، عمليات تغيري؛ الفر
  : دنياتامل

املسئولية، اختاذ القرارات، نزاهة، 
النظرة إىل املغاير والشاذ، الئق أم غري 
الئق، منع العنف، الفرد يف اجملتمع، 

كرامة اإلنسان، احترام ) تبعية وانتماء(
الغري واحترام آراء اآلخرين ، 
التعايش، التوسط، احلل الوسط، 

  التسامح
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ب جي  ماذا حيدث عندما تقرر اجملموعة انه -
على الفرد تنفيذ شيء ال يوافق هو على 

  تنفيذه؟
كيف يساعدون من ال يوافق على قرارات  -

  اجملموعة؟
 كيف يتبادلون املساعدة يف نطاق  -

  اجملموعة؟
  عنف؟الاهر  مظما العمل إزاء 2.3
  أي التصرفات تعترب عنيفة؟ -
كيف يكون رد الفعل والسلوك يف اجملموعة  -

   السلوك العنيف؟إليها إزاءاليت ينتمون 
ن جيد طريقة أب  من ميارس العنفنقنعكيف  -

ما : "على اعتبار(حلل املشكلة أخرى 
  ").صديقكلتفعله  لنفسك ال ههتكر

على حقوق كل واحد من حنافظ  كيف -
احلق يف االحترام، احلق يف ( اجملموعة اد أفر

قدسية احلياة وسالمة اجلسد، احلق يف 
بدون ) إهانة التعبري عن الرأي بدون 

ممارسة العنف؟ عن طريق احلوار والتوفيق 
  .والتوصل إىل تسوية واتفاقات

 جددا يف املدرسة  أعضاء نستوعبكيف  2.4
  بون يف اجملتمع؟وعŁستŁويف البلدة وكيف ُي

 ما معىن الوصول إىل مكان جديد؟  -
إجياد التنازل عن السابق، تعلم لغة جديدة،  (-

بيت جديد، عمل جديد خيتلف عن 
السابق، التعود على العادات اجلديدة، 

  ).  اجلدداألصدقاء والتكيف مع 
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  : األسس                  واةاساملة وعدم اواسامل. 3 

قا لوثيقة وف ما هي حقوق األوالد 3.1
التطرق إىل بعض (؟ "حقوق الطفل"

  ).ال إاحلقوق ليس
وية ا يتم التعامل بصورة مس إىل أي مدى3.2

خمتلف، شاذ، ذكور (مع أوالد خمتلفني 
  ؟)ناثإأو 

 يستطيع األوالد جتسيد هذه إىل أي مدى  3.3
  ؟احلقوق

 يسمح اجملتمع بتجسيد هذه إىل أي مدى  3.4
  ؟)يف العائلة، املدرسة، البلدة(احلقوق 

نعمل ليستطيع اجلميع أن  ميكن ذاما 3.5
على املستوى (جتسيد حقوقهم؟ 

من ) ومعايري صولأ بواسطة -الشخصي 
 هفعلما تكرهه لنفسك ال ت "قبيل
 املستوى العام، يف سن يف". (صديقكل

  ).هاالقوانني وتطبيق
عندما ال  اجملموعة يف ما هو الشعور 3.6

وا أهينهناك من ( حقوق اجلميع؟ تصان
  ).وهناك من رفضوا

؟  العمل عندما يهان ولد أو بنتما 3.7
؟ كيف احبقهم غƏ رتكبي؟ ُينبذان
  ؟ام املساعدة هلمدَّتق

  دنياتامل
حقوق اإلنسان، الفرد واجملتمع، 

، تعايش، )هوية، انتماء(
انني ، التعامل مع مسئولية، قو

املغاير والشاذ، التسامح، منع 
   .العنف، مواطنون

  :علم االجتماع 
  معايري اجتماعية

  
   اجتماعية يف البلدة وحميطها؟جمموعاتوأنا . 4

أو املناطق يأيت التالميذ  حياءألمن أي ا 4.1
من هم السكان يف هذه (إىل مدرستنا؟ 

 :األسس
  : دنياتامل
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مسنون قدامى، (حياء أو املناطق ألا
يون، متدينون، عائالت شابة، علمان

  ؟)متقدمة  يف السن، يهود، عرب
اليت أو اجملموعات ما هي اجملموعة  4.2

  وعائليت يف البلدة؟أنا يها إلننتمي 
 ما هي اجملموعات السكانية اليت تتكون 4.3

  ميّيزها؟ الذيمنها بلدتنا؟ ما 
ما هو منط حياهتا؟ ما هي العالقات اليت    

مدى هناك إىل أي ؟ تقيمها فيما بينها
عالقات بني خمتلف اجملموعات ويف أي 

قدامى، جدد، : جمموعات(سياق؟ 
شباب، بالغون، مسنون، علمانيون، 

  ).متدينون
دة وجو ما هي اجملموعات االجتماعية امل4.4

يف أي بلدات توجد؟ ما (خارج بلدتنا 
 طوائف أو إىل أيهي خصائها؟ 
  ؟)قوميات تنتمي

أبناء  ،سريتعالقات أ و ما هي عالقايت4.5
بلديت مع  سكان منصفي، أو 

  ؟أخرىمن بلدات أشخاص 

،   )هوية، انتماء(الفرد واجملتمع، 
التعامل مع املغاير والشاذ، التعايش، 

  كرامة اإلنسان التسامح،
  :علم االجتماع

  مراعاة متبادلة، عالقات متبادلة
  :اجلغرافيا

  هر اجتماعيةظوا تغري:  تنظيم احلّيز

 
   .4.4، 4.3، 4.1 طق يف البنودانامل واتبلدالاالستعانة خبرائط ب يوصى: مالحظة
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  :ودولة بامل
  من هم املواطنون والسكان يف دولة إسرائيل؟

  
  الصف الرابع الصف الثالث  الصف الثاين  البنود يف  املودولة

1 .ŁمŁ؟ أيضا ن ن حنن؟ م  
    Ł؟اآلخرون ن م  

1.1  1.1  1.1 - 1.2  

   تعيش أن  : ما معىن. 2
  يف دولة إسرائيل حتت    
  سلطة دميقراطية؟   

، 2.2 - 2.1 )جزئي( 2.3، 2.2
 )جزئي( 2.3

  )جزئي( 2.1
 2.2  

2.3 - 2.4  
  
  
1. Łن حنن؟م  

1.1 Łن تشتمل جمموعاتنا االنتمائيةم 
  القريبة؟البعيدة؟

    أنا، عائليت      -
صدقاء يف املدرسة، يف احلي، يف ألا  -

 ومجاعات  طرأجملتمع،وكذلك يف ا
  .يف البلدة جتماعية اخرىا

1.2  Łن من هم املواطنون يف دولة إسرائيل؟ م
  ؟األقلية، من األكثرية

Łأيضا ن مŁ؟اآلخرون ن ؟ م  
Łاجملموعات االنتمائيةلن تشتمم   

  ?البعيدة
  .  املواطنون يف البلدة-
    املواطنون يف البلدات-

  .اجملاورة   
  ن يف دولة املواطنو  -

  .إسرائيل    
  .سكان ليسوا مواطنني  -

  
 :األسس  

  :دنياتامل
مواطنون، دميقراطية، دولة، فرد 

هوية، انتماء، (وجمتمع 
 أكثريةجمموعات انتماء، 

  ).أقليةو
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   تعيش يف دولة إسرائيل حتت سلطة دميقراطية؟أن  : ما معىن. 2
  

  : مالحظات
  .حيط التالميذمب صلة  ذاتحاالتتعليم احلقوق يتم يف سياق  -
  .نقترǳ تناول بعȐ احلقوق فقط، طبقا آلراء املعلمني -
  

إنسان ما هي احلقوق اليت يتمتع هبا كل  2.1
  ؟ إسرائيليعيش يف 

، احلق )وسالمة اجلسد (واألمان احلق يف احلياة    -
، احلق يف مسعة طيبة اإلنسانية يف الكرامة 

: الواحلفاظ على خصوصياته، على سبيل املث
  .منع التنكيل ومنع التشهري

حرية احلركة دون املس بالغري (احلق يف احلرية    -
 مناسبة  إحياء: ، على سبيل املثال)أو باجملتمع

  .يف منطقة سكنية دون مضايقة اجلريان
واة ايف تكافؤ الفرص، مس(واة ااحلق يف املس -

تقسيم امللعب الرياضي مناصفة : مثال) ةانيجنس
  .والبنات وبني الصغار والكباربني األوالد 

توجيه االنتقاد : مثال. احلق يف التعبري عن الرأي -
  .لعمل السلطة احمللية دون التحريض

إقامة ة، مثال، عي أو مجإقامة منظمةاحلق يف حرية   -
بيئية ال هكارامل من السكان ملنع ة مكونمنظمة

  .دون اللجوء إىل سلوك عنيف
دات، واحلق يف  واملعتقريفكتاحلق يف حرية ال -

فيما يتعلق بقضايا من حياة (حرية الضمري 
التعبري عن رأي آخر أو مناقض : ، مثال)األوالد

اجملموعة، أفراد الزمالء يف الصف أو باقي  راءآل
احلق يف حرية املعرفة واالطالع على 

  .املعلومات

 :األسس
مواطنون، دولة، دميقراطية، 

اإلنسان (تعايش، حقوق 
  .، مسؤولية، واجبات)واملواطن
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  إنسان كل فروضة على  املالواجباتما هي   2.2
  ؟) مل يكن مواطنا إذاحىت(إسرائيل يعيش يف      

  .احلفاظ على قوانني الدولة -
  .حقوقهمو اآلخرين إحترام -

  ؟إسرائيلمواطنني يف دولة كما املشترك بيننا  2.3
رغم االختالفات إسرائيل مجيعنا سكان دولة  -

  .يةإسرائيل بطاقة هوية ملبيننا، وحن
  . اللغتان الرمسيتان يف الدولة مها العربية والعربية -
علم، : هيإسرائيل ذات السيادة لة ز يف دوورمال -

نشيد وطين، شعار الدولة، نقود وطوابع 
  .بريدية

اجلميع يستطيعون التأثري على ما حيصل يف احمليط  -
 ،جزء من الدولةهوالقريب منهم الذي 

  .ويستطيعون املشاركة من الناحية املدنية
يستطيع املواطنون ممارسة حق االنتخاب  -

 .للكنيست
بات املفروضة على مواطين دولة ما هي الواج  2.4

  ؟إسرائيل 
  .احترام الدولة ورموزها وقوانينهااالخالص و   -
نوافق إذا مل حىت (قوانني الدولة احملافظة على   -

  ).عليها
يف اجليش، اخلدمة (جل الدولة أخدمات من   -

  ).الوطنية
    
  
  
  
  



  إسرائيلحنن مواطنون يف دولة: احملور______________________________________     |   113

  :جودولة امل
خالفات بني مشتقة من كيف ميكن التعامل مع مشاكل وقضايا 

  ؟ةختلف امل السكانيةموعاتاجمل
  

يف أوقات . حصوهلاأثناء يف األحداث شؤون الساعة كأساس للنقاش والتطرق إىل 
قا للموديل وجماالت خمتلفة، قد تطرأ مشاكل وقضايا خمتلفة ميكن التعامل معها طب

  .املعروض يف هذه املودولة
  

  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 
  

 الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاين  البنود يف املودولة
1 .Łن ومŁن توجد خالفات بني م 

  وحاالت توتر؟ حول ماذا؟    
1.1 - 1.2 ،1.8  1.3 ،1.7  - 1.8  1.4 - 1.8 

  طريقة نتعامل مع بأي . 2
  املشاكل والقضايا وحنلها؟    

سب السن حب. 2
  واملكان

سب السن حب. 2
  واملكان

سب السن حب. 3
  واملكان

  
1. Łن ومŁن توجد خالفات وحاالت توتر؟بني م 
  

  حول ماذا؟
  . بني فرد وآخر1.1
  .بني الفرد واجملتمع 1.2
 خمتلفة يف الصف، يف شأنبني مجاعات  1.3

  .املدرسة ويف البلدة
:  جماالت خمتلفني يفشأن بني ذوي  1.4

 يف البلدة ويف -االقتصاد، اجملتمع والبيئة 
  ).يف سياقات ذات صلة(الدولة 

 بني ذوي معتقدات ووجهات نظر خمتلفة  1.5
  ). علمانيني-متدينني (

  . بني جمموعات انتماء خمتلفة يف الدولة 1.6

 :سساأل
  :دنياتامل

ال، توفيق،  أو الئقنزاهة، 
تسوية، حوار، اتفاق، 
قوانني، حقوق، واجبات، 

 وأقلية، تعدد أكثرية 
  .وجودي، تسامح
  علم االجتماع

فرد وجمتمع، مراعاة 
  .متبادلة
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  ). اجتماعيإطار يف أي ( كثرية أوأقلية بني  1.7
ميكن  ما هي املشاكل أو القضايا، وكيف  1.8

  يفها؟تعر
  ماذا سبق نشوء املشكلة أو القضية؟ -
ل خبصوص املشكلة أو القضية حىت ُعمماذا  -

 اآلن؟
 
والقضايا  ملشاكلا واجهطريقة نبأي  .2

 وحنلها؟
  . ودراستهاوقائع معرفة الأساس على  -
بواسطة فحص مصدر املعلومات واالعتماد  -

  .على معلومات وثيقة
  . واآلراءالوقائعبواسطة التمييز بني  -
 اخلايل من تعامل ينطوي على التقدير بواسطة -

  .اآلراء املسبقة واملقولبة
بواسطة احترام الغري واآلخر من منطلق  -

 بأن العنف ليس سبيال حلل اإلدراك 
  .املشاكل

  . التسامحعالقة  بداءإبواسطة  -
 قاسم  اءشنإلتقاء إللبواسطة تشخيص نقاط ا -

  .مشترك
 والتنازل واالتفاق واحلل التفاهمبواسطة  -

  . وسط والتوفيقال
  .بواسطة فحص وجهات نظر وبدائل خمتلفة -
 شأنبواسطة االستعداد لتغيري آراء مسبقة ب -

  . اآلخرين
فعل تال : "القائلة ةبواسطة فهم احلكم -

 يف سياق -  " لنفسككرههتلقريبك ما 
وسن القوانني  اإلنساناحلفاظ على حقوق 

  .األنظمة  إقرارو

  
  
  
  
  
  
  

 :األسس
  دنياتامل

احترام  (اإلنسان احترام 
، )الغري ووجهة نظره

،  غري الئق أوالئقتسامح، 
 العنف، نزاهة، توفيق، منع

حقوق  اق،حل وسط، اتف
  .وواجبات، قوانني
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  :ودولة دامل
   حنافȘ على القواننيحنن
  
 ،والسلطةاألفراد حتدد احلقوق والواجبات لدى فهي  القوانني تنظيم حياة اجملتمع، غاية

 تعرب القوانني عن قيم اجملتمع  أن حتديد املتاح واحملظور، ومن املفروض وكذلك
أنظمة لتلبية القوانني هناك باإلضافة إىل . تمعوالسلطة واملعايري املعمول هبا يف اجمل

  .جات آنيةحا
  

نؤكد يف التربية للمواطنة على مكانة القوانني يف حياة اجملتمع، على حتديد قوانني 
جات اجملتمع، على واجب التصرف طبقا للقانون، بكل ما ينطوي حا لتلبية وأنظمة 

اجملتمع وتأدية دوره ووظيفته يف  للعيش يف الشبابويترتب عليه ذلك، على تربية جيل 
  .احلاضر واملستقبل

 ، يف جمتمعناانيأساس نيعوا بأن القانون واحترامه مها مقوماأن ينبغي على التالميذ 
احترام القوانني ضرورة يعي التالميذ مهم أن . ويف كل جمتمع دميقراطي يف العامل

كمحافظني على يتصرف التالميذ كذلك مهم أن  .هبدف احليلولة دون الفوضى
  .بل أن حيذروا من املّس بالقانون أيضا ،القانون دون هوادة

  
    سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 

  الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاين  البنود يف املودولة
ما هي القوانني اليت . 1

  نعرفها؟
1.1 – 1.2  

  قوانني لعبة
1.1- 1.2  

  روراملقوانني 
1.1- 1.2  
،  بلدية مساعدةقوانني

  فاظ على البيئةاحلقوانني 
ما اهلدف من سن . 2

  القوانني؟
2.3   

بالنسبة للقوانني 
  آنفة الذكر

2.2 - 2.3 
للقوانني بالنسبة 

  نفة الذكراآل

2.1 - 2.5   
نفة اآلللقوانني بالنسبة 
  الذكر

اتفاقات، انظمة، . 3
  ميثاق وقوانني

-  3.1 - 3.5  -  

قوانني اجتماعية . 4
كما وردت يف 
الكتب املقدسة 

 يف األديان ملختلف 
  إسرائيل

-  4.1 - 4.2 
 مع الءمةبامل

  تعليم الدين

4.1 - 4.4   
  ملَّعمقارنة مع قوانني ُت
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  ما هي القوانني اليت نعرفها؟ .1

  مبحيطنا وحبياتنا اليومية؟تتعلقي القوانني أ 1.1
  
  

   ما هو مضمون هذه القوانني؟1.2

 :األسس
  :دنياتامل

قوانني قواعد ودميقراطية، دولة، 
  ).وتطبيقها(

منظومات : علم االجتماع
  .اجتماعية

  
     األمثلة بعȐ إليكم 

قوانني 
  االلعاب
  والرياضة

رور املقوانني 
سالمة يف الو

  الطرق

قوانني مساعدة 
  بلدية

  ؟ أيضاوماذا ساسيةأقوانني 

اجتياز شارع   -
من قبل مارة أو (

  )ةراكيب دراج

قانون منع الضجة 
  يف ساعات معينة

تعليم القوانني 
    زاميإللا

حلفاظ اقوانني 
على جودة 

  البيئة
عاب أللحظر ا  -

ماكن أيف 
حمفوفة خبطر 

على الشارع، (
يف ساحة لوقوف 

  )سيارات

 إلقاء قانون منع 
يف األماكن القمامة 
  العامة

صحة القانون 
  رمسيال

 نظمةأ وقواعد
 تتعلق باألوالد

  -  -  قانون ربط الكالب  -  -
  
  القوانني؟ما اهلدف من سّن .2

، السلطات تالكنيس(من يسن القوانني؟  2.1
 ).احمللية

قوانني؟ وما املطلوب إىل الملاذا حيتاج اجملتمع  2.2

 :األسس
  : دنياتامل

ولية، سؤدميقراطية، م
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  لتنفيذها؟
وصى ي(ماذا حيدث عند عدم تطبيق القوانني؟  2.3

  بالنسبة إىل،"لعبة أدوار"أو " حماكاة" بلعبة
  .لسابقةالقوانني ا

  ن يطبق القوانني؟ كيف يتم تطبيق القوانني؟م  -
  ملاذا نغري القوانني؟ 2.4
رف مواطنون ال يوافقون ص يتأن كيف جيب  2.5

  على مضمون القانون؟

، )وتطبيقها(قوانني 
  . واجب

  : علم االجتماع
 اجتماعية، منظومات

عالقات متبادلة، الفرد 
  .واجملتمع

  
  .وقوانني نظمةأجراءات، إ، اتفاقات .3

جراءات متبعة ومألوفة إنظمة وأأي اتفاقات،   3.1
  الصف؟ يف املدرسة؟ يف 

  د ذلك وبأي طريقة؟من حّد -
ماذا نفعل عندما ال حيافظ ولد أو بنت على    3.2

 اجملموعة أعضاء  املتفق عليها بني لقواعدا
األلعاب  والقوانني خالل قواعدعلى ال أو

  الرياضية؟
وية اإىل أي مدى ينظر اجملتمع بصورة متس  3.3

األوالد، املعلمون، (هؤالء األوالد  إىل
  ؟ )هايلألا

 صدد درجةإىل أي مدى نراعي رد الفعل ب  3.4
حتدث مرة واحدة، أفعال ة وشيوع والق

   وتتكرر كثريا؟ قويةفعالأ باملقارنة مع
 كيف نطبق وكيف ميكن تطبيق اتفاقات 3.5

  املدرسة؟وانظمة يف الصف و
  
  
  

 :األسس
  دنياتامل

دميقراطية، مسئولية، 
، )وتطبيقها(قوانني 
  .واجبات

  علم االجتماع
 اجتماعية، منظومات

عالقات متبادلة، الفرد 
  .واجملتمع
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غتها ومعناها يف ا صي-القوانني االجتماعية   . 4
  .إسرائيل يف األديانالكتب املقدسة ملختلف 

  
عن العالقة أي  الوصايا اليت تتحدث   4.1

 مذكورة اإلنسان  وأخيه اإلنسان بني 
  ؟األديان يف الكتب املقدسة ملختلف 

 أي الوصايا املتعلقة باحلفاظ على جودة   4.2
  البيئة مذكورة يف الكتب املقدسة؟      

 ما مضمون الوصايا املذكورة يف الكتب   4.3
  املقدسة؟ ما معناها؟      

القوانني املعمول أي الوصايا منها متاثل   4.4
هبا اليوم؟ وأيها ال متاثلها؟ مباذا ختتلف 

    عن قوانني عصرنا؟
  :ول املوضوعا لتنأخرى سياقات 

التدريس حول تاريخ البلدة اليت  إطاريف     -
  .يعيش فيها التالميذ     

العيش يف : يف اطار املودوالت يف احملور   -
  .بيئات متغايرة
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  :هودولة امل
   تنظم حياة اجملتمعرمسيةية ومنظمات  اجتماعمنظومات

  
  مسح البنود يف املودولة حسب درجات الصف

  
 الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاين  البنود يف املودولة

 اجتماعية منظومات .1
يف احمليط الذي 

 يعيش فيه التالميذ

 - 1.2  
1.4 – 1.5  

1.3  1  

ة رمسيمنظمات  .2
حياة اجملتمع  تنظم

  يف البلدة وحميطها

-  2.1 - 2.3  
2.7 - 2.10  

2.4 - 2.6  
2.9 - 2.10  

السلطة احمللية  .3
من أجل 
  السكان

-  -  3.1 - 3.6  

منظمات  .4
يف  تطوعية
  البلدة

-  4.4  4.1 - 4.4  

 
 .اجتماعية يف احمليط الذي يعيش فيه التالميذمنظومات  .1

 منظومة اخللية العائلية باعتبارها الذي مييزما  1.1
من (اإلطار جتماعية؟ كيف يعمل هذا ا

حيث التركيبة االجتماعية، املبىن، توزيع 
الوظائف، صالحيات ومسئولية، طريقة 
اختاذ القرارات، احلقوق والواجبات، 

العالقات املتبادلة، واألنظمة، القوانني 
التغيريات والتحوالت، الفرد واجملتمع، 

  ).املصاحل املشتركة

 :األسس
  علم االجتماع

جات حاالفرد واجملتمع، 
 منظوماتاجملتمع والفرد، 

جتماعية، عالقات ا
  .متبادلة، تضامن اجتماعي

  دنياتامل
 واجبات، اإلنسان حقوق 
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ن ماخللية االجتماعية لكل هي مميزات ما  1.2
ما مجيعا؟ القاسم املشترك هلالتالميذ؟ ما ا

ضافة إىل العوامل املذكورة إلبا(؟ االختالف
احلياتية، األمناط  أيضا النظرة إىل -آنفا 

 متضية التقاليد والتراث، العادات واطر
 ). الفراغ، احلوار العائلي واملعايريأوقات

كيف يعمل جمتمع األوالد يف الصف، يف  1.3
   اجتماعية؟كمنظومةاملدرسة 

ات االجتماعية ملنظوموقع الفرد يف ا ما هو م 1.4
  ة جتاه الفرد؟ املنظوموما هو واجب 

بأي طريقة يتم التعبري عن احتياجات  -
ة نظوماملأعضاء ورغبات كل من 

جات وجودية، ضرورة حا(االجتماعية؟ 
االحترام واحلفاظ على احلقوق والواجبات، 

جات حا اجتماعية، - جات عاطفيةحا
 ).حتقيق الذات إىلية ثقافية واحلاجة فكر

العائلة  أفرادكيف يتأثر كل واحد من  1.5
 ،العالقات يف العائلة ومنط احلياة فيها بشبكة

وكيف يستطيع التأثري، مثال، على احلوار 
واالجواء يف العائلة وعلى العالقات املتبادلة 
داخل العائلة وخارجها، على منط احلياة 
 والكيان العائلي، على جتسيد العائلة والقيام

   أوقات الفراغ؟متضيةبالواجبات، على 
  
  

  أوالئقوقوانني،  أصول
ولية، ؤ، مسغري الئق

تسوية، (نزاهة، حوار 
  ).توفيق، اتفاق
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  .تنظم حياة اجملتمع يف البلدة وحميطهارمسية منظمات . 2
 يف ةة املوجودالرمسيما هي املنظمات   2.1

: يف احمليط القريب؟ مثال البلدة أو
 عيادة، معبد،طفال، أ  مدرسة، روضة

، بيت مركز ثقايف، مركز مجاهريي
  .مسنني

 كل واحدة من املنظمات الذي مييزما   2.2
بىن التنظيمي، توزيع  املتناول(؟ ةاملذكور

دوار، الصالحيات واملسئولية، طريقة ألا
واألنظمة اختاذ القرارات، القوانني 

املبىن املادي هداف، ألوطريقة تطبيقها، ا
  .)واملالءمة لألداء الوظيفي

ما هي االحتياجات اليت تقوم هبا؟ من هو   2.3
سكان يف : مثال(؟ قصودمهور املاجل

  ؟)البلدة، كبار وأوالد
يف (أي مؤسسات ومنظمات مجاهريية    2.4

 ]احلكومة[لية السلطة املركزية ؤومس
من (تعمل يف البلدة ويف احمليط القريب 

Ǉوظيفي،  أداءصالحيات، : ، مثلنواح 
، مسئولية، قوانني وتطبيقها، أهداف

نسبة السكان الذين حيصلون على هذه 
  ).اخلدمات، اختاذ قرارات

حصول على من أي بلدات يأتون لل  2.5
اخلدمات؟ ملاذا من هذه البلدات 

  بالذات؟
 ]نتشاراالأو [ما هو املوقع اجلغرايف  2.6

لمؤسسات واملنظمات املختلفة يف ل
 حملية، قطرية -وحميطها  البلدة

 :األسس
  :دنياتامل

، نزاهة، )يةمدن(حقوق 
الئق، غري الئق، 
مسؤولية، دميقراطية، 
  .واجبات، قواعد وقوانني

  :علم االجتماع
 جمتمع، مبىن -فرد

 رمسي ينظم -تنظيمي
حياة اجملتمع، عالقات 

   .متبادلة
  اجلغرافيا

  التنظيم احلّيزي
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  أخرى؟، ]حكومية[
   املوقع؟أسبابما هي        

ما هي التزامات املؤسسة أو املنظمة  2.7
ات؟ وما  اخلدممتلقياجلماهريية جتاه 

  .  هذه اخلدماتمتلقيهي حقوق 
  حنو  اخلدمات متلقيما هي واجبات   2.8

: مثال(املؤسسة أو املنظمة اجلماهريية،      
تسديد ضرائب، احلفاظ على قوانني 

 -، سلوك معياري وأنظمتها املنظمة 
  ).احلفاظ على النظافة، التسامح، الدقة

ماذا حيدث عندما تكون اخلدمة يف   2.9
ؤسسة اجلماهريية رديئة ال تليق امل

باحتياجات املواطنني والسكان؟ ملن 
نتوجه؟ كيف حنافظ على احلق يف 

  احلصول على خدمات الئقة؟
باي طريقة يستطيع الكبار والصغار  2.10

 تكون اخلدمة الئقة، أن التأثري على 
 تنظيم بإقامة بتقدمي شكوى، : مثال

  احتجاجي؟
    

  .ة ميكن دمج االستعانة خبرائط بلدية ومنطقي2.6، 2.5، 2.4، 2.1يف البنود : مالحظة
  
  
  .جل السكانأالسلطة احمللية من . 3

 مميزات السلطة احمللية باعتبارهاما هي   3.1
  ية؟ رمسمنظمة 

 حيثمن (كيف تعمل السلطة؟       
، املبىن التنظيمي وتوزيع األهداف

  
 :األسس

  :علم االجتماع
 رمسي ينظم حياة -مبىن تنظيمي

 - فرد اجملتمع، عالقات متبادلة
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ولية، سن ؤات واملسي، الصالحاألدوار
قوانني بلدية مساعدة وتطبيقها، طريقة 
يط اختاذ قرارات يف جماالت التخط

والتنظيم يف البلدة، ختصيص املوارد، 
قرار حول امليزانية، تنظيم احلياة، خدمة 

 يف التربية، يف الثقافة، يف -للسكان 
  . الصحة ويف جودة احلياة

مبادىء الدميقراطية يف تتمثّل كيف    3.2
انتخابات السلطة : ، مثالالسلطة احمللية

لس اجملاحمللية، اجمللس، اختاذ قرارات يف 
ب، جلنة مراقبة، مفوضية نتخامل
شراك مندويب إوى اجلمهور، اشك

اجلمهور يف جلان بلدية، حق اجلمهور 
  يف التعبري عن الرأي وعن املعارضة؟

العالقات املتبادلة بني تتمثّل كيف    3.3
 وكيف السلطة احمللية وبني السكان؟

ت السكان اتصاالتتعامل السلطة مع 
 ت؟التصاالوب مع هذه ااوكي تتج

مسئولية تتمثّل مدى ألي كيف و   3.4
من  ما حيدث يف بلدهتم بشأنالسكان 
: مثال( جودة احلياة والبيئة، حيث

 ).بلديةال األنظمة احملليةاحلفاظ على 
 ،يؤثر السكان أن ميكنمدى إىل أي    3.5

 على ،بارا أو صغاراكسواء كانوا 
يف : مثال(السلطة احمللية وظائفها تأدية 

بلدي، يف التوجه إىل مركز الطوارىء ال
لشخصيات إىل اكتابة رسائل، يف التوجه 
 ؟)املنتخبة من قبل اجلمهور

 . جمتمع
  : دنياتامل

، )وتطبيقها(دميقراطية، قوانني 
، نزاهة، الئق، )مدنية(حقوق 

 غري الئق،  
 
  



 124|  إسرائيلحنن مواطنون يف دولة: احملور    ___________________________________

أداء ما مدى رضا السكان عن   3.6
  ؟السلطة احمللية لوظائفها

 فيما يتعلق الالئق وغري الئقما ال(       
 يالئما مبد؟ ƛودة التنفيذ ربتوزيع املوا
 تطبيق دد بص؟ هدافألالتخطيط وا

 مشاكل نامجة حلوبصدد القوانني؟ 
  عن مصاحل متس باملصلحة العامة؟

  
  .منظمات تطوعية يف البلدة . 4

يف البلدة تعمل مات تطوعية أي منظ   4.1
  يف أي جماالت؟و
؟ قصودما هدفها؟ من هو مجهورها امل       

قادمون مسنون، (كيف تنتظم وتعمل؟ 
جدد، مهاجرون جدد إىل البلدة، 

، آخرونتاجون حممرضى مقعدون، 
  احلفاظ على جودة البيئة؟

أي شهادات وقصص شخصية تصف    4.2
 تطوعية يف البلدة وتعرȏ أعماال

  ؟)ألفراد وجمموعات(

 :االسس
  : دنياتامل

اإلنسان، (تطوع، حقوق 
  )املواطن

 :علم االجتماع
الفرد واجملتمع، عالقات متبادلة، 

  تكافل اجتماعي

ملاذا يتطوع بعȐ السكان من أجل   4.3
  سكان آخرين؟

أعمال األوالد يف  شراكإكيف ميكن   4.4
تطوعية يف نطاق املدرسة ويف نطاق 

مساعدة أوالد : ، مثالي احمللاجملتمع
جدد، تقدمي املساعدة ) قادمني(

للمسنني أو ألوالد مقعدين، مجع 
تربعات، فعاليات تستهدف احلفاظ 

  .على البيئة
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  :ودوله وامل

نتصرف كأعضاء يف اجملتمع وكمواطنني بنا أن كيف جيدر 
 إسرائيل؟  يف دولة 

  
  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودوالت 

 
 الصف الرابع الصف الثالث  الصف الثاين   يف املودولةالبنود 

 جمالاختاذ قرارات يف  .1
  العائلةإطار السلوك يف 

1.1 - 1.6  -  -  

اختاذ قرارات خبصوص  .2
 يف ،سلوك يف املدرسةال

اجملتمع ويف احمليط 
  القريب

-  2.1 - 2.6  -  

اختاذ قرارات خبصوص  .3
السلوك يف البلدة ويف 

  حميطها ويف الدولة

-  -  3.1 - 3.6  

 
  العائلة إطار  السلوك يف جمالاختاذ قرارات يف  .1

 
 كيف يتصرف التالميذ يف العائلة يف 1.1

سياقات خمتلفة؟ إىل أي مدى يتم 
  :التعبري عن سلوكهم

األسرة  أفراداحلياتية مع األمناط ميارسون    -
األعياد يف خمتلف املناسبات مثل 
 املتعلقة واالحتفاالت الدينية والرمسية

 :الدولةب

 :األسس
   :دنياتامل

، )هوية، تبعية (الفرد واجملتمع،
احترام اآلخر (كرامة اإلنسان، 
التسامح، ) والرأي اآلخر

 ئولية، قواعد وقوانني،املس
 ، نزاهة، تعايش،)وتطبيقها(
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يوم الذكرى للكارثة والبطولة، يوم      
مع [الذكرى لشهداء دولة إسرائيل، 

الربط بأمناط احلياة املتعلقة بالتراث 
 ]اخلاص

املتبعة يف  صولألسب احب يتصرفون -
  .والبيت   العائلة

أنفسهم  يتحملون املسئولية جتاه -
  .وأعماهلم

أعمال  يتصرفون بتسامح ومينعون -
 .العنف

لون املشاكل بدون اللجوء إىل  حي-
  .العنف

يتحاشون املس بكرامة الغري ويتجنبون   -
  .هانتهإ

 احلفاظ فضَّلما هي التصرفات اليت ي  1.2
  عليها؟

 حتسينها أو يفضَّل ما هي التصرفات اليت 1.3
  تغيريها؟      
 - ن تغيريها خيتارواليت  األمورما هي   1.4

  ما الربح وما اخلسارة؟  ملاذا؟
  كيف ميكن تنفيذ التغيري؟  1.5

ختطيط الفعالية، حتديد جدول زمين، (      
تعريف معايري للمراقبة، احلصول على 

  ).مساعدة
  ما الذي يدل على تذويت التغيري؟   1.6

  

التعامل مع الشاذ واملختلف، 
 .منع العنف

 :علم االجتماع
معايري اجتماعية، عمليات 

التغيري، عالقات متبادلة، بيئة 
   اجتماعية، تكافل اجتماعي  
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  . السلوك يف املدرسة واجملتمع واحمليط القريببشأناختاذ قرارات . 2
يتصرف التالميذ يف املدرسة، يف  كيف 2.1

مدى يتم إىل أي  ويف احمليط القريب؟ ،اجملتمع
  :ن التصرفات التاليةعالتعبري 

جل ألجل اجملتمع يف الصف وألن  يعملو -
  .األوالد يف املدرسة

مع واآلخرين مع ،مع الغريبتسامح  يتعاملون -
   .الضعفاء والشواذ

  .هانتهإ يتجنبون املس بكرامة الغري و-
تطوعية ويقدمون املساعدة أعمال  يسامهون يف -

  .للغري
 إزاء املباالة  يتحملون املسئولية من منطلق -

  .واألماكن العامة احمليط 
  قضايا خمتلفة صددون الصدارة بتليبادرون وحي  -

  .يف صفوف األوالد
  .سب القوانني يف احلياة اليوميةحبيتصرفون    -
 .عنفرفون بغري يتص مينعون السلوك العنيف و  -
  .الساعةأحداث ون ناول يت  -

   احلفاظ عليها؟يفضل ما هي التصرفات اليت 2.2
 حتسينها أو فضل ما هي التصرفات اليت ي2.3

  تغيريها؟
 ملاذا؟ ما -مور اليت يرتأون تغيريها أل ما هي ا2.4

  الربح وما اخلسارة؟
ختطيط الفعالية، ( كيف ميكن تنفيذ التغيري؟ 2.5

ل زمين، حتديد معايري للمراقبة، حتديد جدو
  ).احلصول على مساعدة، مراقبة

   ما الذي يدل على تذويت التغيري؟2.6
  

  :األسس
  :دنياتامل

، )هوية، تبعية (الفرد واجملتمع،
احترام اآلخر (كرامة اإلنسان، 
التسامح، ) والرأي اآلخر

املسؤولية، قواعد وقوانني، 
، نزاهة، تعايش، )وتطبيقها(

ع الشاذ واملختلف، التعامل م
  .منع العنف

 :علم االجتماع
معايري اجتماعية، عمليات 
التغيري، عالقات متبادلة، بيئة 

   اجتماعية، تكافل اجتماعي  
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  السلوك يف البلدة بشأناختاذ قرارات . 3

                     :سساأل                     ويف حميطها ويف الدولة    
    

لتالميذ يف البلدة ويف  كيف يتصرف ا3.1
مدى يتم التعبري عن التصرفات إىل أي حميطها؟ 
 :التالية

ن مينعو يتعاملون باحترام وتسامح مع اآلخرين و-
  .في العنالسلوك

: مثال(خمتلفة  طرأمن أجل البلدة يف  نيعملو - 
املعاقني أو  طفالألالتطوع يف مؤسسات ل

ة ناياملقعدين، تقدمي املساعدة للمسنني، الع
  .باحلدائق واملواقع اهلامة

  .سب القواننيحب يتصرفون  -
نية يف البلدة اآلحداث األناسبات واملون ناوليت - 

  . ويف الدولة
يف مجع معلومات متنوعة حول احلدث، يف    (

  .)لّلالنقاش واختاذ موقف مع
ظواهر ) سب معايريحب(قد لنون باناول يت-

  .وارهƛاجتماعية وبيئية يف احمليط و
 إزاء يتحملون املسئولية من منطلق املوقف املبايل -

  .والظواهر يف الدولة والبلدةاألحداث 
 يتكلمون وينشئون عالقات مع جمموعات -

يف البلدة أخرى  اجتماعية جمموعاتو
  .وƛوارها

  ما هي التصرفات اليت جيدر احلفاظ عليها؟ 3.2
ما هي التصرفات اليت حيبذ حتسينها أو  3.3

  تغيريها؟

  :دنياتامل
، )هوية، تبعية (الفرد واجملتمع،
احترام اآلخر (ان، كرامة اإلنس

التسامح، ) والرأي اآلخر
املسئولية، قواعد وقوانني، 

، نزاهة، تعايش، )وتطبيقها(
التعامل مع الشاذ واملختلف، 

 .مكافحة العنف
  :علم االجتماع

معايري اجتماعية، عمليات 
التغيري، عالقات متبادلة، بيئة 
   اجتماعية، تكافل اجتماعي  
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 ملاذا؟ ما - اليت يرتأون تغيريها األمور ا هي  م3.4
  الربح وما اخلسارة؟

ختطيط الفعالية، (كيف ميكن تنفيذ التغيري؟  3.5
 معايري للمراقبة، ديدحتديد جدول زمين، حت
  ).احلصول على مساعدة

   ما الذي يدل على تذويت التغيري؟3.6
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  :احملور 
  عائالت وبلدات يف مرآة تاريخ البالد

  
  مقدمة

  :يعتمد حمور العائالت والبلدات يف مرآة البالد على مركبني ُعرضا يف مسامهة التاريخ
  )75- 70صفحة (البعد التارخيي   . أ
 ).301-273الوارد يف الصفحات (للمعلمني اخللفية النظرية  . ب

 تعلم ، يستعينون باخللفية النظرية -سعندما يأيت املعلمون لتخطيط وتطوير وحدة تدري
  .املذكورة أعاله

املتعلقة بالعائالت والبلدات " احلق يف أن تروي قصتها اخلاصة هبا"لكل جمموعة سكانية 
على ضوء هذا املفهوم الذي يعترب أحد أسس منهج . اليت ينتمي إليها أفراد هذه اجملموعة

  :التعليم، نقترح يف هذا احملور ثالثة مسارات
  عائالت وبلدات عربية  يف مرآة البالد -املسار أ
  عائالت وبلدات درزية  يف مرآة البالد -املسار ب
  عائالت وبلدات يهودية يف مرآة البالد -املسار ج

وباملقابل، وعلى . يعرض يف كل مسار الوجه اخلاص باجملموعة اليت ينتمي إليها التالميذ
ة اآلخرين ، تعرض كذلك قضايا تتعلق ضوء املفهوم الذي يدعم أمهية معرفة قص

 منط حياهتا وأحداث مهمة اثّرت عليها، سواء ذلك يف البيئة القريبة -باجملموعات األخرى
  .أو يف البيئة اليت تتسع شيئا فشيئا

 -يشتمل كل مسار على عدة مودوالت تكون مع بعضها إطارا لتناوله يف عملية التدريس
 مفاهيم، أفكار، قيم  وهي عبارة عن األسس،لت إىل جانب كل مودولة سج. التعلم

  .مركزية يف املنهج، اشُتقَّت من جماالت املعرفة اليت يتركب منها
 جلميع التالميذ، ولذلك جيب تناوهلا وإدراجها هي البنية التحتية للقاسم املشترك األسس

  .كمركب رئيسي يف بناء منهج التعليم املدرسي
ختتار األسس املناسبة من ) موضوعة، فصل( تعلم -يسيف كل ختطيط وبناء لوحدة تدر

  .حول هذه األسس يتم تنظيم الفعاليات التعليمية واملضامني. القائمة اليت ƛانب املودوالت
  

اهلدف من صياغتها هبذا . البنود يف املودوالت مصوغة على شكل أسئلة: مالحظة
  . تعلم-الشكل هو مساعدة املعلمني على تطوير وحدات تدريس
  .ليس املقصود تقدمي هذه البنود كمواد تعليم للتالميذ
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  :أسار امل
   تاريخ البالد مرآة عائالت وبلدات عربية يف

 تاريخ العائالت والبلدات العربية نسيج احلياة يف البالد منـذ أواخـر     يف املودوالت   تتناول
لقرن العشرين، مع  وحىت هناية الستينات من ا-اين مثع أواخر احلكم ال-القرن التاسع عشر 

  .انتهاء احلكم العسكري
 وتبلور اجملتمع   ،حياة السكان العرب  إىل  ساس  أل ا  يف ور اليت Ź اختيارها للتعليم    اتتطرق احمل 

  .العريب ليتحول إىل شعب يبين ذاكرته اجلماعية
السلطة العثمانية،  : ور ثالث فترات رئيسية يف سياق السلطة املركزية يف البالد         ا احمل تتناول

  )281-274انظروا التفصيل يف الصفحات  (السلطة الربيطانية وسلطة دولة إسرائيل
سـلوك  ول التدريس التغيريات اليت حصلت يف حياة اجملتمع العريب يف الـبالد نتيجـة               ايتن
ـ عمليات   نتيجة   الفترات، وكذلك هذه  ن  مل السلطة املركزية يف كل      اعمأو صلت يف  ح

  .الد واستيطانه فيهاهجرة الشعب اليهودي إىل البأعقاب 
 ويف سياقات احليز   اليت يعيش فيها التالميذ وحميطها       من خالل الربط بالبلدة    التدريس   يكون
  . العامالقطري

 ملواقـع، مبـانň   " قصص"فراد وجمموعات وعلى    أليعتمد التدريس على شهادات وقصص      
يف األحداث  و ة والثقاف ة ومواد تعرب عن منط احليا     ،وبلدات، وعلى مصادر معلومات خطية    

  .الفترات الثالث املذكورة آنفا
من وجهة نظر شخصية عائليـة، مـن        : وجهات نظر بضع  حداث من   أليتم التعامل مع ا   

  .قطرية عامةربطها بأحداث قليمية وبعالقتها مع إوجهة نظر البلدة ومن وجهة نظر لوائية 
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  :أاملودوالت يف املسار 
  قصة تاريخ العائلة: ودولة أامل
  تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ:  بودولةامل
  .حداث يف البلدة ويف البالدأ، 1949 - 1948 احلرب يف عامي: ودولة جامل
  . إسرائيلةدولاحلياة يف العقود األوىل من : ودولة دامل

ـ   والبصري يف تøاريخ اجملتمøع      األغنية الشعبية واالبداع الفين      : ملحق مودولة ه
Ÿ150 – 148: ص( .ئيلوالدرزي يف اسرا العر(  

  
ـ    ، التـارخيي  اجلانـب حدات تعليمية يف هذا     إىل و تعتمد ترمجة املودوالت     ور ا علـى احمل

  ).281 -274يف الصفحات (واملضامني املركزية املفصلة يف اخللفية النظرية اخلاصة باملعلمني 
  
  قصة تاريخ العائلة: ودولة أامل
  

  فمسح البنود في هذه المودولة حسب درجات الص
  

  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاين البنود يف املودولة
  -  -  11-1 قصة تاريخ العائلة

  
ما هي القصص اليت يسردها املسنون يف عـائالت          . 1

التالميذ حول حياهتم يف القريـة أو املدينـة أو يف           
 يف ظل الـسلطة     -القبيلة يف مطلع القرن العشرين      

جدادهم، أأو  يهمهالأقصص مسعوها من   (العثمانية؟  
  ). األجيالحكايات تناقلوها عرب 

فـراد  أ اعترب يف تلك الفترة مـن         قربائهمأمŁن مŇن    . 2

 :األسس
  :التاريخ

احلق يف سرد القصة، منط 
حياة، تراث، هوية، ذاكرة 
مشتركة، انتماء، تاريخ، فترة، 
مواقع، تسلسل األجيال، صلة 

جهة، احلفاظ على باملاضي، موا
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 -فراد العائلة املوسـعة     أالعائلة املصغرة؟ ومŁن مŇن     
  احلمولة؟

ماذا فعلوا معا؟ ماذا فعلوا على انفراد؟ ماذا كانت          . 3
  مكانة األوالد والنسوة؟

فترة؟ مـا هـي العـادات     كيف عاشوا يف تلك ال     . 4
  والتقاليد اليت كانت سائدة عندئذ؟

مادة كان البيت مبنيا؟ أي  بيت سكنوا؟ من أي يف   . 5
 الـيت   األدوات   كان دور الساحة؟ ما هـي        ذاما

وأي مالبس ارتـدى البـالغون      أي  استخدموها؟  
  مالبس ارتدى األوالد؟

، أدوات( شهادات بقيت لديهم من تلك الفترة        أي   . 6
  ؟)، صور، مستندات، عمالت، مبانňنňأوا

من تلك الفترة بقيت حىت يومنا       دواتأ و مبانňأي   . 7
  :ومباذا نستخدمها اليوم؟ جغرافيا

بـدعوها؟  أالفنية اليت   واألعمال  ف  ارما هي الزخ   . 8
  . كانت الغاية منهاذاما

 كانوا يغنون يف القرية أو املدينة أو القبيلة         غانňأ أي   . 9
  ؟)طهور  (ختانزفاف، :  مثاليف املناسبات،

   الرقصات رقصوا؟أي آلة عزف استعموا؟  أي. 10
 عادات وتقاليد ما زالت سائدة حـىت يومنـا      أي   .11

  هذا؟

املواقع، فهم واحترام اجملتمع، 
القيادة، ثقافة مادية، تعايش، 
  .مصادر تارخيية، حل نزاعات

 اجلغرافيا
  تنظيم احليز، املوقع
 :علم االجتماع
  منظومة اجتماعية
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  تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ: ودولة بامل
  

  مسح البنود يف هذه املودولة حسب درجات الصف
  البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث الصف الرابع

احلياة يف البلدة وسائر املنøاطق      . 1  -  1.16 - 1.1  -
   السلطة العثمانية؟فترةيف 

احلياة يف البلدة وسائر املنøاطق      . 2  -  -  2.7 - 2.1
 الøسلطة واالنتøداب     فترةيف  

  الربيطاين؟
  
  . السلطة العثمانيةفترةلبالد يف احلياة يف البلدة وسائر املناطق يف ا. 1

 :األسس
  :التاريخ

هوية، انتماء، مواقع، صلة    
باملاضي، احلكم يف البالد،    
منط احلياة، تراث، ذاكـرة     
مشتركة، احلق يف سـرد     
القصة، تعـايش، قيـادة،     
استمرارية، تاريخ، حـل    
املشاكل، ثقافـة ماديـة،     
مصادر تارخيية، مواجهة،   
الفهم واالحترام للمجتمع 

  . املاضييف
  

   تقع البلدة اليت يعيش فيها التالميذ من البالد؟ أين 1.1
   ما هي خصائص البيئة؟ ما هي معامل املنطقة؟1.2
اجلبـل،   عايلأيف  :  ما هو املوقع اجلغرايف للبلدة، مثال      1.3

   املرج، يف السهل؟ ملاذا؟على السفوح، يف
للقرية أو للمدينة أو للقبيلـة؟      يز   ماذا كان تنظيم احل    1.4

: همة مثـل  امل واألماكن  ؤسسات  امل كان موقع    ذاما
  ر هذا على منط احلياة؟ثّأ، وكيف املعبدالعني، البئر، 

شرف على شؤون السكان يف القرية أو املدينة أو         أمن   1.5
  القبيلة؟

يف ر الرزق يف القريـة أو املدينـة          ماذا كانت مصاد   1.6
  بدو؟مضارب ال
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 اجلغرافيا
  تنظيم احليز

 :علم االجتماع
  منظومة اجتماعية

  : االقتصاد
  مصادر الرزق

 أدوات  مـن عمـل؟ أي       -ماذا كانت خصائـصها     1.7
  استعملوا؟ ماذا زرعوا؟

 كيف كانت العالقة بني مندويب الـسلطة العثمانيـة          1.8
مثال تسديد الضرائب، اخلدمة العسكرية،    (والسكان؟  

  ).اإلدارية، العالقات األراضيتسجيل 
 اليت واجهها الـسكان يف البلـدة؟         ما هي املشاكل   1.9

ميـاه،  : حيلوها؟ مشاكل مثـل   أن  ولوا  اوكيف ح 
  .، السالمة الشخصيةاشتغالصحة، 

  
  .غان كتبت حول احلياة يف تلك الفترةأ أي قصص أو حكايات أو 1.10
، االرتزاقيف احلياة اليومية،    : املدينة، مثال يف   ه القرية عن   يف ياةأسلوب احل  مباذا اختلف    1.11
  واألعياد؟املناسبات ب للعادات، االحتفاا
ويف أي   – عـرب اليهـود و  ال -اجملاورة   من كان السكان الذين عاشوا يف البلدات       1.12

  أشكال االستيطان عاشوا؟
عقاب هجرة  أحناء البالد يف    أ ويف سائر    ،ور للبلدة اأي تغيريات حصلت يف احمليط اجمل      1.13 

  ؟دة فيهابلدات جديإقامة ويف ظل إليها اليهود 
  عالقات نشأت بينهم؟وأي  ، ماذا كانت نظرة السكان العرب جلرياهنم اليهود1.14
  السلطة العثمانية؟ أيام يف ها مباذا ختتلف املباين اليوم عن1.15
  السلطة العثمانية؟أيام  مباذا ختتلف حياة البلدة اليوم عنها يف 1.16

  
  .كن االستعانة باخلرائطمي 1.12؛ 1.4؛ 1.3؛ 1.2 ؛1.1 يف البنود: مالحظة

  
  
  



 136 

  .االنتداب الربيطاينفترة احلياة يف البلدة وسائر املناطق يف . 2
 :األسس
  :التاريخ

منط حياة، انتماء، تعايش، 
قيادة، تراث، مصادر 
تارخيية، هوية، صلة 
باملاضي، تغيريات، حل 
مشاكل ونزاعات، احلفاظ 
على املواقع، احلكم يف 

  .البالد
  :دنياتامل

  نيالقوان
 : االقتصاد

  تغيريات يف فروع العمل

هل القريـة أو    أأي شهادات وقصص تصف حياة       2.1
  ؟السلطة الربيطانيةفترة املدينة أو القبيلة البدوية يف 

االنتداب الربيطاين على حدوث تغيريات      رثّأكيف   2.2
يف حياة سكان القرية أو املدينة أو اجملتمع العريب يف          

، التربيـة،   االرتزاقالتحتية،  يف البىن   : مثال(البالد  
  ؟)العامة واهلندسة املعماريةاإلدارة الصحة، 

البناء يف املـدن يف     أساليب   أي تغيريات حدثت يف      2.3
شرفات : مثال(البناء  أسلوب  تلك الفترة، مباذا متيز     

خمتلفة، زخارف علـى     ساليببأيف البيوت، نوافذ    
  .)اجلدران وغريها

 تلك الفتـرة؟ يف أي       يف  ُنظمت شعارأو غانأأي   2.4
  مناسبات أنشدوها؟

 كيف كانت العالقات بني السكان العرب والسلطة     2.5
  على ذلك؟أثرت عوامل وأي  ،الربيطانية

وعـد بلفـور يف     أعقاب  ماذا جرى يف البالد يف       2.6
  ؟1917تشرين الثاين 

 أي شهادات وقصص تصف العالقات بني السكان        2.7
 ويف  ، إىل البالد  اهلجراتأعقاب  العرب واليهود يف    

 بلدات ومصانع عديدة؟وإقامة تطوير البالد أعقاب 
  
  
  



 137 

  1949 - 1948 ياحلرب عام: øودولة جامل
  .يف البلدة وسائر املناطق يف البالداألحداث 

  
  مسح  البنود يف املودولة حسب درجات الصف

  البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث  الصف الرابع
1.1 - 1.7  -  -  Ł1949 - 1948ي احلرب عام  

حداث يف البلøدة وسøائر      ألا
  املناطق يف البالد

  
 :األسس
  :التاريخ

احلكم يف البالد، زوايا تطلع 
خمتلفة على املاضي، حل نزاعات، 
قيادة، تعايش، هوية، موقع، 
مصادر تارخيية، أحداث يف 
املاضي اثّرت على بلورة احلياة، 
تغيريات، ذاكرة مشتركة، احلق 

  .د القصة، اختاذ قراراتيف سر
  

أي سلطة  : 1948ماذا كان واقع البالد قبل حرب        1.1
كانت يف البالد؟ من كان السكان الذين عاشـوا         
هنا؟ ماذا كانت رقعة انتشار البلـدات العربيـة         

  واليهودية؟
املتحـدة يف   هيئة األمم     ما هو القرار الذي اختذته       1.2

ماذا رار؟  ؟ ما معىن هذا الق    1947 تشرين الثاين    29
 رّدهذا القـرار؟ وكيـف      على  لعرب  كان رّد ا  

  ه؟ ماذا كانت تعليالت القرار؟علياليهود 
إقامة عن  أعقاب اإلعالن   ماذا جرى يف البالد يف       1.3

  ؟1948 أيار 14دولة إسرائيل للشعب اليهودي يف 
حصلت خالل احلرب اليت امتـدت      أحداث   أي   1.4

ـ      1949 - 48بني عامي    سكنها  يف البلدة الـيت ي
البالد يف نفس   أحناء  التالميذ؟ ماذا جرى يف شىت      
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  الفترة؟ من شارك يف احلرب؟
 خـرى أ عائلية، حمليـة و    -أي قصص شخصية     1.5

احلرب، حـول   أحداث  حول  : حيكوهنا يف املكان  
احلياة اليومية، وحول نتائج احلرب؟ كيف يـتم        

  ختليد ذكرى ضحايا احلرب؟
  :ماذا كانت نتائج احلرب 1.6
  ة للسكان العرب والبلدات العربية؟بالنسب -
  بالنسبة للسكان اليهود والبلدات اليهودية؟ -

  احلرب؟ أثناءر السكان عن مشاعرهم كيف عّب 1.7
  . ميكن االستعانة خبريطة1.1يف بند : مالحظة

   
  :داملودولة 

  . إسرائيلاحلياة يف العقود األوىل من دولة
  مسح البنود يف املودولة حسب درجة الصف

  البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث  ف الرابعالص
 احلياة يف العقود األوىل من دولة       -  -  1.7 - 1.1

  إسرائيل

 :األسس
  :التاريخ

منط احلياة، انتماء، 
شهادات، تعايش، 
تغيريات، احلكم يف البالد، 
مواقع، هوية، ذاكرة 

   يف أي املناطق يف البالد يعيش السكان العرب؟1.1
  احلرب؟إنتهاء أي تغيريات حصلت يف حياة العائلة بعد  1.2
قوا يف دولـة    ماذا كانت مكانة السكان العرب الذين ب       1.3

إسرائيل؟ كيف جتسد ذلك يف منط حيـاهتم؟ احلكـم          
فرض قيود علىحرية احلركـة،     : العسكري بشىت قيوده  
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مشتركة، زوايا تطلع 
خمتلفة، احلق يف سرد 

هة، أحداث الرواية، مواج
  أثرت على بلورة احلياة

  
  :دنياتامل

حقوق، كرامة اإلنسان، 
تسامح، حرية التعبري، 
دولة، مواطنون، قوانني 

  .واجبات

 السلطة احمللية من قبل اجلـيش،       إدارة  راض،  أمصادرة  
  .التنظيمقيود 

ما هي التغيريات اليت حصلت يف حياة السكان العرب يف           1.4
 جمال احلقوق   يف: لغاء احلكم العسكري، مثال   إالبلدة بعد   

  السلطة احمللية؟إدارة املدنية، يف جمال التربية، يف جمال 
غان وشهادات يف جماالت مثـل      أأي ذكريات، قصص،     1.5
 إلغـاء  واحلياة بعد     جواءأل تعرب عن ا   ،صوروالستندات  امل

  احلكم العسكري يف البلدة وحميطها؟
 :ماذا جرى يف دولة إسرائيل بعد انتهاء احلـرب؟ مـثال         1.6

استيعاب مهاجرين جدد والجئني يهود من دول خمتلفة،        
قامـة بلـدات    إتطوير واسع النطاق، يف جماالت خمتلفة،       

  .ترميم البلدات املهّدمةجديدة و
كيف ميكن تطبيق التعايش بني العـرب واليهـود مـن            1.7

  ور والدولة؟امواطين دولة إسرائيل يف البلدة واحمليط اجمل
  

  .طةين االستعانة باخلر ميك1.1يف بند : مالحظة
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  :بسار امل
   تاريخ البالد مرآة عائالت وبلدات درزية يف

 التطور التارخيي للدروز عن القصة التارخيية للسكان العرب يف إسـرائيل مـن              فصل ال ين 
لذا ال جمال للتحدث عـن      . أخرى   وعن القصة التارخيية للسكان اليهود من جهة         ،  جهة

 ففي كل ما يتعلق باألمنـاط     ،  لذا.  إسرائيل   لطائفة الدرزية يف دولة   قصة تارخيية منفصلة ل   
قامة الدولة،  إصعدة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية قبل       ألاحلياتية الدرزية على ا   

  . كبريمور تتالءم مع القصة العربية إىل حّدألن اإف
 - املودوالت من تاريخ العائالت والقرى الدرزية ثالث فترات مركزية يف الـبالد              تتناول
دولøة   وسـلطة    الربيطانيøة ، السلطة   العثمانية السلطة   - أواخر القرن التاسع عشر      ذمن

حياة السكان يف     إىل    االساسيف  ور اليت اخترناها    اتطرق احمل ت . حىت هناية الستينات   إسرائيل
 اليت حـدثت يف الـبالد، سـواء         العمليات و ل صلتها باألحداث    من خال القرية وحميطها   

 دولة إسـرائيل علـى       إقامةبالنسبة للعالقات بني السلطة املركزية والدروز، أو من تأثري          
  .اجملتمع الدرزي

قصص حول املواقع   إىل   باإلضافة   ،فراد ومجاعات أيعتمد التدريس على شهادات وقصص      
 ،مناط احلياتية والثقافيـة   ألومات اخلطية واملالية اليت تعرب عن ا      واملباين والقرى ومصادر املعل   

ـ لنل وجهـات    جيري تناول األحداث من بضع    . يف الفترات املذكورة  حداث  أل ا نوع : رظ
  .باألحداث القطرية ومن خالل صلتها ، اللوائية -واإلقليميةالشخصية العائلية، البلدية 

  
  :بسار املاملودوالت يف 

  .ريخ العائلةقصة تا: مودولة أ
  .تاريخ البلدة اليت يعيش فيها الدروز: مودولة ب

  . إسرائيل دولةإقامةاحلياة يف البلدات الدرزية والبالد يف فترة : جمودولة 
  . إسرائيلاحلياة يف العقود األوىل من دولة: مودولة د

ـ   عøرŸ  األغنية الشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع ال        : ملحق مودولة ه
  .والدرزي يف اسرئيل
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ور واملضامني  اعلى احمل ،   هبذا املفهوم التارخيي   ،وحدات تعليمية إىل  تعتمد ترمجة املودوالت    
  )301-273يف الصفحات  (املركزية املفصلة يف املواد النظرية اخلاصة باملعلمني 

  
   قصة تاريخ العائلة-أ املودولة

  
  سب درجة الصفحبمسح البنود يف املودولة 

  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاين  لبنود يف املودولةا
  -  -  11-1  قصة تاريخ العائلة

 
ما هي القصص اليت يسردها املسنون يف عـائالت         .1

التالميذ حول حياهتم يف القرية يف مطلـع القـرن          
قصص مسعوها  (العشرين يف ظل السلطة العثمانية؟      

  ).جدادهم، حكايات تناقلوهاأأو  هاليهمأمن 
فـراد  أ اعترب يف تلك الفترة مـن         قربائهمأمŁن مŇن    .2

  العائلة املصغرة؟
ماذا فعلوا معا؟ ماذا فعلوا على انفراد؟ ماذا كانت         . 3

  مكانة األوالد والنسوة؟
كيف عاشوا يف تلك الفترة؟ مـا هـي العـادات            .4

  والتقاليد اليت كانت سائدة عندئذ؟
يت مبنيا؟  يف أي بيت سكنوا؟ من أي مادة كان الب         .5

 الـيت   األدوات   كان دور الساحة؟ ما هـي        ذاما
وأي استخدموها؟ أي مالبس ارتـدى البـالغون        

  .مالبس ارتدى األوالد

 :األسس
  :التاريخ

احلق يف سرد القصة، منط 
احلياة، تراث، هوية،  ذاكرة 

ء، تاريخ، صلة مشتركة، انتما
باملاضي، مواقع، الفهم 
واالحترام للمجتمع يف املاضي، 
تسلسل األجيال، مواجهة، 
تعايش،  احلكم يف البالد، 

  .استمرارية
  : دنياتامل

  قيادة
 اجلغرافيا
  تنظيم احليز
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  أي شهادات بقيت لديهم من تلك الفترة؟ .6
من تلك الفترة بقيـت ومبـاذا       أدوات  أي مبان و   .7

  تستخدم اليوم؟
غان كانوا يغنون يف القرية يف مناسبات مثـل         أأي   .8

  الزفاف أو العيد؟
  أي آالت عزف استعملوا؟ أي الرقصات رقصوا؟ .9

 كانـت   ذابدعوا؟ ما أ فنية وزخارف    أعمال  أي   .10
  الغاية منها؟

أي عادات وتقاليد من تلك الفترة ما زالت سائدة          .11
  حىت اليوم؟

 :علم االجتماع
 جمتمع، -نظام اجتماعي، فرد
  منظومات اجتماعية

  يش فيها التالميذتاريخ البلدة اليت يع: باملودولة 
  
  مسح البنود يف املودولة حسب درجة الصف  

  الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاين  البنود يف املودولة
احلياة يف البلدة وسائر املناطق  .1

  السلطة العثمانية؟فترة يف 
-  1.1 – 1.14  -  

احلياة يف البلدة وسائر املناطق . 2
  االنتداب الربيطاين؟فترة يف 

-  -  2.1 - 2.7  
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  .السلطة العثمانيةفترة احلياة يف البلدة وسائر املناطق يف البالد يف . 1
  

   تقع البلدة اليت يعيش فيها التالميذ من البالد؟أين    1.1
   املنطقة؟تضاريسما هي خصائص البيئة؟ ما هي    1.2
اجلبل،  عايلأيف  : ما هو املوقع اجلغرايف للبلدة، مثال        1.3

 اختري هذا   ح، يف املرج، يف السهل؟ ملاذا     على السفو 
  املكان؟

 للقرية أو للمدينة أو للقبيلة؟      يزماذا كان تنظيم احل      1.4
:  مهمة مثـل   وأماكن   كان موقع مؤسسات     ماذا

 ثر هذا على منط احلياة؟أ، وكيف عبدالعني، البئر، امل
  ر شؤون السكان يف القرية ؟أدامن    1.5
رزق يف القرية ؟ ماذا كانـت       ماذا كانت مصادر ال      1.6

 عملوا؟ مـاذا    أدواتأي  ب  من عمل؟     ؟خصائصها
  زرعوا؟

كيف كانت العالقة بني مندويب السلطة العثمانيـة           1.7
مثال تـسديد الـضرائب، اخلدمـة       (والسكان؟  

 ? ).اإلدارية، العالقات األراضيالعسكرية، تسجيل 
؟ ما هي املشاكل اليت واجهها السكان يف البلـدة           1.8

يـاه،  امل: حيلوها؟ مشاكل مثـل   أن  ولوا  اوكيف ح 
  ؟ )، االرتزاقصحة، السالمة الشخصيةال

وُحكيـت  تبت  غان كǊ أأي قصص أو حكايات أو         1.9
  ؟يف تلك الفترةيف البلدة حول احلياة 

 ،ور ويف الـبالد   اأي تغيريات حصلت يف احمليط اجمل       1.10
 قامة بلـدات  إعقاب هجرة اليهود إىل البالد و     أيف  

 :األسس
  :التاريخ

هوية، انتماء، صلة 
باملاضي، احلكم يف البالد، 
ذاكرة مشتركة، منط 
احلياة، احلق يف سرد 
القصة، الفهم واالحترام 

  .للمجتمع  يف املاضي
  : دنياتامل

قوانني، قيادة، حل 
  الƕاعات واملشاكل
 :علم االجتماع

  نظام اجتماعي ، حكم
 اجلغرافيا

 املوقǈع، تنظيم احليز
  : االقتصاد

  مصادر الرزق، االنتاج
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  جديدة؟
  يهود إىل البالد؟الهاجرون اململاذا قدم   1.11
ـ     أقيمت   أي عالقات     1.12  يف  م بني الـسكان وجرياهن

 كانـت بـني      عالقـات  وأي   ،البلدات اليهودية 
  السكان يف البلدات العربية؟

أقيمـت   عن املباين اليت     أيامنامباذا ختتلف املباين يف       1.13
  السلطة العثمانية؟فترة يف 

خيتلف منط احلياة يف البلدة حاليا عنه يف فتـرة          مباذا    1.14
  احلكم العثماين؟

 
  .طةي ميكن االستعانة باخلر1.4؛ 1.3؛ 1.2؛ 1.1يف البنود : مالحظة

  
  الربيطاين  االنتدابفترةيف البالد احلياة يف البلدة وسائر  . 2

يف القرية يف   أي شهادات وقصص تصف احلياة          2.1
   االنتداب؟ فترة

 االنتداب الربيطاين على حـدوث       ثرأكيف      2.2
تغيريات يف حياة سكان القرية الدرزيـة ويف        

 الـبىن التحتيـة،     :حياة الدروز يف البالد مثل    
   العامة؟واإلدارة ، التربية، الصحة االشتغال

كيف حافظت الطائفة الدرزية على عاداهتـا           2.3
  االنتداب الربيطاين؟ فترةوتقاليدها يف 

أي عادات وتقاليد ما زالت سائدة حىت يومنا            2.4
  يف العائلة والطائفة والبلدة؟

  :األسس
 :تاريخ

منط احلياة، تراث، 
ماء، هوية، تعايش، انت

صلة باملاضي، 
  .تغيريات

 : االقتصاد
  تغيريات يف فروع العمل

  
  :دنياتامل

قوانني، قيادة، حلّ 
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كيف كانت العالقة بني الـسكان الـدروز            2.5
ومندويب السلطة الربيطانية؟ ما هي العوامـل       

ثرت على ذلك؟ ما هي الصالحيات اليت       أاليت  
طة تسلمتها القيـادة الدرزيـة مـن الـسل        

  الربيطانية؟
وعد بلفـور   أعقاب  ماذا حدث يف البالد يف          2.6

  .1917الذي صدر يف تشرين الثاين 
أي شهادات وقصص تصف العالقـات بـني            2.7

عقـاب  أالسكان الدروز والسكان اليهود يف      
  بلدات جديدة؟وإقامة اهلجرات إىل البالد 

  

  .فّض نزاعات، مشاكل

  :جاملودولة 
  . إسرائيلقامة دولةإاحلياة يف القرى الدرزية ويف سائر املناطق يف فترة 

  

  مسح البنود يف املودولة حسب درجات الصف
  

 الصف الرابع الصف الثالث لثاينالصف ا  البنود يف املودولة
احلياة يف القøرى الدرزيøة ويف       

 دولøة   إقامøة   البالد يف فتøرة     
  إسرائيل

-  -  1.1 - 1.7  
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  احلياة يف القرى الدرزية ويف سائر املناطق يف فترة . 1
  :                                  األسس. إسرائيل دولة     إقامة

دولة إسرائيل عام    إقامةبل  ماذا كان واقع البالد ق      1.1
أي سلطة كانت يف البالد؟ مـن كـان         : 1948

السكان الذين عاشوا هنا؟ يف أي مناطق كانـت         
قرى درزية، يف أي بلدات عربية ويف أي بلدات         

  يهودية؟
 املتحدة يف   األمم   هيئةما هو القرار الذي اختذته       1.2

؟ ما معىن هذا القرار؟ ماذا      1947 تشرين الثاين    29
كان  القرار؟ كيف    على رد القيادة اليهودية     كان
  القيادة الدرزية؟كان رّد القيادة العربية وكيف رّد 

عقاب االعـالن عـن     أ ماذا جرى يف البالد يف       1.3
 14 دولة إسرائيل، يوم     -لشعب اليهودي   لدولة  
  ؟1948أيار 

ماذا كانت انعكاسات احلرب علـى الـسكان         1.4
 الـسكان   الدروز؟ على السكان العرب؟ علـى     

  اليهود؟
قامة دولة إسرائيل علـى حيـاة       إثرت  أكيف   1.5

  الطائفة الدرزية وعلى مكانتها يف الدولة؟
 عن شخـصيات    تروىأي قصص وشهادات     1.6

وعن احلياة يف البلدة ويف حميطها خالل احلرب        
  ؟1949 - 1948عامي 

  د الدروز ذكرى من قتلوا يف احلرب؟ كيف خيل1.7ّ

  :التاريخ
يا تطلّع خمتلفة على تعايش، زوا

املاضي، هوية، مواقع، ذاكرة 
مشتركة، استمرارية، تقاليد، أحداث 
يف املاضي أثّرت على بلورة احلياة ، 

  .تغيريات
  :دنياتامل

قيادة، دولة، قوانني، حلّ نزاعات، 
  مواجهة مشاكل
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   إسرائيلدولةمن احلياة يف العقود األوىل  :ودولة دامل
  حسب درجة الصفمسح البنود يف املودولة 

  الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاين  البنود يف املودولة
احلياة يف العقود األوىل من     

  دولة إسرائيل
-  -  1.1 - 1.7  

  
  دولة إسرائيلاحلياة يف العقود األوىل من 

 يف اخلدمـة    -كيف اندمج الدروز يف حياة الدولة        1.1
  األمن ؟العسكرية وقوات 

العسكري على احلياة يف القرى احلكم  ثّرأكيف  1.2
  الدرزية وعلى مشاعر السكان؟

مـستندات،  : مثل(أي ذكريات، قصص وشهادات      1.3
جواء واحلياة يف فتـرة احلكـم       األتعرب عن   ) صور

   ؟لغائهإالعسكري وبعد 
ماذا حدث يف دولة إسرائيل بعد انتـهاء احلـرب؟           1.4

تطوير واسع النطـاق يف جمـاالت خمتلفـة،         : مثل(
قامـة  إاب مهاجرين، الجئني من دول خمتلفة،       استيع

  ؟مهدمة بلدات ترميمبلدات جديدة و
كيف تؤثر التغيريات التكنولوجية والثقافية والعلمية  1.5

 ،واالجتماعية يف دولة إسرائيل على حياة الدروز
وكيف حيافظ اجملتمع الدرزي على تقاليد وعادات 

  خاصة به؟

 :األسس
  : التاريخ
 يف منـط    تغـيريات  تقاليد،

  .احلياة، انتماء
  :دنياتامل
دولة، تعايش، احلكم يف  

البالد، مواحهة، كرامة 
اإلنسان، حل مشاكل، 

  حقوق، قوانني
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 األغنية الشعبية واالبداع الفين يف تاريخ اجملتمع        :هودولة  امل -ملحق  
    العرŸ والدرزي يف البالد

 ، التارخيية اليت ينطوي عليها املنـهج       مغايرة لتعليم املفاهيم   مقاربةعرض يف هذه املودولة     ُت
، إمتاعية ومجاليـة  خرى  أحداث والفترات مبفاهيم    ألاتناول  ة توسيع نطاق    قاربتتيح هذه امل  

ميكن تعلـيم  . ن ختلق التعاطف لديهم  أ و ،والد الصغار األ من   ةن تقرب املوضوع  أ من شأهنا 
  .املودوالتهذه املودولة كوحدة مستقلة أو دجمها بسياقات خمتلفة يف باقي 

  
  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 

  البنود يف املودولة  الصف الثاين  الصف الثالث الصف الرابع
 يف املودولة  أجزاء  كل املودولة

قدرة لباملالءمة 
  التالميذ

 يف املودولة أجزاء 
قدرة لباملالءمة 
  التالميذ

يف الطريق إىل دولة 
إسرائيل من خالل 

   الفيناإلبداع 
    
  األغنية الشعبية: اخليار أ

 اليت ختلدت علـى مـر    ساطريألمنط احلياة يف البالد، واوأسلوب   عن    الشعبية تعرب األغنية 
 التالميذ من التعرف على الفترة وخصائصها بطـرق غـري            الشعبية متكن األغنية . السنني
  .معهودة

فالم أت أو صور أو     معلومات أو قصص أو شهادا    الشعيب  ترافق التدريس عن طريق الغناء      
  .وثائقية تستعرض الفترة باجياز

  .لنص واللحنا الفعاليات مع التالميذ ناولتت
منـهج التعلـيم،     يف   حـددت كتبت وغنيت يف الفترات اليت       شعبية   غانأاختيار  ب وصىي

  .دقةاواألغاين اليت كتبت حول الفترة وهي متثلها بصورة ص
ـ  علـى الت   ، يف البالد  ،خصيات الريادية  اليت كتبت حول الش     الشعبية تنطوي األغاين  رف ع

  . ونشاطها الشخصياتعلىبصورة اكرب وأوسع 
  .الفترة اليت متيزت هبا تلك  الشعبيةسب بعض األغاينحبم رقصات يتعلب أيضا  يوصى
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 :األسس
  :التاريخ
أماكن، منط حيـاة،    مواقع و 

، تـاريخ،   الصلة باملاضـي  
هوية، انتماء، تطوع، تراث    

  ثقايف، مواجهة

  تبت؟كان كǊعن أي موهلا األغنية؟ اة اليت تتنناسبما هي امل. 1
  عن روح الفترة؟الشعبية كيف تعرب األغنية  .2
الشخصيات، العائلـة    واقع عن    الشعبية كيف تعرب األغنية   .3

  .والبلدة
وكيف متت  الشعبية  ما هي املصاعب اليت تعرب عنها األغنية         .4

  مواجهتها يف حينه؟
؟ ومناسبات خمتلفـة   اتاليت انشدوها يف فتر   ما هي األغاين    . 5

واملناسبات،  عياد أغاين املهد، األ   عمل، بناء، حرف،   غاينأ(
أغاين لبهجة والرقص،   الشوق والصالة،   الذكرى واحلداد،   ا

  ).األطفال
هـا   في ما هي األغاين اليت كتبت حول البلدة اليت يعـيش          .6

  التالميذ؟
  

   البصرياإلبداع يف : خيار ب
 عن  ، خمتلفة تبدعت يف فترا  أǊ أو الطوابع اليت      فالمألصور الفنية، الرسوم، الصور، ا    تعرب ال 
 الذين عاشوا يف الـبالد      العرب، الدروز واليهود  طريقة حياة سكان البالد     ب تتعلق   جوانب

  .طوال سنوات كثرية
ـ   األشخاصالتعاطف لدى التالميذ جتاه     إثارة  ن هذه الوسائل الفنية البصرية من       متكّ ذين  ال

 املتعة الفنية اليت يتركها ذلـك يف نفـوس           باإلضافة إىل   يف فترات خمتلفة،    بدعواأعاشوا و 
  .التالميذ
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  : الفنيةاألنواع جلميع  اƃإمج تناول
   وطوابعأفالم ، صور،  رسم – ةفني لوحات

 :األسس
   :التاريخ

، تعاطف، انتماء، تراث ثقـايف    
مواجهة، هوية، فترة، تـاريخ،     

   منط حياةاستمرارية،

 الفين؟ مـا    اإلبداع   ا يستعرضه يت ال ة املوضوع يما ه  . 1
املركزيـة  األفكـار    وما هـي     اإلبداع  الذي يصفه   
  املعروضة فيه؟

  .اإلبداعية  األعمال ة يف وصوفما هي الفترة امل . 2
  ؟ بدعهأمن هو صاحب العمل الفين؟ مىت  . 3
   عنها؟ ما العالقة بني العمل الفين والفترة اليت يعرب . 4
  

  لصورتناول ا
 مـشاهدة سلـسلة مـن       أي قصة ميكن روايتها بعد      . 5

 المألففالم، بأي طريقة متثل هذه الصور أو ا       ألالصور؟ ا 
  الفترة؟

   الرسوم-للوحات الفنية ا تناول
مدى تعرب اللوحة الفنية عن الشخصيات وعن       إىل أي      .6

  ؟بلدة التالميذ الفترات من تاريخ إحدى املكان يف 
  ها بعد مشاهدة لوحة فنية؟روايتقصة ميكن أي    .7

  لطوابع والعمالتا تناول
  ?ماذا متثل الرمسة املوجودة على الطابع؟ على العملة  .8
أي قصة أو حدث أو شخصية هلا عالقة بالطـابع؟ أو             .9

علومـات  امل املعطيات مـن مـصادر       يستقتالعملة؟  
  .ختلفةامل
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  :جøسار امل
  لبالدتاريخ امرآة عائالت وبلدات يهودية يف 

إىل  تتطـرق     البالد تاريخ   مرآة عائالت وبلدات يهودية يف   ،  جـاملودوالت يف املسار    
 من أواخر القـرن     ، ابتداءă إسرائيل دولة   قيامحلياة فيها و  االستيطان،  اهلجرات إىل البالد،    ا

  . يف القرن العشرين ساساأليف التاسع عشر و
  : تتطرق احملاور اليت اختريت للدراسة إىل املقومات التالية بالذات

.  الشعب والدولـة رسيخيف خمتلف اهلجرات ومسامهتهم يف تالبالد  قصة املهاجرين إىل      .أ
تشكل كل واحدة من قصص املهاجرين اليت يطرحها التالميذ مدماكا يف بناء الوجود             

  .اليومالصهيوين يف البالد منذ ذلك احلني حىت 
تتلقى قصص هجرة عائالت التالميذ دعما وتعميقا وتكثيفا واستفاضة بواسطة قصص               

  .أخرى من مصادر أخرى لعائالت 
ـ األو أعمالالبلدة،  إقامة  :  تاريخ البلدات اليت يعيش فيها التالميذ      .ب  ل، الـصعوبات   ائ

  .ومواجهتها، منط احلياة، عالقات مع السلطة ومع السكان يف اجلوار
إقامة  فضت إىل   أمركزية   حداثاأ وعائالت يف البلدة وخارجها تصف        أفراد قصص   .ـج

  .إسرائيلدولة 
 يف األحـداث      يتم التأكيد يف القصص على مسامهة ودور كل من عمل أو عايش هذه      

  .البالد وخارجها
على اهلجرات للـبالد     أخرى، مشاريع شخصية تشكل شهادة      أماكن قصص مواقع،    .د

  .الدولة وإقامة 
 مـصادر   علـى  التدريس   قومومجاعات ي أفراد   إىل قصص وشهادات من      باإلضافة    .ه

 فنون  وإنشاء   األغنية العربية    علىوكذلك  ) خطية وبصرية ومادية  (معلومات متنوعة   
  .تراتمتثل خمتلف احلقب والف

  
ور ا تعلم يف املفهوم التارƸي على احمل- تدريس ترمجة املودوالت إىل وحدات ترتكز 

 الصفحات يفاملركزية اليت Ź تفصيلها ضمن اخللفية النظرية املقدمة للمعلمني  واملضامني
273-301 .  
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  :جøسار املاملودوالت يف 
  قصة تاريخ العائلة   :مودولة أ
  الدولةوإقامة قصص العائالت كما جتلت يف اهلجرات   : مودولة ب
  اتاريخ البلدة اليت يعيش التالميذ فيه  : ـمودولة ج
مشاريع وشخصيات يف الطريøق     ،  أماكنقصص مواقع، بلدات،      : مودولة د

  واقامتهاإسرائيل إىل دولة 
  ، يف األغنيøة   الفنيøة األعمøال    إسرائيل يف الطريق إىل دولة    يف    : ودولة هـمملحق 

   البصريإلبداعالعربية، ويف ا
  
  قصة تاريخ العائلة: ودولة أامل

جيمع التالميذ  . القة شخصية مع قصتهم العائلية    يف هذه املودولة ينشىء التالميذ ع       
قصص ال وجيمعونشهادات شخصية،   و مقابلة   إجراء   عائالهتم بواسطة    أفراد  معلومات من   

حول احلياة والعادات من خالل الرسائل واألوراق واملستندات والـصور واألواين الـيت             
.  سـرهتم أ  فرادألة  يكتب التالميذ وينتجون القصة الشخصي    . كانت مستعملة يف املاضي   

 يستعرضوها من خـالل     أن   أو   ، التالميذ يف الصف   أمام   يسردوها أو حيكوها     أن  ميكنهم  
 ليسردوا  األسرة   أفراد  دعوة  أيضا  ميكنهم  . رسوم أو خمططات أو عرب البوم صور أو فيلم        

  .يف الصفأمام التالميذ قصتهم العائلية 
  

  مسح البنود يف املودوالت حسب درجات الصف
  

 الصف الرابع  الصف الثالث الصف الثاين  البنود يف املودولة
يهاجرون إىل البالد 
  ويستوطنون فيها

1 – 12  -  -  
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  ون إىل البالد ويستوطنون فيهاريهاج  
 ويف أي   ،منذ مىت تعيش عائالت التالميـذ يف الـبالد         .1

  ؟أفرادها بلدات عاش 
 قيـام   قبل - العائلة إىل البالد ومىت       أبناء قدم أين  من   .2

  الدولة أو بعده؟
3. ŁمŃالعائلة عندما وصلوا إىل أفراد  كان يعترب من ن 

  البالد؟
 اليت األصلية كيف كانت حياهتم اليومية يف البالد  .4

األعمال  تعلموا، أي أين كنوا، أين س(هاجروا منها؟ 
ان كيف كاستخدموا؟  غراضأوأدوات ولوا، أي از

وا زيهم؟ أي تقاليد ميزت حياهتم وكيف احتفل
  نشدوها؟أ اليت  ا هي األغاين ؟ معيادهمأب

 صور أو رسائل من      األسرة أفراد  حوزة  يف  هل توجد    .5
   نستخلص منها؟أن تلك احلقبة؟ ماذا ميكن 

ا، حبرا، ّرب(كيف وصلوا إىل البالد؟ بأي طريقة؟  .6
سرة حول ألفراد اأ؟ ما هي القصص اليت يرويها )اجّو

اليت كانوا رحلتهم إىل البالد؟ ما هي األغاين 
ينشدوهنا؟ ما هي املغامرات اليت تعرضوا هلا يف طريقهم 

  إىل البالد؟ ماذا كانت مشاعرهم؟
رسلوا يف البالد؟ ماذا كان يف هذا       أǊ وصلوا أو    أين  إىل   .7

، كيف كان شعورهم يف املكان      )طبيعة، ناس (املكان  
  اجلديد؟

 هم فمن   -ناس  أ إليه وا كان يف املكان الذي وصل      إذا .8
أفـراد   وكيف كانت حياهتم؟ كيف استقبلوا       ،هؤالء

  العائلة؟ وكيف تعاملوا معهم؟
 العائلة يف  أفرادما هو التغيري الذي طرأ على حياة  .9

مع قارنة باملالسنوات األوىل من حياهتم يف البالد 

 :األسس
  : التاريخ

اهلجرة واالستيعاب، 
األولية، منط حياة، 
تغيريات، نتائج، ذاكرة 
مشتركة، الصلة 
باملاضي، أحداث يف 
املاضي أثرت على بلورة 

  .احلياة، تراث ثقايف
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  توا منها؟أحياهتم السابقة يف البالد اليت 
 كان هناك أوالد، كيف عاشـوا يف الـسنوات          إذا   .10

  اليت مارسوها؟األلعاب  اين تعلموا؟ وما هي األوىل؟
 العائلة شركاء يف صنع التغيريات اليت       أفرادكيف كان    .11

حصلت يف البالد خالل السنوات األوىل بعد هجرهتم        
 إىل البالد؟ 

ŁŶ خيتلف منط حياة العائلة حاليا عن منـط حياهتـا يف          .12
يف احليـاة اليوميـة، يف      (السنوات األوىل يف البالد؟     

، ) الرزق، يف املسكن، امللبس واألواين والتقاليد      مصادر
  ملاذا ختتلف؟

  
     الدولة قامة وإاهلجرات مرآة قصص العائالت يف : ودولة بامل

ـ  الذي تعتمد عليه هذه املودولة هي قصص عائالت من خمتلف الفتـرات               األساس روي ت
  .  الدولةإقامة تفاصيل هجرهتا واستيطاهنا يف البالد واملسامهة اليت قدمتها من أجل 

 مل يكن متثيل ملختلف اهلجـرات        أما إذا . نفسهمأقصص عائالت التالميذ    يتم التأكيد على    
يث متثل  حب يف البالد    أخرى   أماكن   من   أخرى  فتروى قصص لعائالت     األماكن  يف بعض   

  . بان تلك احلقبةإ تدمج كل واحدة من تلك القصص يف واقع البالد .قصتها تلك الفترات
 أو  ،قد تكون مصادر القصص مقابالت أو مستندات أو قصص ذكريات تتعلق بتلك الفترات            

يعتمد التدريس علـى    أن  إىل ذلك، ميكن    باإلضافة  ملباين  وا غراضأل أو بعض األواين وا    اًصور
  . اجملتمع والدولة مبختلف املفاهيميف سبيل الذين عاشوا يف تلك الفترات األشخاص   سهامإ

  
  مسح البنود يف املودوالت حسب درجات الصف

  البنود يف املودولة الصف الثاين  الصف الثالث الصف الرابع
   اهلجراترآة  يف مقصص. 1  -  1.5 - 1.1  -
   خيار  أ2.3 - 2.1  -

   خيار  ب2.2 - 2.1
 دولة إسرائيل إقامةقصص حول . 2  -
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 األسس
  :التاريخ

هوية، انتماء، أحداث، تغيري، استمرارية، منط 
حياة، أولية، احلق يف سرد القصة، طالئعية، 
هجرة، مصادر تارخيية، أحداث أثرت على 
ىل احلياة، ذاكرة مشتركة، قاسم مشترك إ

  .جانب التفرد

قصص ( اهلجرات   يف مرآة   قصص     . 1
التالميøøøذ أو العøøøائالت أو  

  ).شخصيات
كيف متثل هذه القصص تاريخ البلدة        1.1

لفترة طويلة، وما صلتها بواقع هـذه       
  البالد؟

ما املشترك بني القصص اليت متثل كل        1.2
  فترة وكل هجرة؟

كـل جمموعـة مـن       ضـافت أماذا   1.3
جددت، كما روي،   املهاجرين، وماذا   

من سبقوها، أو مـا هـو       النسبة إلى ب
 من أجل اجملتمـع     األشخاص    سهامإ

  يف البالد؟
أي قصص تعرب عن العالقـات بـني         1.4

وارها أو  ƛاليهود والعرب يف البلدة أو      
يف البالد؟ مباذا متيزت هذه العالقات؟      

  ). عالقات صراع أمعالقات ودية (
إىل كـل   ما هي التعابري اليت تتطـرق        1.5

واحدة من اهلجرات أو الشخـصيات      
املذكورة يف الغنـاء أو القـصص أو        

   الفنية؟األعمال 
  

   دولة إسرائيلإقامة قصص حول . 2
 :األسس
   :التاريخ

إقامة دولة إسرائيل، 

  .يستحسن تعليم هذا الفصل قبيل عيد االستقالل 
  :خيار أ

املتعلقة باألحداث  تتصل ،فراد عائالت التالميذألأي قصص  2.1
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احلق يف سرد القصة، 
استمرارية، زوايا 
تطلع خمتلفة، انتماء، 

  .مواجهة، تطوع
  :دنياتامل

  دولة إسرائيل، هوية 

  : دولة اسرئيلبإقامة 
مم املتحدة حول تقسيم الـبالد إىل       أل قرار ا  - 1947/ 11/ 29  -

  دولتني؟
  . دولة إسرائيلإقامة  عن  اإلعالن يوم - 1948/ 5/ 14  -
  حرب االستقالل؟  بأحداثتتصلأي قصص    2.2
 عائلة كانوا يف الـبالد وشـاركوا يف هـذه           أفراد  قصص        -

   كانوا؟أين ماذا فعلوا؟ : األحداث 
   عائلة كانوا عندها يف الطريق إىل البالد أفراد قصص       -
   بلغهم النبأ؟ ماذا فعلوا؟نأين كانوا؟ أي     -
حول    ومسعوا   أخرى، يف بالد    آنئذ عائلة كانوا    أفراد  قصص       -

  أين كانوا؟ ماذا كان رد فعلهم؟-حرب االستقالل؟ أحداث 
 عائلة وصلوا إىل البالد وبلغهم النبأ هنا حـول          أفراد  قصص       -

   ماذا فعلوا؟- دولة إسرائيل إقامة 
لبومات وكتب ذكرى   أقصص شخصية،   : مصادر القصص         

  .عائلية
الدولة إقامة  عن  اإلعالن   يفر دافيد بن غوريون     ماذا كان دو      2.3

  ويف قيادهتا؟
  :خيار ب

 أثنـاء  الـيت حـصلت يف   واألحداث   يف تلك احلقبة      جواء كيف يتم التعبري عن األ     2.1
: يف القـصص مثـل    (حرب االستقالل يف القصص واألغاين واملناسبات والرسوم؟        

منط احلياة خالل املعـارك،      احلرب، قصص املقاتلني، وصف       أثناء   مكان األوالد   
  ). الذين جنوا من الكارثة وهاجروا إىل البالد خالل احلرب-قصص املهاجرين 

 حـرب   أثنـاء    عن دولة إسرائيل ويف قيادهتا       اإلعالن   مكان دافيد بن غوريون يف       2.2
  . االستقالل ويف السنوات األوىل من قيام الدولة
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  يها التالميذتاريخ البلدة اليت يعيش ف: جøودوله امل
  

  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 
  

  البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث الصف الرابع
البلدة اليت إقامة شهادات حول . 1  -  -  1.11 - 1.1

 خطوات -يعيش فيها التالميذ 
  أوىل

 أحداث –دولة إسرائيل إقامة . 2  -  -  2.11 - 2.1
  ارهاويف البلدة وج

  
  البلدة اليت يعøيش    إقامة  شهادات حول     . 1

   خطوات أوىل-فيها التالميذ 
 :األسس
  :التاريخ

تاريخ، ذاكرة مشتركة، 
تعايش، تغيريات، منط 
حياة، استمرارية، انتماء، 
هوية، أولية، مواجهة، 
طالئعية، قيادة، أحداث، 
حل نزاعات، تراث 
ثقايف، مواقع وأماكن، 
احلفاظ على املواقع، 

 سرد القصة، احلق يف
ثقافة مادية، مصادر 

  .تارخيية

   تقع؟أين  البلدة؟ أقيمت مىت  1.1 
 البلدة فيه؟ مـاذا     إقامة   ماذا كان يف هذا املكان قبل        -

 -احمليط؟ من عاش يف هذا احملـيط        مميزات  كانت  
  ؟ هناكاألرض  ملن كانت ملكية -عرب؟ / يهود 

 البلدة ومـاذا    أقاموا   الذين   األشخاص  من كان      1.2
ـ كانت دوافعهم؟ يف أي هجرة        إىل الـبالد؟     واأت

 البلـدة؟ أي العوامـل      إقامة   كانت عملية    كيف
  ؟ا قامتهإ كان هلم دور يف واألشخاص 

1.3 Łالبلدة؟ كيف كانت    أقيمت   البالد عندما    حكمن  م 
  العالقة بني املستوطنني األوائل والسلطة؟

املصاعب اليت واجهها املستوطنون يف السنوات       ما هي    1.4
مشاكل مياه، (ها؟ ولوا حلّاوها أو ح األوىل؟ وكيف حلّ  

  ).، صحة، مواصالت، تربية وثقافة ، االشتغالمنأ



   158  
                           

 :اجلغرافيا
تنظيم احليز، أشـكال    

  .االستيطان

 البلدة؟ وكيف أقيمت  مفاهيم فكرية أي سب حب 1.5
؟ كيف يزŹ التعبري عن ذلك يف ختطيط تنظيم احل

اة؟ يف املبىن االجتماعي متثل ذلك يف منط احلي
، يف )والقواننيقواعد  والاألنظمة يف (واملؤسسايت 

  التربية ويف احلياة الثقافية؟
واألغاين اليت حكيـت     ساطريأل ما هي القصص وا    1.6

وكتبت حول البلدة واحلياة فيها وشكل االستيطان       
 الذين نشطوا فيها؟ ما هي      واألشخاص   واألحداث  

 وهـل نـشرت     ،تلك الفترة املستندات الباقية من    
   حول ذلك؟ خباراأالصحافة 

املميزة اليت حصلت يف البلدة؟ ماذا األحداث  ما هي    1.7
 درجة  أي  كانت مسامهتها يف البلدة أو الدولة؟ إىل        
  نعرف ذلك ونتذكره حىت يومنا هذا؟

 ما هي املواقع التارخيية اليت ما زالت موجـودة يف           1.8
ة هبا وكيف يتم احلفاظ     املتصل وما هي القصة     ،البلدة
  عليها؟

يف احملـيط   أقيمـت    بلدات من هذا الصنف      أي   1.9
وأي القريب من البلدة اليت يعيش فيهـا التالميـذ          

   يف البالد؟أقيمت بلدات 
 أي عالقات نشأت بني سكان البلـدة وسـكان          1.10

 اليهود والعرب والدروز، ومباذا     -اجملاورة   البلدات
 يف  ،تـصادية، ثقافيـة   عالقـات اق  : مثال(متثلت؟  

انعـدام  واإلداريـة ،    اجملاالت التربوية والـصحية     
  ).عالقات، صراعات

   مباذا ختتلف حياتنا اليوم عنها يف تلك الفترة؟1.11
  

  .ميكن االستعانة خبرائط خمتلفة 1.9؛ 1.8؛ 1.5؛ 1.1 يف البنود: مالحظة  
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  روجملا يف البلدة ويف احمليط اأحداث  – الدولة إقامة . 2
أخـرى  الفترة يف بلدات    تتركز الدراسة يف أحداث     بعد قيام الدولة    أقيمت  يف البلدات اليت    

 تكوين صورة حول واقع البالد      تالميذتتيح قصة هذه البلدات لل    . ورامن املنطقة واحمليط اجمل   
  .  تدريس هذا الفصل قبيل يوم االستقاللوصى بإهناءي. حرب االستقاللأثناء يف 
  

 :األسس
  :خالتاري

حل مشاكل 
ونزاعات، مواجهة، 
زوايا تطلع خمتلفة 
على األحداث، 
طالئعية، تعايش، 

  .استيطان

 حيكمكيف كان الواقع يف البالد قبل قيام الدولة؟ من كان            2.1
عاشوا؟ من كـان    وأين  البالد؟ من كان السكان يف البالد       

  السكان يف املنطقة اليت تقع فيها بلدة التالميذ؟
 يف البالد والـسلطة     يهودشأت بني السكان ال   عالقات ن  أي 2.2

 فرض قيود   مقابلتحتية  البىن  المسامهة يف تطوير    (الربيطانية  
؟ كيف متثـل ذلـك يف بلـدة         )على اهلجرة واالستيطان  

  التالميذ؟ يف املنطقة؟ يف البالد؟
كيف كانت العالقات بني السكان اليهود والعرب يف احمليط          2.3

  .من البالد أماكن أخرىور أو يف ااجمل
 يف  ،1947/ 29/11 املتحـدة يف  األمم   بعد قرار    ،ماذا جرى  2.4

أحنـاء  ورة؟ يف  االبلدة اليت يعيش فيها التالميذ؟ يف بلدات جم       
  البالد؟

  ؟ 1948/ 5 / 14دولة للشعب اليهودي يف أمهية إقامة ما  2.5
يف البلدة اليت يعيش فيها  1948 ماذا جرى خالل حرب 2.6

البالد؟ أحناء اجملاورة؟ ويف   حدث يف البلداتالتالميذ؟ ماذا
يقدم التالميذ مناذج من قصص شخصية، عائلية، من (

نشرهتا أخبار ورة، من اشهادات يف البلدة، من بلدات جم
أفالم لبومات صور ومن أالصحف يف تلك الفترة، من 

 من قصص يف بعض األحداث،صورت حول تلك  شرطةأو
  ؟)البلدات متثل هذه احلقبة

 وماذا كان تأثريها على البلدة اليهودية ،كيف انتهت احلرب 2.7
يف املنطقة؟ وعلى بلدات األخرى  بلدة التالميذ والبلدات -
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 علىيف البالد؟ ماذا كانت انعكاسات احلرب أخرى 
   من البالد؟ أخرى  أماكن لبلدات العربية يف املنطقة، ويف ا
  كيف يتم ختليد ذكرى ضحايا احلرب؟ 2.8
 أحناء ويف شىت ،ماذا جرى يف بلدة التالميذ؟ ويف املنطقة 2.9

استيعاب مهاجرين : مثال(البالد بعد انتهاء احلرب؟ 
عادة إ و،بلدات جديدةإقامة والجئني من خمتلف البلدات، 

 تطوير واسع النطاق يف شىت ،بناء بلدات قد هتدمت
  اجملاالت؟

ع العـريب يف    ما هي التغيريات اليت حصلت يف حياة اجملتم        2.10
  ؟)يف فترة احلكم العسكري وبعدها(البالد بعد احلرب؟ 

 ، مواطين الدولة  ،كيف ميكن التعايش بني اليهود والعرب      2.11
 ويف خمتلـف    غريها أو   نطقة يف هذه امل   يف إحدى البلدات،  

  احناء الدولة؟
  
  .ودولة دامل

الدولة  بلدات ومشاريع شخصية يف الطريق إىل        أماكن ، مواقع،  /معاƁقصص  
   قامتهاإ ومع

  
  مسح البنود يف املودولة حسب درجات الصف

  
  البنود يف املودولة الصف الثاين الصف الثالث الصف الرابع

بنود منفردة   1.12 – 1.1
تالئم التالميذ 

  والبلدة

قصة املوقع، املكان، البلدة، . 1  -
  صاشخ األ، املشروع

  
هناك بلـدات   .  االستيطان يف البالد    أثناء ةتلف كل واحدة من البلدات يف فترة خم       أقيمت  
وحىت قبل ذلك، يف هناية القـرن التاسـع      ( يف السنوات األوىل من القرن العشرين        أقيمت  
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 من القرن العشرين، وهنـاك      األربعينات   – يف العشرينات    أقيمت  ، وهناك بلدات    )عشر
  . دولة إسرائيلإقامة  بعد أقيمت بلدات 

ـ  301-288 اهلجرات املذكورة يف الصفحات      جلميع متثيللدة  نه ال يوجد يف كل ب     أمبا   ن إف
. مكـان إلاجملاورة، قدر ا   ، بلدات أو مشاريع يف املنطقة     أماكن  ،  عاملز على م  سريكّعليم  الت

 بالضرورة البلدة اليت يعيش فيها      تأو بلدات ليس  أماكن   أو   معامل زيارة إىل    ةسطاوبوذلك،  
 يف املوقع   -كان، البلدة أو املشروع ينفذ خارج الصف        ، امل عاملالتدريس حول امل  . التالميذ

قد .  جتربة شعورية  ولّدتجربة ت ب، باللقاء مع الناس،     "كشافستالبحث واال " بطريقة   -ذاته  
 اً، شوارع يف البلدة، مـشاريع ونـصب       وائل، مباين األمتاحف، غرف   : عاملتكون هذه امل  

  .تذكارية
بـشكل  ميثل املوقـع    أن   ومع ذلك جيب     ، الفترات  اليت ختتار للتعليم قد متثل بعض      املعامل

 ميثل كذلك. الدولةإقامة  ويف سياق  ،حدى الفترات اليت ذكرت يف سياق اهلجرات      واضح إ 
  .فيها املوقعأقيم  بالفترة اليت املتصلاملوقع شكل االستيطان 

كمøا  ، قامتهاإسب تاريخ حبعملية تعليم مغايرة وبلدة كل بلدة  للك، Ƹطط   بناء على ذ  
  : فيما يليظهري

  
  : أوىلسلسلة

 يف هنايøة القøرن      أقيمت   ويف البلدات اليت     ،"البلدات القدمية "يف البلدات اليت تسمى     
 والوقائع اليت حصلت    األحداث   التدريس   ناول يت  -التاسع عشر أو بداية القرن العشرين     

ان أوال وماذا   من أجل فهم ما ك    ( البالد خالل اهلجرات املختلفة       أحناءيف البلدة ويف شىت     
يف هذا  .  تلك املرحلة   أثناءقيمت يف   أاليت  واألماكن   عاملوكذلك بالنسبة للم  ) حصل الحقا 

السياق، يستحسن التطرق إىل شخصيات مركزية سامهت يف حياة البلدة واجملتمع يف البالد             
  .مبختلف املفاهيم

  
  : ثانيةسلسلة

 إىل األحـداث  ، يتطرق التدريس     تربعيناألاإىل   العشرينات   أقيمت يف يف البلدات اليت    
 كثـر أل القريب وا  يز يف احل  - من البالد أخرى  يف مواقع   ووالوقائع اليت حصلت يف البلدة      

  .الدولةإقامة قامة البلدة ويف الفترة اليت سبقت إ يف الفترة اليت سبقت -بعدا 
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ت يف  ستحسن التطرق إىل شخصيات نشطت يف تلك املواقع وسامه        ُيأيضا،  يف هذا السياق    
  .تعزيز االستيطان يف البالد

  
  :  ثالثةسلسلة

حداثا أول  اويتن" نفق الزمن "، ينفذ التدريس يف     قامة الدولة إقيمت بعد   أيف البلدات اليت    
 البلدات الواقعة يف احمليط القريـب       اً يف ساسأيتركز التدريس   . حصلت يف بداية االستيطان   

كذلك يستحـسن   . قامة بلدهتم إليت سبقت   ماكن واملواقع ا  ألمن بلدة التالميذ وقصة هذه ا     
مثـل العلـوم    (قامة الدولة يف خمتلف اجملاالت      إالتطرق إىل شخصيات مركزية سامهت يف       

  ).بداع الفين، االقتصاد والزراعةإلوالتكنولوجيا، التربية وا
  

طار التخطيطي ليس لديه حøل كامøل جلميøع          إلشارة إىل ان هذا ا    إلجيدر ا : مالحظة
رونة وابتكøار   امل إىلطار ستضطر   إلالبلدات غري املشمولة يف هذا ا     . الدالبلدات يف الب  

  .ةيلحلول بد
  
  
   البلدة- املكان - وراء املوقع اليتالقصة  .1

  *. الشخصيات- املشروع 
 :األسس
  :التاريخ

مواقع وأماكن، أشكال   
االستيطان، منط حيـاة،    
أحــداث، تــاريخ،  
ــرات   ــيريات، هج تغ
موطدة، طالئعية، أولية،   

واحترام إلجنـازات   فهم  

قاموا البلدة أقيمت البلدة أو املوقع؟ من هم الذين أمىت   1.1
قامتـها؟ مـا هـو      إلأو املوقع؟ ماذا كانت الدوافع      

  ؟موقعها
ي هجرة أو فترة ميثل املكان أو املوقع أو البلدة؟ ماذا            أ 1.2

  رين إىل البالد يف هذه اهلجرة؟كانت دوافع املهاج
  سلطة كانت يف البالد يف تلك الفترة؟ أي 1.3
قامة البلدة أو    إ اليت سادت املنطقة قبل    جواءأل ما هي ا   1.4

املوقع أو املشروع أو املكان؟ من كان الـسكان يف          
                                                 

  .تختار شخصيات ذات صلة بالموقع، البلدة أو المشروع بحسب قرار المجلس التربوي في المدرسة *
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  .اجملتمع يف املاضي
 اجلغرافيا

  مكان ، تنظيم احليز
  
  
  
  

  

؟ منذ مىت عاشوا هناك؟     )يهود، عرب، دروز  (املنطقة  
  ولوها؟ا زاليتاألعمال كيف كانت حياهتم؟ ما هي 

قصص تصف منط حياة املـستوطنني األوائـل؟        أي     1.5
 البلدة، احلياة اليومية، العالقـات مـع        إقامة  : مثال(

السلطة يف تلك الفترة، املشاكل وكيفية مواجهتـها،        
عوامل بيئية خمتلفة، تنظيم حياة اجملتمع واملؤسـسات،       

  ).منألالدفاع وا
 ،كان أو البلـدة    هلا عالقة باملوقع أو امل     ات شخصي أي 1.6

وكيف متثل الريادة والطالئعية والتطوع يف خمتلـف        
  امليادين؟

إىل ما هي خصائص ختطيط املكان، البلدة، أو املوقع؟          1.7
 مع مفاهيم السكان ومنط     يز يتالءم تنظيم احل   أي مدى 
  ؟)جيابا أو سلباإ(حياهتم 

 املكان أو املوقع    إىل إقامة   كيف نظر السكان اليهود      1.8
   السكان العرب؟بنيبلدة؟ وكيف كانت النظرة أو ال

املميز للموقع أو املكان أو البلـدة يف         سهامإلما هو ا   1.9
تطوير اجملتمع اليهودي يف البالد وعملية االسـتيطان        

  فيها؟
 قصص تتحدث عن املوقع أو املكان أو البلـدة          أي   1.10

  ؟1948خالل حرب 
 يف حميط   ةماذا جرى للسكان العرب والقرى العربي      1.11

  ؟1948البلدة بعد حرب / املكان/ املوقع
 ، مثل البلدة أو املوقـع     أخرى، مواقع   أوبلدات  أي   1.12

  ؟أين كانت يف البالد؟ 
  

  . ميكن االستعانة خبرائط1.8؛ 1.7؛ 1.1يف البنود : مالحظة
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الفين اإلبداع   إسرائيل يف يف الطريق إىل دولة        :هودولة امل -ملحق 
     البصرياع واإلبدواألغنية 

 ، مغايرة لتعليم املفاهيم التارخيية اليت ينطوي عليها املنـهج         مقاربةعرض يف هذه املودولة     ُت
، إمتاعية ومجاليـة  خرى  أحداث والفترات مبفاهيم    ألاتناول  ة توسيع نطاق    قاربتتيح هذه امل  

علـيم  ميكن ت. ن ختلق التعاطف لديهم  أ و ،والد الصغار األ من   ةن تقرب املوضوع  أ من شأهنا 
  .هذه املودولة كوحدة مستقلة أو دجمها بسياقات خمتلفة يف باقي املودوالت

  
  سب درجات الصفحبمسح البنود يف املودولة 

  البنود يف املودولة  الصف الثاين  الصف الثالث الصف الرابع
 يف املودولة  أجزاء  كل املودولة

قدرة لباملالءمة 
  التالميذ

 يف املودولة أجزاء 
قدرة لباملالءمة 
  التالميذ

يف الطريق إىل دولة 
إسرائيل من خالل 

   الفيناإلبداع 
    
  العربيالغناء : اخليار أ

 التعليم يف هذا املنـهج      –  التدريس أختريت إلطار  العربية خمتلف الفترات اليت       متثل األغنية 
  .التعليمي

البالد، احللـم    املهاجرين يف خمتلف اهلجرات، منط احلياة يف         أسلوب حياة تعرب األغنية عن    
متكن األغنية التالميذ من التعرف على      .  اليت ختلدت على مر السنني      ساطريأل وا  واإلبداع

  .الفترة وخصائصها بطرق غري معهودة
فالم وثائقية  أترافق التدريس عن طريق الغناء معلومات أو قصص أو شهادات أو صور أو              

  .تستعرض الفترة باجياز
  .لنص واللحنايذ  الفعاليات مع التالمناولتت
واألغاين اليت  منهج التعليم،    يف   حددتغان كتبت وغنيت يف الفترات اليت       أاختيار  ب وصىي

  .دقةاكتبت حول الفترة وهي متثلها بصورة ص
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 يف بداية االستيطان ،تنطوي األغاين اليت كتبت حول الرعيل األول من الشخصيات الريادية        
مثل األغنية حول   ( الشخصيات ونشاطها    علىع  رف بصورة اكرب وأوس   ع على الت  ،يف البالد 

  ).اليعزر من يهودا
مثل رقـصة   (سب بعض األغاين اليت متيزت هبا تلك احلقبة         حبم رقصات   يتعلب أيضا   يوصى
  ).اهلورة

  
 :األسس
  :التاريخ

مواقع وأماكن، منط حيـاة،     
الصلة باملاضـي، أوليـة،     
تاريخ، هوية، انتماء، تطوع،    
طالئعية، تـراث ثقـايف،     

  واجهةم

  تبت؟كان كǊعن أي موهلا األغنية؟ اة اليت تتنناسبما هي امل. 1
  كيف تعرب األغنية عن روح الفترة؟ .2
   املهاجرين الرواد؟واقعكيف تعرب األغنية عن  .3
  كيف تعرب األغنية عن احللم أو الفكرة الصهيونية؟ .4
ما هي املصاعب اليت تعرب عنها األغنيـة وكيـف متـت             .5

   حينه؟مواجهتها يف
:  مثل غانňأ(ما هي األغاين اليت انشدوها يف فترة اهلجرات؟         . 6
واملناسبات،  عياد أغاين املهد، األ   عمل، بناء، حرف،   غاينأ

لـشوق والـصالة،    الذكرى واحلداد،   احلراسة والدفاع، ا  
  ).أغاين األطفالللبهجة والرقص، 

 ،نصلية للمهـاجري  ألاألغاين والبالد ا   ما العالقة بني احلان   . 7
  وبينها وبني احلياة يف البالد؟

هـا   في ما هي األغاين اليت كتبت حول البلدة اليت يعـيش          .8
  التالميذ؟

  ستوطنون األوائل؟ما هي األغاين اليت كان يغنيها امل .9
  

   البصرياإلبداع يف : خيار ب
 عن  ،لفة خمت تبدعت يف فترا  أǊ أو الطوابع اليت      فالمألتعرب الصور الفنية، الرسوم، الصور، ا     

طريقة حياة سكان البالد واملهاجرين الرواد والسكان الذين عاشوا يف البالد           ب تتعلق   جوانب
  .طوال سنوات كثرية
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 الـذين    األشخاصالتعاطف لدى التالميذ جتاه     إثارة  ن هذه الوسائل الفنية البصرية من       متكّ
 يتركها ذلـك يف نفـوس        املتعة الفنية اليت    باإلضافة إىل   يف فترات خمتلفة،    بدعواأعاشوا و 
  .التالميذ

  
  : الفنيةاألنواع جلميع  اƃإمج تناول
   وطوابعأفالم ، صور،  رسم – ةفني لوحات

 :األسس
   :التاريخ

تعاطف، انتماء، تراث ثقـايف،     
أولية، طالئعية، مواجهة، هوية،    
فترة، تاريخ، استمرارية، منـط     

  حياة

فين؟ مـا    ال اإلبداع   ا يستعرضه يت ال ة املوضوع يما ه  . 1
املركزيـة  األفكـار    وما هـي     اإلبداع  الذي يصفه   
  املعروضة فيه؟

  .اإلبداعية  األعمال ة يف وصوفما هي الفترة امل . 2
  ؟ بدعهأمن هو صاحب العمل الفين؟ مىت  . 3
  ما العالقة بني العمل الفين والفترة اليت يعرب عنها؟  . 4
  

  لصورتناول ا
هدة سلـسلة مـن      مـشا  أي قصة ميكن روايتها بعد      . 5

 المألففالم، بأي طريقة متثل هذه الصور أو ا       ألالصور؟ ا 
  الفترة؟

   الرسوم-للوحات الفنية ا تناول
مدى تعرب اللوحة الفنية عن الشخصيات وعن       إىل أي      .6

   الفترات من تاريخ البلدة؟إحدى املكان يف 
  ها بعد مشاهدة لوحة فنية؟روايتقصة ميكن أي    .7

  والعمالتلطوابع ا تناول
  ?ماذا متثل الرمسة املوجودة على الطابع؟ على العملة  .8
أي قصة أو حدث أو شخصية هلا عالقة بالطـابع؟ أو             .9

علومـات  امل املعطيات مـن مـصادر       يستقتالعملة؟  
  .ختلفةامل
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  سب درجات الصفحبور امسح املودوالت مبح
  

  مدخøøل
 ، الصف الثاين والثالث والرابـع  يف كل من درجات، التدريس ووحداته  ضوعاتتعتمد مو 

  .ور الطول الثالثة مبقاطع خمتلفة سنستعرضها الحقاااملودوالت اليت تركب حمأساس على 
ور املالئمـة للتعلـيم يف      ان احمل مول املركبات املركزية يف كل      اول التالية تتن  ااجلد •

  .درجة صف معينة
  166-79صفحات ور يف ا تركب احمل اليتودوالتاملانظروا تفاصيل أوż يف 

عـدت  أرقام يف كل مودولة تشري إىل البنود يف املودولة اليت متت مالءمتـها و             ألا •
  . لدرجة الصف الثاين1.1مودولة أ، بند : لدرجة صف معينة، مثال

ضافة أو تغـيري    إل ا ،توسيعال يف املدرسة، ميكن       التربوي لسسب اعتبارات اجمل  حب •
  . املقترح اإلطار
. ف الثاين مقومات كانت عرضت على الصف الثالثتضم للصأن ميكن : مثال
 تجسيد مبدأ للتكرار، ول منعاًلنظرة الطولية للموضوع إىل اذلك، جيب االنتباه مع 

  .اللولبية
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  مسح البنود يف املودوالت املالءمة للصف الثاين

  ةرالعيش في بيئات متغّي: المحور
 البيـت واحملـيط     - القريب   يزائلة، تأمل احل  عال يف املسكن الحتياجات     يزمالءمة تنظيم احل   . 1

 . القريب
  )1.4 – 1.1البنود (تشخيص ظواهر خمتلفة، وصفها ومالحظة ظواهر من صنع البشر      

                              _____________________  
  .يضاأ  التغيريات يف احمليط تؤثر على كل واحد وعلّي-التغيريات حولنا : مودولة ب

 العائلي ويف نطاق املسكن وكذلك يف الطريق إىل املدرسـة           اإلطار  تغيريات حتصل يف     .1
واملنطقة السكنية؛ تأثري التغيريات على البيئة واجملتمع، مواقف التالميذ والسكان جتـاه            

  .التغيريات
  )1.8، 1.5 -1.1البنود (     
 احملـيط   عائالت جديـدة يف    زاءإع أوالد جدد يف الصف و     مل شخصي شعوري    ناوت .2

  ).1.11-1.9 البنود. (تيعاب أوالد جددالسور؛ مشاركة اجتماعية من قبل التالميذ ااجمل
 املـذكورة؛ طـرح     نـاول تغيريات ومشاكل نامجة عن تغيريات يف بيئات الت       مواجهة   .3

 ).3.5 - 3.1البنود . (عروض حللول وطرق لتنفيذها
  

  حنن مواطنون يف دولة إسرائيل: احملور
  )يضاأ للصف األول اموصى هب (يا وغرينأ: مودولة أ

من أنا؟ دوائر االنتماء، حول نفسي، اختاذ قـرارات         : هوية شخصية وهوية اجتماعية   . 1
   ).4.1 - 1.1البنود . (لتجسيد رغبايت

، شبكات العالقـات    األصدقاءيف العائلة، مع    : طريقة السلوك يف جمموعات االنتماء     . 2
  ).2.1البند . (املتبادلة

  .  بعض احلقوق؛ مراقبة جتسيد احلقوق يف العائلةتناول: وق الولدحق . 3
  ).4.3 - 3.1بنود (    
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  من هم املواطنون والسكان يف الدولة؟: مودولة ب
  )1.1بند ) (يف جمموعات االنتماء القريبة(من حنن؟  . 1
الواجبات املفروضة على كل شخص يعيش يف الدولة، املـشترك ملـواطين الدولـة،               . 2

  ).3.2 – 2.2البنود ). (عربية وعربية(رات أو رموز، لغات رمسية شعا
__________________  

 جمموعøات كيف ميكن مواجهة املشاكل والقضايا النامجة عن خالفات بني          : جمودولة  
  سكانية خمتلفة؟

؛ نوعية املشاكل اليت تثور ودوافعها؟ مـاذا        األصدقاءخالفات وتوتر يف العائلة وبني       . 1
  ).1.8 ،1.2 – 1.1البنود (؟ اآلنصوص املشكلة حىت عملوا خب

هذا البند يالءم مع املكـان      ( التوتر   إلزالةطريقة مواجهة املشاكل واقتراحات حللها و      . 2
  ).والسن

__________________  
   حنافȘ على القانونحنن: مودولة د

  . وقوانني رياضيةألعابقوانني : ة باحمليط القريبتصلالقوانني امل  .1
  ).1.2 –1.1البند ( 
 ).2.3البند . (تطبيق القواننيإىل احلاجة  .2

__________________  
  .شبكات اجتماعية ومنظمات مؤسساتية تنظم حياة اجملتمع: ه مودولة

اخللية العائلية كمنظومة اجتماعية؛ املشترك جلميع العائالت وخصائص كـل عائلـة؛             .1
 رغباته؛  قيق الفرد وحت  حنوة؛ واجب العائلة    موقع الفرد من املنظومة االجتماعية يف العائل      

؛ 2.1 - 1.1البنود  . (واجباتالقوق و احلشبكة العالقات يف العائلة والتأثريات املتبادلة،       

1.4 - 5.1.(  
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  رف كأعضاء يف اجملتمع وكمواطنني يف الدولة؟تّصجيدر الكيف : مودولة و
احلفاظ على املوجود، : ق العائلة العائلة؛ السلوك يف نطاأفراد  مراقبة تنفيذ السلوك بني      .1

  ).1.6- 1.1: البنود. (التصرفاتحتسني أو تغيري 
  

   تاريخ البالد مرآة عائالت وبلدات يف: احملور
  

  .عائالت وبلدات عربية يف مرآة تاريخ البالد: املسار أ
  قصة تاريخ العائلة: مودولة أ

؛ )خالل الفترة العثمانية  (ي  قصص وشهادات حول احلياة يف العائلة يف البلدة يف املاض          .1
دوات وامللـبس،   أل يف العائلة، منط احلياة، املـسكن، ا        األدوارتركيبة العائلة، توزيع    

 . استمرارية التقاليد ومنط احلياة) تعابري يف الغناء والفنون(العادات والتقاليد 
  ). 11 - 1البنود (

__________________________    
  øاألغنية ا  :ملحق مودولة ه         Ÿرøلشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع الع
  .والدرزي يف اسرائيل

  
  .تاريخ البالدمرآة قرى درزية يف وعائالت : بمسار 

  قصة تاريخ العائلة: مودولة أ
؛ )يف الفتـرة العثمانيـة    (قصص وشهادات حول احلياة يف العائلة يف البلدة يف املاضي            .1

 وامللـبس، العـادات     األدوات  ار؛ منط احلياة، املـسكن،      دوألتركيبة العائلة؛ توزيع ا   
 . ؛ استمرارية التقاليد ومنط احلياة)تعابري يف الغناء والفنون(والتقاليد 

  ).11- 1البنود (
__________________________  

  øملحق مودولة ه :          Ÿرøاألغنية الشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع الع
  .رائيلوالدرزي يف اس

 



 171
                   

øقصة تاريخ العائلة: مودولة أ. عائالت وبلدات يهودية يف تاريخ البالد: مسار ج  
  قصة تاريخ العائلة: مودولة أ

اجلذور يف البالد األصلية ومنط احليـاة        ؛قصص وشهادات حول اهلجرة إىل البالد     . 1
 اهلجـرة؛   هناك؛ السنوات األوىل يف البالد؛ التغيري الذي حصل يف حياة العائلة خالل           

  ).12-1 البنود. (مقارنة بني منط احلياة يف احلاضر ومنط احلياة يف املاضي
__________________________  

øيف الطريق إىل دولة إسرائيل من خالل األعمال الفنية والغناء : ملحق مودولة ه
  .العربي واإلبداع البصري باملالءمة مع قدرات التالميذ
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  مة للصف الثالثت املالءĆمسح البنود يف املودوال
  

  ةالعيش يف بيئات متغري: احملور
 بيئات حياتية خمتلفة: أمودولة 

سد احتياجات الـسكان؛    ل املعّدةواهر من صنع البشر فيما يتعلق باملباين        ظتشخيص   .1
 داءألاتناول   للظواهر، بدمج خمطط أوخريطة بسيطة،       يزالتعامل مع املوقع وتنظيم احل    

  ).1.6 - 1.5البندان . (ومركباهتها املعماريةالوظيفي للمباين 
______________________  

  
  .يضاأ  التغيريات يف احمليط تؤثر على كل واحد وعلّي-تغيريات حولنا : مودولة ب

 تغيريات تستمر مدة طويلة ومتواصلة؛      مقابل تغيري مؤقت    -. تغيريات يف احلي القريب    .1
  )1.7 - 1.6البندان (.واإلنسانئة  البيبالنسبة إىلوىء ااحملاسن واملس

 مواجهة التغيريات واملشاكل النامجة عن التغيريات املذكورة؛ طرح اقتراحات للحـل،            .3
  ).3.6 - 3.1البنود . ( التسليم بالتغيري أو عدم قبوله-مواجهة الفرد 

______________________  
  تغيريات يف السلوك االقتصادي لفترة طويلة: مودولة ج

د اقتصادية على املستوى الشخصي، والعائلي والقومي، حتديد سلم األولويات وفق            قيو .1
شخصية؛ تأثري قنوات االسـتهالك علـى اعتبـارات األوالد ورفـض            العتبارات  اال

 ).1.5  1.1البنود   (.؛ مواجهة موارد حمدودةاإلشباعات
ـ  لقريب؛ القيام الصف واحمليط ا  إطار  العالقات املتبادلة بني الفرد واجملتمع يف        .2 يف  وارأدب
جـل  أالفرد يساهم من    وظائف؛  فرص احلصول على    املساواة يف   اجتماعية خمتلفة؛    طرأ

  ).2.6  2.1البنود . (اجملتمع ويستفيد يف عمله
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  حنن مواطنون يف دولة إسرائيل: احملور
   وغرييأنا : مودولة أ

، طريقة اختاذ   األصدقاء؛ بني   ات يف احللق  يف املدرسة،   : عضوية يف جمموعات انتماء خمتلفة     .2
  . العنف إىل يف اجملموعة دون اللجوء األفراد قرار يف اجملموعة؛ احلفاظ على حقوق ال

  ).2.3 - 2.2د والبن(عنف داخل اجملموعة المظاهر إزاء ردود فعل  .3
أعضاء ها؛ مسامهة الفرد يف جتسيد حقوق مجيع        قيقحقوق الولد ودفاع اجملتمع عن حت         

  ).3.7 - 3.1البنود . (نيملصابموعة؛ مساعدة املنبوذين وااجمل
______________________  

  من هم املواطنون والسكان يف دولة اسرائيل؟: مودولة ب
  ).1.1البند (اآلخرون دوائر انتماء قريبة؛ حنن و. 1
2 .Ł2.2، 2.1البندان (سرائيل إيف دولة يعيشون ن حقوق وواجبات كل م(  

  ).، جزئي2.3البند (سرائيل إمواطين دولة بني  املشترك 
______________________  

 جمموعøات كيف ميكن مواجهة مشاكل وقضايا نامجة عن خالفات بøني           : جمودولة  
  سكانية خمتلفة؟

خالفـات  . ) 1.3البنـد   . (يف دائرة اجتماعية قريبـة    خمتلفة  خالفات بني جمموعات    . 1
 وطريقـة   تنـشأ عريف املشاكل والقضايا الـيت      قلية؛ ت األ و األكثرية  وحاالت توتر بني    

  ). 1.8 - 1.7د والبن. (هامعاجلت
  ).يالءم هذا البند مع السن واملكان. (مواجهة املشاكل واقتراحات حللها. 2

______________________  
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  حنن حنافȘ على القوانني: مودولة د

   ).1.2 - 1.1د والبن(ماهية قوانني املرور  .1
  ).2.3 - 2.2البندان ( احلفاظ على القوانني وتطبيقها إليها،قوانني واحلاجة المسامهة  .2
 عدم  على الصف واملدرسة وطريقة تطبيقها؛ ردود فعل احمليط         إطار يف   وأنظمة اتفاقات   .3

  ).3.5 - 3.2البنود (احلرص على تنفيذ االتفاقات 
 الءمةبامل) 4.2 - 4.1البندان  . (سرائيلإ الكتب املقدسة للديانات يف      يفقوانني اجتماعية    .4

  .دين التعليم مع 
  

  تنظم حياة اجملتمع  اجتماعية ومنظمات مؤسساتيةمنظومات: همودولة 
  ).1.3البند (جتماعية امنظومة ك األطفالجمتمع  .1
 والعثور  يزتشخيصها، موقعها يف احل   :  منظمات مؤسساتية يف احمليط القريب من املدرسة       .2

لـه  الذي تقـدم    املقصود  لدة؛ مبناها التنظيمي، دورها واجلمهور      طة الب يعليها  يف خر   
 اخلدمات ومقدمي اخلـدمات؛     متلقيحقوق وواجبات   ) 2.3 - 2.1البنود  . (خدماهتا

  .)2.10 - 2.7البنود ( القرار على جودته أصحابقدرة تأثري 
  ).4.4البند (يف الفعاليات اجلماهريية  األوالد تطوع .4

______________________  
  

  سرائيل؟إيف اجملتمع وكمواطنني يف دولة أعضاء كيف جيدر التصرف ك: مودولة و
غـري؟  نماذا حنفظ، ماذا حنسن، مـاذا       :  احمللي مراقبة تنفيذ السلوك يف املدرسة واجملتمع      .1

  ).2.6 - 2.1البنود (التغيري؟  كيف ننفذ
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  تاريخ البالدمرآة عائالت وبلدات يف : احملور
  تاريخ البالدمرآة  عائالت وبلدات عربية يف :أمسار 

  تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ: مودولة ب

 موقع البلدة، - العثماين كماحلفترة احلياة يف البلدة ويف باقي املناطق يف البالد يف   .1
شؤون السكان؛ مصادر الرزق، إدارة ، )اتمع دمج خرائط للبلد (احليزتنظيم 

لسلطات، مصاعب وحلها؛ منط احلياة يف القرية واملدينة؛ تغيريات العالقات مع ا
عالقات مع اجلريان؛ اليهود إىل البالد؛ ال هجرة أعقاب حصلت يف البلدة وحميطها يف 

       )1.16 - 1.1البنود . ( واليومآنذاكغان أ و ساطريأحكايات وقصص، 
_______________________  

øاألغنية الشع: ملحق مودولة ه Ÿبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع العر
   .والدرزي يف اسرائيل

  .ميكن تعلم هذه املودولة كوحدة مستقلة أو دجمها يف سياقات خمتلفة مع املودوالت األخرى 
  عائالت وقرى درزية يف تاريخ البالد. بمسار 

  .تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ: مودولة ب
 موقع البلدة،   - العثماين   كماحلفترة   البلدة ويف باقي املناطق يف البالد يف         احلياة يف  .1

؛ مـصادر   قريةوتصريف شؤون ال  إدارة  ،  )اتمع دمج خرائط للبلد    (احليزتنظيم  
السلطات؛ منط احلياة يف القرية ؛ تغيريات حصلت        بني السكان و  الرزق، العالقات   

 عالقات مع اجلريان؛ قصص، ال؛ يهود إىل البالدال هجرة أعقاب يف احمليط يف 
  )1.16 - 1.1البنود  (.آنذاك واليوم ؛غان أساطري وأحكايات و

__________________  
  øملحق مودولة ه :          Ÿرøاألغنية الشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع الع
  .والدرزي يف اسرائيل

  .قات خمتلفة مع املودوالت األخرىميكن تعلم هذه املودولة كوحدة مستقلة أو دجمها يف سيا
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  اريخ البالدت يف مرآة عائالت وبلدات يهودية: جøمسار 
  الدولةوإقامة  اهلجرات  يف مرآةقصص عائالت: مودولة ب

متثل تاريخ البلدة يف سياق اهلجرات أخرى،  من مصادر   األوالد أو   قصص من عائالت    . 1
ـ والتجديـد    ضـافة إلبني القصص؛ ا  إىل البالد على مر السنني؛ املشترك واملغاير         ل لك

 يف   أوعالقات بني اليهود والعرب يف الـبالد        التعبري عن   الاجرين إىل البالد؛    هجمموعةم
. والقـصة والفـن    غنيةأل يف ا  -تعبري عن اهلجرات  ال،  )اليت هاجروا منها  (األصلية  الدول  

  ).1.5 -1.1البنود (
  .إسرائيل دولة إقامة قصص حول . 2

  ؛صص التالميذ من ق -خيار أ
   الدولة؛ إقامة الفنية حول واألعمال  من القصص -خيار ب

ـ    إقامة  عن  اإلعالن   يف دافيد بن غوريون     مكان - يف كال اخليارين   . ا الدولـة وقيادهت
  ).2.2 - 2.1البندان : يار باخل؛ 2.3 - 2.1البنود : يار أاخل(

______________________  
ات، مشاريع وشخصيات يف الطريق إىل دولøة        ، بلد أماكنقصص مواقع،   . مودولة د 

  .قامتهاخالل إسرائيل وإ
؛ قـصة   تالميـذ  يف بلدة ال   املوجودةشاريع  املوواألماكن  واقع،  املمن وراء   اليت  القصة   .1

  ).باملالءمة مع سن التالميذ والبلدة. (شخصيات ذات صلة باملواقع املختارة
______________________  

 واإلبøداع  العøربي    اء االعمال الفنية والغنø    يفالطريق إىل دولة اسرائيل     يف   : ه  مودولة  -ملحق
  البصري

  .األخرى دجمها يف سياقات خمتلفة مع املودوالت أو ميكن تعليم هذه املودولة كوحدة مستقلة 
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  مسح البنود يف املودوالت املالءĆمة للصف الرابع
  ئات متغايرةبيالعيش يف : احملور

  حياتية خمتلفةبيئات : مودولة أ
 هانتـشار  ا سبابأ و حليزا  هذه الظواهر يف     تشخيص ظواهر يف احمليط القريب؛ تنظيم      .1

البنود . (؛ تأثري الظاهرة على حياة الناس يف احمليط       ) البلدة وخرائط املنطقة   خريطةبدمج  (
1.7 - 1.9.(  
 ظـواهر يف    لتحليلو،  احليزقع يف   ااملولالهتداء إىل     أداةتشكل هذه اخلرائط    : ةظمالح
  .أو حيز ما وختطيط حدث احليز،

 طبيعية ومن صنع البشر؛ موقـع الظـواهر يف          -تشخيص ظواهر خمتلفة خارج البلدة      . 2
 خارجهـا   ظواهر أخرى    مقارنة بني ظواهر يف البلدة و      ئه؛ومساون املوقع   ؛ حماس احليز

ـ الب(. ؛ عالقات متبادلة بني البلدة والسكان يف احمليط       )دمج خريطة املنطقة  ب(  - 2.1ود  ن
2.6.(  

______________________  
  

  حولنامن تغيريات :  بةمودول
  . أيضاالتغيريات يف احمليط تؤثر على كل واحد منا وعلّي

حتصل يف جماالت خمتلفة من البلدة ويف حميطها هلا تأثري على ما حيصل اليت تغيريات ال . 2
واقع املمي للحفاظ على  قّياولتن؛ عوامل التغيري؛ )خرائط خمتلفة بدمج(يف البلدة 

 تغيري؛ تأثري التغيريات على احمليط من وجهات نظراليات لطبيعية يف عمالناظر املو
؛ نتائج وانعكاسات؛ مواقف السكان من التغيريات؛ مسؤولية شخصية جتاه خمتلفة
  )2.7 -2.1البنود . (احمليط

املشاكل وتقلـيص الـضرر؛      مشاكل نامجة عن التغيريات، اقتراح بدائل حلل          مواجهة .3
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 قبوهلا، عدم قبوهلا، مواجهة منظومـات اجتماعيـة وهيئـات           -مواجهة الفرد للتغيريات    
  ). 3.8 - 3.1البنود . (تنظيمية مؤسساتية للتغيريات، مسؤولية عامة

  
  تغيريات يف السلوك االقتصادي خالل فترة طويلة: جمودولة 

البندان . (القتصاديواألنظمة كقاعدة لالندماج ا    يف اجملتمع؛ القوانني  األفراد  مسامهة   . 2
2.7 - 2.8.(  

شخـصي  السـتثمار   الا): للمجتمعو  للفرد فائدة(جتماعي  ا- العمل كأساس اقتصادي   .3
االشتغال  يف البلدة، تغيريات يف    اإلرتزاق واالشتغال  أنواع  طلوب لالندماج يف العمل؛     امل

البنـود  (د يف مواجهة هذه التغيريات      ؤسسات كعامل مساع  املوتأثريها على منط حياة؛     
3.1 - 3.8.(  

______________________  
  يف املاضي وحتصل يف املستقبلحصلت تغيريات ال: مودولة د

؛ تغيريات طرأت منذ    )بدمج خرائط  (-و اثنني   أ قبل عقد    -البلدة وحميطها يف املاضي      .1
تقبلية يف البلـدة    سباهبا؛ مواقف السكان من التغيريات، تغـيريات مـس        أذلك احلني و  

 .دخال التغيرياتإ القيم والتراث عند مراعاةوتأثريها على احلياة فيها؛ 
  )1.8 -1.1البنود (     

حنن مواطنون يف دولة اسرائيل: احملور  

  غريينا وأ:  أمودولة
مظاهر العنف؛ طرق حلـل     إزاء  واجهات  على امل ردود  النتماء؛  االالسلوك يف جمموعات     .2

 - 2.3البنـدان  ( من قبل الغري لتقبل الغري واتقبل اللجوء إىل العنف؛ معىن شاكل بدون امل

2.4.(  
  ).3.1البند ") (حقوق الولد"حسب وثيقة (حقوق الولد  .3
م؛ جمموعات اجتماعية خارج بلدة     مميزاهت تركيب السكان و   -السكان يف احلي والبلدة      .4
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شخاص يف اجملموعـات    أت التالميذ و  ؛ عالقات بني عائال   )بدمج خرائط املنطقة  (التالميذ،  
  ). 4.5 - 4.1البنود (االجتماعية خارج البلدة 

______________________  
  
األقليـة   ومن   األكثرية  من حنن ومن اآلخرون؟ من هم املواطنون يف دولة اسرائيل؟ من             .1

  ). 1.2 - 1.1البندان (
 )2.2 - جزئي 2.1ند الب(؛ مسرائيل وواجباهتإ يف دولة ونن يعيشمŁكل  حقوق .2

  ). 2.4 - 2.3البندان (سرائيل إمواطين دولة بني مجيع املشترك     
______________________  

 اجملموعøات بøني    كيف ميكن مواجهة مشاكل وقضايا نامجة عن خالفات       : ج مودولة
  ؟ةختلف املالسكانية

 نـوع   - تنـشأ  خمتلفني يف جماالت خمتلفة؛ مشاكل وقضايا        مصاحلخالفات بني ذوي    . 1
  ).1.8 - 1.4البنود (ن؟ آل حىت اشأنذا الهب ُعملسباهبا؛ ماذا أاملشاكل و

لـسن   حـسب ا   هذا البنـد يـالءم    . (طريقة مواجهة املشاكل والقضايا وطرق حلها     . 2
  ). واملكان

______________________  
  

  حنافȘ على القانونحنن : مودولة د
  ).1.2 - 1.1البندان . ( على البيئةاحملافظةني وقواناحمللية قوانني البلدية الماهية  .1
قوانني؛ احلفاظ على القـانون     الوتطبيقها؛ تغيري   )  أعاله املذكورة(لقوانني  إىل ا احلاجة    .2

  ). 2.5 - 2.1البنود ( مل نوافق على مضموهنا  إذا حىت فرض
تعلقـة  املوصايا  اليف الكتب املقدسة، و   أخيه اإلنسان   نسان و إلبني ا املتعلقة مبا   وصايا  ال  .4

  ).4.4 - 4.1: البنود. (يامناأمقارنتها مع القوانني يف وƛودة البيئة؛ 
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  تنظم حياة اجملتمع  اجتماعية ومنظمات مؤسساتيةمنظومات: ه مودولة
داء املؤسسات، مجهـور    أمؤسسات ومنظمات عامة حتت مسؤولية السلطة املركزية؛        . 2

، جودة خدمة   2.6 - 2.4البنود  ) (رائطاخل عمالمع است . (حلاصل على اخلدمة  ا املقصود
  ).2.9 – 2.1البندان . (مستخدمي اجلمهور، تأثري الفرد على جودة اخلدمات العامة

 العالقـات   ،السلطة احمللية كجهاز تنظيمي؛ تطبيق مبادىء الدميقراطية يف السلطة احمللية          .3
 قدرة السكان علـى التـأثري،       املتبادلة بني السلطة احمللية والسكان؛ مسؤولية السكان؛      

  ).3.6 - 3.1البنود  ( لوظائفها السلطةعلى تأديةرقابة ال
 4.1البنود  (املدرسة واجملتمع   إطار   يف   األوالد   يف البلدة؛ تطوع     تعملتنظيمات تطوعية    .4

- 4.4(  
______________________  

  سرائيل؟إ تصرف كأعضاء يف اجملتمع وكمواطنني يف دولةالق يليكيف : مودولة و
 يف البلـدة، يف حميطهـا ويف        - القيام بسلوكيات من أجل اجملتمـع      شأناختاذ قرارات ب   .3

. غيري يف السلوك  ت إلحداثن؟ ماذا نصون؟ ماذا نغري؟؛ العملية املطلوبة        ماذا حنسّ : الدولة
  ).3.6 - 3.1البنود (
  تاريخ البالدمرآة عائالت وبلدات يف : احملور

  ات عربية يف تاريخ البالدعائالت وبلد: أمسار 
احليøاة يف   عøن   شهادات وقصص   : تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ     : مودولة ب 

  . االنتداب الربيطاين يفالبلدة
شهادات وقصص حول تأثري االنتداب الربيطاين على حياة السكان واجملتمع يف جماالت             .2

العالقات بني الـسكان    ). 2.4 - 2.1البنود  . ( كتبت حول الفترة   وأناشيدغان  أخمتلفة؛  
وعد بلفور واهلجرات اليهودية إىل البالد واالستيطان فيهـا؛         أعقاب  العرب واليهود يف    

  ). 2.7 - 2.5البنود . ( التالميذاتشهادات وقصص من بلد
______________________  
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  يف البلدة والبالد أحداث ، 1949 - 1948 ي عاميفاحلرب : ج مودولة

عالقات العالقات مع السلطة الربيطانية، ال. 1948 يف سنةيف البالد قبل احلرب الواقع  .1
  : أعقابيف البلدة وحميطها يف األحداث بني السكان يف البالد؛ 

  . 29/11/1947مم املتحدة يف ألقرار ا   . أ
   .14/5/1948دولة اسرائيل يف إقامة عن اإلعالن  .ب
   .1948 يف سنة احلرب  .ج

. احلربأحداث  وانعكاساهتا على السكان؛ قصص شخصية حول نتائج احلرب     
  ).1.7 -1.1البنود (

______________________  
  سرائيلإدولة ل األوىلاحلياة يف العقود : دمودولة 

تغيريات يف حياة السكان العرب بعد انتهاء احلرب؛ مكانة السكان العرب الذين بقوا  .1
صص وذكريات من عهد احلكم ؛ ق1948سرائيل بعد احلرب عام إيف دولة 

لغاء احلكم العسكري؛ تطور دولة إالعسكري، تطور وتغيريات يف بلدة التالميذ بعد 
  ).1.7 -  1.1البنود (وىل؛ كيف ميكن حتقيق التعايش؟ أل ادسرائيل يف العقوإ

______________________  
  

øاألغنية الشعبية واإلبداع الفين والبصري يف تاريخ: ملحق مودولة ه Ÿاجملتمع العر 
  .والدرزي يف اسرائيل

  .بابنود من املودولة يتم دجمها مع مودوالت ورد ذكرها آنفا حسب ما يراه املعلمون مناس
-  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - -  

  دزرية يف تاريخ البالدوبلدات عائالت :  بمسار
  يها التالميذتاريخ البلدة اليت يعيش ف: مودولة ب

شهادات وقصص حول احلياة يف البلدة ويف سائر املناطق يف البالد يف عهد االنتـداب               . 2
ول منط احلياة يف القرية؛ تأثري االنتداب الربيطاين على احلياة يف خمتلـف             ح و ،الربيطاين

؛ عضاء الطائفـة  أ على العادات والتقاليد يف العائلة ويف البلدة وبني          ةافظاجملاالت؛ احمل 
  .)2.5 -2.1البنود . (العالقة مع السلطة الربيطانية
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أعقـاب  شهادات وقصص حول العالقات بني السكان الدروز والسكان اليهود يف           
  ).2.7 - 2.6البندان . (واالستيطان فيهاإىل البالد وعد بلفور واهلجرات اليهودية 

______________________  
  سرائيلإدولة فترة إقامة البالد يف احلياة يف القرى الدرزية ويف : ج مودولة

؛ 29/11/1947مم املتحدة يف ألقامة الدولة؛ ردود الفعل على قرار ا      إالواقع يف البالد قبل       . أ
 احلرب؛ تـأثري هـذه      أحداث؛  14/5/1948سرائيل يوم   إقامة دولة   إعالن على   إلتأثري ا 

 ذكرى  الطائفة الدرزية؛ قصص وشهادات شخصية حول احلرب؛ ختليد       على  حداث  ألا
  ).1.7 - 1.1البنود . (بناء الطائفة الدرزيةأالضحايا من 

______________________  
  سرائيلإوىل من دولة ألاحلياة يف العقود ا: مودولة د

سرائيل؛ قصص وذكريات حول حياة الـدروز يف        إاندماج الدروز يف حياة دولة       .1
سات التغيريات يف   سرائيل؛ انعكا إلغائه؛ تطور دولة    إفترة احلكم العسكري وبعد     
  ).1.5 - 1.1البنود ( التقاليد والعادات الدرزية الدولة على منط احلياة وعلى

______________________    
  øملحق مودولة ه :          Ÿرøاألغنية الشعبية واالبداع الفين والبصري يف تاريخ اجملتمع الع
  .والدرزي يف اسرائيل

 .كرها آنفا حسب ما يراه املعلمون مناسببنود من املودولة يتم دجمها مع مودوالت ورد ذ
-  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - -  

øعائالت وبلدات يهودية يف مرآة تاريخ البالد: املسار ج  
  تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ : مودولة ج

؛ الواقـع يف    )بلدة واملنطقة بدمج خرائط ال  (؛ موقع البلدة    أوىل خطوات   -قامة البلدة   إ  .1
قامتها؛ مؤسسو البلدة ودوافعهم؛ املصاعب اليت واجهوها وطرق حلها؛         إالبالد عشية   

وشخصيات يف  أحداث   ملفهوم املستوطنني الفكري؛ قصص حول       يزمالءمة تنظيم احل  
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 -1.1البنـود   . ( واليوم آنذاكا؛  صوهنالبلدة، العالقات مع اجلريان؛ مواقع يف املنطقة و       

1.11.( 
ة قامإ مثليف البلدة ويف حميطها القريب؛ الواقع يف البالد         أحداث   –سرائيل  إقامة دولة   إ. 2

  :أعقابحداث يف البلدة وحميطها يف أعالقات مع السلطة الربيطانية؛ ال؛ الدولة
  . 1947تشرين الثاين /  نوفمرب29 املتحدة يف األمم   هيئة قرار. أ
  .14/5/1948ل يف سرائيإ دولة إقامةعالن عن إلا.ب
؛ اسـتيعاب مهـاجرين األحـداث ؛ النتائج واالنعكاسات علـى      1948حرب  . ج

 بلدات جديدة؛ ختليد ذكرى الضحايا؛ اجملتمع العـريب يف دولـة            إقامة  والجئني؛  
  ).2.11 - 2.1البنود . ( يف إسرائيلسرائيل؛ التعايش بني املواطننيإ

______________________  
  

دولøة  إقامة   يف طريق    وأشخاص  ، بلدات، مشاريع    أماكن  قع،  قصص موا : دمودولة  
  .قامتهاإسرائيل وخالل إ

 ، املتصلة كممثلي فترات يف اهلجرات   واألشخاص   البلدات، املشاريع    األماكن  املواقع،   .1
سـهامه يف   إالدولة، منط احلياة يف املكـان و       إقامة وبعد   1948عام  لبالد، يف حرب    با

يف ، ريادية، تطوع، سكان وبلـدات عـرب         أولية  الد؛  يف الب االستيطان  استمرارية  
).1.12 -1.1البنود (املنطقة يف تلك الفترة؛ بلدات ومواقع يف البالد ذات قصة مشاهبة 

______________________    
 العربي  غناءعمال الفنية وال  أل يف الطريق لدولة اسرائيل من خالل ا       -ملحق   :همودولة

  . بداع البصريإلوا
ـ  يـراه ا   ام آنفا، حسب    ها  ذكرورد  ملودولة يتم دجمها مع مودوالت      بنود من ا    نوملعلم
  .مناسبا

  


