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إرشاد تطبيقي لبناء خطة تدريس : القسم الرابع
  يف املوطن واجملتمع واملدنيات مدرسية
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   تعلّم -اقتراح لتنظيم سلسلة وحدات تدريس: الصف الثاين
   تعلم إىل فعاليات تعليمية -                   ترمجة وحدة تدريس
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   تعلم إىل فعاليات تعليمية-                   ترمجة وحدة تدريس
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  إرشاد تطبيقي لبناء خطة تدريس مدرسية 
 يف املوطن واجملتمع واملدنيات 

  

  مقدمة
منهج التعليم، برؤيته الفكرية اهلدف من هذا القسم يف املنهج أن ميثّل كيف ميكن ترمجة 

  . إىل خطة تدريس مدرسية- عملياً–ومبناه 
  .التمثيل التايل يقدم مرحلتني من مراحل ختطيط التعليم املدرسي

 التعلم يف كل من درجات –اقتراح لبناء سلسلة من وحدات التدريس : املرحلة األوىل
  .الصفوف الثاين، والثالث والرابع

إىل فعاليات ) من السلسلة املقترحة( تعلّم واحدة -ة وحدة تدريسترمج: املرحلة الثانية
  .تعلم

  لكل درجة صف ُتقترح ترمجة وحدة تعليم واحدة
  

   تعلم –اقتراح لبناء سلسلة وحدات تدريس : املرحلة األوىل
 تعلم ينبثق عن دمج املودوالت أو أجزاء منها من احملاور -بناء سلسلة وحدات تدريس

حنن مواطنون يف دولة ، حمور العيش يف بيئات خمتلفةحمور : تكون منها املنهجالثالثة اليت ي
  ).اليهود، والعرب، والدروز(عائالت وبلدات يف تاريخ البالد ، وحمور إسرائيل

تركيز املودوالت اليت يف احملاور، لكل درجة صف، ورد سابقاً يف القسم الثاين من املنهج، 
  .76 بشكل موجز يف جداول صفحة

  .ل وحدة تدريس تعلم مبنية حول املوضوع املختارك
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يستند . املودوالت اليت أُدجمت يف بناء الوحدة هي املودوالت ذات الصلة باملوضوع املختار
حمور :  ويتمثّل ذلك يف التصميم اجلرايف والصويت كما يليهذا البناء إىل مبدأ التكامل،

 باللون حنن مواطنون يف دولة إسرائيلور  مطبوع باللون األمحر، حمالعيش يف بيئات خمتلفة
ميكن .  مطبوع باللون البنفسجيعائالت وبلدات يف تاريخ البالداالزرق،  وحمور 

  . التعلم املعروضة الحقا- مشاهدة ذلك يف كل من املقترحات لسلسلة وحدات التدريس
الثالثة  تعلم فيها يكون مدى التكامل بني املودوالت من احملاور -هناك وحدات تدريس

 تعلم تستمد من حمور واحد فقط، واالختالف بينها -قوياً نسبيا ، وهناك وحدات تدريس
  . التعلم-ناجم عن املوضوعة واألفكار اليت تتركب منها وحدة التدريس

  
   التعلم إىل فعاليات تعليمية- ترمجة وحدة التدريس: املرحلة الثانية

واحدة من السلسلة املقترحة وترمجتها   تعلم-وحدة تدريسيف كل درجة صف مت اختيار 
   .فعاليات تعليميةإىل 

تشكيلة من الفعاليات :  التعلم مبنية من عدد من الفصول اليت حتتوي على-وحدة التدريس
  .ومهام التعلم داخل الصف وخارجه

  . األسس وومبادئه، أهداف املنهج املقترحة مبا ينسجم مع الفعالياتطوِّرت 
 والتفصيل إىل بنود يف كل مودولة، شكّلت األساس والطريق احملاوراملودوالت اليت يف 

  .لبناء الفعاليات التدريسية
كما أوردت قائمة .  اليت تتمثّل يف هذا الفصلاألهدافيف هناية تفصيل الفعاليات ذكرت 

  . اليت ميكن أن تناقش وأن يعتمد عليها التعلمباألسس
 فحص مدى فهم التالميذ، ومدى تقدمهم يف  هدفهاملهام تقييمكذلك أُدجمت اقتراحات 

  . املوضوعة، وقدرهتم على تطبيق ما تعلموه يف سياقات جديدة
  . التعلم-هذا التقييم يعترب جزءا ال يتجّزأ من عملية التدريس



 193
 

  
  : التعلم املقترحة فيما يلي-وحدات التدريس

  الصف الثاين
  ظواهر وتغيريات يف بيئة املسكن: 5الوحدة 
: وحدة تدمج املضامني، املفاهيم، القيم، املهارات، واملؤهالت من جماالت املعرفةيف هذه ال

  .اجلغرافيا، األيكولوجيا، املدنيات
  الصف الثالث

  8الوحدة 

، قصص وشهادات حول منط احلياة )للمدرسة العربية والدرزية(يف املسار أ واملسار ب 
  .يف بلدة التالميذ يف فترة احلكم العثماين

، اهلجرات إىل البالد وإقامة الدولة يف القصة والغناء )للمدرسة اليهودية(ار جـ يف املس
  .واإلبداع الفين

  :يف هذه الوحدة تدمج املضامني، املفاهيم، القيم، املهارات، واملؤهالت من جماالت املعرفة
  التاريخ، علم االجتماع، اجلغرافيا

  
  الصف الرابع

  ة وحميطها يف البلد–حنن واآلخرون : 2الوحدة 
 :يف هذه الوحدة تدمج املضامني، املفاهيم، القيم، املهارات، واملؤهالت من جماالت املعرفة

  املدنيات، علم االجتماع، اجلغرافيا
 تعلم يف املوطن واجملتمع واملدنيات، - على بناء برنامج تدريسأمثلةتعترب هذه االقتراحات 

هلا برامج أخرى ذات صلة ببيئتهم وبلدهتم وينتظر من املعلمني طبعاً أن يبنوا على منوا
  .وجمتمعهم احمللي، وخاصة جبمهور تالميذ املدرسة
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   تعلم للصف الثاين-اقتراح لتنظيم سلسلة وحدات تدريس
  للمدرسة الرمسية والرمسية الدينية واملدرسة العربية والدرزية

  :فرضيات أولية لبناء السلسلة املقترحة يف املثال
هوية شخصية : التالميذ يف احليز الشخصي واالجتماعيق هي نقطة االنطال  .1

وهوية اجتماعية؛ االنتماء إىل اخللية العائلية وإىل جمموعات اجتماعية قريبة ذات 
 .صلة بالتالميذ

يف هذه املنظومة . اخللية العائلية باعتبارها املنظومة االجتماعية األوىل للتالميذ  .2
علومات حول تأدية املنظومات االجتماعية االجتماعية يكتسب التالميذ امل

العالقات بني األفراد، التحمل املتبادل للمسئولية، : لوظائفها اليت تتمثل يف
مواجهة املشاكل واخلالفات، توزيع املوارد، إعطاء احلقوق والواجبات 

 .ألعضائها واحملافظة عليها
راثهم، تعزز قصص تاريخ حياة عائالت التالميذ يف املاضي، ويف سياق ت  .3

الروابط بينهم وبني أفراد عائلتهم، وبذلك تسهم يف بلورة اهلوية الشخصية 
لذا، أُدرجت القصة ضمن وحدة التدريس األوىل املقترحة . واهلوية االجتماعية

 .هنا
يف هذا اإلطار يكون . توسيع دوائر االنتماء يتطرق إىل الصف وإىل املدرسة  .4

دقاء،  وفق قيم اجملتمع الذي ينتمون إليه، ويف التركيز على السلوك بني األص
 ). قادمني جدد أو غريهم(استيعاب الزمالء اجلدد 

يف هذا اإلطار هناك . املدنياتيف الصف الثاين توضع األسس األوىل لتعليم   .5
، وإىل القوانني )اليت هي جزء من حقوق اإلنسان(تطرق إىل حقوق الولد 

ن اعتبار ذلك على أنه وضع األسس  األوىل ميك) . قوانني لعبة(وتطبيقها 
 .لتعليم املدنيات

 ظواهر وتغيريات يف أجزاء تأخذ باالتساعوحدة التدريس األخرية تتطرق إىل   .6
 . سواء من الناحية االجتماعية أو من الناحية الطبيعية

 من الستخالص املعلومات املنهجي يف البيئة؛ التأملتوّجه هذه الوحدة حنو 
 بالنسبة للظواهر، والتغيريات واملشاكل اليت واستخالص النتائجات؛ املشاهد

  . وإجياد احللولللتفكري يف املواجهة تنشأ نتيجة لذلك؛ و
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   تعلم يف الصف الثاين-مثال ملبىن سلسلة تدريس
 للمدرسة الرمسية والرمسية الدينية واملدرسة العربية والدرزية

ا املودوالت والبنود ذات الصلة، طبع كل حمور لكي منيز بني احملاور اليت أُخذت منه
    .بلون خمتلف
   البنود للمحاور الثالثةمفتاح

                          العيش يف بيئات متغرية
                          حنن مواطنون يف دولة إسرائيل

                          عائالت وبلدات يف مرآة تاريخ البالد 
  

  :1  تعلم-وحدة تدريس
  عائليت: أنا، هوية اجتماعية: هوية شخصية

  
  هوية شخصية وهوية اجتماعية  •

       حتقيق الذات
  

  1.4 – 1.1البنود 
  

  املودولة أ
 اخللية العائلية كمنظومة اجتماعية •
 مكانة الفرد يف املنظومة االجتماعية  •
  شبكة العالقات داخل العائلة  •

  1.2 - 1.1البنود 
  1.5 -1.4البنود 
  2.1نود الب

  هاملودولة 
  هاملودولة 
  املودولة أ

  تاريخ عائليت
  املسار أ  أو املسار ب

 قصة تاريخ العائلة •
  يف الغناء واالبداع الفين •
  

  املسار جـ
 قصة تاريخ العائلة •
 يف الغناء واإلبداع الفين •

  

  
  11- 1البنود 

  اختيار املعلمني
  12- 1البنود 

  
  

 حسب –البنود 
  اختيار املعلمني

  

  
  ة أاملودول

  املودولة هـ ملحق
  املودولة أ

  
  

  ملحق - ه املودولة
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  :2 تعلم -وحدة تدريس
   كيف يعيشون مًعا؟–تغيريات يف اخللية العائلية ويف املسكن 

 مالءمة تنظيم احليز حلاجات العائلة  •
 تغيريات يف العائلة ويف البيت •
 خالفات وتوترات •
 مواجهة مشاكل •
 حقوق الولد •
  ل العائلةكيف يليق  التصرف داخ •

  1.1البنود  
  1.1البنود 

 1.8، 1.2 -1.1البنود، 
   جزئي– 2البند 

  3.4، 3.1البنود 
  1.6 - 1.1البنود 

  املودولة أ
  املودولة ب

  جاملودولة 
   ج املودولة
  املودولة أ
  املودولة و

  
  :3  تعلم-وحدة تدريس

   عالقات متبادلة-أنا واآلخرون يف األطر االجتماعية املختلفة
  ؟ من حنن •
 السلوك داخل جمموعات األصدقاء •
  استيعاب زمالء جدد  •

  1.1البند 
  2.1البند 

  1.11 -1.9البنود 

  املودولة ب
  املودولة أ
  املودولة ب

  :4  تعلم-وحدة تدريس
  حنن حنافظ على القوانني

    

 
 املشترك بني من يعيشون يف إسرائيل •
 واجبات كل من يعيشون يف إسرائيل •
  قوانني اللعبة-احملافظة على القوانني •
  تطبيق القوانني •

  

  2.3البند 
  2.2البند 

  1.2 -1.1البنود 
  2.3البند 

  املودولة ب
  املودولة ب 
  املودولة د
  املودولة د

  : 5  تعلم-وحدة تدريس
  ظواهروتغيريات يف حميط املسكن 

 ظواهر يف احليز القريب •
 تغيريات من حولنا يف املدى القريب •
طرق مواجهة التغيريات واملشاكل و •

  .حلّها

  
  

  1.4 - 1.2البنود 
  1.8، 1.5- 1.2البنود 
  3.5 - 3.1البنود 

  
  

  املودولة أ
  املودولة ب
  املودولة ب
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   تعلم إىل وحدات تعليمية يف الصف الثاين–ترمجة وحدة تدريس
  :5 تعلم -وحدة تدريس

  ظواهر وتغيريات يف حميط املسكن
  

   التعلم- مبىن وحدة التدريس
يتألف كل فصل من بنود . تعلم هذه إىل ثالثة فصول ال-تنقسم وحدة التدريس  . أ

  . فُّصلت فيها االقتراحات للفعاليات التدريسية
  :فيما يلي إليكم الوحدة مفصلة إىل فصول وبنود فرعية

  أمساء البنود يف الفصل  اسم الفصل يف الوحدة
ماذا ُيرى يف حميط املسكن . 1

   ويف الطريق إىل املدرسة؟
 .ارع ماذا ُيرى يف الش.1
  ماذا ُيرى يف الطريق إىل؟.2
  تناول نقدي للظواهر اليت شوهدت؛.3
  .املسكن تنظيم حيزّي لظاهرة واحدة  يف حميط .4

 التغيريات من حولنا يف .2
  احليز القريب

  
  
  

  اإلعالنات عن تغيريات خمططة؛ .1
 استخالص معلومات حول أعمال بشرية .2

 تؤدي إىل إحداث تغيريات؛
  .ف التالميذ والسكان فحص مواق.3

 مواجهة التغيريات. 3
وطرق ) االجتماعية والبيئية(

حلل املشاكل اليت تنشأ يف 
  أعقاهبا

تغيريات يف البيئة :  مثال لوصف احلدث أ .1
 االجتماعية يف الصف؛

  :   مثال لوصف احلدث ب.2
  .تغيريات يف البيئة الطبيعية

  .ات للتقييميف هناية كل فصل من الفصول أوردت اقتراح. ب
يف هناية كل فصل من الفصول ُيعرض جدول وفيه األهداف ذات الصلة  . ج

  .بالفصل
  .يعكس كل فصل من الفصول عددا من أهداف منهج التعليم أو أجزاء منها     
 تعلّم وردت قائمة األسس املشتقة من جماالت -يف هناية كل وحدة تدريس.  د

  .املعرفة
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  أعمال حتضري مسبقة
بواسطة ) ظواهر، تغيريات، مشاكل(معرفة احمليط القريب بكل مميزاته تتم   .1

املشاهدات اليت يقوم هبا التالميذ يف طريقهم إىل املدرسة، أو إىل أماكن أخرى 
  .اعتادوا الذهاب إليها

جيب . املشاهدة هي وسيلة تأّمل موّجهة يف البيئة ووسيلة جلمع املعطيات حوهلا  
  .ن بإجراء مشاهدة وكيف يكتبون النتائجتعليم األوالد كيف يقومو

جيب االنتباه إىل قواعد األمان واحلذر يف الطرق عند القيام باملشاهدات، وإعداد   .2
  .التالميذ لذلك بواسطة إشراكهم يف حتديد القواعد والرقابة لتصرفاهتم

ار إلثراء تشكيلة األعمال اليت تؤدي إىل تغيريات والتغيريات نفسها، نقترح إحض  .3
مهم أن نذكر املكان الذي التقطت فيه . صور متثّل أماكن أخرى يف البلدة

 .الصورة وتاريخ التقاطها
يف هذه الوحدة أوردنا مناذج لتنمية مؤهالت تفكري عالية، قمنا مبالءمتها للتالميذ   .4

 .حلّ املشاكل، اختاذ موقف، تفكري تأّملّي: يف الصف الثاين، مثل
يف هناية كل .  التعلم- التالميذ  مدجمة مع سلسلة التدريساالقتراحات لتقييم  .5

 .فصل من الفصول أدجمنا منوذجا ملهمة تقييم
األسس، وهي صميم املنهج، معروضة يف املودوالت ويف كل من جماالت املعرفة   .6

وردت املفاهيم يف صياغة ). تشكيل املفاهيم(على مستوى عالٍ نسبيا من املفهمة 
 .تالميذ يف الصف الثاين ودرجة منوهمتتناسب مع سن ال

تبىن البيئة التدريسية يف الصف بصورة تدرجيية، على أساس املعطيات اليت جيمعها   .7
التالميذ من البيئة خارج املدرسة، مع دمج االستنتاجات اليت يتوصلون إليها 

 .خالل التعلم
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  ___________________________________________________الفعاليات املقترحة
ماذا ُيرى يف حميط املسكن ويف الطريق إىل : الفصل األول

  املدرسة؟
   مجع املعطيات وتعريفها-ماذا ُيرى يف الشارع؟ . 1

  مهمة فردية
  . يف الشارع الذي يسكن فيه التالميذ موجَّهةمبشاهدةالقيام    1.1

  . يف الصباح وبعد الظهر–       تتم املشاهدة مرتني يف اليوم 
  .سجل التالميذ األجسام واألعمال البشرية اليت يروهنا يف حميط سكناهمي  
منازل، أسالك كهرباء، شارع، نباتات، موقف : على سبيل املثال، أجسام  

  سيارات
  .أوالد يلعبون، أشخاص ميرون يف الشارع: أعمال بشرية  
  :التالميذ  
  .شاهدةيذكرون اسم الشارع الذي يقومون باملشاهدة فيه وساعة امل  . أ
بواسطة الكتابة، : جيمعون املعطيات بالوسائل اليت تتالءم وقدراهتم، مثل .ب

 .الرسم، التصوير بالكامريا  أو تصوير فيديو
    .  حيوانات، مطر: يوردون وقائع يروهنا يف الشارع ومل تذكر مثل . ج

  
  مهمة مجاعية

، أو وفق معايري  اليت مجعت وفق معايري ورد ذكرها أعالهتصنيف املعلومات   1.2
 .قررها التالميذ

  مهمة صفية 
  املتشابه واملختلف– بني معطيات اجملموعات املقارنة   1.3
يف حميط : بالنسبة ملميزات حميط املسكن، مثلاستخالص النتائج والتعميم    1.4

املسكن معظم البيوت هي للسكن، عدد كبري من البيوت مكونة من طوابق؛ 
البيوت؛ يف ساعات الصباح أشخاص كثريون توجد حدائق جبانب معظم 

 .خيرجون من  البيوت
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وتنظيمها " مناطق النشاط"هذه الفعالية هي اخلطوة األوىل يف إدراك املفهوم : مالحظة
  .كل منطقة نشاط تنفرد مبميزات خاصة هبا. احلّيزي

  
 ماذا يُرى يف الطريق إىل ؟ . 2

  مهمة فردية 
 :جول والقيام باملشاهدات املختلفة للتختيار األهدافا  2.1

  :التالميذ
املدرسة، : خيتارون هدفا اعتادوا الذهاب إليه أو السفر إليه بوترية عالية نسبيا، مثل. أ

املعبد، املركز اجلماهريي، مركز تسّوق، حديقة عامة أو منطقة مفتوحة، ملعب 
  .رياضة

يع األجسام يسجلون على طول مسار السري أو السفر من بيوهتم حىت اهلدف، مج. ب
جيب االهتمام بأن يكون وقت اجلولة يف . واألعمال البشرية اليت يشاهدوهنا

من املهم دائما تسجيل ساعة إجراء ). يف نفس اليوم والساعة(املسارات ثابتا 
  .املشاهدة

 
  : نقترح توجيه التالميذ بواسطة أسئلة موجهة استعدادا جلمع املعطيات، مثل

   شوهدت مرة واحدة فقط؟-ن مخس مرات؟ وأيهاأي األجسام شوهدت أكثر م •
  تشاهد مرة واحدة فقط؟-أي األعمال البشرية تتكرر؟ وأيها •

  مهمة مجاعية
  . جيري حبسب األهداف اليت اختريتتصنيف املعطيات اليت ُجمعت  2.2

 اليت مجعت وفق األسئلة املوجهة ووفق املعايري يتم تنظيم املعطيات  . أ
 .املذكورة أعاله

الفعالية حنصل على وصف يبني ما شاهده التالميذ، وما سجلوه يف هناية   
يف الطريق إىل املركز اجلماهريي : على امتداد املسار، على سبيل املثال

بيوت كثرية متعددة الطوابق، بيت واحد أرضي، : شاهدنا األجسام التالية
  . الكثري من األشجار والنباتات، صندوق بريد عمومي واحد
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أشخاص كثربون يركبون السيارات، : ل البشرية التاليةشاهدنا األعما  
  .أشخاص قليلون ميشون على األقدام، يصلحون ماسورة مياه

معطى :  اليت تتقرر بالنسبة إىلحتضري مفتاح للمعطيات لتعليمها باأللوان . ب
بعد حتديد املفتاح يلوِّن التالميذ املعطيات اليت . ملرة واحدة، معطى يتكرر

تكون صورة تعكس عدد الظواهر اليت شاهدها مجيع  مجعوها، وبذلك ت
  .  تالميذ الصف يف املكان سواء كانت أجساما أو أعماال بشرية

  .يتكرر عدة مرات ، يظهر ملرة واحدة : يف الصف ُتشرح املفاهيم.  ج
  

حدث أو واقعة : تعريف مصطلح الظاهرة. الظاهرةُيشرح مصطلح   
هناك ظواهر من . تمثل يف احليز وتتكررتتجلى يف الطبيعة أو يف اجملتمع وت

  .ظواهر من صنع البشر: صنع اإلنسان ومن املألوف تسميتها 
، متثيل حمسوس يف سن مبكرة حيتاج إىل هذه املصطلحاتتوضيح مثل   

أن األوالد : ذهاب التالميذ إىل املدرسة هي عملية تتكرر، أي: مثأل
. يذهبون إىل املدرسة مخسة أيام  يف األسبوع وطوال تسعة أشهر يف السنة

باملقابل، اخلروج إىل حدث ما يقع مرة واحدة فقط يف السنة، أي أن هذا 
دى نقترح أن حيضر التالميذ أمثلة لكي نفحص إىل أي م. مفرداحلدث 

  .فهموا هذه املصطلحات
 من الظواهر اليت متت مشاهدهتا يف مسار فحص واستخالص النتائج . د

ميكن تعريف الظاهرة بأهنا من صنع البشر وهي تتكرر، أو أهنا . املشي
 هذه –سيارات كثرية تتحرك على الشارع : حتدث ملرة واحدة، مثال

  . واحدةظاهرة متكررة؛ حفر قناة لوضع كوابل هي ظاهرة ملرة
  . مييز مسار املشي وتقدمي التعليل الختيار هذا االسمإعطاء اسم .ه

  
  مهمه صفية

  .املقارنة بني املسارات من حيث الظواهر، ومن حيث األمساء اليت أعطيت هلا 2.3
  :التالميذ

  يفحصون أي الظواهر وجدت متشاهبة بني املسارات وأي الظواهر وجدت خمتلفة؟ 
  . تعلموها من الزمالء يف اجملموعات املختلفةيذكرون ما هي األشياء اليت 2.4
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  نظرة ناقدة إىل الظواهر اليت شوهدت. 3
 

  مهمة فردية
أي الظواهر اليت شوهدت أعجبتين؟ : تناول شخصي للظواهر اليت شوهدت 3.1

  ملاذا؟ أي الظواهر مل تعجبين؟ ملاذا؟ 
هدوه كيف ميكن للتالميذ أن يؤثروا على حتسني الوضع الذي شا: تفكري ناقد 3.2

يف الطريق إىل البيت شوهد روث احليوانات يف كثري : يف إحدى الظواهر؟ مثال
ميكن أن يتوجه التالميذ إىل السلطة احمللية . من األماكن على رصيف الشارع

 .باقتراحات لطرق عمل من أجل تغيري هذا الوضع
:  خالل السفر إىل املدرسة شوهدت ظاهرة تتكرر-يف املدرسة اإلقليمية  

بإمكان التالميذ كتابة رسالة إىل إدارة . والد الكبار يدفعون األوالد الصغاراأل
املدرسة وإىل جملس التالميذ، أو إىل تالميذ الصفوف العليا، ومطالبتهم بوضع 

  .حّد هلذه الظاهرة
  
 التنظيم احلّيزي لظاهرة واحدة يف حميط املسكن. 4

  ترتيب املباين يف الشارع
 يف سلسلة الواحد إىل جانب اآلخر، وترقيم – يف الشارع التنظيم احليزي للبيوت

.  هي  ظاهرة موجودة يف مجيع البلدات يف البالد، ويف غالبية دول العامل–البيوت
  . التنظيم احليزي من املفروض أن يسّهل االهتداء إىل كل مكان يف الشارع
ظر باجتاه امتداد لكي نتعلم طريقة الترقيم من املتبع الوقوف يف أول الشارع مع الن

 جند البيوت اليت حتمل األرقام الفردية -على اجلانب األيسر من الرصيف. الشارع
  ) .6، 4، 2(، وعلى اجلانب األمين البيوت اليت حتمل األرقام الزوجية )5 ،3، 1(

لكي يصل التالميذ إىل التعميم عليهم أن جيربوا بأنفسهم ويهتدوا إىل البيوت ذات 
  .ة والبيوت ذات األرقام الزوجيةاألرقام الفردي

  .حتضري رسم ختطيطي للشارع وترقيم البيوت على جانبيه 4.1
  
  
  



 203
 

  :التالميذ
يفحصون األرقام يف الشارع الذي يسكنون فيه أو يف الشارع الذي تقع فيه   . أ

خيرجون إىل الشارع ويقفون يف بدايته، وهم ينظرون باجتاه امتداد . املدرسة
  .وال اخلطوط اهليكلية للشارع مع األرصفةيرمسون على ورقة أ. الشارع

ويسجلون على كل ) ال نقصد التدقيق والقياس(يرمسون خطوطاً هيكلية للبيوت  . ب
نقترح رسم عشرة بيوت من كل . بيت رقمه، من جهة اليمني ومن جهة اليسار

 .جهة
  

  اقتراح لتقييم التعلم ومنتجاته للفصل األول
  

  ل  بشرية أجسام وأعما–منوذج ملهمة تقييم أ 
  

  أهداف التقييم
  ).البند أ(أجسام، فعاليات بشرية : فحص مدى فهم املصطلحات .1
). البند ب(فحص القدرة على تشخيص مكان حبسب وصف مزاياه  .2

 .استخالص النتائج وتعميمها على أماكن أخرى
تعريف أجسام وفعاليات بشرية ذات صلة ونسبتها إىل مكان معني آخر  .3

استخالص النتائج وتعميمها على مكان وفقا ).  جـالبند(خيتاره التالميذ 
 .لتشخيص ووصف مميزاته

 
   املهمة

أحضرت جمموعة تالميذ من الصف الثاين إىل غرفة الصف قائمة باألشياء اليت 
  .شاهدوها جبانب أحد األماكن يف احلّي أو يف الشارع

ن مع أطفاهلن حشيش، مقاعد، أوالد يلعبون بالكرة، أمهات يترته: فيما يلي القائمة
يف العربات، مراجيح، صندوق رمل، متثال بيئي، شجريات، أشجار، عامل يقلّم 

  . الشجريات، ولد يشرب املاء من حنفية مياه الشرب، مزجلة، الفتات
 
  . أجسام وفعاليات بشرية: يصنف التالميذ األشياء املوجودة يف القائمة إىل فئتني  . أ
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ما هو املكان ويعللون : صف األشياءيستخلص التالميذ النتائج بناء على و . ب
 .قرارهم

مركز : يؤلف التالميذ قائمة أجسام وفعاليات بشرية تتعلق مبكان آخر مثل. ج
  .تسّوق، معبد، مركز رياضة

  
   ظواهر يف البيئة–منوذج ملهمة تقييم ب 

  أهداف التقييم
 حبسب املثال -ظاهرة، ُمتكرر، ملرة واحدة: فحص مدى فهم املصطلحات .1

 ).البند أ(ى املعط
فحص قدرة التالميذ على التمثيل للمصطلحات بواسطة مثال جديد مل يتعلموه  .2

 ).البند ب(يف الصف 
  املهمة
  :التالميذ
أعمدة إنارة : ُيعطى التالميذ رمسني توضيحيني ميثالن ظاهرة تتكرر مثل  . أ

شارع فيه : شوارع منصوبة بترتيب وبأبعاد ثابتة؛ ظاهرة ملرة واحدة مثل
  . ارة واحد فقطعمود إن

        يصف التالميذ الظاهرة يف كل رسم توضيحي ويشرحون الفرق بني 
  .الظاهرتني يف الرمسني املختلفني

. حيضرون أمثلة على ظاهرة تتكرر وعلى ظاهرة ملرة واحدة ، ويعطوهنا أمساء . ب
  .من املهم أن حنرص على أن حيضر التالميذ أمثلة مل يتعلموها يف الصف

  
  داف ذات الصلة بالفصلتفصيل األه

  األهداف ذات الصلة أو جزء منها  اسم الفصل يف الوحدة
ماذا يرى يف حميط املسكن   .1

  ويف الطريق إىل املدرسة
  3.2، 3.1البنود :   3اهلدف 
  7.3، 7.2، 7.1البنود :   7 اهلدف
  8.1البند :   8 اهلدف
 10.5، 10.4 ،10.3، 10.2، 10.1البنود : 10 اهلدف
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  التغيريات من حولنا يف احلّيز القريب: اينالفصل الث
يف هذا الفصل نبدأ بإعالنات خمتلفة . يف احلّيز البلدي حتدث تغيريات طوال الوقت

  .صادرة عن السلطة احمللية، أو عن مؤسسات عامة أخرى، حول التغيريات املخططة
ريقة تعلم يف الفصل السابق قام التالميذ جبوالت ومشاهدات، لذلك نقترح أن نبدأ بط

مع ذلك، املعلومات اليت ُجمعت يف اجلولة ويف التأمالت تكون األساس . خمتلفة
حيضر املعلمون والتالميذ أمثلة إلعالنات صادرة . ملواصلة حبث التغيريات يف الشارع

ميكن إجياد أمثلة يف اجلرائد احمللية، أو . عن السلطات بشأن تغيريات خمطّطة 
 توزع على بيوت املواطنني، أو يف اإلعالنات املعلقة على املنشورات املختلفة اليت

  .لوحات اإلعالنات، أو يف الالفتات املنصوبة يف الشارع أو يف املواقع
  .إذا طرأت تغيريات بارزة يف حميط املدرسة، ميكن التطرق إليها

، حمور العيش يف بيئات متغريةمثال على التغيريات املتعلقة بالبىن التحتية، راجعوا 
  .95- 87املودولة ب صفحة 

  
   إعالنات حول تغيريات خمططة.1

 خيرب اجلمهور عن األعمال اليت ستؤدي إىل تغيريات يف حميط حتليل إعالن 1.1
  . سكناهم

  
  :فيما يلي منوذج إلعالن

 ....إعالن للسكان يف حي ...                                         السلطة احمللية
  .....يب يف الشوارعتغيري خط األناب

سيتم تغيري  3.3.02وحىت يوم األربعاء املوافق 2.1.02اعتبارا من يوم األحد  املوافق 
 من أجل ذلك ستجري عمليات ---: أنابيب املياه القدمية يف الشوارع التالية

  .حفريات يف شوارعكم
  . تتلقون إبالغا بذلك قبل قطعها بيوم. خالل العمل سنضطر إىل قطع املياه

  .نرجو املعذرة ملا قد يسببه لكم  العمل من مضايقات
  رئيس السلطة احمللية                                       قسم املياه يف السلطة احمللية 
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  :يف حتليلهم لإلعالن يتطرق التالميذ إىل مضمونه
  إىل من يتوجهون؟ من يتوّجه؟ ما هي موضوعة اإلعالن؟  . أ
 ستطرأ على هذه الشوارع خالل فترة العمل؟ على من ما هي التغيريات اليت . ب

 على السكان، على البيئة؟ ما هي التغيريات اليت ستطرأ -حيتمل أن يؤثر ذلك
 على السكان، -على الشوارع بعد االنتهاء من العمل؟ على من سيؤثر هذا

 على البيئة؟
ر على املس جبودة احلياة، خط: ، مثلالناسأي مشاكل ميكن أن يواجهها . ج

 -السالمة، مضايقات يف املواصالت، يف توقيف السيارات، إساءة إىل جودة البيئة
: ، مثلالبيئة النباتية واحليوانيةأي مشاكل ميكن أن تواجه . ضجة، غبار

التغيريات يف نسيج التربة تؤدي إىل موت بعض النباتات أو احليوانات اليت تعيش 
ه احليوانات أو هتلكها، تنبت هناك داخل األرض، احلفريات ميكن أن تكشف هذ

 .نباتات مل تكن من قبل
   ماذا ميكن أن حيدث إذا مل يغريوا األنابيب ؟1.2
  
  استخراج املعلومات حول األعمال البشرية اليت تؤدي إىل تغيريات. 2

   استخراج معلومات بناء على مشاهدات يف الطريق إىل املدرسة أو إىل مكان آخر2.1
 يف أماكن اليت حتدث فيها تغيريات هو مركب مهم جدا بالنسبة القيام مبشاهدات
لكن بسبب صعوبات وقائية وتنظيمية ال ميكن القيام بذلك يف كل . لفهم الظاهرة
لذلك نقترح أن يقوم التالميذ مبشاهدة األعمال البشرية اليت تؤدي إىل . زمان ومكان

التأّمالت واملشاهدات يف . رىتغيريات، وهم يف طرقهم إىل املدرسة أو إىل أماكن أخ
  .الطريق إىل املدرسة تكون على األقل خالل ثالث مرات متتالية

  
  مهمة شخصية

 -يطلب من التالميذ االنتباه إىل التغيريات املتصلة بصنع اإلنسان: مجع املعلومات  . أ
: بفعالية بشرية، خالل ثالثة أيام، يف طريقهم إىل املدرسة أو إىل مكان آخر، مثل

ناة، تصليح شارع بسبب حفرة انفتحت فيه، تركيب الفتات جديدة، حفر ق
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تقليم األشجار، زراعة حديقة جديدة، تصليح أنبوب مياه أو خط كهرباء، 
  . حتميل حمتويات بيت يرحل أهله إىل مكان آخر

يف الورقة جيب . تسجل املعطيات يف كل يوم على ورقة متابعة: تنظيم املعلومات . ب
 . ومكان مشاهدة الفعالية اجلديدة ، نوع الفعاليةتاريخ: اإلشارة إىل

  
  صفية/ مهمة مجاعية

 .تصّنف املعلومات حبسب نوَعي  الفعاليات اليت شوهدت: تصنيف املعلومات. ج
 من صنع -     نوصي بإرفاق صور توثّق التغيريات اليت حدثت بسبب الفعالية البشرية

  .اإلنسان
  اب اليت أدت إىل الفعالية، تأثري التغيريات على    األسب: مناقشة تتركز حول األسئلة. د

  ، 1.5-1.3، املودولة ب، البنود انظروا حمور العيش يف بيئات متغرية. (البيئة
  ).87    صفحة 

 تتدخل يف -خالل املناقشة يفهم التالميذ أن كل فعالية بشرية من صنع اإلنسان
للتغيريات يف البيئة ميكن . يئةالبيئة وحتدث تغيريا ما وتؤثر على شيء آخر يف الب

  .أن يكون تأثري ميتد لسنوات طويلة
ميكن التطرق أيضا إىل التغيريات املرتبطة بأحوال الطقس، وباحليوانات : مالحظة

، اخلماسني، العواصف، تساقط أوراق )املطر األول(الومسّي : والنباتات، مثل
  . يواناتاألشجار، الطيور املهاجرة، تفتح األزهار، والدة احل

خيتار التالميذ أحد التغيريات الذي يثري اهتمامهم، يتأملونه بعد أسبوع أو أكثر، .  ه
  .ويصفون ماذا حدث وماذا تغري 

  
   فحص مواقف التالميذ والسكان.3

لكي ننمي عند التالميذ تفكريا ناقدا وقدرة على اختاذ موقف ، نقترح القيام  
 :بسلسلة فعاليات كما هو مفصل أدناه
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  مهّمة صفّية

. يتناول مجيع التالميذ أحد األعمال أو التغيريات املذكورة أعاله: إختاذ موقف  . أ
العمل والتغيري الذي يطرأ يف أعقابه، وإما مبعارضة ] مع[يكون التناول إما بتأييد 

 .العمل والتغيري الذي يطرأ يف اعقابه] ضد[
مع، ضد، : (وهاينقسم تالميذ الصف إىل جمموعات حسب مواقفهم اليت اختذ

  ).ممتنع
  

  مهّمة مجاّعية
يف . ينتظم التالميذ يف جمموعات صغرية  حسب مواقفهم: صياغة التعليالت . ب

اجملموعة يعلّلون مواقفهم، مع أو ضد، ويكتبون هذه التعليالت لكي يعرضوها 
  .على الصف الكامل

  
  مهمة صفية

كامل، وبذلك تعرض كل جمموعة تعليالهتا أمام الصف ال: عرض التعليالت. ج
تتيح هذه الفعالية اجملال للتعبري عن . ُتعرض مجيع التعليالت املؤيدة واملعارضة 

 .اآلراء املختلفة حول األمر نفسه
جيب التعامل باحترام مع مجيع اآلراء، ولكن مع ذلك، جيب التمييز بني اآلراء 

  .اليت هلا صلة باملوضوع واآلراء النامجة عن عاطفة أو عن تعامل منطي
من املهم أن يشرح . ميكن سؤال التالميذ من يرغب يف تغيري رأيه بعد اإلمجال  . د

  .التلميذ ويعلل ملاذا يريد أن يغّير رأيه
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  اقتراح لتقييم التعلم ومنتجاته للفصل الثاين
  

   تغيري يف اإلطار االجتماعي–منوذج ملهمة تقييم 
  

  أهداف التقييم
البندان أ، ( تنجم نتيجة للتغيري تغيري، مشكلة: فحص مدى فهم املصطلحات .1

  ).ب
 ).البند أ(تشخيص مشكلة حسب نّص معطى  .2
 ).البند ب(استخالص نتيجة بالنسبة للتغيري الذي حصل  .3
فحص قدرة التالميذ على التطرق املتعدد االجتاهات، وقدرهتم على تعليل  .4

  ).،دجالبندان ( آرائهم 
  املهمة

قرر جملس التالميذ أن . ساحة األلعابحيتل تالميذ الصف السادس يف كل استراحة 
تالميذ الصفوف األوىل والثانية يلعبون يومي    . حيدد أياما ثابتة لكل درجة صفوف

  .االثنني واالربعاء
 
 ما هي املشكلة املطروحة؟   . أ
 ما هو التغيري الذي حصل؟ . ب
 من غري راضٍ عن التغيري وملاذا؟. ج
 جراء التغيري؟ماذا كان حيدث لو مل يقرر جملس التالميذ إ  . د
 أي اقتراحات أخرى ميكن اقتراحها حلل املشكلة؟. ه
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  تفصيل األهداف ذات الصلة بالفصل الثاين

  األهداف ذات الصلة أو جزء منها  اسم الفصل يف الوحدة
تغيريات من حولنا يف احليز . 2

  القريب
  3.3، 3.2، 3.1البنود : 3اهلدف 
  5.2البند : 5اهلدف 
  7.4، 7.3، 7.2، 7.1البنود : 7اهلدف 
  8.1البند : 8اهلدف 
  9.1البند : 9اهلدف 
،         10.4 ،10.3، 10.2، 10.1البنود : 10اهلدف 

              10.5 ،10.6  
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  :الفصل الثالث
  )االجتماعية والبيئة(مواجهة التغيريات 

  والطرق حلل مشاكل تنشأ عن التغيريات
  

  . ومناقشتها وتقدمي اقتراحات للحليف هذا الفصل نقترح طرح أوصاف حلادثة،
 ، مبا يف 3.5 -3.1 ، املودولة ب البنودالعيش يف بيئات متغريةراجعوا بنودا يف حمور (

  ).93ذلك املقدمة صفحة 
  
  تغيري يف البيئة االجتماعية يف الصف: منوذج لوصف احلادثة أ . 1

ين إخالء أماكن طلبت املعلمة من تلميذ. انضم إىل الصف الثاين ولد ضعيف البصر
  .جلوسهم لصاحل التلميذ املعّوق ، واجللوس يف مكان آخر يف الصف

من أجل دمج الولد يف اإلطار االجتماعي يف الصف، مت تغيري بعض الفعاليات الثابتة  
  .بعض التالميذ تذّمروا من ذلك أمام املعلمة. اليت اعتاد عليها تالميذ الصف

  
  مناقشة احلادثة 

  تشخيص التغيري  . أ
 تشخيص املشاكل اليت نشأت عن التغيري . ب
 

   مناقشة البدائل حلل املشاكل1.2
  .طرح بدائل حلل املشاكل  . أ
 ).حماسن ومساوئ(فحص البدائل املختلفة  . ب
 .اختيار البديل املناسب لتنفيذ احلل. ج
 .طرح اقتراحات تطبيقية لتنفيذ احلل املفّضل  . د
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  عيةتغيريات يف البيئة الطبي: منوذج لوصف احلادثة ب . 2
جيري العمل منذ ساعات الصباح وحىت . بدأ العمل يف توسيع الشارع جبانب املدرسة

يسبب العمل مضايقات حلركة املواصالت بالقرب من املدرسة، . ساعات الظهر
، وضجة كبرية )من بينهم التالميذ واملعلمون(ومشاكل يف دخول وخروج املشاة 

  .وغباراً كثرياً
  

  .شة البدائل، كما هو ُمقترح يف النموذج أ مناقشة احلادثة ومناق2.1
  

  اقتراحات لتقييم التعلم ومنتجاته للفصل الثالث
 

  أهداف مهمة التقييم 
 البيئية ومن –فحص مدى فهم ظاهرة التغيري وتأثريه من الناحية اإليكولوجية  .1

  ).البند أ(الناحية االجتماعية 
 ).البند ب(فحص القدرة على تشخيص مشكلة  .2
 على طرح البدائل حلل مشكلة وقدرة التفكري املتعدد االجتاهات فحص القدرة .3

  ).جالبند (
  

  املهمة
  .يف ساحة املدرسة توجد حديقة أشجار زرعها التالميذ يف عيد غرس األشجار

تالميذ الصف غاضبون علىذلك، وقد . هناك ختطيط إلقامة غرفتني مكان احلديقة
  .توجهوا إىل مديرة املدرسة هبذا الشأن

 
  ي تغيري سيحصل؟أ  . أ
 ما املشكلة؟ . ب
 .اطرحوا عدة اقتراحات حلل املشكلة. ج
 .اشرحوا اختياركم. اختاروا أفضل اقتراح  . د
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  تفصيل األهداف ذات الصلة بالفصل الثالث
  األهداف ذات الصلة أو جزء منها  اسم الفصل يف الوحدة

مواجهة التغيريات . 3
) االجتماعية والطبيعية(

يت والطرق حلل املشاكل ال
  تنشأ عن التغيريات

  2.7البند : 2اهلدف 
  ، 3.1البنود : 3اهلدف 
  5.1البند : 5اهلدف 
  7.4،  7.1البنود : 7اهلدف 
  9.1البند : 9اهلدف 
،        10.4، 10.3، 10.2، 10.1البنود : 10اهلدف 

              10.5 .  
  

  5 التعلم -قائمة األسس ذات الصلة بوحدة التدريس
  األسس  ةجمال املعرف
، )بيئة طبيعية وبيئة من صنع اإلنسان(تنظيم حيزي، بيئة وحيز   اجلغرافيا

ظاهرة، انتشار ظواهر، مسح ظواهر، عالقات مكان متبادلة يف 
  .احليز، تغيري، قدرة اإلنسان على التغيري والتأثري

، اإلنسان )كل تغيري يؤثر على شيء آخر( الكل مرتبط بالكل   األيكولوجيا
التبذير اليوم يعين "ى البيئة ويتأثر هبا ومسئول عن النتائج، يؤثر عل

  ".النقص غدا
  كرامة اإلنسان، التسامح، الرتاهة، املسئولية  املدنيات

  .العالقات املتبادلة والتعامل املتبادل  علم االجتماع
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  تعلم للصف الثالث-اقتراح لتنظيم سلسلة وحدات تدريس
  للمدرسة الرمسية والرمسية الدينية اليهودية واملدرسة العربية والدرزية

  
  :فرضيات أولية لبناء السلسلة املقترحة يف النموذج

 التعلم يف الصف - املدنية تربز على امتداد سلسلة التدريس–املركبات االجتماعية . 1
 .الثالث

 نقطة االنطالق يف بناء السلسلة هي التالميذ وعالقاهتم املتبادلة مع جمموعات االنتماء .2
الصف، املدرسة، اجملتمع احمللي، وكذلك مدى مشاركتهم يف : اآلخذة باالتساع
 . العمل االجتماعي

يعطي املنهج أƵية لتعليم بعض احلقوق األساسية اليت يتمتع هبا كل من يعيش يف دولة . 3
 مبوازاة تعليم احلقوق وحتقيقها هناك تطرق إىل .حقوق الطفلائيل، ومنها إسر

 .الواجبات، وإىل قوانني السري، وتطبيق القوانني
يتمثل حتقيق القيم الدميقراطية عمليا يف تأدية جمتمع األوالد ملهامهم كمنظومة . 4

 .اجتماعية، ويف توزيع األدوار ومواجهة مظاهر العنف
لواسع على البيئة االجتماعية القريبة وتأديتها لوظائفها كمنظومة، يتم بعد التعرف ا. 5

كجزء من البيئة القريبة . التعرف على البيئة الطبيعية وعلى التغيريات اليت تطرأ عليها
 بوظائفها وباخلدمات -يتعرف التالميذ على املنظمات الرمسية اليت تنظم حياة اجملتمع

 .اليت تقدمها للسكان
ة اليت تتناول مواجهة التغيريات والرتاعات، وكذلك مواجهة الرغبات، والقيود الوحد. 6

 التعلم يف مراحل متقدمة وذلك لعدة –والتفضيالت، أُدجمت مع سلسلة التدريس 
 :أسباب

  ألهنا تتطلب مستوى تفكري عالياً نسبياً  . أ
 تتطلب معرفة متراكمة  . ب
 منية طويلةاحلاجة إىل تطبيق للتصرفات على امتداد فترة ز  .جـ

  .هذه كلها حتتاج إىل نضوج من قبل التالميذ  
هذه الوحدة تتيح جتربة . الوحدة اليت تتناول تاريخ البلدات يف البالد مقّدمة كوحدة منفصلة. 7

  .شعورية ولقاءă مع أفراد عائالت التالميذ ومع عناصر خمتلفة من اجملتمع احمللي
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  الصف الثالث التعلّم  يف -منوذج ملبىن سلسلة التدريس
  للمدرسة الرمسية والرمسية الدينية اليهودية واملدرسة العربية والدرزية

  
لكي نالحȘ احملاور اليت أخذت منها املودوالت والبنود ذات الصلة، طُبع كل حمور بلون 

    :خمتلف كما هو مبني فيما يلي
  مفتاح للمحاور الثالثة

                    العيش يف بيئات متغرية
                حنن مواطنون يف دولة إسرائيل    

                    عائالت وبلدات يف تاريخ البالد
  

  :1 تعلم –وحدة تدريس 
   السلوȫ يف جمموعات االنتماء، من حنن؟ –أنا وȡريي 

  -السلوك يف جمموعات االنتماء •
اختاذ القرارات وتنفيذها دون  •

  استخدام العنف

  1.1 البند
  2.3 -2.2 البنود

  املودولة ب
  املودولة أ

  
  :2 تعلم –وحدة تدريس 

  حقوق وواجبات كل من يعيش يف دولة إسرائيل
 من هم اآلخرون يف دولة إسرائيل؟ •
 .املشترك بني املواطنني يف دولة إسرائيل •
احلقوق اليت يتمتع هبا كل إنسان يعيش يف  •

 إسرائيل 
 حقوق الطفل •
  . واجبات كل من يعيش يف دولة إسرائيل •

  1.1 بندال
  )جزئي( 2.3 البند
  2.1 البند

  
  3.7 -3.1 البنود
  2.2 البند

  املودولة ب
  املودولة ب
  املودولة ب

  
  املودولة أ 
  املودولة ب
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  :3  تعلم–وحدة تدريس 
  منظومات اجتماعية يف املدرسة

 جمتمع األوالد كمنظومة اجتماعية •
 اتفاقات، أنظمة، تعليمات، وقوانني •
 الفرد والبيئةعالقات متبادلة بني  •
  تطوع األوالد يف املدرسة واجملتمع احمللي •

  1.3 البند
  3.5 -3.1 البنود
  2.6 -2.1 البنود

4.4  

  هاملودولة 
  املودولة د
  املودولة ج

  هاملودولة 
  

  :4 تعلم -وحدة تدريس
    احملافظة على القوانني يف بيئة حياة التالميذ  

 قوانني السري •
  تطبيقهاما اهلدف من القوانني؟ وجودها و •

  1.2 -1.1 البنود
  2.3 -2.2 البنود

  املودولة د
  املودولة د

  
   :5  تعلم–وحدة تدريس 

  العالقات املتبادلة بني التنظيمات الرمسية والسكان يف احمليط القريب
 ظواهر يف البيئة يف سياق املشهد املبين •
 منظمات رمسية تنظم حياة اجملتمع •
حقوق وواجبات متلقي اخلدمة  •

   ا وقدرهتم على التأثريومقدميه

  1.6 -1.5 البنود
  2.3 -2.1 البنود

  
  2.10 -2.7 البنود

   املودولة أ
  هاملودولة 

  
  هاملودولة

  
  :6  تعلم–وحدة تدريس 

  مواجهة التغيريات، واملشاكل واخلالفات  يف بيئيت احلياة 
  )الطبيعية واالجتماعية(
 تغيريات يف منطقة السكن القريبة •
 واملشاكل اليت تنجم مواجهة التغيريات •

 عنها
مواجهة املشاكل واخلالفات بني  •

  اجملموعات املختلفة

  1.7 -1.6البنود 
  3.6 -3.1البنود 
  1.8-1.7، 1.3البنود 
  2.10 -2.7البنود 

  على الترتيب

  املودولة ب
  املودولة ب

  
  املودولة ج
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  : 7 تعلم –وحدة تدريس 
  السلوȫ يف اجملال االقتصادي واالجتماعي

   الرغبات، القيود، والتفضيالتمواجهة •
كيف يليق السلوك يف بيئات التالميذ  •

   احلياتية؟

  1.5 -1.1 البنود
  2.6 -2.1 البنود

  على الترتيب

  املودولة ج
  املودولة و

  
  :8  تعلم–وحدة تدريس 

 عائالت وبلدات عربية يف مرآة تاريخ البالد: املسار أ 
  يخ البالدعائالت وبلدات درزية يف مرآة تار -املسار ب

  قصص وشهادات عن منط احلياة يف بلدة التالميذ يف فترة احلكم العثماين
تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ يف  •

 Ÿالوسط العر 
تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ يف  •

 الوسط الدرزي 

  1.16 -1.1البنود 
  

  1.14 -1.1البنود 

  املودولة ب
  

  املودولة ب

  
  :8  تعلم–وحدة تدريس 

 عائالت وبلدات يهودية يف مرآة تاريخ البالد: املسار جـ 
 اهلجرات إىل البالد وإقامة الدولة
  يف القصص، والغناء والعمل الفين

قصص عائالت متثل تاريخ االستيطان يف  •
البالد على امتداد فترة زمنية طويلة 

 )استمرارية وجتديد(
 )ملحق(يف الغناء واإلبداع الفين  •
 امة دولة إسرائيلقصص إق •
قصص مواقع يف البالد وصلتها  •

 باهلجرات وإقامة الدولة

  1.5 -1.1البنود 
  
  

  مع املالءمة 
  2.3 -2.1البنود 

  على الترتيب

  املودولة ب
  
  

  هاملودولة 
  املودولة ب
  املودولة د
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  مية للصف الثالثيفعاليات تعلإىل  تعلم -ترمجة وحدة تدريس 
   للمدارس العربيةأمسار 
   للمدارس الدرزيةبر مسا

  

  :8 م تعل-وحدة تدريس 
   العثمانيةالفترةاحلياة يف بلدة التالميذ يف منط قصص وشهادات حول 

  . أيضا البدوية  يف البلداتملدارسلتالميذ ا التعلم هذه اقتراحات -تعرض يف وحدة التدريس
ى بنود حيتوي كل فصل علو ،فصولإىل أربعة  التعلم هذه  - التدريستقسم وحدة. أ

 .تفصل فيها اقتراحات لفعاليات تعليمية
  

  :يةثانوبنود اىل فصول وإىل فيما يلي تفصيل الوحدة 
  امساء البنود يف الفصل  اسم الفصل يف الوحدة

متوفرة معلومات سابقة إىل  التطرق - البلدةماضي . 1  بلدتنا يف املاضي. 1
  لدى التالميذ؛

أو  كانت قرية  سواء، مركز البلدةيف القيام جبولة .2
  مدينة؛

معاجلة املعلومات اليت مجعت : خصائص مركز البلدة. 3
  .يف اجلولة واملشاهدة

  .البدويةبلدات  يف ال- هيا جولة يف مصادر امل.4
 معاجلة املعلومات اليت - تنقل القبيلة مميزات حيز .5

  مجعت يف اجلولة واملشاهدة
  ! مجع معلومات- .قصص من املاضي. 1  منط احلياة يف املاضي . 2

   معاجلة املعلومات وتنظيمها؛-"  البلدةكتاب". 2
  . منط احلياة يف املاضي ومنط احلياة اليوم.3

تنظيم احلياة يف البلدة . 3
  ة العثمانيةفتريف ال

 19واخر القرن الـ أعند ( االجتماعي يف البلدة املبىن. 1
  )20 بداية الـ -

عربية، (القرى اجملاورة . 4
  )ة، يهوديةدرزي

  ؛املدينة احلياة يف - احلياة يف القرية . 1
   االستيطان اجلديد-  اجلريان اليهود .2



 219      
 

  .للتقييميف هناية كل فصل تقترح فعاليات . ب
تعرض . ا منها قسمأو هداف يف منهج التعليم أل من الفصول بعض افصل كل يعكس. ج

  .هبذا الفصل ذات الصلة األهداف يف هناية كل فصل قائمة حتتوي على 
اشتقت من جماالت األسس  اليت م تعرض قائمة من  التعلّ-يف هناية وحدة التدريس . د

  .املعرفة
  

  عداد متهيديةإفعاليات 
تتناول الوحدة املعروضة فيما يلي فترة احلكم العثماين يف البالد قبل زهاء قرن من . 1

 الصفوف تالميذماين لدى ن املفهوم الزألتشكل صعوبة ما نظرا هذه الواقعة و. الزمن
ن يأخذ هذه املسألة أجيب على املعلم . من الثاين إىل الرابع ليس متطورا بصورة كافية

  . التعلم-التدريس ثناء تنظيمه لعملية أبعني االعتبار 
 إطارا يشكل  الذيتارخييال يف اجلانب اخللفية النظرية للمعلمنيتعتمد الوحدة على . 2

  ).301-273 الصفحات( فقط للتطرق
نعتمد يف هذه الوحدة، بصورة جزئية، على قصص شخصية ومعلومات تنتقل من جيل . 3

على معلومات كذلك ونعتمد .  الصف الثالثلتالميذجيب مالءمة القصص ، والخر
  .302 فحة من صاملراجعانظروا قائمة (ة من مصادر نظرية مستقا

عبية اليت تعطينا فكرة عن تنظيم واحلكايات الشاألمثال يقترح استعراض جمموعة من . 4
  .احلياة يف القرية يف السابق

تتيح البلدة واملشاهدة .  البلدةعليم تاريخ تعترب احد املقومات اهلامة يف تاجلولة التعليمية. 5
، وزيارة للمواقع الرئيسية يف األشخاص ملموسا ومشوقا مع ،رحياًص ،لقاءă مباشراً
 الذي يتم خارج الصف فعاليات حبثية  جلمع  التعليمكذلك يتيح. مركز البلدة

  .املعلومات واملعطيات بصورة منهجية
. تالميذاستعدادا مسبقا من قبل املعلمني والتتطلب  ةاملشاركة يف اجلولة واملشاهد     

  . من هذه املسودة224-222 ص 2بند , 1انظروا الفصل 
  .رخيية  التالبلدةيف نواة ا اجلولة كزتتر القرى واملدنيف     
 املدروسة يف الفترة نشطةمصادر املياه اليت كانت يف  اجلولة ركزتت  البدويةالبلداتيف     

  .4 البند 224، انظروا ص الشتاءيف فصل ط الرحال يف فصل الصيف وحماكن أويف 



  220 

طبقا   التالميذمنتجات تستعرض فيها ية نامة تعليميكبيئة ة التعليميالبيئةتنظيم ب يوصى. 6
  .التعليميةللفصول 
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   _________________________تفصيل الفعاليات
  بلدتنا يف املاضي:  1  األول الفصل

  لدى التالميذ متوفرة معلومات سابقة إىل  التطرق -ماضي البلدة . 1
 يف -عائلتهم معلومات حول البلدة يف املاضي  أفرادجيمع التالميذ من :  إعدادعملية  1.1

  :التطرق إليهاميكن أسئلة فيما يلي .  البالد احلكم العثماين يففترة
  مدينة؟أم هل كانت البلدة قرية  •
 ؟؟ ماذا كان فيهااحليز املبىن من حيث -  كان مبىن البلدة كيف •
 البيدر؟ت عني املاء؟ أين كانأين  •
 كان الديوان؟أين ؟ عبدكان املأين   •

  
  :ما يليإىل  االسئلة يف املدارس البدوية تتطرق

 ن القبيلة؟ين كانت تسكأ •
 تنقلوا؟ كيف متثل ذلك يف منط احلياة اليومي؟ املومسي؟ أينهل كانوا بدوا رحال؟ إىل  •
 ي مصادر للمياه توفرت هناك؟أ •
 ين كان الديوان؟ ماذا حصل فيه؟أ •
  

  حمادثة االفتتاح 1.2
 تشكل .األسئلة سب حبعن القبيلة البدوية أو  ،يتحدث التالميذ عن البلدة يف املاضي . أ

 وكذلك ،و القبيلة البدويةأ تاريخ البلدة عن الستمرار التعلم  أساسا املعلومات هذه
  .تطور الحقات ةتعليميبيئة كتمهيد لبناء 

يف املنطقة القدمية من البلدة؟  األماكنَمن مŇن التالميذ قام بزيارة : مثلأسئلة  تطرح. ب
  وماذا يوجد هناك اليوم؟

ه، عملوا في أو املاضيسكنوا املكان يف ذين شخاص الألذا عرف التالميذ بعض ا  إ
 يوجهون. ُيقترح أن يتحدثوا معهم، وجيمعوا املعلومات، ويقصوها داخل الصف

شخاص الذين أل أين كانوا يسكنون؟ ماذا كان يف املكان؟ من كان ا: مثلأسئلة
   هناك؟سكنوا
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و أ ،قة القدمية يف املنطاليومشخاص الذي يسكنون ألذا كان التالميذ يعرفون بعض ا  إ
: سئلة مثلأعلومات وان يسألوا املن جيمعوا أ و،ن يتحدثوا معهمأيقترح  ć،يعملون فيها

 من القرية؟ وما هي لنواةاي عمل يزاولون؟ ملاذا يف أين يعملون؟ وأين يسكنون؟ أ
  ؟احلسنات

  *ةالبلد نواة التعليم يف كزيتر  
 مثل ،مياه  التالميذ شاهد أو زار مصادرَمن مŇن: مثلأسئلة  تطرح يف املدارس البدوية. ج

توقفوا أو  ،القبيلة فيهاأفراد اليت كان يتنقل األماكن ؟ َمن مŇن التالميذ زار بركةو أبئر 
  ؟فصل الشتاء؟ ماذا يوجد هناكيف   أوعندها يف فصل الصيف 

  
  و املدينةأ القرية -البلدة نواة جولة يف . 2

 )يزالتنظيم من حيث احل(رة مباشرة على بنية البلدة  بصوالتلميذهتدف اجلولة إىل تعريف 
  .يف املاضي وإىل تفحص كيفية بنائها

اليوم  زال بعضها موجودا وما ، اجلولة يف بعض املواقع اليت متثل البلدة يف املاضيكزتتر   
 ،و زقاق منوذجيأ، شارع )ةو البئر املركزيأ العني( مصدر املياه عبد،امل: ، مثلأيضاً

  .احلكم العثماينفترة  يف أنشيءوذجي، مبىن عام مسكن من
  
  :ن للجولةواملعلماإلعداد الذي يقوم به . أ
  .ماكن اليت يتم اختيارهاألسب احبحيدد مسار اجلولة  •
 ولتنفيذ مهام فعالة من ، وجلمع املعلومات،ماكن املختارة خمطات للزيارةألتشكل ا •

ن حيدثوهم عن أشخاص بوسعهم أذ ن يكون يف انتظار التالميأيفضل . قبل التالميذ
 .سئلة التالميذأجابات عن إضافة إىل تقدمي إل وعما كان فيه، با،املكان يف املاضي

والد بني أل حبيث مير ا،جمموعاتإىل ه قسيميقترح تنظيم الصف وت. تنظيم الصف •
فراد ألحدى احملطات مع شخص حيكي إتلتقي كل جمموعة يف . احملطات املختلفة

 .ن املكان يف املاضياجملموعة ع
يف رشادهم وإ ،همتهممب همتعريفو ، اجلولةلتنظيم موافقة األهايل يفƵية أهناك  •

 .تنفيذها
                                                 

. الحقا4راجعوا البند :  للمدارس البدوية*  
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• Ņيشكل الفيلم . الل اجلولةخ تروىالقصص اليت  قي وتوث،ر هذه الفعاليةيقترح تصوب
 .ساسا الستمرارية التعليم يف الصفأ
  
  :őيئة التالميذ للجولة: ب
انظر البند أ (حتضر كل جمموعة .  جمموعاتيفجراء اجلولة إ قبيل سئلةأتوجيه  •

 وهبذه الطريقة حنصل على ،ثناء اجلولةأحدى احملطات يف إسئلة حول أ) أعالهر واملذك
 .سئلةألتشكيلة من ا

، مقطع من ادوات للكتابة، قرطاسية، كامريأ:  مالئمة للمشاهدةتنظيم معدات •
 . النواة- س للمنطقة القدميةسايف األو خمطط هيكلي للبلدة وأخريطة 

ذا مل تكن يف البلدة إ. ( على املخططأو  املنطقة القدƹة على خريطة البلدةتعيني •
 ).النواة ويشريون فيها إىل موقع ختطيطيةهل خريطة ألخريطة، يرسم ا

  
  :عداد ورقة للمشاهدةإ
  :اجلوانب بعȐ على املشاهدة كزتر
: مثال(قيمت عليها البلدة يف املاضي أُرض اليت ألليوم؛ االبلدة ابالنسبة إىل  النواةموقع  . 1

  ).و تلة، منحدر، سهلأمة جبل ق
، اكتظاȗ البيوت يف )العرض، الطول (كربمقياس ال:  شارع أو عمارةوصف . 2

الشارع، مسك اجلدران يف املبىن، شكل السطح، مواد البناء، الفتحات، الساحة، 
  .التبليط

  .استعماالت، مدى مالءمة املبىن لوظيفته: رع يف املاضيو الشاأوظيفة املبىن  . 3
إىل  املنطقة القدمية من البلدة وبالنسبة بالنسبة إىل و الشارع يف املاضيأموقع املبىن  . 4

  ).الطوبوغرافية (لتضاريسا
  ما هي املعلومات اليت حصلوا عليها Ɲصوص االسئلة اليت وجهوها يف حمطة معينة؟ . 5
  ما يعجبهم وما ال يعجبهم؟ وملاذا؟: نفسهمأ وجهة نظر التالميذ : شخصيموقف . 6
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  ):يف احملطات( الفعالية خالل اجلولة .ج

يقدر . هأبعادوا  يلمسيكو الشارع Ɲطوات لأ املبىن  أو طولن يقيس التالميذ عرضأيقترح 
مواد  ويتحسس التالميذ ،التالميذ مدى سهولة الوصول يف املاضي إىل االماكن املختلفة

ميارس . يتخيلوا كيف كانوا ميرون يف الشارع يف املاضيل ، عرب الفتحاتنويشاهد و،البناء
  .و الشارعأ كان السكان ميارسوهنا يف املاضي يف املبىن ةالتالميذ من خالل لعبة متثيلية فعالي

  
  معاجلة املعلومات اليت مجعت خالل اجلولة واملشاهدة- البلدة نواة خصائص .3

   جمموعاتيفمهمة 
حدى الطرق إمجعت يف كل من احملطات باليت  علوماتاملعطيات واملمجال إ ميكن 3.1

  -:التالية
وراق عمل لزوار املوقع مبرافقة صور أتعد كل جمموعة : وراق معلوماتأعداد إ . أ

  .و خمططاتأورسوم 
  . يف بيئة تعليمية تبىن يف الصفاستعراȏ املعلومات. ب
  .مع االلتفات إىل سطح األرضلبلدة  انواة ل بناء منوذج . ج
  

  : تقييم نواتج التعليم3.2
  . لتقييم نواتج التعليم باملشاركة مع التالميذحتديد معايري  . أ
  .مام التالميذأ  النواتجعرȏ. ب
  .سب املعايريحب، تقييم زمالء . ج
  
  . البدويةالبلدات  يف -املياه مصادر إىل جولة . 4
  هداف اجلولةأ

  : Ƶية يف منط حياة البدو الرحل مثلأماكن مركزية ذات أف بصورة مباشرة على التعر . 1
  ).يف الصيف، يف الشتاء( القبيلة نزول، مكان )بركةو أبئر (مصادر املياه 

  . احمليط الصحراوي-لمحيط اجلغرايف ل البدو مواجهةفهم طرق .  2
  
  :ن للجولةواملعلماإلعداد الذي يقوم به . أ
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 .ماكن اليت يتخذ قرار بشأهناألولة طبقا لحيدد مسار اجل •
 ولتنفيذ مهام فعالة من قبل ،علوماتامل وجلمع ،املختارة مكانا للزيارةاألماكن تشكل  •

 .التالميذ
جمموعات حبيث يقوم إىل الصف وتقسيمهم تالميذ قترح تنظيم ُي: تنظيم الصف •

 .علومات حول كل واحد من املواقعاملفرادها جبمع أ
 .يف اجلولة، وتعريفهم مبهمتهم، وإرشادهم يف تنفيذهااالهايل لتنظيم مرافقة  Ƶيةأهناك  •
 يشكل الفيلم . خالل اجلولةتروىيقترح تصوير الفعاليات وتوثيق القصص اليت  •

 .ساسا الستمرار التعلمأ
  
  التالميذ للجولةőيئة . ب
يتم احلصول وبذلك  ، حول املوقع الذي سيزورونه خالل اجلولةسئلةأ التالميذ Ʒضر •

 .على تشكيلة من االسئلة
 .، خريطة للمنطقةاداة كتابة، قرطاسية، كامريأ:  مالئمة للمشاهدةعداد معداتإ •
 .عداد ورقة للمشاهدةإ •

  .اجلولة واملشاهدةفيه  السنوي الذي جتري املوسملتاريخ وإىل اƵية لالشارة أهناك : مالحظة
  
  : التاليةيف اجلوانب املشاهدة كزتتر
  . بلدة التالميذبالنسبة إىلصادر املياه وموقع مناطق الترحال موقع م .1
  ).تالل، سهول، جداول ووديان وغريها: مثال(التركيب الطوبرغرايف للمنطقة  .2
  .يةالنباتات الرب .3
  ).طوله، عرضه(، شكله، حجمه )بئر، حفرة(وصف مصدر املياه : مصدر املياه .4
  ه؟غلولوا مصدر املياه واستكيف شّغ .5
  .رض وتركيبتها الطوبوغرافيةألر املياه يف منطقة الترحال بالنسبة ملعامل اين يقع مصدأ .6
 الشتاء؛ وصف أو   الصيف :حد فصول السنةأالقبيلة يف فيها  ترتل املنطقة اليت   .7

  .نسانإل انشاط؛ شهادات حول الرتولمنطقة 
  .املوقع وأسبابه .8
ئلة اليت سألوها يف سألاعن جابات إما هي املعلومات اليت حصل عليها التالميذ ك .9

 املوقع الذي زاروه؟ هل هذه املعلومات كافية؟ ملاذا؟
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  ثناء اجلولةأالفعالية . ج
 .سب التعليمات يف ورقة املشاهدةحبتنفيذ الفعالية  •
Ƶية مصدر املياه أ وحول ،االستماع إىل قصص حول طبيعة حياة الترحال لدى القبيلة •

 .بالنسبة لنمط احلياة
 ".يوم يف حياة القبيلة" لعبة متثيلية حياولون من خالهلا تقدمي يشارك التالميذ يف •

  
 معاجلة املعلومات اليت -خصائص منطقة الترحال اليت تتنقل فيها القبيلة . 5

  .مجعت يف اجلولة ويف املشاهدة
  يف جمموعاتمهمة 

  ياه مجال املعطيات واملعلومات اليت مجعوها خالل اجلولة بالنسبة ملصادر املإ ميكن 5.1
  .حدى الطرق التاليةإ بالرتولومناطق 

مرفقة ،حتضر كل جمموعة ورقة من املعلومات لزوار املوقع: وراق معلوماتأحتضري  . أ
  .و خمططاتأو رسوم أبصور 

  . يف الصيفيقيموهنا يت الة التعليميالبيئة يف استعراȏ املعلومات. ب
  . القبيلة ويصف مصادر املياه يصور منطقة الترحال اليت تتنقل فيهابناء منوذج . ج
  

  اقتراح لتقييم التعليم ونواƟه
  .ة مع التالميذكحتديد معايري لتقييم نواتج التعلم باملشار  . أ
  .مام التالميذأاستعراض النواتج . ب
  .سب املعايريحبتقييم الزمالء  . ج
  
   هبذا الفصلتصلةهداف املألا

   منهاو جزءأهداف اخلاصة ألا اسم الفصل يف الوحدة
  3.2البند : 3اهلدف   بلدتنا يف املاضي. 1

  6.4؛ 6.1البندان : 6اهلدف 
  7.1البند : 7اهلدف 
   10.5 ؛10.4؛ 10.3؛ 10.2؛ 10.1البنود : 10اهلدف 
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   احلياة يف املاضيمنط: 2 الثاين الفصل
  
   مجع معلومات-قصص من املاضي . 1

،  حول منط احلياة يف املاضي أساسا للتعليمستخدمتشكل القصص مصادر معلومات وت
   . تلك الفترةمتثلغراض ومستندات ووثائق وصور بأ ،القصصويؤتى، باإلضافة إىل 

  :مام التالميذأمكانيات الستعراض القصص إ بضعهناك 
  . قصصا حول احلياة يف املاضيتالميذ شخصيات تروي للتدعى: مكانية أإ
يقوم التالميذ بكتابة ( الصف تالميذمام أفراد عائالهتم أحيكي التالميذ قصص : مكانية بإ

  ).مام زمالئهمأنفسهم Ż يسردوهنا أهذه القصص ب
و يعيدون كتابة أ ، قصصا قرأوها يف مصادر مكتوبةتالميذحيكي املعلمون لل: جمكانية إ

  .هذه القصص ويطلبون من التالميذ مطالعتها
  
  : التاليةضوعات القصص يف القضايا واملوكّزتتر

البيتية، نظام املهن األعمال (و يف املدينة أو يف اخليام البدوية أليومية يف القرية احلياة ا
والصالة واألعياد اليومي، الشراء من السوق، فعاليات ونشاطات اجتماعية مثل املناسبات 

  ).و العالقات والتقاليدأ
  . االتفاقات والعقود، عادات الضيافة:العالقات بني الناس

 اإلنتاج أو تسويق األدوات ، الرزق، املوقع، العمال، مسرية العمل، نوع: مصادر الرزق
   كانت ومباذا استخدمت؟حيواناتأي : حيواناتجات، ملنتا

  ين تعلموا؟ من الذي علمهم؟ من تعلم؟ ماذا تعلموا وكيف؟أ: تربية
  ؟اين لعبوا؟ مباذا لعبوألعاب اليت مارسوها؟ ألما هي ا. والد يف ساعات الفراȟألاألعاب 

من ألق، الطقس، اازالرتاملاء، الصحة، ا: ، مثالمواجهتها طرقاملصاعب واملشاكل و
  .شخصيات من املاضيالشخصي، 

   . منط احلياة واملعتقدات واملاشيةصف تحكايات وأȡان
  
  و القبيلة البدوية، معاجلة املعلومات وتنظيمهاأ" كتاب البلدة". 2
  .قصة البلدة يف املاضي و كتابا حيكيأ لبوماأ حيضر التالميذ  .أ



  228 

مام أو سردوها أ بعض القصص اليت استمعوا اليها موضوعةخيتار التالميذ يف كل . ب
 يفخيتصروهنا ووخيلصوهنا املعلومات ذات الصلة،  التالميذ ميزج. زمالئهم يف الصف

  .مجل تعميمية
و أدوات أل اصوراً أو رمساتيعرض التالميذ إىل جانب القصص والتلخيصات . ج

  .غراض الباقية منذ ذلك احلنيألا
  . واملسائل اليت تعلموهااتعوسب املوضحب" كتاب البلدة "التالميذحيرر   .د
  
   اليوممنط احلياة احلياة يف املاضي ومنط. 3

  يف جمموعاتمهمة 
 مقارنة بني منط احلياة يف البلدة والقبيلة البدوية يف املاضي وبني منط احلياة يف يومنا هذا

  )ضي واحلاضريف املا(
  : مجع معلومات حول احلياة اليوم. أ
 .جل املقارنةأ من ضوعاتو املوأتقرر كل جمموعة بعض القضايا  •
 . اليت مت اختيارهااتعومناط احلياتية اليوم يف املوضألول احجيمع التالميذ معلومات  •

حص فراد العائلة وعرب التفأجتمع املعلومات من خالل مقابالت جيريها التالميذ مع 
 .جراء املقابلةإجل أيكتب التالميذ استمارة من . الدقيق

 
  :جمموعتنيإىل تقسيم التالميذ . ب
  . متثل احلياة اليوموالثانية متثل احلياة يف املاضي، وىلألا

 وقائعيقترح تسجيل ال.  نقاȇ ملقارنة منط احلياة يف املاضي ومنط احلياة اليومىجير
  لمقارنةاملطروحة خالل النقاȇ يف قائمة ل

غراض اليت كانوا يستعملوهنا يف األو دواتألزياء واأل بعض املالبس وا إحضاريقترح 
  .املاضي

   
  نقاȇ. ج
 ما هي التغيريات اليت طرأت على منط احلياة من ذلك احلني وحىت اليوم؟ •
 يامنا؟ ملاذا؟أن نصوهنا وحنافȘ عليها يف أما هي العادات القدمية اليت جيدر بنا  •
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  خلاصة هبذا الفصلهداف األا

   جزء منهاأو  ذات الصلة هداف ألا  اسم الفصل يف الوحدة
  3.1البند : 3اهلدف  اضي يف املة منط احليا. 1

  6.4؛  6.1البندان : 6اهلدف 
  10.5؛ 10.4؛ 10.3؛ 10.2؛ 10.1البنود : 10اهلدف 
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   احلكم العثماينيف فترة تنظيم احلياة يف البلدة : الفصل الثالث
  
  القبيلة البدويةأو  االجتماعي يف البلدة ملبىنا. 1

  ) مطلع القرن العشرين-واخر القرن التاسع عشر أ(  
  يف القبيلة أو  االجتماعي يف البلدة املبىنالتالميذ معلومات حول أمام  يعرض املعلمون 1.1

  .احلكم العثماين خالل البدوية 
. ـج. اإلداري التنظيم . ب. االجتماعيالتنظيم . أ: املعلومات ثالثة مركباتناول تت    

ن املركبات املذكورة إىل الشخصيات اليت ميتم التطرق يف كل .  الثقايف -التنظيم الديين
و أ سواء كان ذلك يف القرية ،اشغلت وظائف هامة وإىل العالقات بينها وبني السكان

  .و القبيلة البدويةأاملدينة 
  :لثالثةنورد فيما يلي تفصيال للمركبات ا   
  
  التنظيم االجتماعي. أ

  يف القرية واملدينة
 .رئيس احلمولة ووظائفه:  احلمولةمبىن •
 .العائالت اليت تركب احلمولة والعالقة فيما بينها •

  *يف البلدات البدوية
 .بنية القبائل اليت تركب العشرية •
 ).2انظروا الفصل (وظائف النساء ومكانتهن يف العائلة، وظيفة االوالد  •
  

  جلميع البلداتعام 
 .مكانة املسنني يف اجملتمع، وظائفهم وتأثريهم عليه •
 .وظيفة النساء يف اجملتمع •

  
   التنظيم االداري. ب
 ).العثمانية(دارية مع السلطة املركزية إلالعالقات ا •
 .تعيني املختار ووظائفه •

                                                 
، من تطوير مرآز المناهج التعليمية،  نتعرف على البدو في الصحراء :في مدارس البلدات البدوية  يمكن االستعانة بالمجموعة *

 ).باللغة العربية (1996، )باللغة العبرية (1994رة التربية والثقافة والرياضة، إصدار معالوت، القدس، وزا
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ل تسديد الضرائب، جتنيد الرجا: واجبات فرضتها السلطة على السكان، مثل          
  .للجيش، حظر البناء بدون احلصول على رخصة من السلطة

 نظرة السكان للسلطة العثمانية؟ •
  
  الثقايف -التنظيم الديين . ج
 ).مام، الكاهنإلا(وظائف رجاالت الدين  •
 .مكانة املعلمني يف اجملتمع ووظائفهم •
بيب الط: خرى يف القرية او املدينة او العشرية او القبيلة مثلألوظائف اأصحاب ال •

 .الشعƑ، راوي القصص، الشاعر وغريهم
قصص املسنني الذين يلتقون مع : ميكن استخالص املعلومات من مصادر خمتلفة، مثل

فراد عائالهتم؛ قصص ومصادر أالتالميذ وحيكون هلم القصص؛ املسنني الذين مسعوا من 
  ).302  صاملراجعانظروا قائمة (مكتوبة 

    . أعالهاملفصلة الوظائف حول أصحابرائجة  وحكايات كانت لمثاإدماج أميكن 
  مهمة يف جمموعات

  . آنفات اليت عرضاتعوسب املوضحبجمموعات إىل  يقسم الصف 1.2
ا    Ż تعكف على معاجلتها، اختارهتة اليتجتمع كل فرقة معلومات حول املوضوع     

  .مثال شعبية وقصص مشوقة ومثريةأرفاق صور وإحيبذ . وتلخصها
مام الصف ألتالميذ يف اجملموعة كيفية عرض املعلومات اليت مجعوها وفحصوها  يقرر ا1.3

و أو اللوح على احلائط أو من خالل االستعراض البصري أميكن متثيل ذلك مسرحيا (
  ).و شريط فيديوأعرب صحيفة 

  
  مهمة صفية

ة التالية سئلأل إىل ا، يتطرق التالميذ، بعد استعراض املعلومات من قبل مجيع اجملموعات1.4
  :و إىل جزء منهاأ
 الوظائف الذين عاشوا يف ، حبسب العرض، عن أصحابن نتعلمأن نفهم وأماذا ميكن . أ

  .املاضي
 .نهممن عّي •
  ؟ماذا تشمل مسؤوليتهممن و •
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 ماذا كانت وظيفتهم؟ كيف أدوها؟ •
 و حكايات مالئمة للوظيفة؟أمثال شعبية أأي  •
داخل احلمولة يف :  العالقاتعنالعرض، سب حبن نتعلم، أن نفهم وأماذا ميكن . ب

  و القبيلة البدوية؟ وكذلك بني السكان والسلطة العثمانية؟أالعشرية 
  

 وبني ، الوظائف اليومأصحابالوظائف من املاضي وأصحاب  يقارن التالميذ بني 1.5
  .نظام احلياة يف ذلك احلني واليوم

  
  :منوذج للمقارنة

 هي الوظائف اليت بقيت منها حىت يومنا هذا؟  وما،أي وظائف كانت يف ذلك احلني •
  ماذا تغري يف هذه الوظيفة أو تلك؟

  موجودة اليوم؟ ملاذا؟وƁ تعدأي وظائف كانت يف ذلك احلني  •
  

ما هي الوظيفة اليت كنتم ترȡبون  -لو كنتم تعيشون يف تلك الفترة : يسأل التالميذ 1.6
  يف تأديتها؟ ملاذا؟

  
   هبذا الفصل ذات الصلةهداف ألقائمة ا

   جزء منهاأو  ذات الصلةاالهداف   اسم الفصل يف الوحدة
تنظيم احلياة يف البلدة . 3

  احلكم التركيخالل
  4.1البند : 4اهلدف 
   6.4؛  6.1البندان : 6 اهلدف
  10.5؛ 10.4؛ 10.3؛ 10.2؛ 10.1البنود : 10اهلدف 
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  ، اليهوديةالعربية، الدرزية –البلدات اجملاورة : الفصــل الرابع
  
    * احلياة يف املدينة- احلياة يف القرية . 1

وقد .  هذا ما كان يف املاضي وهو ما بقي حىت يومنا،ختتلف حياة املدينة عن حياة القرية
  .ىالقرعاȇ معظم السكان العرب يف املاضي يف 
  :الفوارق البارزة واخلاصة هبذا الفصل هي

  : يف مصادر الرزق. أ
 سكان املدينةوقد زاول معظم . زراعة العائلية التقليدية واعتاشوا منها يف الالقرويونعمل 

  . وكان هناك من عمل يف الزراعة،احلرف والتجارة فيما عمل بعضهم يف تقدمي اخلدمات
  .منط احلياة والعاداتويف اللباس . ب
  

االنكشاف على تشكيلة من مصادر املعلومات حول احلياة يف القرية واحلياة يف  1.1
جل الوقوف على الفارق بني احلياة يف القرية واحلياة يف املدينة يف تلك أ من  .ملدينةا

مام التالميذ أتركز املعلومات املستعرضة . مام التالميذ معلومات منوعةأ تعرض الفترة
فرص العمل والرزق، لباس السكان، منط احلياة : ساس على املفاهيم التاليةألايف 

  . تالميذ يف الصفخرى يقررها الأوخصائص 
 للتالميذ،  تالءمشروح خطية أو مثال الشعبية أل القصص وا: مصادر معلومات مثل    

 مسنني يف أشخاصجراء مقابالت مع إحد املصادر اهلامة للمعلومات هو أ. صورأو 
  .البلدة

  .سب املعايري اليت ذكرت آنفاحب بني احلياة يف القرية واحلياة يف املدينة، مقارنة 1.2
  لالطالع على ما .  وظيفة السوق يف العالقات اليت تربط سكان القرى بسكان املدن1.3

 .الحقا 1.6 انظروا بند املدارس البدويةجيري يف 
  
 ، إذساس يف التجارةألايف  وقد متثلت ،قيمت عالقات ما بني سكان املدن وسكان القرىأ
مس أدوات كانوا بأنتوجات ومبهم د القرويون املدنيني باحملصول الزراعي وتقايضوا معزّو

                                                 
     الحكمفي المدن المختلطةبئر السبع، الرملة، اللد، شفاعمرو، عكا، بيسان، الناصرة، :  هي الحكم العثمانيخاللالمدن العربية    *

.القدس، حيفا، صفد، طبريا ويافا: هي) عربية ويهودية (العثماني        
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يف األسواق  مل يتبادلوا .سواقألرجح يف األ وقد متت العالقات التجارية على ا،هايلإاحلاجة 
   .وغريهاقاموا عالقات اجتماعية أيضا، وأخبار واملعلومات ألمنا اإ و،البضائع والسلع فحسب

 بني السكان القرويني تبادل الفائدةيف  وصف الفعاليات اليت حصلت يف السوقتركز ي
  .واملدنيني

  
  : الوصف يف املسائل التاليةكزرتي
 سواق؟أل كانت ا ينأ •
 حضروها وباعوها يف السوق؟أشياء اليت أل وصل القرويون؟ ما هي اأين من  •
 ما هي السلع اليت باعها التجار املدنيون؟ •
  يف السوق؟ّيز كيف كان تنظيم احل •
 كيف متت العملية التجارية؟ •
 ضافة إىل التجارية؟إلل يف السوق باماذا حص •
  

 سئلة ألتشكل ا: ميثل التالميذ مسرحية تتحدث عن يوم يف السوق: دوارألعبة  1.4
  .دوارألللعبة اساسا أاملذكورة آنفا 

 .قيمت بني القرويني واملدنينيأح وظيفة السوق Ɲصوص العالقات اليت توضŉ: مجاليةإحمادثة  1.5
  

  نتائجهاقتراح لتقييم التعلم و
  :سكن فيهأل فما هو املكان الذي كنت اختاره ،لو عشت يف املاضي. 1

  يف القرية؟ ما هو تعليل التفضيل؟أم  يف املدينة . أ
  ؟اآلخر  العيش يف املكان  رغبأملاذا ال . ب
  

   وظيفة السوق يف العالقات الداخلية بني البدو من خمتلف العشائر والقبائل1.6
 السوق ت شكل، وقدئل والعشائر البدوية يف النقب عالقات خمتلفةقيمت بني خمتلف القباأ

  .عالقات جتاريةقاموا أ اوهب يف مدينة بئر السبع ملتقى هاما للبدو يف النقب ةاملركزي
، إليهااليت كان البدو حباجة  دواتأليف السوق مت بيع وشراء وتبادل املنتجات وا

  ".خباراأل" ورواد السوق اآلراء إىل تبادل ضافةإلبا
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  : االسئلة التاليةيف يف السوق تيتركز وصف الفعاليات اليت حدث
   السوق؟تيف أي مكان كان •
 و تبادهلا يف السوق؟أما هي املنتجات اليت مت بيعها  •
  يف السوق؟ّيزكيف كان تنظيم احل •
 من باع؟ من اشترى؟ كيف متت العملية التجارية؟ •
 لتجارة؟إىل اضافة إلماذا حصل يف السوق با •
  

سئلة الواردة آنفا ألتشكل ا. والد مسرحية حول يوم يف السوقأل اƹثل: دوارألعبة  1.7
  .دوارألساسا للعبة اأ

  : مجاليةإ حمادثة 1.8
  .وظيفة السوق يف العالقات بني خمتلف العشائر والقبائل البدوية. أ
  ملاضي؟ يف االيت كانت يف بئر السبع اليوم عن السوق ةتلف السوق البدويختمباذا . ب

  
   االستيطان اجلديد-اجلريان اليهود . 2

حناء املعمورة إىل البالد، وقد ابتاعوا أيف هناية القرن التاسع عشر هاجر يهود من شىت 
  .قاموا بلدات جديدة وال سيما قرى زراعيةأ و،صحاهباأراضي من أ

  
  ƶاد القرى الزراعية على خريطة املنطقةإ 2.1

اليهود الذين استوطنوا مناطق خمتلفة يف البالد يف تلك من أجل التعرف على اجلريان 
 قائمة انظروا .احلقبة، يبحث التالميذ يف خريطة املنطقة عن البلدات القريبة منهم

  *البلدات اليهودية يف هذه الفترة
 تتركز. هاعن معلومات نحدى القرى الزراعية وجيمعوإخيتار التالميذ : مجع معلومات 2.2

  :سئلة التاليةأليف ااملعلومات 

                                                 
   المطلة؛ يسود همعاله، روش بينه، آفار تافور، بات شلومو، زخرون :قرى زراعية - الحكم العثماني خاللقيمت أ بلدات يهودية    *

          . تل ابيب: مدينةيعكوف، آرآور، الخضيرة، آفار سابا، بيتح تكفا، ريشون لتسيون، نس تسيونه، غديره، مزآيرت باتيا،       
.دغانياأ، مرحافية: مجموعات        
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 ماذا كانت دوافعهم للهجرة إىل البالد واالستيطان فيها؟ مىت األوائل؟من كان 
راضي وكيف كان ألوصلوا؟ ماذا كان يف املكان الذي وصلوا اليه؟ ممن اشتروا ا
  .منط احلياة؟ كيف كانت العالقات بينهم وبني اجلريان العرب

  
  :شكالأ يف املوشافا بعدة ميكن مجع املعلومات حول االستيطان اليهودي

  . األوائل السكانعن اجملاورة للحصول على معلومات التوجه للبلدة •
لفت يف البلدات، موسوعات أُكتب : يف مصادر مكتوبة، مثل عن املعلومات البحث •

 . كتب صور،مفهرسة ملعرفة البالد
 .نترنتإل يف مواقع اعلوماتاملن عالبحث  •

  

  ليهود نوع العالقات بني العرب وا2.3
  :تركيز املعلومات

 حول العالقات بني العرب واليهود الذين استوطنوا وعاشوا يف  املعلوماتتركيز  . أ
  . على التالميذ ملطالعتهاهاطباعتها وعرضو ،املنطقة يف تلك الفترة

  .ون، تنافس، صراعامساعدة، تع: سب معايري يتم اختاذ قرار بشأهناحب تصنيف املعلومات . ب
 نفعل من أن نفعل من أجل تغيري العالقات السيئة؟ ماذا ميكن أن ماذ ميكن : مناقشة .جـ

   بني العرب واليهود يف البالد؟الطيبة أجل تنمية وتعزيز العالقات
 من أعمال أدبية خمتلفة حول العالقات بني العرب واليهود أو الدروز  قصصإحضار   . د

عن  وت، حصليت حدث عن املشاكل الحيبذ الت. عنهايف الفترة اليت يتعلم التالميذ 
  .أعماهلاحول الشخصيات وو احللول اليت مت اختيارها

  

  هداف ذات الصلة هبذا الفصلألا
  االهداف اخلاصة أو جزء منها  اسم الفصل يف الوحدة

 جريانبلدات . 4
 )، عربية، درزيةيهودية(

  2.2؛  2.1البندان : 2اهلدف
  6.4؛  6.1البندان : 6اهلدف
  10.5؛ 10.4؛ 10.3؛ 12.2؛ 10.1 البنود :10اهلدف 

  



 237      
 

  هذهعلم  الت–قائمة لوحدة التدريس 
  

  األسس  جماالت املعرفة
هوية، انتماء، فترة، مواقع، صلة باملاضي، منط حياة،   التاريخ

، احلق يف سرد ة مشتركةموروث ثقايف وحضاري، ذاكر
القصة، قيادة، استمرارية، تعايش، مصادر تارخيية، 

  .خمتلفة، شكل البلدة، تارخيهاوجهات نظر 
  ّيز احمليط واحل،، املوقعّيزتنظيم احل  اجلغرافيا
  انتاج منتجات  االقتصاد

  العالقات املتبادلة، املنظومات االجتماعية  علم االجتماع
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   تعلم إىل فعاليات تعليمية للصف الثالث–ترمجة وحدة تدريس 
  اليهودية-درسة الرمسية الدينيةاملسار جـ للمدرسة الرمسية وامل

   
  8 تعلم -وحدة تدريس

اهلجرات إىل البالد وإقامة الدولة يف القصة والغناء واإلبداع الفين 
  للمدارس اليهودية

يتألف كل فصل من بنود .  التعلم هذه إىل ثالثة فصول-تنقسم وحدة التدريس. أ
    . فُّصلت فيها االقتراحات للفعاليات التدريسية

 :لي الوحدة مفصلة إىل فصول وبنود ثانويةفيما ي
  أمساء البنود يف الفصل  اسم الفصل يف الوحدة

يهاجرون إىل البالد . 1
    ويستوطنون فيها

عن اهلجرة إىل البالد وعن االستيطان فيها   .1
   مجع معلومات؛-من قصص أفراد العائلة

معاجلة املعلومات اليت مجعت من قصص   .2
 أفراد العائلة؛

التعبري عن الفترات واهلجرات بواسطة  .3
  الغناء واإلبداع الفين؛

املقارنة بني اهلجرات يف سياق مساƵتها  . 4
حبسب القصص  وللدولة للبالد

  .واألوصاف
 – أنواع العالقات بني اليهود والعرب  .5

  .فحص املعلومات اليت مجعت
  قصص عن إقامة دولة إسرائيل. 2

  
  مدلول يوم االستقالل؛ . 1
. 1948عائالت التالميذ يف أحداث حرب  . 2

قصص مواقع يف البلدة ويف . 3
البيئة القريبة، وصلتها 
  باهلجرات وإقامة الدولة

جولة يف موقع واحد له عالقة باهلجرات،  . 1
 وجولة يف موقع له عالقة بإقامة الدولة؛ 

  .إمجال الزيارة يف املوقع . 2
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  .وردت اقتراحات للتقييميف هناية كل فصل من الفصول أ. ب
  .يف هناية كل فصل من الفصول ُيعرض جدول فيه األهداف ذات الصلة بالفصل. ج

  .     يعكس كل فصل من الفصول عددا من أهداف منهج التعليم أو أجزاء منها
   تعلّم ذُكرت قائمة األسس املشتقة من جماالت    -يف هناية كل فصل تدريس. د

  .      املعرفة
  

  حتضري متهيديةأعمال 
ُيعتمد يف هذه الوحدة على قصص شخصية ألفراد عائالت التالميذ، تستند إىل 

  .الذاكرة الشخصية
مع ذلك، جيب مالءمة . جيب قبول هذه القصص الشخصية وتناوهلا باالحترام الالئق

. القصص للتالميذ يف الصف الثالث، واالمتناع عن املبالغة واملّس Ɲصوصيات الفرد
 تعترب إطار تناول فقط للمعلمني بنظرة تارخيية اخللفية النظريةلوحدة إىل تستند ا

  )301-273انظروا الصفحات (
 يف هذا النموذج على قصص شخصية ألفراد العائلة عن هجرهتم الفصل األوليركّز 

  . إىل البالد وعن استيطاهنم فيها
 حبسب ميذمسح لسنوات هجرة عائالت التالمن أجل ذلك نقترح أن ُيعمل   .1

. البالد اليت جاءوا منها وفحص متثيل كل الفترات واهلجرات يف هذا املسح
 .يوصى بإعطاء مثال واحد أو مثالني من كل عائلة للتالميذ

، يأيت املعلمون بقصص متثلها من إذا Ɓ يوجد متثيل للهجرات اليت ذكرت    
دب أو كتب تدريس، صحافة تلك الفترة، فصول األ: مصادر أخرى، مثل

  .جمموعات كتبت عن تلك الفترة
  :لقاء مؤثر مع  أشخاص أو وسائل أخرى . 2

نقترح دعوة أفراد عائلة لكي يقصوا على التالميذ قصتهم الشخصية كممثلة . أ
 .1948للفترة وحلرب 

ميكن دعوة أشخاص من بلدات جماورة، هلم عالقة بإحدى فترات تاريخ . ب
 . على التالميذ قصتهم الشخصيةاالستيطان يف البالد، لكي يقصوا
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مثل هذه . ميكن إحضار أشرطة تسجيل وأشرطة فيديو تعترب توثيقا للفترة. ج
األشرطة ميكن احلصول عليها من املراكز التربوية، والتلفزيون التربوي، أو 

 .البلدات اليت انتجتها بنفسها
ت إىل البالد بالصور  تعرض فيها مزايا الفترات واهلجراتنظيم بيئة تعليمية متطورة. 3

واألغاين وباألدوات، وبكل ما يصف املقيمني يف البالد والقادمني إليها يف 
 .الفترات املذكورة يف قصص أفراد العائالت

يعني املعلمون يف البلدة، أو يف البيئة القريبة، بضعة مواقع هلا صلة بالفترات . 4
 .اليت تعلم لكي يتجّولوا فيها

ومع ذلك ميكن . الوحدة قبيل االحتفال بيوم االستقالليوصى بتعليم هذه . 5
 . يف موعد آخر أيضا1تعليم الفصل 

 املطلوبة التخطيط هلذه الوحدة ƶب أن يتضمن ويتعهد الكفاءات اللغوية. 6
 .لكتابة وحترير قصص شخصية، حترير كتاب، نشر



 241      
 

  __________________________الفعاليات املقترحة 
   للمدارس اليهودية- إىل البالد ويستوطنون فيهايهاجرون: 1الفصل 

  اإلمكانية األوىل
تتناول هذه اإلمكانية احلالة اليت يوجد فيها يف الصف متثيل جلميع الفترات واهلجرات 

  .301-273الصفحات املفّصلة يف اخللفية النظرية للمعلمني، يف املسار أ، 
رات جيب التوجه إىل اإلمكانية إذا مل يوجد يف الصف متثيل هلذه الفترات أو اهلج

  . وإدماج االقتراحني244الثانية، املقترحة على صفحة 
 مجع -عن اهلجرة إىل البالد وعن االستيطان فيها من قصص أفراد العائلة. 1

 .معلومات
  مهمة فردية

حيضر التالميذ من أفراد عائالهتم جتميعة خمتارة من القصص والصور والوثائق 
مبا يتناسب مع (جرة إىل البالد، واحلياة فيها يف الفترة األوىل والشهادات حول اهل

  ).301-273الصفحات (املضامني املفّصلة يف اخللفية النظرية للمعلمني بنظرة تارخيية 
  :فيما يلي أمثلة السئلة تساعد يف مجع املعلومات

  َمن مŇن أفراد العائلة هاجر إىل  البالد؟ . أ
فترة احلكم العثماين، فترة االنتداب الربيطاين، (وقت؟ من حكم البالد يف ذلك ال   

  )بعد قيام دولة إسرائيل
كم كانت أعمارهم عندما هاجروا ؟ من أي البالد هاجروا؟ يف أي سنة؟ 

  ملاذا هاجروا إىل البالد؟
أين استوطن املهاجرون أو سكنوا يف بداية استقرارهم يف البالد؟ هل أقاموا . ب

موا إىل مستوطنة قائمة؟ ماذا كان يف املكان الذي مستوطنة جديدة أم انض
  وصلوا إليه؟ من سكن فيه؟ 

؛ )قصص وأوصاف شخصية حول شكل االستيطان(ماذا كان نوع االستيطان     
ماذا اشتغلوا؟ أين اشتروا حاجياهتم؟ أين تعلم : كيف عاشوا يف املستوطنة

جتماعية؟ ما هي األوالد؟ كيف احتفلوا باألعياد؟ كيف انتظمت احلياة اال
املاء، العمل، األمن، : املشاكل الرئيسية اليت واجهتهم يف املستوطنات؟ مثل

  املناǷ، أو غريها؟
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من عاȇ يف احمليط القريب من املستوطنة؟ كيف كانت العالقات مع . ج
  ؟)مع اليهود، مع العرب(السكان يف احمليط 

  
  التمعاجلة املعلومات اليت مجعت من قصص أفراد العائ. 2

  مهمة مجاعية
 القصص والصور حبسب فترات احلكم يف البالد، أو اهلجرات حبسب تصنيف  . أ

 .سنوات اهلجرة
 . التالميذ كل هجرة من اهلجرات أو الفترة بلون معني أو بعالمة معينة ƹيز . ب
  وفق  (فترة معينةما وجوه الشبه واالختالف بني أوصاف املهاجرين يف : املقارنة. ج

 ).البنود أعاله
 بالنسبة لنمط احلياة ومزايا اهلجرة إىل البالد يف استخالص النتائج والتعميم  . د

بطاقة هوية، منشورات، تقرير : الفترة اليت حبثت، وعرضها عن طريق مستند مثل
 .صحفي؛ أغنية؛ عارضة

 .منتجات التالميذ ُتعَرض يف البيئة التدريسية اليت تبىن أثناء الدراسة. ه
  *كون وفق معايري حتدد يف الصف يتقييم هذه املنتجات

  
   للمدارس اليهودية–متثيل الفترات واهلجرات يف الغناء واإلبداع الفين . 3
 ).الكلمات واللحن(تعليم أغانň متثل هذه الفترات أو اهلجرات   . أ
 .التعرف على أعمال فنية متثل الفترات أو اهلجرات  . ب
 .فعالية ابداعية للتالميذ يف سياق التعبري الفين .ج

عائالت وبلدات ، يف حمور  امللحق-املودولة هـ انظروا تفصيل األسئلة يف 
  ).165 -164الصفحات  (يف تاريخ البلدات يف البالد يهودية
  

من حيث مساƵتها للبالد والدولة Ɯسب القصص  املقارنة بني اهلجرات. 4
  .واألوصاف

                                                 
 264انظروا التطرق إلى التقييم في هذه الوحدة صفحة  *
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  مهمة صفية
  مشترك للتالميذ وأولياء أمورهمعرȏ مؤثر  . أ

موعات التالميذ أمام تالميذ الصف وأولياء األمور املعلومات اليت تعرض جم  
  .مجعوها عن املهاجرين إىل البالد يف الفترات املذكورة

استعدادا للقاء مع أولياء األمور، يؤلف التالميذ دعوات بروح تلك الفترات   
يف العرض الذي يهدف إىل خلق االنفعال، يرتدي التالميذ مالبس . واهلجرات

أجزاء من مالبس تناسب جمموعة املهاجرين يف الفترة املعينة؛ يعرضون أمام أو 
اجملموعات األخرى مميزات املهاجرين يف تلك الفترة أو اهلجرة؛ يغنون أغنية 

يضيف أولياء . متيز تلك الفترة؛ يقصون القصص حول الصعوبات والنجاحات
غوية ، بنكات، بواسطة  بتعابري ل–األمور قصصا تعرب عن اجلو وعن منط احلياة 

  .أدوات وحاجيات  وبواسطة مأكوالت متثل الفترة
: ، مثلماذا أضافت وماذا جددت كل جمموعة مهاجرين: مناقشة السؤال  . ب

وّسعت االستيطان يف البالد، ساƵت يف زيادة عدد السكان اليهود، أقامت 
ثرت يف أشكال استيطان جديدة، ساƵت يف تطوير البالد والدولة اقتصاديńا، أ

  .الثقافة
لو كان بإمكاين أن أنضم إىل إحدى جمموعات املهاجرين، أي : مهمة التقييم .جـ

 جمموعة كنت اختار وملاذا؟
  
   فحص املعلومات اليت مجعت–نوع العالقات بني اليهود والعرب . 5
 اليت أحضرها التالميذ، حول قصص تتعلق بالعالقات بني اليهود Ɵميع املعلومات  . أ

تطبع القصص .  كل فترة من الفترات اليت وردت قصتها يف الصفوالعرب يف
 .ويقرأها مجيع التالميذ

مساعدة، تعاون، تنافس، : حبسب املعايري املتفق عليها، مثل:  تصنيف القصص . ب
 . صراع

ما الذي ميكن عمله من أجل تغيري عالقات سيئة؟ ما الذي ميكن عمله : مناقشة. ج
 من أجل   توطيد عالقات جيدة؟
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من أعمال أدبية تتعلق بالعالقات بني اليهود والعرب أو الدروز يف إحضار قصص . د
هناك جمال للحديث عن املشاكل اليت نشأت، . الفترات اليت تعلم عنها التالميذ

  .واحللول اليت اختريت، والشخصيات وما قامت به من أعمال
 

  اإلمكانية الثانية
يف الصفوف اليت ال متثيل فيها جلميع اهلجرات، خيتار املعلمون قصصا وشهادات 
وصورا من الكتب اليت تتحّدث عن هذه الفترات أو اهلجرات، كما ذكر يف 

  . املالحظات التمهيدية
رؤوس األقالم املذكورة يف اإلمكانية السابقة، تكون القاعدة لتحليل القصص اليت 

هذا االقتراح ليست مجيع األسئلة اليت ذكرت يف اإلمكانية يف . يؤتى هبا إىل الصف
  .ميكن إجياد األجوبة عنها يف قصص أُحضرت من مصادر خمتلفة. األوىل مناسبة

  .302مرفقة قائمة مبصادر مساعدة ، اعتبارا من صفحة 
  

  تفصيل األهداف ذات الصلة بالفصل األول    
  ) جزء منهاأو(األهداف ذات الصلة   اسم الفصل يف الوحدة

  3.1البند : 3اهلدف يهاجرون إىل البالد ويستوطنون فيها . 1
  6.6، 6.3، 6.1البنود : 6اهلدف 
، 10.3، 10.2، 10.1البنود : 10اهلدف 

10.4 ،10.5   
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  قصص عن إقامة دولة إسرائيل: الفصل الثاين
  
  داللة يوم االستقالل  .1
  

 عن معلومات التالميذ حول يوم  هدفها احلصول على صورةحمادثة متهيدية 1.1
 .االستقالل وإقامة دولة إسرائيل

  ملاذا ُيحتفل بيوم االستقالل يف كل سنة؟  . أ
 ماذا كان يف البالد قبل اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل؟ .ب
   وماذا حدث فيها؟1948ما هي حرب . جـ

 
 نوفمرب /29 عن األحداث اليت وقعت يف تعريȐ التالميذ للمعلومات األولية 1.2

.  عن إقامة الدولةدافيد بن ȡوريون عندما أعلن 1948/ أيار/ 14 ويف 1947سنة 
 : يتركز التدريس يف

  1947/ 11/ 29قرار اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف .  أ
 انتهاء احلكم الربيطاين يف البالد. ب
 احلرب بني العرب واليهود على البالد . ج
 .1948/ 14/5 إسرائيل يف اإلعالن عن إقامة دولة   . د

  
  :ƹكن التعلم من بضعة مصادر للمعلومات 

 دعوة جد أو جدة، أو شخص آخر من قدماء املستوطنني يف البلدة أو يف  -إمكانية أ
    .املنطقة، ليتحدث عن تلك الفترة وعن بعض ما وقع فيها من أحداث

من البوم  عرض جمموعة صور يف البيئة التعليمية، من كتب أو -إمكانية ب
    .مذكرات، تعكس تسلسل األحداث كما ذكر يف حماور التدريس

 يتركز يف ،*عمود النار والبعث عرض فيلم فيديو من مسلسل  -جإمكانية 
  .األحداث املذكورة أعاله

  
                                                 

 .، التلفزيون اإلسرائيلي، سلطة اإلذاعة، القدس1994مسلسل عمود النار، من إنتاج يغئال لوسين،  *
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 معاجلة املعلومات وإمجاهلا 1.3
،  التالميذ املعلومات اليت عرضت أمامهم، ويعربون عنها شفهيا وحتريرياينشر . أ

  .من خالل التطرق إىل السؤالني أ، ب اللذين سئال يف احملادثة التمهيدية
  . أƵية اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل للشعب اليهودي: مناقشة. ب

 
  1948عائالت التالميذ يف أحداǫ حرب . 2
  

  :1948خالل حرب ) قصتهم الشخصية( من أفراد العائلة عن دورهم مجع املعلومات 2.1
   قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة– 1947/ 29/11يوم يف   . أ
 . اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل– 14/5/1948يف يوم . ب
  يف حدث واحد-1948يف حرب  . ج

  .ميكن إثراء القصص الشخصية بالصور وبألبومات وقصص ذكريات
ة، عندما التطرق إىل املعلومات يكون يف سياق املكان الذي يوجد فيه أفراد العائل

  :وقعت األحداث املذكورة أعاله
ُتروى قصص وجتارب (أين كانوا؟ ماذا عملوا؟  : أفراد العائلة الذين كانوا يف البالد •

 ).شخصية
يف الصف الذي ال يوجد فيه متثيل هلذه العائالت، يؤتى بقصص من : مالحظة

  .فصول أدبية، كتب مذكرات، فيلم فيديو: املصادر، مثل
أين كانوا عندما : مسعوا عن األحداǫ وهم يف طريقهم إىل البالدأفراد العائلة  •

 ).ُتروى قصص وجتارب شخصية(مسعوا عن احلدث؟ ماذا كان رّدهم؟  
أين كانوا؟ مىت عرفوا؟ : أفراد العائلة مسعوا عن األحداǫ وهم يف بالد أخرى •

ُتروى قصص وجتارب (كيف وصلهم اخلرب؟ ماذا فعلوا؟ كيف كان رد اجلريان؟ 
 ).شخصية

إىل أي مكان يف البالد وصلوا؟ : 1948أفراد العائلة وصلوا البالد يف أيام حرب  •
 ).ُتروى قصص وجتارب شخصية(ماذا فعلوا؟ 
يفضل إرفاق صور أو رسوم توضيحية، أو فيلم فيديو يعرضه يف . تطبع القصص

  .مكان احلدث أفراد العائلة واألوالد
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  تنظيم املعلومات ومعاجلتها  2.2
  . وفق فئات ُتحدŉد يف الصفتصنيف قصص أفراد العائلة .أ

  2.1ميكن التصنيف حبسب مكان وجودهم وقت األحداث، كما جاء يف البند    
كم عائلة كانت يف كل جمموعة؟ يف أي : يتطرق التصنيف إىل األسئلة

  البلدات أو يف أي الدول كانوا وقت األحداث؟
  ȏبياين أو جدول بواسطة رسم تلخَّص املعطيات وتعر.  
  .ميكن عرضها أيضاً على خريطة إسرائيل، ورمبا على خريطة العامل أيضا    
تنظم . ، أو يف جريدة احلائطتنظيم القصص الشخصية يف كتاب الصف. ب

يفضل إرفاق الصور . 2.1القصص حبسب الفئات اليت عرضت يف البند 
  .وكل نص ميكن أن يثري القصة

يف اللقاء املشترك يساهم أولياء . مع أولياء األمور بالتعاون ُتنشر القصص. ج
أمور التالميذ وأفراد العائلة الذين يروون قصصهم، أو يعرضون أفالما 

 . قاموا بتصويرها
يف الصف الذي ال يوجد فيه متثيل ألفراد عائلة ميكنهم أن يتحدثوا عن     

ات يف البالد، نقترح دعوة أشخاص من البلدة أو من بلد 1948حرب 
  . جماورة ليتحدثوا عن جتربتهم يف حدث معني

  
  *يف مرآة الغناء 1948حرب  2.3
  ).تعليم الكلمات واللحن( اليت متثل الفترة األغاينتعليم بعض   . أ
 التطرق إىل األغاين من النواحي التالية. ب
  عن أي حدث حتكي األغنية؟  •
عرب األغنية عن كيف تعرب األغنية عن مشاعر املقاتلني أو السكان؟ كيف ت •

 أفكار املقاتلني أو السكان؟ 
  

       تفصيل األهداف ذات الصلة بالفصل الثاين 
                                                 

إصدار تيلم، مرآز تخطيط هيونية في مرآة الغناء والشعار، الص – قرص ليزر مولتيميديا -يمكن االستعانة ببيئة تعلم محوسبة *
 .03-5614121: تلفون. ض.م"  معلوت"دار النشر : ، توزيع2001وتطوير المناهج التعليمية، وزارة التربية، 
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  األهداف ذات الصلة أو جزء منها  اسم الفصل يف الوحدة
  1.2، 1.1 البنود 1اهلدف   قصص عن إقامة دولة إسرائيل  . 2

  ، 3.1 البند 3اهلدف 
   6.3، 6.1البنود : 6اهلدف 
، 10.3، 10.2، 10.1البنود : 10اهلدف 

10.4  .  
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  :الفصل الثالث
   يف البلدة ويف حميطها القريب مواقع/عاƁقصص م
  قامة الدولةإ باهلجرات ومع ربطها

  
واملتاحف غرف األوائل،  ،ننا نقصد املساكن واملباين العامةإ فعاƁمستعمل مصطلح نعندما 

  .احمللية والنصب التذكارية
  

  .الدولة بǚقامة يف موقع يتصل باهلجرات، وجولة تصلالقيام ƛولة يف موقع ي
 حبيث يكون اللقاء مباشرا وصرحيا ،توطيد العالقات بني التالميذ واملواقع: هدف اجلولة

تعاطف مع لتفهم واالكون أن يو جتربة شعورية، لتالميذوملموسا، ومن شأنه أن يثري لدى ا
  . الذين شاركوا فيهمع و ملوقعبا تصلاحلدث امل

ّيم  ويق،ور املوقع ومساƵته يف تاريخ املنطقة والدولةالتالميذ خالل اجلولة على َديطلع 
 من أجل إقامة و،والبالدالبلدة  يف سبيلسهامهم إواألوائل، Ƶية الدور الذي لعبه أالتالميذ 
  .الدولة

 د عائالت وبلدات يف تاريخ البال :وراحمل على  أن يعتمد اإلعداد للجولة يف املواقع قترحن
 فحة؛ ص1.11، 1.6، 1.5، 1.2: ، يف البنودجـسار امل قصص مواقع، يف  - دودولةيف امل
162-163.  

  

  :فيما يلي بعȐ االقتراحات لفعاليات يف املوقع
  ؛   "قصة املوقع"تتعلق بـ " لعبة أدوار"  . أ
  ".بحث عن الكرتال"و أ، " الطريقشاراتإ"لعبة . ب
  .وحميطه من خالل الرسوم والصور والتخطيط) تاتاملبىن، الالف(توثيق املوقع  . ج
   ."قصة املوقع"تتصل هبم شخصيات بااللتقاء يف املوقع  . د
  

  املوقعإىل زيارة التلخيص 
  نشره؟ب نقومحىت األوالد أو  ةميكن ان حنكيه لبقيو ،لموقعاملمّيز ل  . أ
  .صيانة املوقع واحلفاȗ عليه أƵيةنقاȇ حول . ب
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  3  الثالثالفصلبلة هداف ذات الصألتفصيل ا

  االهداف ذات الصلة او جزء منها  اسم الفصل يف الوحدة
قصص مواقع يف البالد ويف احمليط القريب . 2

   الدولةبǚقامة  أو وعالقتها باهلجرات 
  3.2 ؛ 3.1البندان : 3اهلدف 
  6.4؛  6.1البندان : 6اهلدف 
   9.4 ؛ 9.3البندان : 9اهلدف 
  10.3البند : 10اهلدف 

  
  م ونتائجهتقييم التعلّلراح اقت
  

  .اهلجرة إىل البالد واالستيطان فيها: ولألتقييم للفصل اللاقتراحات 
، وبواسطة التفكري )ـج (4ويف البند ). هـ (2 التقييم خالل الفصل يف البند يندمج
  .تالميذ للالتأّملي

  
  سرائيلإدولة إقامة   الثاين اقتراح لتقييم التعلم ونتائجه للفصل

  
  مةامله
  

   االستقاللبيوم االحتفالبرنامج 
قراءهتا يف مبكان  من املهم والقصص اليت ضوعاتمن املو قائمةإعداد طلب من صفكم 

  . املدرسةقام يف االستقالل الذي سياالحتفال بيوم
  
  .دولة اسرائيل تتعلق بإقامة حداثاأمتثل وقصص  وعاتموضأربع   األقلاكتبوا على . أ
  .عللوا اختياركم. ب
  .جيب ان تكون القائمة ذات عالقة باملضامني اليت متت دراستها: الحظةم
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قصص مواقع يف البلدة ويف حميطها :  الثالثاقتراح ملهمة تقييم للفصل
   للمدارس اليهودية- قامة الدولةǚوعالقتها باهلجرات وب

  

  ؟اهلدم أم الصيانة
 بإقامة و أ ، يف البالدماحلكحدى فترات إو بأ ،حدى اهلجراتإ بيتصليف البلدة موقع 

، برج للحراسة، بيت الشعب، املدرسة األوائل املهاجرين أيام ن مة ختشيب: الدولة، مثل
: ن؟ هناك من يقولوأم يصانهدم املوقع يهل : هناك جدال بني سكان البلدة. األوىل 

  …" لصيانتهميكن هدم املوقع وال يوجد أي داعٍ"
  
  دم املوقع؟ون هيدالسكان الذين يرذا يدعي ما  . أ
  ماذا يدعي السكان الذين يؤيدون صيانة املوقع؟  . ب
  .لوا وجهة نظركمذا اخلصوص؟ علّهبما رأيكم   . ج
  

  جـسار امل يف 8 التعلم -  التدريس املالئمة لوحدات األسس 
  األسس     جماالت
داث أثرت على احلياة، تغيري، منط أحانتماء، مواجهة، هوية، استمرارية،   تاريخ

، احلق يف سرد القصة، قاسم مشترك إىل جانب طالئعية، ة أوليحياة، 
  .أماكن نظر خمتلفة، تسرائيل، تطوع، وجهاإقامة دولة إ، التفرد

   الوصولسهولة اخلاص بالظاهرة، يزمكان، تنظيم احل  اجغرافي
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   تعلم للصف الرابع- وحدات تدريسةاقتراح لتنظيم سلسل
  

  والعربية والدرزيةاليهودية ة للمدارس الرمسية والرمسية الديني
  

  :الفرضيات األساسية لبناء السلسلة املقترحة يف النموذج
، هبدف تعزيز ة الستهالل املوضوعاختريالتعرف على البلدة يف املاضي واحلاضر   . 1

العالقة مع البلدة وحميطها وهبدف تقوية الشعور باالنتماء للمكان والناس الذين 
  .يعيشون فيه

 يف كل من الوحدات املقترحة، وهي تركيز على املقومات االجتماعية واملدنيةاليتم   . 2
 االجتماعية يف البلدة واملنطقةاجملاورة هلا اجملموعاتالتعرف على خمتلف يف  مثلتت
 التعرف على احلقوق والقوانني والسلوكيات طبقا وكذلك  إليها،  الفعالتطرقوبال

  .للقيم الدميقراطية
 ،هتمديف حميطهم ويف بلاألحداث وقدرهتم يف التأثري على جمريات د، افرأليلقى سلوك ا  . 3

  .تعبريا عنه يف الوحدات املقترحة
إىل مواجهة الرغبات باإلضافة  ،ول التعامل مع التغيريات واخلالفاتاتتناليت وحدات ال  . 4

  وذلك، التعلم–  التدريسةمراحل متقدمة من سلسليف  دجمت ،والقيود والتفضيالت
  :عدةألسباب 

  .يلزم مستوى رفيع من التفكري. أ
  .تلزم معلومات متراكمة. ب
  .تلزم تعابري سلوكية لفترة مطولة تقاس بتغيري السلوك .ج

احلياة يف "وحدة تطرح :  للمدارس الدرزيةب للمدارس العربية واملسار أ سارامليف   
" 1948 وخالل حرب عام  االنتداب الربيطاينخاللالبلدات الدرزية والبلدات العربية 

 بعد ،لذا حيبذ تعليم هذه الوحدة قبيل هناية العام الدراسي. غري سهلةسئلة أتطرح 
 أدوات  وبعد اكتساهبم ،اطالع التالميذ على قسط وافر من املعلومات واملعطيات

  .واملعضالتللتعامل مع املشاكل واخلالفات 
يف الطريق إىل دولة "حتمل وحدة :  اليهوديةنيةيف املسار أ للمدارس الرمسية والرمسية الدي  . 5

ترح تعليمها قبيل عيد االستقالل نق ولذا ،ارج الصفخطابعا تعلميا جتريبيا " إسرائيل
  .ةباعتبارها الوحدة اليت تنهي املوضوع
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  م يف الصف الرابع التعلّ- التدريس ةمنوذج ملبىن سلسل
  والعربية والدرزية اليهوديةالرمسية والرمسية الدينية  يف املدارس

  
منها املودوالت والبنود ذات الصلة، طبع كل أخذت  يتور الاهبدف التمييز  بني خمتلف احمل

  : فيما يليكما هو مفّصل ،حمور  بلون مغاير
    

  
  :1  تعلم-وحدة تدريس

  . بلدتنا يف احلاضر واملاضي-املكان 
  يف البلدةيزاحل •

    مودولة أ        1.9 - 1.7 البنود  ريطة البلدة خيشمل تعليم قراءة  
   

  : أمسار 
  تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ •
  مودولة ب   2.7 – 2.1البنود    ) عهد االنتداب الربيطاينيف( 
  

  : بمسار 
  تاريخ البلدة اليت يعيش فيها التالميذ •

   مودولة ب  2.7 - 2.1البنود   ) عهد االنتداب الربيطاينيف(  
  
  
  

  :ور الثالثةاحملامفتاح 
  العيش يف بيئات متغرية

  حنن مواطنون يف دولة إسرائيل
  تاريخ القرى واملدن يف البالد
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    :جـمسار 
 ة جلمودو  1.11 - 1.1البنود   التالميذ  البلدة اليت يعيش فيها تاريخ  •
 همودولة   سب قرار املعلمنيحبود نب        عمال الفنيةأليف ا: ملحق •
  

  : 2 تعلم -وحدة تدريس 
   يف البلدة وحميطها-خرون آلحنن وا
  مودولة أ  4.5 - 4.1البنود  حنن وجمموعات اجتماعية يف البلدة •
  مودولة أ  2.6 - 2.1البنود   بيئات حياتية خمتلفة •
  مودولة أ  2.4البند   ستوعبستوعب وُتمعىن ان َت •
وما املشترك  اآلخرونمن حنن ومن  •

  بيننا؟
  مودولة ب  2.3؛ 1.2 -1.1 البنود

احلقوق والواجبات لكل شخص  •
  يعيش يف إسرائيل

  مودولة ب  2.4؛2.2جزئي؛ البنود

  مودولة أ  3.1البند   طفلحقوق ال •
  

  :3 تعلم - تدريسوحدة
  عالقات متبادلة بني السكان والسلطات واملنظمات املؤسساتية

  همودولة   3.6 - 3.1البنود  داء الوظيفي للسلطة احملليةألاملبىن وا •
  ،1.2 - 1.1البنود   القوانني وتطبيقها •

  4.4 - 4.1؛ 2.5 - 2.1
  

  دمودولة 
كأساس واألنظمة  قواننيال •

  الندماج االقتصاديل
  جة مودول  2.8البند 

مؤسسات ومنظمات مجاهريية يف  •
  جمال السلطة املركزية

  همودولة   2.6 - 2.4البنود 

  همودولة   2.10 -  2.9البندان  جودة خدمات مستخدمي اجلمهور •
  ج مودولة  2.7البند    اجملتمع احملليالتطوع من أجل  •
  همودولة   4.4 - 4.1البنود   تطوعال •
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  :4 تعلم -وحدة تدريس
  تغيريات واخلالفاتلاجملتمع لو فرادألمواجهة ا

  ؛2.7 - 2.1البنود   التغيريات ومواجهتها •
3.1 - 3.8  

  مودولة ب

 هيل والتأاالشتغالالتغيريات يف جمال  •
  املهين

  جمودولة   3.8 - 3.1البنود 

التغيريات كانت يف املاضي وستكون  •
  يف املستقبل

  مودولة د  1.8 - 1.1البنود 

ن عمواجهة مشاكل وقضايا نامجة  •
  الفات اخل

    1.8 -  1.4 البنود
  على الترتيب 2 

  جمودولة 

 كمواطنني يف دولة جيدر التصرفكيف  •
  إسرائيل؟

  ولة ودمو  3.6 - 3.1البنود 

  
  

  5 تعلم -وحدة تدريس
     تغري السلطةعندتغيريات يف البلدات العربية 

  :أمسار 
 1949 – 1948احلرب عامي  •

 يف البلدة وسائر املناطق يف أحداث 
  الدالب

  
  
  
  

  1.7 -1.1البنود 

  
  
  
  

  جمودولة 
  

دولة عمر احلياة يف العقود األوىل من  •
 إسرائيل 

  

  مودولة د  1.7-1.1البنود 
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  احلياة يف البلدات الدرزية لدى تغيري السلطة

           ب        مسار 
احلياة يف البلدات الدرزية يف فترة  •

  دولة إسرائيل إقامة 
  ج مودولة  1.7 - 1.1البنود 

عمر احلياة يف العقود األوىل من  •
   دولة إسرائيل

  مودولة د  1.5 -1.1البنود 

  
  

    دولة إسرائيل قامةإ إىل طريقيف ال
  :جـمسار 
  جمودولة   2.11 - 2.1البنود    يف البلدة واحمليط القريبأحداث •
، أماكن قصص مواقع، بلدات،  •

 من احمليط  وأشخاص مشاريع
  أخرى وأماكن 

  مودولة د  1.12 - 1.1البنود 

سب اختيار حب: البنود  )ملحق. (عمال الفنيةأليف ا •
  املعلمني

  همودولة 
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  فعاليات تعليمية للصف الرابعإىل  تعلّم -وحدة تدريسترمجة 
  

   يف البلدة وحميطها -خرونآلحنن وا: 2 تعلم -وحدة تدريس
يف كل فصل بنود تفصل .  فصول أربعة  التعلم إىل-وحدة التدريستنقسم   . أ

  .اقتراحات لفعاليات تعليمية
  

  لبنود الفرعيةالفصول وإىل ا الوحدة تقسيمفيما يلي 
  مساء البنود يف الفصلأ  اسم  الفصل يف الوحدة

 تالميذ يف املناطق اليت يسكنها )السكان(املواطنون  .1  السكان يف البلدة. 1
   مجع معطيات-الصف 

 مجع معطيات - السكان يف البلدة وطريقة حياهتم .2
  معلوماتو

ستوعب ن تŁأمعىن . 2
  ستوعبوُت

  .ستوعبونستوعبون وُييضا َيأاألوالد  .1
  .جدد يف البلدةأو قادمني  استيعاب سكان .2

جمموعات اجتماعية . 3
خارج ) جمموعات سكانية(

  البلدة

  .اجملاورة لبلدتناالبلدات  .1
  . حنن وجرياننا.2

ما واآلخرون من حنن ومن . 4
  املشترȫ بيننا؟

  .جمموعاتنا االنتمائية .1
  .نسان يف إسرائيلإ كل حقوق .2
  .قليةكثرية واألأل ا.3
  . واجبات كل من يعيش يف دولة إسرائيل.4

  
  .اقتراحات للتقييم تورد لفعالياتلقتراحات االيف هناية . ب
  . بالفصل املذكور ذات صلةأهدافقائمة يف هناية كل فصل تعرض  . ج

  . منهااً أو قسمالتعليممنهج أهداف  بعض سعك من الفصول يفصلكل      
  . املشتقة من جماالت املعرفةألسسباتورد قائمة  التعلم -وحدة التدريس يف هناية  .د
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  عداد متهيديةإعمليات 
هذه مجع معلومات كمية حول  التعلّم - وحدة التدريستتطلب املهام األولية يف   . 1

  .سكان البلدة
املقصود . (من املعطيات ويهتم طاقم املعلمني باجلزء املتبقييقوم التالميذ جبمع قسم      

سب مقاطع سكانية حبهو املعطيات حول التوزيع السكاين يف البلدة ملناطق خمتلفة 
، يف مسنةعائالت / متدينون، عائالت شابة/ جدد، علمانيون/قدامى: خمتلفة، أي
  ).دروز/ عرب أو عرب/  يهود -بلدات خمتلطة

 أو ، املركزية حصاءإل خمتلفة مثل دائرة اأماكن ل على املعطيات من ميكن احلصو     
  .موثوقة أو أي مصدر آخر تكون املعطيات فيه ،ة احملليةطالسل

  .حيبذ تعليم هذه الوحدة بعد اطالع التالميذ علىخريطة البلدة والتمكن منها   .2
  .احمللي لبلدة واجملتمعجيب تنسيق اللقاءات سلفا بني التالميذ وشخصيات خمتلفة من ا   .3
 جيب ،ورةااجملبلدة الحدى مدارس إ من وتالميذ الصف تالميذمن أجل عقد لقاء بني    .4

. العمليةه يف هذ األهل شراكإاالتصال باهليئة التدريسية مع : لذلك مسبقا اإلعداد
يم  وللتعلاآلخرين ينفذ التالميذ يف اللقاءات املتبادلة فعاليات مشتركة للتعرف على 

وƵي تتم العالقة بواسطة لقاء أن من املمكن . اجملاورة والت يف البلداتوللقيام جب
  .طار الفعاليات االتصاالتية احملوسبةإ يف )عرب وسائل اتصال حموسبة(

 -وحدة التدريسحيبذ مسح الكفاءات اللغوية املطلوبة من التالميذ املشاركني يف   . 5
 ؛واملعطيات والقصص  الصحفية والسجالت:صوص خمتلف النقراءة:  هذه، مثلتعلمال

دارة إ، )من التسجيل ( ادعاءات ومسوغاتكتابةة الوصفية املعللة، التفسريي والكتابة
  . ملقابلةسئلةأة ȡنقاȇ، صيا

  
  _______________________ الفعاليات املقترحة

    السكان يف البلدة: األولالفصل 
    مجع معطيات.  الصفتالميذالسكان يف املناطق اليت يسكنها  .1

. حياء أو املناطق يف البلدة اليت تسكنها عائالت التالميذأل وامساء الشوارعأذكر  1.1
  .مساء البلدات اليت يسكن فيها التالميذأ ذكر - قليميةإيف مدرسة 
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طة لغرض ي علىخريطة البلدة ورسم حدود املنطقة يف اخلرهذه الطرق إىل تأشريال 1.2
  . ها التالميذحتديد املنطقة اليت يعيش في

 ورسم ، املدرسة علىخريطة املنطقةتالميذ بلدات  إىل ريشتأال – قليميةإمدرسة يف   
  .خريطة املنطقة حدودها يف

 الصف فيما يتعلق تالميذطقة اليت يسكنها ن حول توزيع السكان يف املمجع معلومات 1.3
ا يتعلمون يف أوالده(متدينون، عائالت شابة / جدد، علمانيون/ قدامى: بعدة نواح
  .آخرون/ دروز/ يهود/ ، عربمسنةعائالت )/ املدرسة

فيها  البلدات اليت يعيش يف مجع معلومات حول التوزيع السكاين - قليميةإمدرسة يف      
  .التالميذ

  
  :كن بعدة طرقƹمجع املعطيات حول التوزيع السكاين 

قوم تالميذ الصف يو ،هايل وجرياهنمأل يعرضها التالميذ على ااستمارةبواسطة  •
 .باالتفاق على صيغة هذه االستمارة

 .ديع على صناديق الرب توزŉرسالةبواسطة  •
 . عن طريق اهلاتفمقابلةبواسطة  •

  .املعطيات من سكرتارية البلدة تؤخذ اإلقليميةدارس امليف 
  

  أن جيمع التالميذ معطياتيفّضلمن أجل احلصول على صورة حقيقية، نسبيا، : مالحظة
  . أكثر أو أشخاص ة عن مخس

  
ليها يف البلدة ويف املنطقة إمجاهلا مبوجب املتغريات اليت تطرقوا إيتم : تنظيم املعطيات 1.4

  .ويف بلدات صغرية
، تلخيص ، رسوم بيانيةولاجد: تعرض املعطيات بطرق خمتلفة، مثل : عرȏ املعطيات 1.5

ائص ومميزات يشمل التالميذ يف التلخيص الكالمي خص). خطي وشفوي(كالمي 
   البارز؟اقلية؟ مألكثرية؟ من األمن ا: املنطقة السكنية بالنسبة للسكان، مثل

الصف تالميذ ي اجملموعات ينتمي كل من أل يذكر فيها حتضري بطاقة هوية شخصية 1.6
  ).سب املعطيات اليت مت مجعهاحب(
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علمانية أو متدينة، عائلة من املهاجرين اجلدد، قد تكون : مثال، يف املدرسة العربية     
مثال، يف املدرسة العربية عائلة متدينة . جيالألشابة أو متقدمة يف السن، أو متعددة ا

  .جيالألمتعددة ا قد تكون شابة أو
مصاعب إىل  وكذلك ،عملية أو استراتيجية التعلمإىل  للتالميذ تأّمليةفعالية  تتطرق 1.7

  . بالنسبة إليهم أنفسهمجنازات التالميذإو
  
   مجع معطيات ومعلومات- السكان يف البلدة وطريقة حياőم   .2

ال (وقعهم يف البلدة معطيات حول التوزيع السكاين يف البلدة وامل: فحص معطيات 2.1
 كتاب من(لصف يؤتى هبا إىل ا، )سيما مناطق ذات تركيز جملموعات سكانية مميزة

نترنت إل، من موقع ا)كزيةحصاء املرإلدائرة امن  السنوي اخلاص بالبلدة، أو ءحصاإلا
  .اخلاص بالبلدة

قدامى أو جدد، علمانيون أو : لتوزيع السكاين يف البلدة مثلإىل اطرق املعطيات تت  
 يهود، عرب أو -، يف بلدات خمتلطة )متقدمون يف السن(مسنون متدينون، شباب أو 

  .دروز
  

: مثلمعينة سكانية جمموعات تتركز فيها مناطق إىل  علىخريطة البلدات  اإلشارةميكن 
  .حي للمتدينني، لسكان جدد أو لعائالت شابة

  
  .املعطيات من كل واحدة من املناطقب  يؤتى:اإلقليميةدارس امليف 
  

 حول مبىن ،ن نستنتج حول املعطيات اليت مجعناهاأماذا ميكن : حتليل املعطيات   2.2
   ومناطق تسكنها جمموعات سكانية خمتلفة؟،السكان يف البلدة

 معلومات شخصية لدى أساس  على وصف خصائص جملموعات سكانية يف البلدة   2.3
  .التالميذ تعتمد على معرفة شخصية

بالغون أو مسنون، : مثال (لقاء مع شخصيات متثل كال من اجملموعات السكانية يف البلدة   2.4
تدعى إىل ) يهود، عرب دروز: يف بلدة خمتلطة. مهاجرون، علمانيون، متدينون

اس سألايف ول اللقاء ايتن.  التالميذ مقابالت معها أجرىف الشخصيات اليت الص
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 يف البلدة، طريقة اندماج الناس يف أخرى عالقات مع جمموعات الطريقة احلياة، 
وتوصف يف العمل، يف احلياة الثقافية واالجتماعية، : النسيج االجتماعي للبلدة، مثال

  .  إىل جانب النجاحاملصاعب
 عارضةلبوما أو لوحا للحائط أو أ وقد يكون كتابا أو ":كتاب السكان" حتضري   2.5

الذين رووا قصصهم يف الصف ( جيمل طريقة حياة سكان ممثلني للبلدة - ةحموسب
 مركباتميكن دمج . وطريقة اندماجهم) وآخرون جيري التالميذ مقابالت معهم

  .صور، نص معلومايت أو قصص: مثل
  (Reflective) :تأمليةفعالية    2.6

  ".كتاب السكان"عداد إ عند املوجهةطرح االعتبارات   . أ
عقاب أعراب عن مواقف شخصية عاطفية من بعض السكان يف البلدة يف إلا. ب

ماذا يثري انفعايل؟ ماذا يفاجئين؟ ماذا : شخاص خمتلفني، مثالأالتعرف على 
  يغيظين؟ ملاذا؟

  
   جزء منها أواملتصلة بهاالهداف   اسم الفصل يف الوحدة

  2.8 ؛2.6؛ 2.3؛ 2.2؛ 2.1البنود : 2اهلدف   سكان البلدة. 1
  8.1البند : 8 اهلدف

  10.4؛ 10.3؛ 10.2البنود : 10اهلدف 
  



  262 

  ن تŁستوعب وُتستوعبأمعىن : الفصل الثاين 
  
  ستوعبون أيضاوُيستوعبون يŁاألوالد . 1

والد جدد يف بداية العام  أثالثةلصف الرابع إىل اوصل : ، كما يلينقاȇ بوصف حالة 1.1
البنت استوعبت بني . ن مهاجران جديدانابنت من بلدة ثانية وولدان آخر. الدراسي
.  مل يعريوƵا االنتباه ومل يتشاركوا معهماان زمالءƵألما املهاجران فلم يستوعبا أ ،األوالد

  . وصارت تصرفاهتما عنيفةروس،بدأ املهاجران يتأخران عن الد
  

  :سئلة للنقاȇأطرح وصف احلالة ي
  الواردة يف وصف احلالة؟املشكلةما  •
استبدال : مكان جديدإىل ما معىن الوصول : للمستوعŁبنيما هي املشاكل بالنسبة  •

املعروف والقدمي جبديد وغري معلوم، تعلم لغة وعادات جديدة، عيش حياة مغايرة، 
جديدة؟ ماذا نظمة جديدة يف املدرسة، تكوين صداقات أجراءات وإالتعود على 

ن يفعلوا ليتم استيعاهبم يف اجملتمع اجلديد من خالل احلفاȗ أيستطيع األوالد اجلدد 
 .صليةألعلى اهلوية الشخصية واحلفاȗ على العادات اليت متيز ثقافتهم وحضارهتم ا

كيف تصرف أوالد الصف يف احلالة املذكورة؟ : للمستوعبنيما هي املشاكل بالنسبة  •
ذا كان يف إجل املساعدة يف استيعاب األوالد اجلدد؟ أن يفعلوا من أماذا كان ميكنهم 

مدى اندجموا يف اجملتمع إىل أي الصف أوالد جدد، ماذا فعلوا يف الصف الستيعاهبم؟ 
  يضا؟أن نفعل أاجلديد؟ ماذا ميكن 

ميكن تأدية ذلك .  لقاء بني أوالد مهاجرين وأوالد آخرين يف الصف- دوارألعبة  1.2
 املهاجرون مرة احلالة اليت يعيشوهنا فعال، ميثل: عن عدة نواح، مثال ثيلية بصورة مت

Ż ،تعاكس . خرينآلدور أوالد الصف ا مرة اخرى يؤدون وهي الواقع احلقيقي
  .  الصفتالميذ يتم بالنسبة لكل األدوار 

  
  :مجايل يتم التطرق إىلإليف النقاȇ ا

 االدعاءات اليت طرحت •
 . مت التعبري عنهااملشاعر والعواطف اليت •
كيفية احلوار، كيفية تكوين مناǷ اجتماعي منفنتح وصريح : كري املشتركالتف •

 خرين؟آلا" يقبل"ومتسامح 
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  استيعاب سكان جدد ومهاجرين جدد يف البلدة. 2
معلومات (مناذج يقدمها التالميذ حول استيعاب سكان واستيعاب مهاجرين جدد    2.1

  ).شخصية
صحف حملية، قنوات تلفزيونية مجاهريية، السلطة : ، مثال أخرى مناذج من مصادر   2.2

  .منظمات اجتماعية يف البلدة، قصص شخصية يعيشها السكان  احمللية، 
ماذا يفعل :  Ɲصوص استيعاب سكان ومهاجرين جدد يف البلدةسئلةألمنوذج       

حول السكان الستيعاب سكان ومهاجرين جدد يف البلدة؟ من يتوىل املسئولية 
  االستيعاب يف البلدة؟ ما مدى رضا السكان واملهاجرين الذين يتم استيعاهبم؟ ملاذا؟

ماذا تغري : سئلة مثلأ.  من استيعاب سكان جدد يف البلدةشخصي عاطفي موقف    2.3
  فعل؟أن أستطيع أيف موقفي من استيعاب سكان جدد يف البلدة؟ ملاذا؟ ماذا 

طرح : بلدةيف الاملهاجرين و لسكان اجلددا إسهامنقاȇ حول    2.4
  .وىء إىل جانب احملاسنااملس

مثلة من مفكرات تصف املفاهيم حول أ أو ،فها كتابأل عرȏ مناذج من قصص   2.5
  .صعوبات إىل جانب ات جناح-اهلجرة واالستيعاب يف البالد 

  

  2 ذات الصلة بالفصل األهداف تفصيل 
  االهداف ذات الصلة هبذا الفصل  اسم الفصل

  2.2  ؛5.1البندان : 5 اهلدف  معىن ان تستوعب وُتستوعب. 2
  10.5البند : 10اهلدف 

  
من خارج ) جمموعات سكانية(جمموعات اجتماعية : الثالثالفصل 
  البلدة

  .اجملاورة لنا البلدات. 1
  يف البلداتالستيطانشكال اأخريطة املنطقة Ɲصوص   مناستخالص معلومات 1.1

  ).يهود، عرب، دروز، بلدات خمتلطة(حية قومية اجملاورة وانتمائها من نا
مدينة، بلدة، كيبوتس : شكال البلدة مثالأسب حبجمموعات إىل  تصنيف البلدات 1.2

  .ة، غري ذلكطائفي، قرية، بلدة )زراعية(ف ، موشا)ونيةاقرية تع(
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مجع املعلومات . لبعض البلدات والسكان بواسطة معلومات يتم مجعها وصف قصري 1.3
موسوعة معارف حول بلدات، منشورات، كتب هلا عالقة : ادر مكتوبة، مثالمن مص

.  بلداتبضعحدى البلدات أو إبالتعرف على البالد والرحالت، أو من جولة يف 
خريطة جدارية تكتب ل من خال: ميكن عرض ذلك. ترفق املعلومات Ɲريطة املنطقة

ائصها، يف استعراض فيها إىل جانب اسم البلدة بعض الشروح املوجزة حول خص
  .يتم اختيارها حموسب، يف صور أو أي وسائل بصرية أو نصية

  
  حنن وجرياننا. 2

2.1  ȇورةاعائالت التالميذ مع سكان يف بلدات جم اليت يقيمها أفراد حول العالقاتنقا :
   جماالت وعالقات؟ مع َمن مŇن السكان تربطهم عالقات؟ مع بالغني، أوالد، شبيبة؟يف أي 

   العالقات؟ هذهشيوعما مدى      
يئات سالسنات واحل: ورةا مع السكان يف بلدات جمعالقاتإقامة نقاȇ حول أƵية  2.2

  . الطرفني بالنسبة إىل
ن تتم أميكن للقاءات كهذه . ورةا بني أوالد الصف وأوالد من بلدة جمجراء لقاءاتإ 2.3

حموسبة عرب (وƵية قاءات من خالل زيارات متبادلة تنفذ فيها فعاليات مشتركة أو ل
. عداد مسبقا وبصورة دقيقةإلهذه الفعالية تلزمنا با. )اتصال بني شبكات حوسبة

  )*تعليمية، قسم املناهج ال"حنن وجرياننا"ميكن االستعانة بدليل املعلم (
  

  الثالثذات الصلة بالفصل األهداف تفصيل 
  االهداف ذات الصلة هبذا الفصل  اسم الفصل

) جمموعات سكانية(اجتماعية جمموعات . 3
  من خارج البلدة

  2.8 ،2.7 ،2.3 ،2.2 ،2.1: البنود: 2اهلدف 
  8.1البند : 8اهلدف 
  3.2ند بال: 3اهلدف 
  10.4 ،10.3 ،10.2البنود : 10اهلدف 

  
                                                 

*  نحن واجيراننا، دليل للمعلم، مرآز المناهج التعليمية، وحدة التربية والديمقراطية والتعايش، وزارة التربية والثقافة بالمشارآة مع   

.، القدس1989معهد فان لير،       
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  ن اآلخرون، وما املشترȫ بيننا؟ن حنن، مŁمŁ: الفصل الرابع
  
  جمموعاتنا االنتمائية. 1
  

جمموعات انتماء قريبة وجمموعات انتماء : اجملموعات ينتمي التالميذنقاȇ يوضح الي  1.1
  . بعيدة

ريبة ومبجموعات قجتسد عالقة التالميذ مبجموعات االنتماء الرسم أو خطيطة يف      
يرفق بالرسم تعليالت خطية يعرب . االنتماء البعيدة املوجودة يف احليز خارج البلدة

ن يرمسوا أ ملاذا اختاروا ونوضحم لعرض الرسم، ين اعتباراهتالتالميذ من خالهلا ع
رفاق رسوم أو صور إميكن . نفسهم هكذا مع جمموعاهتم االنتمائية القريبة والبعيدةأ

  .لتجسيد جمموعات االنتماء املختلفة
  جراء نقاȇ حول ذلȬ إوالتعليالت ورسوم  عرȏ ال1.2

  : يفركزالنقاȇ يت
    .خمتلفةعديدة وينتمي إىل جمموعات انتماء  تلميذ وتلميذةن كل أاالنتباه إىل . أ
، إليها  واجملموعات اليت ينتمون  األفرادن هناك اختالفا يف نوع العالقات بني أالفهم ب. ب

ق َر والفŇاألفراد عائالهتم ختتلف عن العالقة بني  العالقة بني التالميذ وافراد: مثال
  .دهتم ختتلف عن عالقتهم مع الدولةبلبعالقة السكان . عضاء فيهاأالرياضية اليت هم 

شخاص يف جمموعات االنتماء يتمثل يف كوهنم ألن املشترك جلميع اأالتوضيح والتعميم ب. ج
  . إسرائيل سكانا ومواطنني يف دولة

  
  حقوق كل فرد يف دولة إسرائيل .2
  

   توضيح اصطالحات- ةخلفية قصري
، مجيع السكان الدائمني يف الدولة و، يعين مجيع الذين ولدوا يف البالدنومواطنصطلح ملا

يوجد يف إسرائيل مواطنون يهود يشكلون .  كاملةقوق وواجباتƜالذين يتمتعون 
ويعيش يف دولة إسرائيل سكان . قليةألا وهناك مواطنون عرب أو دروز وهم كثريةألا
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 نسان آخرإ أي مثلحقوق توجد هلؤالء . جانب والسياحألليسوا مواطنني مثل العمال ا
  . قوانني الدولة احلفاȗ على واجبات الدولة وعليهم يف

نسانا، ولكل إنسان يعيش يف دولة إسرائيل حقوق باعتباره إلكل : مصطلح حقوق
ذا مل إ حىت ُحقوق اإلنسان، شخاصألكل ال.  حقوق مدنية-ضافية إاملواطنني حقوق 

  .قلية يف الدولةأكثرية أو أذا كانوا يشكلون إيكونوا مواطنني أو 
 ويف سالمة اجلسد، احلق يف االحترام والكرامة، ياةاحلق يف احل: نسانإلمثلة علىحقوق اأ

   .احلق يف السمعة الطيبة، احلق يف احلرية، احلق يف تكافؤ الفرص واحلق يف التعبري عن الرأي
حياة سياق هنا، وبنسان إلسياق حقوق ايتصل ب طفلوثيقة حقوق الإىل التطرق 
  .األوالد

  : بعدة طرقاملصطلحات توّضح  2.1
ة تساهم يف جتسيد املصطلحات اليت متت دثنورد فيما يلي ثالثة أمثلة لوصف حا

 وحاالت ،ايساء إليهفيها احلقوق أو تنتهك  يتيح فهم حاالت دثةوصف احلا. دراستها
  . والتعقيب على ذلك- سواء بالنسبة للفرد واجملتمع -قوق احليتم فيها جتسيد 

  
  ةدثاأمثلة على وصف ح

  :ة أدثوصف حا
. روهنما يف السنصغطالبان من الصف الرابع يضايقان عادة بعض األوالد والبنات الذين ي

حدى إربعاء ضايقا أليوم ا. يشتماهنم ويعطالن عليهم اللعب ويدفعاهنم ويضرباهنمفهما 
نت مل توافق الب. هاالبنات اليت عادت من املدرسة إىل البيت ويف الطريق طلبا منها نقود

ق هبا الولدان وضرباها حل. عطائهما النقود وراحت تركض وهي خائفة وفزعةإعلى 
إىل إدارة البنت والدا ه توّج. ة جداهلعصيبت البنت جبروح وكانت أ. رضاأوطرحاها 

  .اجرى ومعاقبة الولدين اللذين اعتديا على ابنتهمالتحقيق يف ما باملدرسة وطالبا 
 وصف؟ما هي املشكلة املعروضة يف ال •
  حقوق؟بأي . الولدان مسا حبقوق البنت •
  الذين تنتهك حقوقهم؟األشخاص مباذا يشعر  •
 كيف ميكن احليلولة دون سلوك ميس حبقوق شخص آخر، كما ورد يف القصة؟ •
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  :ة بدثوصف احلا
   :قرر جملس التالميذ يف املدرسة

  .و من األوالد والبناتالكل جلنة من جلان املدرسة ينتخب عدد متس .1
 يفو الصفوف من األول إىل الثالث، تالميذ الثالثاء - حدألاأيام  يلعب يف امللعب يف .2

  . الصفوف من الرابع حىت السادستالميذ اجلمعة -ربعاء أليام اأ
 على أي حقوق حافȘ جملس التالميذ؟ •
 كيف حيافظون يف صفكم على هذه احلقوق؟ •
 نعمل؟أن مل حنافȘ على احلقوق فماذا ميكن  إذا •

  
  :ج ةدثف حاوص

ه توّج.  يف مصنعبعض أماكن للعمليعرض إعالن الصحيفة يف " مطلوبون"زاوية نشر يف 
ن عمره أخربوه بأ.  مل يقبل للعملموسى. جراء مقابلة يف املصنعبعض األشخاص إل

.  صغار السنان أوالدهأل فلم يقبلوها ماجدة  أما. هنم يبحثون عن شبابأ و،مخسون عاما
نه أ رفضوه حبجة فادي. ياما عديدة هلذا السببأتضطر للتغيب عن العمل هنا سأخربوها بأو

  . يسكن يف قرية تبعد عن املصنع مسافة كبرية
 ما املشاكل املعروضة يف وصف احلالة؟ •
 املصنع؟نتهكها انسان اليت إلي حقوق اهما  •
 ضم حقوقهم؟هتما هو شعور من  •

  
نسان واحلفاȗ عليها يف بلداهتم إلقوق احول انتهاك حأمثلة  واملعلمون التالميذƷضر  2.2

  . ويناقشوهنا، والصحافةوالقناة احملليةلية احملصحف المن : ويف سائر املناطق من البالد
  

  يف جمموعاتمهمة 
ميثل التالميذ مسرحية أو حيكون . قاحل فيها أُجنز أو حقفيها هȬ انُت ةدثوصف حا 2.3

  .ة بالذاتدثولوا هذه احلاااذا تنيشرحون مل. ةدث زمالئهم لوصف احلاأمام قصة 
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  ّيةمهمة صف
  .ة املعروضةدث للنقاȇ بعد وصف احلا أسئلةطرح   2.4

اك ه يتم فيها انتوادثكيفية التعامل، بدون عنف، مع ح: جيب التطرق يف النقاȇ إىل     
  *"مؤهالت حياتية"ميكن االستعانة بسلسلة كتب : مالحظة(قوق؟ احل

  
ن تطرح يف هذه الفعاليات قضايا من عامل األوالد ومن أاملمكن من : مالحظة للمعلمني

  : جيبسياقيف هذا ال. عائالهتم
 .احلفاȗ على خصوصيات الفرد وعدم انتهاكها •
ساعدة املستشارة وتقدمي ال على الجهات خمولة للحصوإىل سب احلاجة، حبالتوجه،  •

 .تالميذلل
 
  كثرية واالقليةألا. 3

يعرضها املعلم والتالميذ من احلياة يف أمثلة  بواسطة   واألقليةاألكثرية مصطلح مثل يت3.1
  . املدرسة أو البلدة

  :لتجسيد املصطلح   أمثلة 
 َمن األقلية؟. أكثرية األوالد يف الصف فوق سن التاسعة •
 األقلية؟ن َم. كثرية األوالد يف الصف ال يشاركون يف الفعاليات الالمنهجيةأ •
 األقلية؟ن َم. 65ت سن كثرية السكان يف بلدتنا حتأ •

  
على  األقليةمسألة حصول إىل  من التطرق بصورة حقيقية ة متكننا اللعب- دوارألعبة  3.2

  .صفوف األوالد  حقوقها يف 
 وممثلو األقلية  جلنة الصف، ممثلو التالميذ الذين يشكلون أعضاء  :األدوار يف اللعبة    

  .األكثريةالتالميذ الذين يشكلون 
  

                                                 
معلمين في  المدارس االبتدائية، مرآز المناهج التعليمية لل مؤهالت حياتية، مؤهالت، موضوعات تطويرية ووقائية، مرشد  *

 1997 والثقافة والرياضة، القدس، وقسم التعليم االبتدائي، وزارة التربية) شيفي(مع قسم الخدمات النفسية االستشارية   بالتعاون
     . بالعربية 2003 بالعبرية، 
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لعب يف حبقها يف الجلنة الصف   تطالبتالميذمن ال أقليةجمموعة :  مشكلةمثال على
. امللعب أو استخدام احلاسوب أو املشاركة يف مجيع احلفالت اخلاصة بأوالد الصف

تعرض مطالبها للحصول على حقوقها بطرق خمتلفة بدون اللجوء إىل األقلية  ةجمموع
  .لعضاء جلنة الصف يعرضون مقترحات للحأ. العنف

  . جياŸإن موقف ع اإلعراب أو ،تستطيع االعتراض وتعليل اعتراضها األكثريةجمموعة 
 احلقوق اليت يستحقها اجلميع، مبا يف يف الذي جيري يف الصف بعد التمثيلية النقاȇيتركز 
 أنمن املفروض  . وظيفة جلنة الصف باعتبارها مؤسسة منتخبةيف، وكذلك األقليةذلك 
  .قليةاألحقوق  افȘ علىحت
  

  :تطرح يف النقاȇ نقاȓ مثل
 .يف اجملتمع وحقوقهااألقلية  مكانة •
 .السلطة املنتَخبة محاية األقليةوظيفة  •
 .التعاون املمكن بني األكثرية واألقلية •
   دون اللجوء ، يف دولة دميقراطية لتحصيل احلقوق املتكافئةطبقا للقانوناملتبعةطرق ال •

 .إىل العنف
  

  ش يف دولة إسرائيلكل من يعيواجبات . 4
  

   على اجلميع توجد واجبات4.1
  :يف النقاȇ تطرح النقاط التالية

 .من التالميذ يف نطاق املدرسةأو واحدة الواجبات املفروضة على كل واحد  •
احلفاȗ على قوانني : مثل(كوهنم مواطين دولة إسرائيل حبكم هايل التالميذ أواجبات  •

 ). الدولة واحترام رموزها وشعاراهتاجلألالدولة، الوالء للدولة، اخلدمة 
واجبات (الواجبات املفروضة على من يعيش يف الدولة دون ان يكون مواطنا فيها  •

 ).خرينآل حقوق ااحتراماحلفاȗ على قوانني الدولة، : مثل
جراء متثيلية إميكن (ماذا حيدث عند عدم القيام بالواجبات يف املدرسة؟ يف الدولة؟  •

 ).لتجسيد ذلك
 . والدولةةيالت تدعم القيام بالواجبات يف املدرسلعذكر ت •



  270 

  
   املشترȫ جلميع املواطنني يف دولة إسرائيل رȡم االختالف بينهم؟ام  4.2

  :حمادثة
، اجلميع ميكنهم التأثري، حلق يف أن َينتخبوا وُينتَخبواالجميع ل و،اجلميع سكان الدولة •

 . بطاقة هوية إسرائيليةحيملوناملواطنون البالغون 
قلية أكثرية يهودية تنطق بالعربية وفيها أن الدولة فيها أن دال تالعربية والعربيةاللغتان  •

 .عربية ودرزية تتحدث العربية
إىل  التطرق جيري. (يادة مشتركة للجميعذات سة إسرائيل باعتبارها دولة لرموز دو •

 ).لطوابعاعملة ولإىل النشيد الوطين، إىل ارموز الدولة ومعانيها، إىل م وقصته، لǈَعال
  

  تاجهونعلم اقتراح لتقييم الت
  أساس األفكار مهام ميكن بواسطتها تذويت معلومات جديدة على حتضرييف التقييم يقترح 

  :ات واملهارات والكفاءات اليت مت تعليمها، مثلملصطلحوا
  

  السكان يف البلدة: مهمة أوىل
  

  يف مدينة أو بلدة خياليةخرى أو أ يف بلدة نحتليل توزيع السكا: القسم األول
ات  تركيزاخلريطة تعرض يف . طة البلدةييتم التحليل بناء على معطيات كمية وخر

  .ماكن خمتلفة من البلدةأزواج الشابة، القدامى، يف ألا: مثلاملختلفة  السكانية اجملموعات
  : يطلب من التالميذ

  .حتليل معطيات حول السكان يف البلدة .1
  . التركيبة السكانيةحيثمن مجال خصائص البلدة إ  .2
  . البلدياحلّيز االستنتاج بالنسة لتوزيع خمتلف اجملموعات يف  .3
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     استيعاب سكان يف البلدة: القسم الثاين
زواج ألمن املهاجرين اجلدد أو من ا( عائلة جديدة 200ن تصل إىل البلدة أمن املفروض 

 عارض بعض .لسكنحد لن ختصص هلا منطقة واحدة أو حي واأوقد تقرر ) الشابة
 من أخرى   أحياءن يسكن السكان اجلدد يف أ واقترحوا ،السكان يف البلدة هذا القرار

  .البلدة
 
  ما هي املشكلة املطروحة؟. 1
   ما هي ادعاءات معارضي القرار؟ ما هي ادعاءات مؤيدي القرار؟.2
  ؟وضوعة امله ما هو موقف التالميذ يف هذ.3
  

  ةدث Ɯث حا-نسان إلحقوق ا: املهمة الثانية
  

    ةدثوصف حا: القسم أ
جل أمن . )بناء الشبيبةألمركز جديد  أو( دحدى البلدات مركز مجاهريي جديإافتتح يف 

يستخدمون الذين    نوقعد املسكانال.  ال بد من صعود الدرجركز  إىل املدخول ال
هذا ت اليت ينظمها  ال يستطيعون املشاركة يف الفعاليا،خرىأجهزة أالكراسي املتحركة أو 

  .ملركزا
 
  ما هي املشكلة املطروحة؟ .1
  ت ؟كقوق هؤالء السكان اليت انتهح ما هي  .2
   كيف يشعرون ازاء ذلك؟ .3
   كيف ميكن حل املشكلة؟ .4
  ؟لاحل جيادإمن ميكن التوجه للمساƵة يف  إىل .5
  

  عامةالؤسسات املعطاء حقوق يف إ: القسم ب
      تخذأُدى م ويفحصون إىل أي ،بلدة مؤسسات عامة يف الثالث التالميذ يزور. 1

  :ني االعتبار يف النواحي التاليةعاحتياجات املقعدين والعاجزين ب
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  .سهولة الوصول إىل املؤسسة العامة. أ
  .ميقاف سياراهتإل خاصة باملقعدين أماكن ختصيص . ب
  .ليه بصورة مرحيةإالدخول . ج
  .مراحيض، كافترييا، صندوق: توفري خدمات خاصة تراعي االرتفاع املالئم مثل. د

  .سب قرارهم ويعللون ذلكحبينظم التالميذ املعطيات اليت  جتمع  . 2
  .روهازايلخص التالميذ املعطيات Ɲصوص كل من املؤسسات العامة اليت  . 3
يستخلص التالميذ االستنتاجات Ɲصوص املوقف من املقعدين يف املؤسسات العامة  .1

  . معهماليت زاروها وكيفية التعامل
إىل  حبيث تتطرق الرسالة ،املؤسسات اليت زاروها حدىإىل إيكتب التالميذ رسالة  .2

ملؤسسة اليت كانت الظروف إىل ا أو ، الظروف املناسبة للمقعدينتنقصهاملؤسسة اليت ا
 .فيها مالئمة للمقعدين والعاجزين

  
  الرابعهداف ذات الصلة بالفصل ألتفصيل ا
  ة هبذا الفصلاالهداف ذات الصل  اسم الفصل

4 .ŁمŁخرون وما آلن ان حنن وم
  املشترȫ بيننا؟

  1.4 ،1.7 ،1.6 ،1.5: البنود: 1 اهلدف
  10.5 ،10.4 ،10.3: البنود: 10اهلدف 

  
  2التعلم  - وحدة التدريس ذات الصلة باألسس

قلية، ألكثرية واأل، االتعايش املتعدد، )االنتماء، اهلوية(الفرد واجملتمع   دنياتامل
خر آلااحترام نسان وإل اكرامةنسان، إل والواجبات، حقوق ااحلقوق

، ساواةواة وعدم املا، املسوالشاذ، التعامل مع املغاير )والرأي املغاير(
الئق أو غري ، نزاهة، ية مسؤول، مكافحة العنف، مواطنونالتسامح، 

  . حل وسطالئق
 معابري اجتماعية،  متبادلة، عالقات متبادلة،ة، مراعاءجمموعات انتما  علم اجتماع

  .جتماعياتضامن 
  ر ظواهر اجتماعية، تغيŊّيز، اختالف احلّيزتنظيم احل  جغرافيا
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  :وراحمل سييف سياق تدرخلفية نظرية للمعلمني 
     تاريخ البالدمرآة  العائالت والبلدات يف 

  توطئة
ل خلفية لتطوير هم املضامني اليت تشكّأطار تعليم املفهوم التارخيي تعرض فيما يلي إيف 

  ).يهود، عرب ودروز (تاريخ البالدمرآة عائالت وبلدات يف مودوالت هذا احملور 
لبلورة وحدات للتطرق  قططارا فإ يف اخللفية النظرية وقائعل املضامني والتفصييشكل 
 يف خمتلف ونيفكر التعلم -عندما يأيت املعلمون لبلورة وحدة التدريس .تعلم ال- التدريس

 وخصائص فئة التالميذ يف مدرستهم ،الءمة املضامني لدرجة السنمب املتعلقة االعتبارات 
 * بصرية أخرى–ملعلومات املفصلة من مصادر مكتوبة ومسعية  اخيتار املعلمون. وبلدهتم

  

  
  :ثالثة مساراتنهج معروȏ يف امل

  .تاريخ البلدات اليهودية يف البالد مرآةية يف عربعائالت وبلدات : املسارأ
  .تاريخ البلدات العربية يف البالد مرآةية يف درزعائالت وبلدات : املسا ب
  .تاريخ البلدات الدرزية يف البالد مرآةية يف يهودعائالت وبلدات :  جاملسار 

  
يف كل واحد من املسارات املذكورة آنفا قضايا ، أُدجمت قاسم مشترȫ جلميع التالميذلتكوين 

، يرد هذا الدمج ضمن تسلسل النص. خرىألćومضامني من قصص  تروي تاريخ البلدات ا
ن أاهلدف هو و ،وضوحتمكني القارىء من مالحظة ذلك بإال أن احلرف فيه خمتلف ل

  .تتعرف كل جمموعة على اجملموعة االخرى

                                                 
 تذيل المنهج التي البيبلوغرافيا المطالعة تجدونها في آتب باسماء مفصلة قائمة *
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  :أسار  امل
   تاريخ البالدمرآة  عائالت وبلدات عربية يف 

 Ÿالعثماين كم احلخاللاجملتمع العر ) Ɠ1917ح(  
وكذلك عاȇ  . كان معظم سكان البالد عربا، معظمهم مسلمون وبعضهم مسيحيون         •

  .يف البالد سكان دروز وسكان يهود
•     Ÿمعظم الـسكان العـرب يف القـرى         ، فقد تقليدية برتعةاتسم اجملتمع العر ȇعا ، 

 وعـاȇ يف جنـوب      ، وكان البعض يعيشون يف املدن     ،واعتاشوا من الزراعة التقليدية   
 . البالد بدو رحل

 .يف املدينة وكان اختالف بني احلياة يف القرية  •
طـار  إعتمد علـى    ا ،ة والقرية يف املدين ) املسلمني(املبىن االجتماعي للسكان العرب      •

 وكان زعماء احلمائل يتمتعون بنفوذ بالȠ يف حياة         ،  احلمولة والبيت   -العائلة املوسعة 
 .اجملتمع

الدخل يف املدينة من التجارة     كان جل   . يف املدينة  بدأنا نلمس تطوراً  مع مرور السنني     •
 .ومن احلرف واملهن) مركزيا للقروينييف األساس كوهنا سوقا (

 .ر البالد وتقدم السكان العرب الذين عاشوا هنايساهم السلطة املركزية يف تطومل ت •
 ،كان تعامل السلطة العثمانية مع السكان العرب يف البالد تعامل احلاكم مع احملكـوم              •

ـ  نظمة والواجبات اليت طالبوا السكان بال     ألايف  وقد جتسد ذلك      : ا وبتنفيـذها  قيام هب
شـجار  ألالباهظة وجتنيد الرجال للجيش واقتالع ا     راضي ودفع الضرائب    ألكتسجيل ا 

ة زاء الـسلط  إدى إىل تكوين نزعة وموقف سلبيني لدى السكان         أمما  ،  خالل احلرب 
 .العثمانية

داريـة  إأوجدت السلطات وظيفة املختار يف القرى العربية، وقـد كانـت مهامـه               •
 .والوساطة بني السكان والسلطات العثمانية
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 خ العائالت والبلدات اليهودية للمدارس العربيةقضايا ومضامني من تاري

كانت الدوافع  . مختلفة في المعمورة  أماكن   من   دهاجر اليهود إلى البال    •
 والحلـم   ،وطـنهم التـاريخي   ) رض إسرائيل أ(صهيون  إلى  الحنين  

قامة دولة يهودية تكون بيتا قوميا للشعب اليهودي المنتشر         بإاليهودي  
  .في العالم

 خاصة اعتبرت تجديدا فـي      استيطانيةشكاال  أاليهود  قام المستوطنون   أ •
 ".الكيبوتس"و" الموشافا: البالد

أحياء وأقاموا  ) في كل من القدس ويافا    (خرج اليهود من البلدة القديمة       •
، وحـصلوا   بيـب أ وتل   اليهودية القدس   - يهوديةجديدة صارت مدنا    

 .على األراضي لكل أشكال االستيطان من أصحابها العرب

 ،لسكان اليهود الذين هـاجروا إلـى الـبالد    إلى ا سكان العرب   نظر ال  •
 ".سكانا غرباء"باعتبارهم 

ون وتبادل  انشأت بين السكان اليهود والسكان العرب عالقات من التع         •
فـضى إلـى    أ كـان تنـافس   الخبرات والمعرفة، لكن من جهة ثانية       

 .وتة فيما بينهمامواجهات محلية متف

  
  

Ÿ1948 - 1918( االنتداب الربيطاين خالل يف البالد تغيريات يف اجملتمع العر (  
 يف تـشرين الثـاين      يعطأالذي  " وعد بلفور "أعقاب  بعد احلرب العاملية األوىل، يف       •

كان هتا Ɲالف ما    اعن جار ) رض إسرائيل أ(فلسطني   ة فصلت الوحدة اجلغرافي   ،1917
  .احلكم العثماينمتبعا خالل 

يف جمـال   : حتتية عديدة ختدم كافـة سـكان الـبالد        نشأ الربيطانيون يف البالد بىن      أ •
؛ يف جمال الطاقـة     )طرق، سكك حديدية، مطار يف اللد، ميناء يف حيفا        (املواصالت  
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قاموا مؤسـسات تقـدم     أ(؛ يف جمال اخلدمات العامة      )معامل التكرير يف خليج حيفا    (
 ).كاملستشفيات واحملاكم واملدارس: اخلدمات لعموم اجلمهور

ولوا اذ خرج القرويون ليز   إ ،عباالرتفا وبدأ مستوى احلياة     ، االقتصادي زداد النشاط إ •
اليت بىن الربيطانيون فيها  األماكنيف  ساسألايف جرة خارج القرى، وعملوا    ألعماال با أ

 . وطوروا، وكان اخلروج من القرية للعمل خمالفا للتقاليد
 . صناعة ومواصالت خدمات عامة،،إدارة: جديدة مثليف أعمال اƳرط سكان املدن  •
قيمت، ألول مرة، مدارس حكوميـة يف القـرى، ومل تعـد       أتطور اجلهاز التربوي و    •

يف اب الذي كان يعمـل      حىت ذلك احلني كانوا يتعلمون يف الكتّ      (مقتصرة على املدن    
 ). نزعة دينيةذا وكان التعلم فيه ،ساس يف املدنألا

يضا لسكان  أت خدماهتا   قيمت هيئة صحية قدم   أ و ،تطورت يف املدن خدمات صحية     •
 .اجملاورة للمدن القرى

ثـر  أ و ،حناء البالد أاهم نشاط االنتداب الربيطاين يف خلق ازدهار اقتصادي يف كافة           س •
ازداد عدد السكان العرب    ). يف القرية واملدينة  (رتفاع يف مستوى احلياة     اعلى حصول   

 ،رى إىل البالد  خأ سواء من خالل التكاثر الطبيعي أو هجرة عرب من دول عربية             -
منا مت توسيع القـرى واملـدن       إ و ،قامة قرى أو مدن عربية جديدة     إومع ذلك مل تتم     

 .القائمة
فمـن جهـة عمـل      . عالقة مزدوجـة   السكان العرب مع الربيطانيني      ت عالقة كان •

الربيطانيون على تطوير البالد وساƵوا يف انشاء مرافق اقتصادية جديـدة ويف رفـع              
جنبيا تعامل مـع الـسكان      أما  كǐخرى، حُ أ كانوا، من جهة      لكنهم ،مستوى احلياة 

وقد سن الربيطانيون   . راضيأل وصادر ا  ةالعرب بقبضة حديدية فجƐ الضرائب الباهظ     
 .طوارىء فرضت على السكان العرب قيودا يف شىت امليادين احلياتيةأنظمة 
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الـذي  " بلفـور وعد  "ومة للحكم الربيطاين يف البالد على اثر        ابدأ العرب يبدون املق    •
ومة ا املق كانت بداية  و ،قامة بيت قومي يف البالد    إعطى لليهود وعدا من الربيطانيني ب     أ
 . القرىيف

نشأ احتكاك مع اجملتمع اليهودي الصهيوين على خلفية اهلجرات إىل الـبالد واقتنـاء               •
Ż بدأت تتبلور اهلوية الـسياسية الوطنيـة        . إىل وقوع مواجهة  ، وذلك أدى    راضيألا

 جتلى  ، وهو ما  Ƶية يف بلورة اهلوية القومية    أل وكان للدين دور بالȠ ا     ،ب يف البالد  للعر
 .عيادألماكن املقدسة يف املناسبات واألاملسريات اليت توجهت إىل ايف 

 .قوميةال هموجهات نظروا نشرو ،صدار صحفإبدأوا يف  •
يهودية الـصهيونية   ونوا مع القيادة ال   ان الربيطانيني تع  أادعى السكان العرب وقيادهتم ب     •

 وقد جنمت عن ذلك صدامات ومواجهـات مـع الـسلطات             اليهود، ومع السكان 
 .الربيطانية

 .ونوا مع القيادة العربية ومع السكان العربا الربيطانيني تع أن دعى اليهواّد •
 تفاقمت املشاحنات واملواجهات بني العرب      1936 عام   ت تفجر يت ال ةالعربيالثورة  بعد   •

 .ري البالد مصحولواليهود 
  

 وبلدات يهودية للمدارسة العربية  ايا ومضامني من تاريخ عائالتقض
 ،1917 وعد بلفور في تشرين الثاني       في ،حصل اليهود من البريطانيين    •

  .قامة بيت قومي لليهود في البالدإعلى وعد ب
تى بعضهم خفية بـسبب     أدم إلى البالد مهاجرون يهود كثيرون، وقد        ق •

. لبالدإلى ايهود ال السلطات البريطانية على دخول      القيود التي فرضتها  
قـاموا قـرى    كما أ  ،ن في القرى والمدن القائمة    يب المهاجر يعاستتّم ا 
كبرت المـدن   .  موشاف للعمال  -شكاال سكنية جديدة    أ جديدة و  ومدناً

 .بيب وحيفاأال سيما تل ووتطورت 
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د عـدد    وقد تمثل ذلك في ازديا     ، االستيطان اليهودي في البالد    تطور •
نتـشارهم  ا وفـي رقعـة      ،قيمـت أالسكان وعدد القرى والمدن التي      

 .الجغرافي حيث نشأ تتابع للقرى والمدن اليهودية

 اقتـصادية كالكهربـاء ومـصنع    فروعاًطور اليهود موارد طبيعية و   •
 .البوتاس والزراعة والمعامل والمصانع المختلفة

 
 

  
  احلياة يف دولة إسرائيل خالل العقدين األولني

  )1949 - 1948(يام احلرب أيف . 1
 دولـة للعـرب     -دولتني  إىل  املتحدة تقسيم البالد    قررت هيئة األمم     29.11.1947يف   •

وافق اليهود على قرار التقسيم بينما      . ودولة لليهود ومنطقة دولية يف القدس وحميطها      
امـة  إقعـن  اإلعالن بعد .  وبدأوا يف الكفاح املسلحألسباب تتعلق هبم رفضه العرب   

  .حتدم القتالا 14.5.1948 دولة إسرائيل يف 
سباب أ جنمت عن    ،وكانت املشاركة جزئية  (نشبت احلرب بني جيوȇ الدول العربية        •

باملشاركة مع سكان القرى واملدن العربية يف البالد من جهة، وبني        ) سياسية يف بالدها  
ون العرب مـدربني    مل يكن املقاتل  . اجليش اإلسرائيلي وسكان القرى واملدن اليهودية     
  .على مهارات القتال وبعضهم كان غري مسلح

  .ينتقد العرب يف إسرائيل طريقة مشاركة اجليوȇ العربية يف احلرب ويطعنون يف غاياهتا    
 –نكبة  ال أما بالنسبة للعرب فكانت      استقالل بالنسبة لليهود حرب     1948كانت حرب    •

  .كارثة وهزميةأي احلرب اليت جّرت 
رواح يف صـفوف العـرب      ألبعض القرى وإىل خـسائر يف ا      دمري  إىل ت أدت احلرب    •

راضـيهم  أل هنمفقـدا : بنتائج خمتلفة احلرب على السكان العرب     قد أتت   و. واليهود
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 وطرد بعضهم من قراهم    ، وهرب بعضهم من بيوهتم خوفا من احلرب       ،وقراهم ومدهنم 
  . الجئنيحتويلهم إىل ومدهنم و

ـ  ,ن البالد من  يثريوطرد الجئني ك  ب  هرنشأت ظروف أدت إىل     هكذا       إىل  وهلم ووص
الضفة الغربية والقدس   ( ردينألحتلها اجليش ا  اراضي اليت   ألاجملاورة وإىل ا   الدول العربية 

وقد سكن معظم الالجئني يف     ). قطاع غزة (راضي اليت احتلها املصريون     ألوا) الشرقية
  .خميمات مؤقتة حتولت إىل دائمة

 وبعـضهم   األصلية،لعرب يف البالد، بعضهم يف قراهم ومدهنم        بقي قسم من السكان ا       
  . داخل حدود دولة إسرائيلأخرى النتقال إىل قرى ومدن إىل ااضطروا 

مصر   هي  ،  دول عربية  ربعأني دولة إسرائيل و   ب هدنةيف هناية احلرب وقعت اتفاقات       •
  .ردن وسوريا ولبنانألوا

  على لة إسرائيل بعد مدة من الزمن     حصل السكان العرب الذين بقوا داخل حدود دو        •
 .سرائيليةاإلنسية اجل

  
  يف العقود األوىل من دولة إسرائيل. 2
يف اجلليل واملثلـث ووادي عـارة       :  البالد من ةعاȇ السكان العرب يف مناطق خمتلف      •

  . ويف املدن املختلطة مثل عكا وحيفا واللد والرملة ويافا،والنقب
 .رت مع مر السننيعت القرى العربية وكربت وتطوتوّس •
 -1949استمر منذ   (رض على القرى واملدن العربية حكم عسكري        بعد هناية احلرب فُ    •

ومتثلت املصاعب يف . كانت هذه فترة عصيبة بالنسبة للسكان العرب يف البالد). 1966
 ويف  ، وعلـى تـشكيل تنظيمـات      ،حرية التنقل والعمل واحلركة    فرض القيود على  

 .اجليش للسلطات احمللية العربيةدارة إراضي وألمصادرة ا
 فقـد : اجملتمع العرŸ داخل  ت تغيريات يف نظام احلياة      حدثلغاء احلكم العسكري    إبعد   •

 وبـدأ تطـور   ، احملليةاهتمسلطيديرون شئوهنم بواسطة    بدأوا يف القرى واملدن العربية      
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لـوم  حياة اجملتمع العرŸ يف خمتلف امليـادين كاالقتـصاد والتربيـة والع           يف  ملموس  
 .عرŸ يف صفوف املواطنني العربالقومي الوعي ال تبلور و،والتكنولوجيا

نتقل السكان البدو يف النقب الذين اتسمت حياهتم بالترحال اجلزئي إىل قرى ومدن             إ •
. همتعيـش م هتم وأسلوب مناط حيا أ على وبالتايل فقد طرأت تغيريات ملموسة       ،دائمة
 . ئيلي اإلسرا البدو خيدمون يف جيش الدفاعضبع

 لكـن لـيس   ، احلياة يف الدولـة   االتإسرائيل تدرجييا يف خمتلف جم    يف  عرب  اليندمج   •
 .املة حىت اآلنبصورة ك

  
 

  
هوديـة  قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلـدات ي       

  للمدارس العربية
 بتأييد ، المتحدةهيئة األمم قررت تشرين الثاني   29في  •

 دولة يهودية - تقسيم البالد إلى دولتين ،معظم دول العالم
وافق . ودولة عربية ومنطقة دولية في القدس ومحيطها
علنت أاليهود على القرار، بينما رفضت القيادة العربية و

لى نشوب الحرب في كافة فضى إأالكفاح المسلح الذي 
  .نحاء البالدأ

موجات أمام نصراف البريطانيين فتحت البالد ابعد  •
نصف المهاجرين : نحاء المعمورةأالهجرة من كافة 

الجئون نجوا من الكارثة في أوروبا، ونصفهم مهاجرون 
  .والجئون من الدول العربية

 وال ،نحاء البالدأاستوطن المهاجرون الجدد في جميع   
خرى، أ في النقب والجليل ويهودا وفي مناطق سيما
 ،ونيةاخرى تعأقاموا بلدات تطوير وقرى زراعية وأو
استوطن بعض المهاجرين في المدن التي بقي فيها و

  .سكان عرب وصارت هذه المدن مختلطة
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قامة إأعلن دافيد بن غوريون عن  14.5.1948 في  •  

  .دولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي
خمسة جيوش من الدول العربية شنت هجوما على  •

 وقد حاربها الجيش اإلسرائيلي ،دولة إسرائيل
ا كان القرى والمدن اليهودية وتصدوسبالمشاركة مع 

 ).كما حدث في دغانيا ونغبة(لها 

دول أربع  مع هدنةي نهاية الحرب وقعت اتفاقيات ف •
 .ومصر وسوريا ولبناناألردن عربية هي 

بدأت الدولة تتطور في مختلف ميادينها كالصناعة 
والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتربية 

  .والثقافة
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  :بمسار 
   تاريخ البالد مرآة  يفةعائالت وقرى درزي

  من هم الدروز؟
سالم يف  إل انفصلت الديانة الدرزية عن ا     ، وقد  مستقلة دينيةهي مجاعة    الطائفة الدرزية  •

  .طلع القرن احلادي عشرم
ليـل ويف    ال سـيما يف اجل      جبلية، عاȇ معظم دروز البالد وما زالوا يعيشون يف قرى         •

النعزال  بل هم يرغبون يف ا     ،عايل اجلبال صدفة  أال خيتار الدروز    . قريتني على الكرمل  
 .ة مستقلةطريقة حيااحملافظة على  جمتمعهم وطائفتهم وحلماية

ناطق يف الشرق األوسـط ال سـيما يف سـوريا ولبنـان             يعيش الدروز يف خمتلف امل     •
 ال   فقد بقي الدروز جـزءاً     ،م اجلغرايف نعزاهلوبالرغم من ديانتهم املميزة وا    . وإسرائيل

تـوازن بـني    الوقد حافȘ الدروز علـى      . احليز الثقايف االجتماعي العرŸ   يتجزأ من   
مناط العصرنة الـيت شـهدهتا      أولني االƳراط يف    ا حم ،تقاليدهم الدينية وانتمائهم الثقايف   

 .املنطقة
  

  )1917حƓ ( احلكم العثماين فترةاجملتمع الدرزي يف 
 وتأثرت بالـصراعات    ،العثمانية مبد وجزر   متيزت العالقات بني الدروز واالمرباطورية     •

  .بني خمتلف الديانات والطوائف يف االمرباطورية
 وقد اعترف   ،قرن التاسع عشر  تطورت مؤسسة القيادة الروحانية الدرزية منذ أواخر ال        •

ة ومنفصلة ال   لطائفة مستق كحاكم بريوت، يف نطاق االمرباطورية العثمانية، بالدروز        
žخيضعون لقاض مـن أبنـاء       بلشؤوهنم وقضاياهم،   اإلسالمية   احملاكم الشرعية    تعا 

 مل تتم   ، السلطان العثماين يف عاصمة االمرباطورية     بسبب عدم مصادقة  الطائفة، لكن،   
 .مؤسسات خاصة متثل الطائفة الدرزيةمة إقا



 283 
 

، وهلا الدروز اف اليت ز  َرعمال واحلŇ ألنوع ا يف   متثلت   يةتقليدحياة  عاȇ اجملتمع الدرزي     •
ما املرأة فمكاهنا هو البيت، وحافȘ الدروز على مكانة         أ عملوا يف الزراعة التقليدية،      إذ

 وعلى عاداهتم الدينيـة يف      ، وعلى الزواج يف نطاق الطائفة     ،القادة الروحانيني للطائفة  
 .ومراسم الدفن واجلنازة وعادات الضيافةاألعياد 

  
  قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلدات يهودية للمدارس الدرزية

ـ  ،في العالم إلى البالد   األماكن  هاجر اليهود من مختلف      •  مـن   ت وكان
حلم الوطنهم التاريخي و  ) رض إسرائيل أ(صهيون  إلى  دوافعهم الحنين   

  .قامة دولة يهودية تكون بيتا قوميا للشعب اليهوديإصهيوني بال
ستيطانية مميزة اعتبرت تجديدا فـي      اشكاال  أقام المستوطنون اليهود    أ •

  .البالد كالموشافاة والكيبوتس
قاموا أحياء  أو) في القدس ويافا  (خرج اليهود من نطاق البلدة القديمة            

  .بيبأبرية وتل  القدس الع-مدن عبرية إلى جديدة تحولت 
ـ          • ون وتبـادل   انشأت بين السكان اليهود وغير اليهود عالقات من التع

يضا عالقات تقوم على التنافس ممـا       أالمعرفة، لكن كانت    والخبرات  
  .صعدةألمواجهات على مختلف اإلى فضى أ

  
  

  )1948 - 1918( االنتداب الربيطاين خاللاجملتمع الدرزي 
  حظـوا  ، إذ املوقف الدرزي من الربيطانيني باالزدواجية     االنتداب الربيطاين متيز     خالل •

من جهة أخـرى    من جهة بسياسة التطوير اليت انتهجتها السلطات الربيطانية، لكنهم          
ضافة إىل الضرائب الباهظة املفروضـة      إلشراف الربيطانيني على حياهتم با    إعانوا من   
  .عليهم
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ة يف صفوف الطائفة الدرزية     بعد احلرب العاملية األوىل أبدت بعض الشخصيات اهلام        •
قامت بعض الشخصيات،   أ جانب ذلك    إىل.  يف التبلور  ة اهلوية العربية اآلخذ   حنوميوال  

ال سيما يف الكرمل وشفاعمرو، عالقات شخصية وعائلية مع قيـاديني بـارزين يف              
 االنتـداب الربيطـاين     خاللاختلف الدروز فيما بينهم     و. صفوف احلركة الصهيونية  

 وال ميكـن    ،تفاقم بني القومية العربية والقومية اليهودية الصهيونية      ع امل Ɲصوص الصرا 
 .خر يف صفوف القيادة الدرزيةآلشارة إىل موقف رمسي يؤيد جانبا دون اإلا

وجد الدروز طريقة للموازنة بني انتمائهم القومي ورغبتهم الشديدة يف احلفاȗ علـى             •
 .استمراريتهم التارخيية

 صالحية احلكم   الشيخ حممد طريف  ح القاضي الدرزي    نيطاين مُ االنتداب الرب فترة  يف   •
عترف بالدروز كطائفة   رغم ذلك مل يُ   . الشخصيةاألحوال  بناء الطائفة الدرزية يف     أيف  

بعـد قيـام دولـة      إال  مؤسساهتم الدينية اخلاصة هبم     بإقامة  سمح هلم    ومل يُ  ،مستقلة
 .إسرائيل

 . مل يتغري على مّر السننيتقليدي ة حيامنطحافȘ اجملتمع الدرزي على  •
  

  قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلدات يهودية للمدارس الدرزية
 حـصل اليهـود علـى وعـد مـن           ،1917من عام    "وعد بلفور  "في •

  .قامة بيت قومي في البالدإالبريطانيين ب
وصل بعضهم خفية بسبب    . وصل إلى البالد مهاجرون يهود كثيرون      •

ن في القـرى    يب المهاجر اعياستتّم  . انيونالقيود التي فرضها البريط   
 -شكال استيطانية جديـدة     أ بلدات جديدة، منها     أنشأواوالمدن القائمة و  
 .موشاف العمال

عـدد  و  عدد الـسكان،   يوتمثل ذلك ف  ازداد السكان اليهود في البالد       •
 ت نـشأ  ، بحيـث  الجغرافيوفي االنتشار    ،قيمتأالقرى والمدن التي    
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 .يهودية المن البلدات يةتتابع

الكهرباء ومصنع  : مثل اقتصادية   وفروعاًطور اليهود موارد طبيعية      •
 .المشاريع الصناعية المختلفة والزراعة العصرية و،البوتاس

  
  

  إسرائيل خالل العقود األوىلدولة اجملتمع الدرزي يف 
هـم وتأييـدهم    ءعلن الدروز وال   أ 14.5.1948قامة دولة إسرائيل يف     إعالن عن   إلمع ا  •

  . وصاروا مواطنني يف دولة إسرائيل،ة احلديثة العهدللدول
 وقد اعتمدت هذه    ،تعززت العالقات بني الدروز والدولة تدرجييا يف مجيع املستويات         •

رسيت التبادلية يف العالقة عرب توقيع اتفاق عـام         أُ. العالقة على مصلحة كال اجلانبني    
يطبـق  . ائفة الدرزية التقليدية  اء الط همنية يف الدولة ووج   أل بني رؤساء الدوائر ا    1956

 ومنذ ذلـك    ،منية يف الدولة على الرجال يف الطائفة الدرزية       ألاالتفاق قانون اخلدمة ا   
 يف صفوف جيش الدفاع، وقـد      اإللزاميةاحلني خيدم الدروز ضمن اخلدمة العسكرية       

 . اجليشإطارمنية يف أطور كثريون منهم سرية مهنية 
انة الطائفة الدرزية، ورغم اƳراط الـشبان يف القـوى          رغم التغيريات السريعة يف مك     •

عها للحكم العسكري الذي فرض على القرى       خضو واصلت القرى الدرزية     ،منيةألا
هانة شديدة من جراء    إن الدروز شعروا ب   أشارة إىل   إلجيب ا . 1966واملدن العربية حىت    

 .هذا الوضع
أيـضا   قرى خمتلطة يعيش فيها  ومن بينها،حافȘ اجملتمع الدرزي على حياته يف القرى    •

 .نيسيحيامل ونيسلممن املسكان عرب 
الدولة لكنهم حافظوا، يف الوقت ذاته، على عاداهتم        يف  اندمج الدروز يف احلياة املدنية       •

 .وتقاليدهم اخلاصة هبم
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فيها، أثـر    واالزدهار االقتصادي التكنولوجي     ،رتفاع مستوى احلياة يف البالد    كان ال  •
Ÿان الدروز رغم الفجوات الكربى اليت بقيت بينهم وبـني اجملتمـع             على السك  إجيا

 .واةا وتتسبب يف خلق الشعور بعدم املس،اليهودي
صحاب املهن احلـرة يف صـفوف الطائفـة         أني منا جيل من املثقفني و     نمع مرور الس   •

 اجملتمع الدرزي بسبب الفجوة يف االعتمادات       يفحباط الذي   إلا  زاد بذلك و ،الدرزية
صصها الدولة لالستثمار يف البىن التحتية والبشرية يف اجملتمع العرŸ والـدرزي            اليت خت 

حساس بـالغƏ   إلوقد عززت هذه املشاعر ا    . وبني االستثمارات يف الوسط اليهودي    
 .قليات يف الدولةألالالحق با

 ،تؤثر التغيريات االقتصادية والثقافية على طريقة احلياة وعلى القيم واملعايري التقليديـة            •
بناء الطائفة الدرزية هذه التغيريات خطرا يتهدد استمرارية وجود         أيعترب كثريون من    و

 هناك من يرحبون هبذه التغيريات ويؤيدوهنا عـن وعـي           وإن كان الطائفة الدرزية ،    
 .دراكإو
  

  قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلدات يهودية للمدارسة الدرزية
 تقسيم ، بتأييد معظم دول العالم،مم المتحدة أل قررت ا  29.11.1947ي  ف •

خرى عربية ومنطقة دولية فـي      أ واحدة يهودية و   -دولتين  إلى  البالد  
مـم المتحـدة بينمـا      ألقبلت القيادة اليهودية قرار ا    . القدس ومحيطها 

فضى إلى نـشوب    أ وشرعت في كفاح مسلح      ،رفضته القيادة العربية  
  . نحاء البالدأالحرب في شتى 

يهود مـن   المهاجرين  الاب البريطاني استقبلت البالد     نتهاء االنتد ابعد   •
وقد وصل مهاجرون كثيرون إلى الدولة الحديثة . نحاء المعمورةأكافة 

العهد، نصفهم الجئون نجوا من الكارثة في أوروبا ونصفهم الجئـون       
 .من الدول العربية
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قامة دولة إسرائيل دولة    إعلن دافيد بن غوريون عن      أ  14.5.1948في   •
 . اليهوديللشعب

هاجمت الجيوش العربية دولة إسرائيل فتصدى لها الجيش اإلسرائيلي          •
 .وسكان البلدات اليهودية كما حدث في كل من دغانية ونغبة

 )اتفاقيات الهدنة  (طالق النار إنتهاء الحرب وقعت اتفاقات لوقف      امع   •
 .ردن وسوريا ولبنانألربع دول عربية هي مصر واأمع 

في النقب والجليـل    : نحاء البالد أجدد في شتى    استوطن المهاجرون ال   •
قـاموا بلـدات تطويريـة      أوقد  . خرىأويهودا والمروج وفي مناطق     

استوطن قسم منهم فـي     . خرى كالموشاف والكيبوتس  أشكاال سكنية   أو
 .المدن التي بقي فيها سكان عرب فتحولت إلى مدن مختلطة

لـصناعة  افـي   : بدأت الدولة تتطور بوتيرة سريعة من عدة نـواح         •
 . والتربية والثقافة والفنوناوالزراعة والعلوم والتكنولوجي

جنـسية  الالسكان العرب والدروز الذين بقوا في البالد حصلوا علـى            •
 .يةسرائيلاإل
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  :جـاملسار 

  تاريخ البالدمرآة عائالت وبلدات يهودية يف 
  

عتراف باƱازات اال و، واجملتمع اليهودي يف البالد،تعليم تاريخ العائالت والبلدات
املشروع   وإىل، وحميطهمإىل بيئتهم باالنتماء  وشعورهم التالميذ، يعزز هوية لائاألو

  .الصهيوين ودولة إسرائيل
دولة إقامة إىل  أدتمركزية أحداث  حول اً قصصناولالتدريس يف هذا املسار يت •

  . وبلورهتا وتأسيسها وتوطيدها يف العقد األول،إسرائيل
اليت جتد هلا تعبريا يف صفوف عائالت التالميذ يف األحداث التدريس إىل يتطرق      

 أحداث كان هلا تأثري على طريقة احلياة وعلى  -أخرىبلدهتم وحميطهم  ويف بلدات 
  .عمليات اجتماعية وسياسية يف املدى القريب والبعيد

بلدات القدƹة اليتطرق إىل : القطري يتمثل يف عدة سياقاتمع الربط باحلّيز التدريس  •
 م ومساƵته،جرات إىل البالدابقصص املهاجرين وامله ويتركز، اليت كانت يف البالد

 قامة دولة إسرائيلǚب تتصلحداث أ وكذلك يفيف بلورة الشعب والدولة وتوطيدƵا، 
  .واألماكنفراد واجلماعات واملواقع ألكما تتجلى يف قصص ا

 م، الذين سبقوهأعمال وا تابع،الذين وصلوا إىل البالد وكل جمموعة من املهاجرين ،كل هجرة     
  . املشروع الصهيوينبدورهم اخلاص، باعتبارهم جزءاǄ منوساƵوا 

  . اهلجرة إىل البالد مستمرة حىت يومنا هذا وستتواصل يف املستقبل    
عالن عن الدولة إلحىت ا  اهلجراتة بني سلسلقامة دولة إسرائيلإيربط التدريس حول  •

وية حلياتنا اقامة دولة إسرائيل هي حجر الزإ. جرة الكربى اليت وصلت بعد اقامتهااهلو
  .بعض املسائل يف هذا السياقتناول يف احلاضر واملستقبل، ولذا علينا 
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  املهاجرون إىل البالد يف اهلجرات األوىل
 يف بلورة احلياة    ، العثماين احلكم أواخر   يفسهام املهاجرين يف اهلجرات األوىل      إ

  يف البالد
  )1918 - 1881(اهلجرتان األوىل والثانية 

  * اهلجرات؟بدايةكيف كان واقع البالد يف 
كانت البالد خاضعة للسلطة العثمانية اليت فرضت القيود على السكان يف خمتلف امليادين    •

  .اهلجرة واالستيطانوالبناء : احلياتية مثل
  :كان السكان يف البالد يتألفون من جمموعات خمتلفة •

 صولأخر من   آلصول غربية والبعض ا   أكان بعضهم من    " (االستيطان القدمي "يهود من      
بعـضهم  ( العـرب    ؛القدس، اخلليل، صفد، طربيـا    :  مدن مقدسة  4عاشوا يف   ) شرقية

 أما الدروز فكانوا ؛ يف البالداألغلبية شكلوا ) مسيحيون ومعظمهم مسلمون ومنهم بدو 
وكان البدو رعاة   . دناملقام بعضهم يف    ، وأ قرىالا يف   معظم العرب والدروز عاشو   . أقلية

احلراسـة  بعمال اليت مارسوها،    ألضمن ا  وقامواولوا الزراعة   ا وقد ز  ،ماشية شبه رحل  
  .لدى احلكام العثمانيني

القـيم االجتماعيـة    ) عمـال أليف احلياة اليومية وا   (جتسدت يف طريقة احلياة اليهودية       •
  .التقليدية

ـ    • حياء جديدة  أموا  اقأ القدس و  يفالبلدة القدمية   من  سكان  ال خرج   19 عند هناية القرن ال
حياء مـسيحية   أيضا أ  وبنيت   ، اليت بنيت كانت يهودية     حياءألمعظم ا . األسوارخارج  
  .ومسلمة

  .املهجرعاȇ إىل جانب اليهود الذين خرجوا من البلدة القدمية يهود هاجروا إىل البالد من 

                                                 
والقريبة من  العشرين، القرن مطلع في أو عشر التاسع القرن في أواخر اقيمت واألماآن التي البلدات في المضامين  يتمثل دمج *

 ).التالميذ محيط
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  البالد واالستيطان فيها؟ماذا كانت دوافع اهلجرة إىل 
 وذلك نابع من الذاكرة ،رض إسرائيلأحساس بالعالقة مع إلاو احلنني ،الشوق •

  . وقد بقي طوال السنوات اليت قضاها اليهود يف املهجر،اجلماعية للشعب اليهودي
 حبيثل مبىن االشتغادولة يهودية تبىن فيها بلدات يهودية تغري إقامة  –احللم الصهيوين  •

وميارسون األرض جملتمع جديد مكون من الفالحني الذين يزرعون اسا أسشكل ي
 . جمتمع يسد احتياجات سكانه- اجلسدية يف القرية واملدينة األعمال 

  . يف املهجرللخطرت حياهتم اهلروب من ظواهر السامية عرض •
  

  من كان املهاجرون إىل البالد وما هي خصائصهم؟
رباب أ وكان بينهم شباب إىل جانب ،قدم معظم  املهاجرين من شرق أوروبا •

  .العائالت
ومن  سالميةاإلدول اللبالد جمموعات من املهاجرين من اليمن ومن  اإىل توصل •

 .القفقاز
  
  شكال االستيطانية اليت أسسها املهاجرون؟ وماذا كانت خصائص كل منها؟ألما هي ا

ا عن احلقبة قامها املهاجرون تعبريأة اليت دكانت االشكال االستيطانية اجلدي •
ساسي لالستيطان الزراعي يف فترة أل النموذج ااملوشافاةشكلت : يديولوجيةألوا

 تل ؛وينا منوذجا لالستيطان التع والكيبوتسالكيبوتساه؛ وشكلت ىلاهلجرة األو
ت الرغبة يف اخلروج من يافا اليت كانت داملدينة العربية األوىل اليت جسكانت  بيبأ

 لليهود حبيث يكون -نيم   ج عري–ب لبناء مكان للسكن غالبية سكاهنا من العر
ن اليهود اقتنوا أشارة هنا إىل إل اجتدر. سكاهنا يهودا حيظون جبودة حياتية واستقاللية

  .ƣنها ودفعوا هلم كامل ، من اصحاهبا العرب،لعربيةاقامة املدينة إدف هب ،راضيألا
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مناط أتماعية ثقافية اقتصادية و   جاطر  أشكال االستيطان املختلفة    أتطورت يف كل من      •
 .املفاهيم االيديولوجيةمع  يف هذه البلدات ّيزحياتية خاصة، وقد تالءم تنظيم احل

الصهيونية " تؤيد 19قيمت عند هناية القرن الـ أكانت اهلستدروت الصهيونية اليت  •
 من اًيف البداية، لكنها اختذت بعد موت هرتسل منحى قريب" السياسيةالدبلوماسية

بلدات وإقامة راضي ألمتثل ذلك يف شراء او ،يف البالد" الصهيونية العملية"
  .ومؤسسات

  
  ماذا كانت مساƵة ودور املهاجرين يف بلورة الثقافة والتربية يف البالد؟

 هبدف تكوين جمتمع جديد ،بناء اهلجرة الثانيةألنضال الذي خاضه العمال من لنتيجة  •
قيمت منظمات أ حتددت مكانة العمال العربيني ف،يكون اليهود فيه مزارعني وفالحني

  ".هشومري"و " بارغيوره "-حراسة يهودية 
راضي هبدف االستيطان يف أ اشترى )الصندوق القومي(الكرين كييمت ليسرائيل  •

 .البالد
قيمت مدارس أ:  والتربوية والثقافية،التكنولوجيةوبدأ تطور يف امليادين العلمية  •

 ،ت اللغة العربية اللغة احمللية واملكتوبةوأصبح ،فة العربيةوتطورت الثقا  ،عصرية
األساس إلقامة  ووضع حجر ،بيب والقدس وحيفاأقيمت مدارس ثانوية يف يافا وتل أو

 . يف حيفا)معهد العلوم التطبيقية( التخنيون
 . دب عن روح العصرألالغناء والرسم وا: عربت الفنون •
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دات العربية للمدارس الرمسية والرمسيـة      قضايا ومضامني من تاريخ البل    
   اليهوديةالدينية
 ،في القرى  ساسألافي  كان معظم السكان في البالد عربا عاشوا         •

كـان  . اشـية معتاشوا من الزراعة وال سيما الفالحة وتربية ال       او
بعضهم في المدن واعتاشوا من تقديم الخدمات والتجارة والحرف         

  .صعباالعثمانية مع السكان العرب كان تعامل السلطات . للقرويين
قضايا ومضامني من تاريخ البلدات الدرزية للمدارس الرمسية والرمسية         

  الدينية
سكن معظمهـم القـرى،     . عاش في البالد مجتمع درزي محلي        •

   دينية-وحافظوا على حياة تقليدية
  

  
  

  ) 1948 - 1918( االنتداب الربيطاين خاللاهلجرة إىل البالد 
  

   الواقع يف البالد؟انكماذا 
 .يف احلرب العاملية األوىل احتل الربيطانيون البالد من السلطة العثمانية •
 هبدف تنفيذ وعد بلفور     ،تلقت احلكومة الربيطانية البالد باعتبارها خاضعة لالنتداب       •

 .بيت قومي يهودي يف البالدإقامة  ويضمن 1917الذي صدر عام 
 البالد مثل مينـاء      أحناءقاموا بىن حتتية يف شىت      أ  إذ ،ساهم الربيطانيون يف تطوير البالد     •

حيفا، مطار اللد، شبكة طرق وسكك حديدية ومعامل للتكرير يف خلـيج حيفـا،              
 .األماكن مستشفيات يف خمتلف  إنشاءإىل باإلضافة 

إىل جانب ذلك فرضت السلطات منذ بداية االنتداب قيودا على حريـة اهلجـرة إىل          •
 وعلى الفعاليات اليت    ، وعلى توسيع البلدات اليهودية    ،ح اهلجرة  وعلى تصاري  ،  البالد
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، وخاصة يف   كثر حدة   أ تراكمت هذه القيود وصارت      .تقوم هبا قوى احلماية اليهودية    
عارضت قيادة السكان اليهود القيود     ". بيضألالكتاب ا " عند تطبيق سياسة     1939عام  

اليهودية يف البالد وعلى املهاجرين اليت فرضها الربيطانيون على السكان وعلى البلدات  
حناء املعمـورة   أ وعمل نشطاء منتدبون من قبل السكان اليهود احملليني يف شىت            ،ليهاإ

 .هبدف استقدام اليهود إىل البالد
 معارضة الـسكان    ،البيت القومي اليهودي  وإقامة   ،ثارت اهلجرة اليهودية إىل البالد    أ •

 .جهات بني العرب واليهودالعرب فتفاقمت مع مرور السنوات املوا
 االنتداب  خالل -ذن  إذن أو بدون    إ ب -حنو نصف مليون يهودي هاجروا إىل البالد         •

 .الربيطاين
  
  )1923 - 1919(ة الثالثة راهلج

  من كان املهاجرون إىل البالد؟
كان كثريون من املهاجرين طالئعيني وصلوا من شـرق أوروبـا لتحقيـق احللـم                •

عمال شغب ومظاهر ال سامية يف      أ واجهتهم اضطرابات و   ن أ  ال سيما بعد   ،الصهيوين
  .حزاب صهيونيةأعضاء يف حركات شبيبة وأوكان بعضهم . بالدهم

  
  ؟اما كانت مساƵتهم يف توطني البالد وتطويره

ونية وزراعية اقيمت قرى تعأ ف،عمال الرعيل األولأواصل املهاجرون الطالئعيون  •
  .بيبأات القدمية واملدن وعلى رأسها تل ووسع املهاجرون البلد  ،خرىأوبلدات 

عدوا أشقوا الطرق وجففوا املستنقعات وف ،ناء املشروع الصهيوينبواصل الطالئعيون  •
غرست يف البلدات اليهودية عشرات آالف الدومنات من . رض البور للزراعةألا

 .سس والبىن التحتية للحرف والصناعةأل ووضعت يف املدن ا،البيارات
 . يف األغاين واحلكايات-الطرق بناة  –لطالئعيني  ا واقعجتسد •
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 . بدأت تتطور وانفصلت عن يافابيبأتل مدينة  •
  
  

قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلدات عربية للمـدارس الرمسيـة           
  والرمسية الدينية

 بـدأت   ، وامتدادا لبداية االنتداب البريطاني    ،في أعقاب وعد بلفور    •
معارضة للـسلطة البريطانيـة فـي       بداء ال إالجماهير العربية في    

  .رجاء البالدأ
 . القرىفيساس أل ا كانت في المعارضةبداية •

  
  
  .دولة إسرائيلإقامة لبالد حƓ إىل ااملهاجرون . 2

  )1948 - 1924 (واهلجرة ȡري الشرعيةاهلجرتان الرابعة واخلامسة 
  
  هم وواصلوا مشروعهم؟يقابي طريقة وطد املهاجرون جهود سأب

 ومت ، ابن عامرجستيطان الزراعي واملدين تتابعا استيطانيا يف كل من الشارون ومرن االكّو
  . واجلامعة العربية يف القدس)معهد العلوم التطبيقية(التخنيون تدشني 

مبا يف ذلك عشرات اآلالف (قدم إىل البالد يف الثالثينات مهاجرون جدد من أوروبا  •
حضر بعضهم معه ثروة ومعلومات أوقد . ، ومن اليمن واليونان وغريها)ملانياأمن 
 فوطدوا الفروع الصناعية ومشاريع العمل والتجارة والعمل يف ،كادميية مهنيةأ

حناء البالد االستيطان الزراعي على نطاق أيف الوقت ذاته استمر يف شىت . البيارات
  . واسع

البلدات  فتوسعت ،ونيةاقيمت قرى زراعية وتعإذ أ ،تضاعف عدد البلدات اليهودية •
 .اليهودية وتطورت وازدهرت
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الذي ساد  مينأل كرد على الوضع ا)سور وبرج" (حوماه وجمدال"قيمت بلدات أ •
 .  هذه البلدات على حدود االستيطان يف البالد أثرت وقد ،البالد

 البوتاسقتصادية مثل الكهرباء ومصانع ال االفروعطبيعية والوارد املتطورت  •
ربعينات ومت االهتمام بصورة خاصة بتوطني النقب ألاستمر زخم االستيطان يف ا •

 باملقارنة مع  بلدة 300 إىل 1947وصل عدد البلدات اليهودية يف البالد عام ف ،واجلليل
 . يف بداية االنتداب الربيطاينال غري بلدة 50

بيب أكثرية، وازداد عدد سكان تل أيفا حازدهرت املدن وتطورت فصار اليهود يف  •
قيمت فيها مؤسسات مجاهريية وتربوية وثقافية أ و،ميناءفيها ا وبين وتوسعت حدوده

ا ومسريات عيد املساخر  واألوبريالفرقة الفلهارمونيةومثل املسارح واملتحف 
 ."املكابياة"مباريات و

دب والشعر أل كا،جتسدت خصائص روح العصر يف خمتلف امليادين الفنية والثقافية •
 .وفن العمارةنحت واملسرح والرياضة واملوسيقى والغناء والرسم وال

 وبلغت ذروهتا بعد احلرب العاملية ،بدأت اهلجرة غري الشرعية منذ الثالثينات •
 من جنوالف مهاجر، معظمهم أ 120 قد وصل إىل البالد حواىلف). 1947-1945(الثانية
 .ياًرما الباقون فقد قدموا من دول عربية بأ البحر من أوروبا، صلوا بطريقوو ،الكارثة
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قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلدات عربية للمـدارس الرمسيـة           
   اليهوديةوالرمسية الدينية

ثر التكاثر الطبيعي، وجزئيـا     أعلى   ساسألافي  كبرت البلدة العربية     •
وقد توسعت بلدات   . ثر وصول مهاجرين من سوريا ولبنان إلى البالد       إ

  .بلدة عربية جديدةأي إقامة نه لم تتم أعربية كثيرة، علما ب
 ةجهزأ وتطورت في القرى     ا،شهدت البلدات العربية ازدهارا اقتصادي     •

 .تربوية

عارض السكان العرب الهجـرات اليهوديـة إلـى الـبالد وشـراء              •
 .فبدأت المواجهة بين العرب واليهوداألراضي، 

ـ     إزاء   حديد   بيد من  البريطانيون   عمل • ر عـن    التيار العربي الذي عّب
 .تطلعات قومية

 د فمـن جهـة، زا     :مزدوجـا كان الموقف العربي من البريطـانيين        •
المستوى الحياتي في صـفوف الـسكان       ارتفع  االزدهار االقتصادي و  

تؤيـد  خرى، اعتبر العرب البريطانيين سلطة غريبة       ألالعرب، ومن ا  
 . لسكان اليهودوتدعم ا

  
  

  ) فصاعدا1951 - 1948 من (دولة إسرائيل إقامة اهلجرة الكربى بعد 
  قامة دولة إسرائيل إ.1
لى ع ، مبوافقة معظم دول العامل    ،املتحدة ممأل اجلمعية العمومية ل   ت قرر 29/11/1947يف   •

 إىل منطقـة     باإلضافةحداƵا يهودية والثانية عربية،     إدولتني،  إىل  خطة تقسيم البالد    
  .دولية يف القدس وحميطها
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دة العربية مل تقبله وبـدأت يف نـضال          القيا إال أن    ،قبلت القيادة اليهودية هبذا القرار     •
 . البالد أحناءفضى إىل حرب يف كل أ

 أحنـاء  بعد خروج الربيطانيني من البالد بدأت اهلجرة اليهودية املكثفـة مـن كـل                •
 .وقد كان جزء كبري منهم الجئني جنوا من الكارثة يف أوروبا. املعمورة

 دولـة الـشعب     -إسـرائيل    دولة    إقامةن  ع أعلن دافيد بن غوريون      14/5/1948يف   •
يعيش  نأ و ،يعيش فيها حياة حرة   أن   وهي دولة يستطيع الشعب اليهودي       -اليهودي

  .فيها حياة يهودية دميقراطية كما ورد يف وثيقة االستقالل
  ووضع حداً هلجمـاهتم    تصدى هلم ، ف هامجت جيوȇ مخس دول عربية دولة إسرائيل           

انـضم  . نبثق  منه باملشاركة مع الـسكان      وجيش الدفاع الذي ا   " هغناه"تنظيم الـ   
  . قامتهإ حال ع االسرائيليجيش الدفاإىل " الليحي"و " االيتسل"عضاء تنظيمات أ

شعبة : "مثل(بعض البلدات اليهودية والسكان رمزا      يف القتال   بدته  أغدا الصمود الذي     •
لسكان دغانيا وغريƵا، ا  و بة جن :، بلدات غوȇ عتسيون، مقاتلون يف كيبوتسات      "هله

الذين شقوا طريقهم إىل القدس احملاصرة عـرب        رجال القوافل   احملاصرون يف القدس و   
  ).باب الواد

 مـن حناء البالد سواء    أ وقتل كثري من السكان يف       ،هتدمت خالل احلرب بلدات كثرية     •
  .و العربأاليهود 

ر مل يغاد .  سكان عرب كثريين ويف طرد سكان من بلداهتم        حتسببت احلرب يف نزو        
ـ      ، بل بقي سكان عرب يف بلداهتم      ،مجيع السكان البالد   . ورةا أو انتقلوا إىل بلدات جم

اجملاورة  وصل كثريون منهم إىل الدول العربية     ف ،حتول الذين غادروا البالد إىل الجئني     
اليت احتلتها مـصر    األراضي  وإىل  ) الضفة الغربية (ردن  ألراضي اليت احتلتها ا   ألوإىل ا 

  . النازحون يف خميمات لالجئني أقام و،)قطاع غزة(
دول أربع  طالق النار بني دولة إسرائيل و     إعت عند انتهاء احلرب اتفاقات لوقف       وقّ •

  . لبنان وسورياو األردنوعربية هي مصر 
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قضايا ومضامني من تاريخ عائالت وبلدات عربية للمدارس الرمسية والرمسيـة           

   اليهوديةالدينية
العـرب  أمـا    ،يهود حـرب االسـتقالل     بالنسبة لل  1948كانت حرب عام     •

  .هانةإكارثة وهزيمة والحرب التي جرَّت  –نكبة الا فيعتبرونه
دارت الحرب بين جيوش الدول العربية وسكان عرب من جهة وبين جيش             •

  .أخرى من جهة ةالدفاع اآلخذ في التبلور وسكان البلدات اليهودي
سياسـية  ألسباب  ت الحرب   ن الدول العربية دخل   أإسرائيل  في  عرب  اليعتقد       

  .فقطن مشاركتهم كانت جزئية أ وداخلية،
ـ     أحتالل  إ ثم النصر اإلسرائيلي و    ،ت الحرب أد •  ةراض وبلدات كانـت تابع

  : ، إلى بعض الوقائعللعرب
فرار سكان عرب من قراهم ومدنهم خوفا من الحرب، طرد سـكان مـن                   

ـ            أخـرى، رى ومـدن    قراهم ومدنهم إلى خارج حدود الدولة أو نقلهم إلى ق
 ووصـلوا   همالجئون كثيرون بلدات  ترك  قد  ف. ممتلكاتوال رواحألخسائر في ا  

راضي التي احتلهـا الجـيش      ألضافة إلى ا  إل با ،المجاورة إلى الدول العربية  
راضي التي احتلتها مصر    ألوإلى ا ) الضفة الغربية والقدس الشرقية   (ردني  ألا
  .ت لالجئين وقد سكن معظمهم هناك في مخيما،)قطاع غزة(

حصل السكان العرب الذين بقوا داخل حدود دولة إسرائيل بعد الحرب على             •
  .جنسية إسرائيلية

  
قضايا ومضامين من تاريخ عائالت وبلدات درزية للمدارس الرسمية والرسمية          

   اليهوديةالدينية
 ،هم لهاالءعلن الدروز دعمهم للدولة ووأقامة دولة إسرائيل عن إعالن إلمع ا •

  .لوا على الجنسية اإلسرائيليةوقد حص
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  ) اهلجرة السادسة(حناء املعمورة أاهلجرة الكربى من كل . 2
نسمة، وقد تضاعف هذا  65,000الدولة كان عدد السكان اليهود يف البالد إقامة عشية  •

 - 1948إىل البالد ضمن اهلجرة الكربى بني عامي        كان جمموع من وصلوا     و. ونصفعوام  أالعدد يف غضون ثالثة     
مهاجر وصلوا إىل البالد ابتداء مـن        550.000 قياسا بـ    ،مهاجر 700.000وايل  ح 1951
  ).  سنة66خالل (قامة الدولة إ حىت 1882عام 

نـصفهم  : حناء العـاƁ  أوصل إىل الدولة اجلديدة مهاجرون جدد والجئون كثريون من كافة            •
هم مهاجرون ومـن     ونصف ، وهؤالء ناجون من الكارثة    الدول األوروبية الجئون من   

  .وƽال افريقياآسيا  يف الدول العربيةضمنهم الجئون من 
  
  ن اجلدد يف الدولة احلديثة العهد؟ي املهاجرŹ استيعابكيف 

 يف  - "معـربوت "ـ للمهاجرين ويف ال   تخميما املهاجرين يف    بداية استيعاب كانت   •
ون قـوهتم    وبدأ املهاجرون يكسب   ،)كواǷ، وبراكيات صفيح  أخيام،  (مساكن مؤقتة   
  ). الدولة هلموفّرهتاعماال أولوا اعموما ز(بصورة تدرجيية 

حال وصـوهلم إىل     األساسيةت الدولة والوكالة اليهودية للمهاجرين احتياجاهتم       وفّر •
 .البالد

 بعض املهـاجرين يف  وطن استيف املراحل التالية من االستيعاب واالستقرار يف البالد       •
حيـاء  ألاويف  ) ال سيما يف النقب واجلليـل      (بلدات تطوير  هبم ويف    بلدات خاصة 

اليت هجرها الـسكان     حياءأل ويف ا  ،قيمت يف ضواحي املدن ويف املدن     أ اليت   اجلديدة
 .ان احلربّبإالعرب 

االنتقال إىل بـالد    : أسباب اجلدد من عدة     املصاعب اليت واجهها املهاجرون   جنمت   •
، ) مغايرة ولغـة جديـدة     جمتمع جديد وحضارة  يف  مصاعب تأقلم مع احلياة     (جديدة  
دت إىل ضـائقة    أخيام، سقائف من الصفيح والقمـاȇ       (مساكن مؤقتة   يف  املكوث  
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بعـضهم مل  (عمـل   ال، عدم توفر فرص     )الصيفأو يف   وشطف عيش سواء يف الشتاء      
 ).جيدوا فرص عمل يف جمال ختصصهم ومهنتهم

  
  ما هي مساƵة املهاجرين يف توطيد الدولة؟

 بىن حتتية اقتصادية يف مناطق       إقامة: ن يف ميادين كثرية مثل      سدت مساƵة املهاجري  جت •
العامـة  ألشـغال   الزراعة والبنـاء وا   يف  (القائمة  تطوير خمتلفة، وتوسيع البىن التحتية      

  .البالد ويف الثقافة والفنون أحناءتوزيع رقعة االستيطان على شىت و، )وغريها
 ويف منطقة   وال سيما يف النقب واجلليل    حناء البالد،   أاستوطن املهاجرون اجلدد يف كافة       •

وكان هناك قادمون جدد سـكنوا       . بلدات التطوير واملوشافيم  يهودا، حيث أقاموا    
مثل اللـد   ( هذه املدن خمتلطة     أصبحتكان السكان العرب قد بقوا فيها، و      املدن اليت   

لصناعة يف جماالت عديدة مثل ا    واسع  الدولة تطور   يف  بدأ  ). والرملة ويافا وحيفا وعكا   
 . والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والثقافة واجملتمع

 وكل جمموعة من املهـاجرين      ، حىت اليوم  الوقت ذلك   منت اهلجرة إىل البالد     استمر •
  .تقدم للدولة مساƵتها اخلاصة

  
قضايا ومضامني يف تاريخ عائالت وبلدات عربية للمدارس الرمسية والرمسية        

   اليهوديةالدينية
عسكري علـى القـرى والمـدن       الحكم  نظام ال   فُرضد نهاية الحرب    بع •

فترة صـعبة بالنـسبة     تلك   كانت   .1966 حتى   1949 واستمر منذ    ،العربية
 وقد تمثلت المصاعب في فرض القيود علـى         ،للسكان العرب في البالد   

في واألراضي،   ومصادرة   ،قامة التنظيمات إحرية التنقل وفرص العمل و    
  .المحليةؤون ش الجيش للإدارة 

لغاء الحكم العسكري طرأت تغييرات في نظام الحياة في المجتمـع           إبعد       
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بـدأنا نلمـس    ف ،دارة ذاتية للسلطة المحلية   إ وتمثلت التغييرات ب   ،العربي
 كاالقتصاد  ،تطورا ملحوظا في حياة المجتمع العربي في مختلف الميادين        

  .لقومية الوعي اوروالتربية والعلوم والتكنولوجية وبل
مجـاالت   وجزئيا في    ،حياة الدولة تدريجيا  في  إسرائيل  في  عرب  الاندمج   •

  . مختلفةحياتية
  

ن تاريخ عائالت وبلدات درزيـة للمـدارس الرمسيـة          مقضايا ومضامني   
   اليهوديةوالرمسية الدينية

  .للحكم العسكريأيضا خضع الدروز  •
 .لفي دولة إسرائيفي قوات األمن لدروز خدم ا ي1956منذ عام  •

الحفـاظ علـى    ، مع   يواصل الدروز االندماج التدريجي في حياة الدولة       •
  .العادات والتقاليد والدين

  
  ية يف تاريخ االستيطان اليهوديمركزاصطالحات 

 ،مهمة معينـة  يف سبيل    الطالئعي هو الشخص املستعد لتكريس ذاته        - )חלוציות( ةطالئعيال
جل حتقيق حلمه، عن ظروف     ألشخص، من   يتخلى هذا ا  . مكتفيا مبقابل اقتصادي متواضع   

  . عادةأفضل 
قامة بلـدة أو    إك(حد اجملاالت   أ تعين العمل الذي يشكل انطالقة يف        - )ראשוניות( األولية

  .جتماعي جديد أو تطوير مرافق اقتصادية، تكنولوجية، علمية، ثقافية وفنيةإطار إ
 ،اجملال االجتماعي أو القومي    قيام الشخص بعمل ما للصاحل العام يف         - )התנדבות( التطوع

  .الربح املادي الشخصيعن  التنازل مع
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  قائمة المراجع
  

هذه القائمة المختارة من المراجع مرتبة بحسب مجاالت المعرفة التي يتكون منها 
  .المنهج

  
  :المدنيات

 ,ודמוקרטית יהודית מדינה, בישראל אזרחים להיות, בלהה אלפרסון, ורדה אשכנזי, חנה אדן

  .א"תשס ירושלים, לימודים לתכניות האגף, הפדגוגי המינהל, החינוך משרד

  .1997 אביב תל, שוקן, ילדים של זכויות, שולמית אלעזר 

 ציבור לענייני הירושלמי המכון, בישראל המקומי השלטון, )עורכים(' ח קלכהיים', ד זרעאל

  .1987 ירושלים, ומדינה

  .1996 אביב תל, רמות, ודמוקרטית יהודית מדינה) עורכת (דפנה ארז ברק

  .ט"התשמ ירושלים, לישראל דתי לחינוך המרכז, היהודית בראי ומשפט חוק, יצחק גולדברג

  .1993 ירושלים, כתר, המונים בתקשורת יסוד מושגי – ומציאות תקשורת, דינה גורן

 חוקה, רחז ורהפטיג.1991 ירושלים, נבו, החוק שלטון מול המדינה ביטחון, מנחם הופנונג

  .ח"תשמ ירושלים, מסילות, ומדינה דת – לישראל

  .ו"תשנ ירושלים, מאגנס, 2000 שנת לקראת ישראל, )עורכים (ברוך פז וקני, משה ליסק

  .1994 אביב תל, הפתוחה האוניברסיטה, ופוליטיקה ומדינה דת, בנימין נוירברגר

, והתרבות החינוך משרד ,ומשטר חברה דת סדרת, ודמוקרטיה מיעוטים, בנימין נוירברגר

  .1995 ירושלים, ההסברה משרד

: הישראלית החברה, "בישראל ודמוקרטיה ולאומיים עדתיים, מעמדיים שסעים", סמי סמוחה

  .1993 אביב תל, ברירות, רם אורי: עורך. ביקורתיים היבטים

 של בותולחו לזכויות מדריך: לאזרח המדריך, בישראל האזרח לזכויות והאגודה סיכוי עמותת

  .1997 ירושלים, בישראל האזרח ושל האדם

  

  )علم البيئة(اإليكولوجيا 
  .1971, לאקולוגיה הישראלית החברה הוצאת, והסביבה המודרנית החברה :אקולוגיה

  .1989 אביב תל, עובד עם' הוצ, הבגרות לבחינות מדריך: מעשית אקולוגיה, עמינדב ברנשטיין

  .1977 תקוה פתח, מ"בע לאקולוגיה המדור' צהו, ותהליכים עקרונות, יואב ויזל

  .1977 תקוה פתח, מ"בע לאקולוגיה המדור' הוצ, וסביבתו אדם: אקולוגיה, פישלזון לב, יואב ויזל
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  . 1971, לאקולוגיה הישראלית האגודה' הוצ, והסביבה המודרנית החברה: אקולוגיה, עזרה זהר
 הסביבה בלימודי מבוא פרקי – וסביבה יםחי, זאב שטסל, עליזה סיון, מנור הרן, נטע עורבי

  .1998 ירושלים, מעלות הוצאת, החינוך משרד, לימודים לתכניות האגף, העליונה לחטיבה

 וניהול סביבתי לתכנון מבוא, וסביבה אדם, זאב שטסל, לילית זריהן, מנור הרן, נטע עורבי

 ירושלים, מעלות צאתהו, החינוך משרד, לימודים תכניות ולפיתוח לתכנון האגף, משאבים

2001.  

  .2001, כרטא הוצאת, הישראלית והמציאות התיאוריה: אקולוגיה, גד פולק, אבי פרבלוצקי

  .עת כתב. והנוף הטבע ולשמירת הסביבה לאיכות, לאקולוגיה רבעון – וסביבה אקולוגיה

  
  الجغرافية 

  .1999תל אביב , הוצאת אחיאסף,  גיאוגרפיה בת זמננו–ישראל , אפרת אלישע

  .1976תל אביב , אחיאסף, ערים ועיור בישראל, אפרת אלישע

  .1998אוניברסיטת חיפה , 49-48חוברת , אופקים בגיאוגרפיה

  .1995תל אביב , עם עובד, גיאוגרפיה של ארץ ישראל, ניר דב, הראל מנשה

תלמיד ספר ל, פרק בגיאוגרפיה ישובית, יהודים וערבים במדינת ישראל, מימוני זיוה, דור חיה

, משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם מכון ון ליר, האגף לתכניות לימודים, ומדריך למורה

  .ט"ירושלים תשמ, הוצאת מעלות

  ).מהדורה שלישית ואילך(, הוצאה לאור, פרקים בגיאוגרפיה כלכלית, חוטר רפי

  .אבן יהודה, הוצאת רכס, מדריך למורה, ישראל על המפה, לבני ש

תל ,  הוצאת אורטפרקים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ונוף אדם, רייצר איריסג, מקסימוב זיוה

  .1997אביב 

גלעין ושוליים , תמורות בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, שחר תמימה, רפ אסתר, סורקיס חנה

  .ב"ירושלים התשנ, הוצאת מעלות, האגף לתכניות לימודים

, הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ורהמדריך למ, מפות מגלות עולם, מזרחי אילה, פיין צביה

  .1999תל אביב 

  .2002תל אביב , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית, האדם והמרחב, ישראל, פיין צביה וחובריה
    

, פרקים בגיאוגרפיה של יישובים בעולם, יישובים במרחב, צביאלי איריט-שילוני, רפ אסתר

  .1938תל אביב , נוכיתהוצאת המרכז לטכנולוגיה חי. מדריך למורה

  .1995, המרכז למיפוי ישראל והאוניברסיטה העברית, אטלס ישראל החדש
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  التاريخ
   االستيطان اليهودي- في العصر الحديثالبالدتاريخ . 1

  .ח"ירושלים תשל, 1947-1936, התיישובות בשנות מאבק, אורן אלחנן

  .1986ירושלים , היישוב בימי הבית הלאומי, אליאב בנימין

  .1982ירושלים )  כרכים2(, ספר העלייה הראשונה, )עורך(אליאב מרדכי 

  .1964תל אביב , ) כרכים2(, ספר העלייה השלישית, )עורך(ארז יהודה 

  .1970ירושלים , תולדות ההתיישבות הציונית, ביין אלכס

, 1997 ירושלים, ) כרכים3(, העלייה השנייה, )עורכים(קניאל יהושע , צחור זאב, ברטל ישראל

  .א"תל אביב תשמ, מאה שנות התיישבות, גבתי חיים

  .1973תל אביב , היישוב בתקופת העלייה הרביעית, גלעדי דן

  .1974ירושלים , אטלס כרטא מראשית ההתיישבות עד לקום המדינה, ואלך יהודה

 ,יד בן צבי, 20סדרת עידן , ח"תשי-ח"העשור הראשון תש, )עורכים(צמרת צבי , יבלונקה חנה

  .1997ירושלים 

  .1996תל אביב ,  היסטוריה מצולמת– ארץ ישראל במאה העשרים –ספר המאה , נאור מרדכי
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