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االخوة املعلمني الكرام :
حتية وبعد ،،،

اجلديدة  ببوتقته  اإلسالمي  التاريخ  في  املعلم  كتاب  أيديكم  بني  نضع  أن  يسرنا 
املتعلم  التركيز على  املعلم واملتعلم الذي يتم من خالله  الفكري بني  التفاعل  حيث 

كمحور أساسي للعملية التعليمية داخل الفصل.
فمن خالل احلوار والنقاش األدبي على أسس علمية موضوعية ترفع من املستوى 
الثقافي والفكري للمتعلم يتمكن املعلم من قياس مدى فهم املتعلم واستيعابه ملا قطع 

من املادة العلمية، ويقيس نواجت التعلم أواًل بأول.
وقد مت تصميم هذا الدليل ليواكب اخلطة اجلديدة بفلسفتها وأهدافها وتطلعاتها، 
فهو املرشد واملعني للمعلم حيث يأخذ منه ما يلزمه ويضيف ما يراه مناسبًا،  ويكتسب 

الدليل أهميته من مجموعة العناصر التالية:
ومبادئ  أفكار  من  حتتويه  وما   ، العلمية  املادة  فلسفة  فهم  على  املعلم  مساعدة   .1

وارتباطات وعالقات.
2. توضيح األهداف املراد تطبيقها في هذا املقرر من خالل التنوع والقيمة العلمية 

والسلوكية والوجدانية .
3. اإلشارة إلى الطرق وأساليب التدريس املراد تطبيقها .

4. عرض األفكار واألسس املهمة املبنية عليها أفكار طرح املادة العلمية .

هذا وننوه بأن مادة التاريخ اإلسالمي حتمل بني طياتها العديد من األمور واملواقف 
الواجب علينا كمربني  والفلسفات فمن  اآلراء  تأويلها حسب  التي ميكن  التاريخية 
األمور  صغائر  في  التغلغل  دون  العلمي  بشكلها  القضايا  طرح  في  الوسطية  اتخاذ 

ومناقشتها حسب اآلراء اخلاصة ، وهذا ما نحن متأكدون منه في معلمينا الكرام .

والله ولي التوفيق ،،،
املؤلفون 
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        وملعلم التاريخ دور مهم في حتديد نوعية التعلم واجتاهاته وهو املسئول عن 
حتقيق األهداف، كما أن جناح عملية التدريس يتوقف على معلم كفء ومعد إعدادًا 

متميزًا، متسلٍح بالعلم واملعرفة وبكفايات تعليمية متنوعة .
أبرز  ، ومن   ) – ثقافي  – مهني  )أكادميي  ثالثة مجاالت  في  املعلم  اعداد  ومنهج 
االجتاهات احلديثة في إعداد املعلم وتأهيله وتدريبه هو حتديد كفايات أداء املعلم .

معنى الكفايات :
هناك عدد من األراء والتعريفات منها :

يرى )جود( ان الكفاية هي القدرة على اجناز النتائج املرغوبة مع اقتصاد 
في اجلهد والوقت والنفقات .

املقدرة  تلك  أنها  الى  التدريس  في  الكفاية  تعريف  في  )درة(  ويذهب 
املتكاملة التي تشمل مجمل مفردات املعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة 

ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من املهام احملددة بنجاح وفاعلية .

كفايات معلم التاريخ
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واملفاهيم  باحلقائق  يلم   –  12
مادة  تتضمنها  التي  والتعليمات 
الدراسية  امل��راح��ل  ف��ي  ال��ت��اري��خ 

املختلفة .

في  احلديثة  االجتاهات  يتابع   –  11
مناهج مادة التاريخ و أصول تدريسه

تقوميية  أساليب  يستخدم   –  13
مبوضوعات  عالقة  ذات  متنوعة 
أحداث  من  به  يرتبط  وما  التاريخ 

جارية و آداب ووثائق .

اجلارية  األح��داث  يستشهد   -  2
املتصلة مبادة التاريخ وأهدافها.

املصادر  استخدام  يحسن   -  1
األصلية في تدريس التاريخ .

النصوص  من  اإلف��ادة  يحسن   -  4
األدبية املرتبطة مبوضوعات التاريخ .

بالتاريخ احمللي في  – يستعني   3
تدريس موضوعات التاريخ .

10 – يصدر أحكامًا مستقلة بعد 
تأكده من صدق األدلة .

األفكار  و  بالنظريات  يلم   –  9
املتصلة بتفسير التاريخ .

8 – يتقن مضامني منهج  البحث 
التاريخي .

7 – يشارك في دورات التدريب 
أثناء اخلدمة .

التاريخية  األحداث  – يصنف   6
زمنًا ومكانًا أثناء التدريس .

– يربط بني األسباب والنتائج   5
املتصلة باملوضوعات التاريخية .

الكفايات الالزمة معلم التاريخ إلجناح عملية التدريس :
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ت املعيارية للتاريخ اإلسالمي
املستويا

املعايير
ت

املؤشرا
األمثلة

ف 
ت��ع��ر

األول: 
ث 

األح�����������������دا
وفقًا 

ال��ت��اري��خ��ي��ة 
لتسلسلها الزمني.

ث ال��ت��اري��خ��ي��ة عبر 
ي��ق��ارن األح�����دا

ضر- مستقبل(
ضي- حا

صور )ما
الع

ص 
صة تاريخية بأسلوبه اخلا

ب ق
يكت

ني فيها التسلسل الزمني.
يب

ضوء 
ث التاريخية في 

يحلل األح��دا
تسلسلها الزمني.

خلطوط زمنية تتعلق 
ت 

صورا
ضع ت

ي
ث التاريخية.

باألحدا

ب قبل اإلس���الم وب��ع��ده- مراحل 
أح���وال ال��ع��ر

صلى الله 
ت الرسول )

الدعوة اإلسالمية- غزوا
ضي الله عنه 

صديق ر
صية أبي بكر ال

عليه وسلم( و
س اختيار اخللفاء- 

ف للسالم- أس
ومعاهدة جني

ت اإلسالمية- ال��دول املستقلة- نشأة 
الفتوحا

الدولة العثمانية واتساعها- فتح القسطنطينية- 
ضارة اإلسالمية.

تطور احل

حتليل 
ال���ث���ان���ي: 

ت البناء 
ع��م��ل��ي��ا

التاريخي.

ص التاريخية.
ص

يتوقع نتائج الق
من 

التاريخية 
ت 

املعلوما
يستنتج 

اجلداول واألشكال البيانية.
ت- حادثة 

السيرة النبوية الشريفة- جدول الغزوا
الردة.



13

املعايير
ت

املؤشرا
األمثلة

ث: تفسير 
ال���ث���ال���

ث 
وحتليل األح��دا

التاريخية.

ُيقيم آراء املؤرخني حول املاضي.
ت 

ت م��ت��ع��ددة للتوقعا
يضع ت��ص��ورا

حملتملة.
التاريخية ا

والنتيجة 
ب 

يحلل العالقة ب��ني السب
ث وف��ق��ًا ل��دور ك��ل م��ن األف��راد 

للحد
ت.

والقيم واملؤسسا
ف ميكن 

يعي طبيعة اجلدل التاريخي وكي
أن تؤدي البدائل التاريخية املختلفة إلى 

نتائج مختلفة.

ت.
عوامل انتصار املسلمني في الغزوا

استقرار الدولة اإلسالمية.
األدوار التاريخية لسالطني الدولة العثمانية.

ال��راب��ع: استخدام 
ث 

ت البح
م��ه��ارا

التاريخي.

ف عن 
يتقصى امل��ادة التاريخية بالكش

السياق االجتماعي أو السياسي أو 
ث في 

ت األحدا
االقتصادي الذي صنع

إطاره.
يتحقق من امل��ادة التاريخية باستخدام 

األدلة بطريقة موضوعية.
ث التاريخي في 

ت البح
يستخدم مهارا

معاجلة املادة التاريخية.

املعارك العسكرية املهمة- عوامل فتح القسطنطينية- 
ت امل��ج��ت��م��ع- م��ظ��اه��ر احل��ي��اة ف��ي املجتمع 

ط��ب��ق��ا
اإلسالمي.
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املعايير
ت

املؤشرا
األمثلة

حتليل 
س: 

اخل���ام���
القضايا التاريخية 

واتخاذ القرار.

ت 
ب احلقيقية للمشكال

يستنتج األسبا
ت 

وي��رب��ط��ه��ا باملشكال
ال��ت��اري��خ��ي��ة 

املعاصرة.
ي��ق��ارن ب��ني القيم التي متيز مجتمعه 

ت األخرى.
واملجتمعا

ت نابعة من دراسة 
يقترح حلوال ملشكال

قضايا تاريخية مختلفة.
ُيقيم نتائج القرار ال��ذي اتخذه بشأن 

القضية محل الدراسة.

ش للدعوة- مشكلة الردة- اخلوارج- 
معارضة قري

سقوط الدولة )األم��وي��ة( و)العباسية(- 
عوامل 

سياسة السلطان 
واملغولي- 

اخل��ط��ران الصليبي 
ت احلضارة اإلسالمية.

عبداحلميد- مميزا

ب 
س: ترتي

الساد
ث 

األح�����������������دا
ت 

ص��ي��ا
وال��ش��خ��

ال��ت��اري��خ��ي��ة في 
تاريخية 

ب 
ح��ق��

لتحديد 
رئ��ي��س��ة 

ت 
وتفسير العالقا

بينها.

ت 
صيا

ث املميزة والشخ
ف األحدا

ص
ي

البارزة في إطار زمني.
ث 

يرسم خطوط زمنية متوازية لألحدا
املختلفة في إطار الرواية التاريخية.

ث 
ب األحدا

ني أسبا
يحلل العالقة ب

ون��ت��ائ��ج��ه��ا باستخدام 
ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ت التاريخية.
املعلوما

ث الهجرة- تكوين ال��دول��ة اإلسالمية- 
أح��دا

ث التاريخية- اخللفاء–قادة 
خطط زمنية لألحدا

ت.
ني جالو

ني- معركة ع
ت- معركة حط

الفتوحا
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املعايير
ت

املؤشرا
األمثلة

صي 
ال��س��اب��ع: تق

احلقائق التاريخية 
ب�����اس�����ت�����خ�����دام 
صادر 

وامل
الطرق 

التاريخية بأنواعها 
املختلفة.

يستنتج احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة من 
صادرها.

م
ت التاريخية.

ُيبدي رأيه في املعلوما
ضوء 

ث املستقبلية في 
يتوقع األح��دا

دراسته لها.

وفاة 
ب 

عق
ني 

ت املسلم
واجه

ت التي 
املشكال

صلى الله عليه وسلم(- سياسة الدولة 
الرسول )
العثمانية.

ال����ث����ام����ن: ف��ه��م 
ت 

املجتمعا
أن 

مختلفة وأنها تتغير 
صور.

عبر الع

ت املختلفة.
ضارا

يفسر تفاعل احل
ت على 

ني أهمية محافظة املجتمعا
يب

هويتها.
ت على 

يحدد سبل محافظة املجتمعا
هويتها.

صلى الله 
ت من سيرة رسول الله )

العبر والعظا
عليه وسلم( واخللفاء الراشدين.

جهود علماء 
ك- 

سياسة العثمنة- سياسة التتري
الدولة اإلسالمية.
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املعايير
ت

املؤشرا
األمثلة

ال���ت���اس���ع: تتبع 
تأثير تطور العلم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال�������ن�������ش�������اط 
ص��ادي في 

االق��ت��
عبر 

ت 
املجتمعا

صور.
الع

ت 
ف أن الثورة العلمية أثر

يفسر كي
في حياة األفراد ونظرتهم للعالم.

ت التقنية التاريخية 
يحلل التحوال

صناعية- 
)ال��ث��ورة ال

مثل 
الرئيسة 

التكنولوجية... الخ(.
صادية 

ني العوامل االقت
يحلل العالقة ب

عبر 
والسياسية 

والنظم االجتماعية 
التاريخ.

ت املختلفة.
أنشطة املجتمع اإلسالمية في املجاال

ف 
ال��ع��اش��ر: تعر

ت 
ت��ط��ور النظريا

ت 
وامل����ؤس����س����ا

ال��س��ي��اس��ي��ة عبر 
صور.

الع

عبر 
ت السياسية 

ني النظريا
يقارن ب

صور مختلفة.
ع

ت في 
صيا

ني جهود هذه الشخ
يقارن ب

وإنشاء 
ت السياسية 

صياغة النظريا
ت.

املؤسسا
ت 

ب التاريخية للممارسا
يحلل التجار
الدميقراطية.

يحدد أثر توزيع القوى السياسية في 
ب والسالم.

العالم على احلر

ني ال��دول��ة 
علماء ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة- س��الط��

العثمانية.
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املعايير
ت

املؤشرا
األمثلة

احل������ادي ع��ش��ر: 
ت 

فهم أن املعتقدا
واألفكار الفلسفية 
متثل قوى محركة 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع عبر 

صور.
الع

س 
ف أن ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ تعك

ي��ع��ر
ت الرئيسة واألفكار الفلسفية 

املعتقدا
ت الثقافية.

واملوروثا
ث الثقافي 

ف أن أشكال الترا
يفسر كي

ت الدينية متثل 
التي تعبر عن املعتقدا

ت 
ق��وى أساسية محركة للمجتمعا

صور.
عبر الع

ث التي 
ف أن أشكال الترا

يفسر كي
تعبر عن األفكار الفلسفية متثل قوى 
عبر 

ت 
محركة للمجتمعا

أساسية 
صور.

الع

ت عليها حركة اتساع 
س واملبادئ التي قام

األس
الدولة اإلسالمية.

والتقاليد 
ت 

القيم العربية اإلسالمية- ال��ع��ادا
العربية اإلسالمية.
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اإلعداد الفني

النشاط االستهاللي:
ويتم  الدرس  ملوضوع  والتشويق  اإلثارة  وحتقيق  املتعلم  انتباه  جذب  إلى  يهدف 

ذلك من خالل:

1( الكشف عن خبرة جديدة:
املعرفي  الرصيد  املعلم باستكشاف  أيضًا أن يقوم  املفيد جدًا للمتعلم واملعلم  من 
املتوفر لدى املتعلم حول املوضوع اجلديد، ونعني هنا باملوضوع اجلديد هو ذلك 

املوضوع الذي لم يسبق أن مر مع املتعلمني في سلسلة املوضوعات السابقة.
فقد يكون لدى بعض املتعلمني بعض املعلومات اخلاصة أو الغريبة أو اإلضافات 
غير الواردة في عرض املادة العلمية بالكتاب املدرسي املقرر وهذا يفيد في حتقيق 

ما يلي:
1( استكمال البناء املعرفي وفق الرصيد املعرفي الصحيح املتوفر لدى املتعلمني.

لباقي  املعرفي  الرصيد  إلى  عنها  يكشف  التي  املعلومات  من  الكثير  إضافة   )2
املتعلمني.

3( تسهيل استقبال املتعلمني للمعلومات اجلديدة في الدرس.

2( ربط خبرة سابقة بخبرة جديدة:
الدرس  إليه  يهدف  ما  مع  السابق  الدرس  في  التعلم  نواجت  بني  الترابط  لتحقيق 

اجلديد.
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3( ربط املوضوع باألحداث اجلارية:
من الضروري جدًا وضع األحداث اجلارية في دائرة اهتمامات املتعلمني وذلك 
واقع  تشكل  والتي  في حياتنا  املؤثرة  األحداث  مع  التفاعل  قدراتهم على  لتنمية 

حياتنا وتؤثر بصورة مباشرة في صنع مستقبلنا.

4( اإلطالع اخلارجي:
اإلطالع في كتب املصادر واملراجع واملجالت والدوريات والصحف واالنترنت 
املتعلم  ألن  ج��ّدًا  مهمة  اجلانب  ه��ذا  وتنمية  األساسية،  املعرفية  األه��داف  من 
يكتسب من خاللها مهارات عديدة في مجال البحث العلمي والدراسة الفاحصة 

الشاملة.

حتليل املادة العلمية:
حتت  اجلديد  الدرس  موضوع  العلمية  املادة  املعلم  يضع  أن  جدًا  الضروري  من 

املجهر ليتعرف كافة العناصر واجلزئيات املكونة لها.
وإال ما هو الهدف من كلمة »حتليل«؟ وملاذا ال يكون لدى املعلم املختبر الذهني 

الذي يتم من خالله فحص املادة العلمية بدقة؟
ومن الواضح جدًا أن صعوبة وصول املادة العلمية إلى أذهان املتعلمني  وحتويلها 
املادة  حتليل  عن  املعلمني  من  الكثير  عجز  إلى  األس��اس  في  يرجع  مهارات  إلى 

العلميةالذي يساعد على:
1( إعادة بناء هذه املادة بصورة منظمة ومترابطة العالقات.

2( سهولة استيعاب املتعلمني جلرعات جزئية من املادة يقوم املعلم بتحقيق التكامل 
فيما بينها على ضوء استيعاب املتعلمني التدريجي لها والذي ينتقل من »اجلزء 
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إلى الكل« أو من »الكل إلى اجلزء«.
ولذلك فإن تقدمي اقتراح لورقة اإلعداد اليومي يقتضي أن نؤكد عرض املكونات 

التالية:-
4( اآلراء 3( احلقائق   2( املصطلحات  1( املفاهيم 

8( التعميمات 6( النظريات   7( القوانني   5( املشكالت 
ومن املالحظ أن الكثيرين ال يهتمون بتحليل املادة ويكتفون بعرض أحد املكونات 
فقط وهي »احلقائق« ويعتبرون بقية اجلوانب حشوًا وازدحامًا، ومييلون إلى عبارة 

»إن وجدت ذكرت«، ويرجع ذلك إلى األسباب التالية:
1( عدم القدرة على حتديد املفاهيم الرئيسية والفرعية.

2( عدم القدرة على التمييز بني املفهوم واملصطلح.
3( عدم القدرة على إيجاد العالقات بني املفهوم واحلقيقة والتعميم.

4( عدم القدرة على اإلحساس باملشكالت أو الكشف عنها، وذلك لعدم القدرة 
على التنبؤ بحدوث املشكلة.

5( عدم القدرة على توظيف النظريات والقوانني من الناحية العملية.
6( عدم القدرة على استخالص التعميمات النهائية.

العلمي والعملي  التربوي املتخصص، والتدريب  وهؤالء بحاجة ماسة لالطالع 
على حتليل املادة العلمية.

األهداف السلوكية:
عند عرض هذا اجلانب في منوذج ورقة اإلعداد تقتضي الضرورة عرضًا مبسطًا 
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للمعلم، وذلك ألن بعض املعلمني من خريجي كليات اآلداب وليس التربية.
يتكون الهدف السلوكي من:

األداء(  األداء+م���س���ت���وى  )ش����رط   +  أن + فعل السلوك + املتعلم + احملتوى  
»اختياري«

املجال املعرفي:
مستويات املجال املعرفي: تذكر / فهم / تطبيق / حتليل / تركيب / تقييم

املجال الوجداني:
مستويات املجال الوجداني: االستقبال / االستجابة / التقييم / التنظيم القيمي 

/ اإلتصاف بقيمة.

املجال النفسحركي:
 / املمارسة   / التجريب   / التقليد   / املالحظة  النفسحركي:  املجال  مستويات 

التكيف / اإلبداع واالبتكار.
حصر العمليات العقلية واملهارية والوجدانية من خالل:

1( تصنيف األهداف بوضع رقم املستوى أو املستوى / املجال.
2( تفريغ التصنيف في جدول العمليات لالستفادة منه في بناء جدول املواصفات 

اخلاصة باالمتحان.

األنشطة التنموية:
حتى  املتعلم  ليؤديها  وتصميمها  بإعدادها  املعلم  يقوم  التي  األنشطة  تلك  هي 
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يكتسب خبرة حتقق املستوى املطلوب حتقيقه في الهدف.
ولذلك ال يجب أن نقول:

التي تقدمها وزارة  التربوية  •أنشطة تربوية: ألن كلمة تربوية تعني كافة األنشطة 
التربية وغيرها من اجلهات واملؤسسات التربوية.

•أنشطة تعليمية: ألن كلمة تعليمية قد تنحصر فقط في اجلانب املعرفي.
•الطرق والوسائل واملعينات: ألن الكثير يذكر مسميات الطرق والوسائل بدون 

توضيح التطبيق وخاصة دور املتعلم.
اجلوانب  خالل  من  للمتعلم  الشاملة  التنمية  حتقيق  فتعني  التنموية  األنشطة  أما 

الثالثة املعرفية، الوجدانية، النفسحركية.
ولذلك جند أن تطبيق القاعدة التالية يخدم هذا اجلانب
»نشاط + معني + غرض«

النشاط:
النشاط الذي يصممه املعلم ويؤديه املتعلم:

1( )القراءة: يقرأ( )جهرية- صامتة(.
2( )املالحظة: يالحظ(.
3( )املشاهدة: يشاهد(.

4( )االستماع: يستمع(.
5( )املناقشة: يناقش(.
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املعني: ما يحدده املعلم ويوفره ليعني املتعلم على أداء النشاط:-
1( الكتاب املدرسي، املرجع اخلارجي.

2( اخلريطة، الصورة، الشفافية، الرسم، املخطط، اجلدول، الرسوم البيانية.
3( الفيلم »فيديو / سينما«.
4( املسجل / شرح املعلم.

5( أسئلة املناقشة.
6( أوراق العمل.

7( أجهزة - جهاز العرض العلوي.

الغرض: الغرض املراد حتقيقه في الهدف السلوكي.
وميكن إجمال ذلك فيما يلي:

1( يقرأ + الفقرة ص من الكتاب املدرسي + الهدف من القراءة ويحدده املعلم قبل 
البدء بالقراءة )ق ص ك م(

2( يالحظ + »اخلريطة، الصورة، الرسم، املخطط، اجلدول« + الهدف من القراءة 
قبل  من  مالحظته  يتم  ما  محتوى  )بيان  بالقراءة  البدء  قبل  املعلم  ويحدده 

املتعلم(.
3( يشاهد + نوع ومضمون الفيلم + الهدف.

4( يناقش + األسئلة + الهدف.
5( يستمع + مسجل أو شرح املعلم + الهدف.
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التقومي املصاحب:
مجموعة من األسئلة القصيرة التي يطرحها املعلم على املتعلمني لالطمئنان على 
أو  إلى جزئية  االنتقال  التعلم قبل  تفاعلهم في األنشطة ومدى حتقيق  استمرارية 

فكرة جديدة.
النمو،  أنشطة  مع  واملنسجمة  املتنوعة  املوضوعية  األسئلة  من  مجموعة  »يفضل 
مع  وتتناسب  املستمر  التقومي  من  الغرض  حتقق  املوضوعية  األسئلة  ألن  وذلك 

الزمن املتاح لذلك«.

النشاط الالصفي:
النشاط الذي يقوم به املتعلم خارج الفصل الدراسي:

1( مكتبة املدرسة.
2( البيئة احمللية »برية / بحرية«

املدرسي/ جمع  بالكتاب  املوجودة  التقومي  أسئلة  مقالية/  أسئلة  ويشتمل على: 
صور، عينات/ تقرير/ بحث/ مشروع.

وذلك لتحقيق التكامل بني ما يؤديه املتعلم داخل الصف وخارجه وتنمية جوانب 
القوة وعالج بعض جوانب الضعف.

فيما يلي منوذج – شامل لعناصر اإلعداد اليومي.
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

 

ب انتباه املتعلم وحتقيق اإلثارة والتشويق 
ف إلى جذ

يهد
س.

ضوع الدر
ملو

ف عن خبرة جديدة.
1( الكش

2( ربط خبرة سابقة بخبرة جديدة.
ث اجلارية.

ضوع باألحدا
3( ربط املو

ني نحو اإلطالع اخلارجي.
4( توجيه املتعلم

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ص املعلم على ضرورة 
يحر

صورة 
حتليل املادة العلمية ب

دقيقة

ف 
يتكون الهد

السلوكي من:
ف���ع���ل 

أن+ 
السلوك+

تعتمد على تطبيق القاعدة:
ض

ني+ غر
نشاط+ مع

ض
ص ك م+ الغر

ف 
يقرأ + 

مجموعة 
ضل 

يف
م�����ن األس���ئ���ل���ة 
ض����وع����ي����ة 

امل����و
ف:

املتنوعة بهد
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

، ويسجل م��ا يتوفر من 
وكلما 

ب التالية، 
اجل��وان��

صول على أكثر 
جنح في احل

صر املكونة 
ب العنا

جوان
أمكنه 

العلمية 
ل��ل��م��ادة 

استكمال بقية اإلع���داد 
صحيحة.

صورة 
ب

حملتوى 
تعلم+ا

املرجعي+ 
)شرط 

األداء+مستوى 
األداء( 

»اختياري«.
املجال املعرفي:

ت��ذك��ر/ فهم/ 
تطبيق/ حتليل/ 

ب/ تقييم
تركي

امل����������ج����������ال 
الوجداني:
استقبال/ 

يالحظ+ خريطة، شفافية، صورة، 
ض

رسم، مخطط، جدول + الغر
ض

يشاهد+ فيلم+ الغر
ض

ش+ األسئلة+ الغر
يناق

يستمع+ مسجل أو شرح املعلم+ 
ض.

الغر

حتقيق 
س 

1( قيا
ف.

الهد
2( االطمئنان على 
تفاعل 

استمرارية 
امل��ت��ع��ل��م ب��ص��ورة 
صحيحة مع أنشطة 

النمو.
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

وتتكون امل��ادة العلمية مما 
يأتي:

1( املفاهيم.
ت.

صطلحا
2( امل

3( احلقائق.
4( اآلراء.

ت.
5( املشكال

ت.
6( النظريا

ني.
7( القوان

ت
8( التعميما

اس���ت���ج���اب���ة/ 
تنظيم 

تقييم/ 
ف 

صا
قيمي/ ات

بقيمة.
امل����������ج����������ال 

النفسحركي:
م����الح����ظ����ة/ 
ب/ 

تقليد/ جتري
مم��������ارس��������ة/ 
ف/ إب��داع 

تكي
وابتكار.

ف: رقم الفقرة.
صفحة.

ص: رقم ال
ب معلم

ك.م: كتا
م خ: مرجع خارجي )ذكر اسم 

املرجع(

صفي
النشاط الال

ث/ مشروع.
ت/ تقرير/ بح

صور، عينا
ب/ جمع 

أسئلة مقالية/ أسئلة التقومي املوجودة بالكتا
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

صل األول: 
 الف

صر الرسالة
ع

املجتمع العربي 
ق���ب���ي���ل ظ���ه���ور 

اإلسالم

ش( الستنتاج آثار 
ت قرآنية من )س��ورة قري

ق��راءة آي��ا
ف على االستقرار في مكة.

صي
رحلة الشتاء وال

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ت: 
صطلحا

و امل
املفاهيم 

صاد
جتارة- اقت

· الوسيط التجاري
ف

صي
· رحلتي الشتاء وال

صادية
· الزعامة االقت

ي��ك��ون املتعلم 
س 

بعد هذا الدر
قادرًا على أن:

ف املفاهيم 
ُيعر

ال���������واردة في 
س. 

الدر

ص / شكل 
ب 

ينفذ نشاط الكتا
طرق التجارة واملناطق 

لتحديد 
ب.

صل بها العر
التي ات

ت 
العبارا

أكمل 
التالية:

ت رحلة 
1- اجته

الشتاء إل��ى بالد 
......
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ب 
ب العر

احل��ق��ائ��ق: · لع
ني 

دور الوسيط التجاري ب
ب.

الشرق والغر
ش رحلتي 

ت قري
· نظم

ف إلى كل 
صي

الشتاء وال
من اليمن والشام.

حرفة الرعي هي 
ت 

· كان
ب 

احلرفة األساسية للعر
في شبه اجلزيرة العربية.

ت الزراعة في شمال 
· قام

شبه اجلزيرة وفي جنوبها.
ت: يرتبط النشاط 

التعميما
ف 

ص��ادي ب��ال��ظ��رو
االق��ت��

ف 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة،ال���ظ���رو

الطبيعية تؤثر في النشاط 
صادي

االقت

ف 
ي���ع���دد احل���ر

ال��ت��ي عمل بها 
ب قبل 

ال����ع����ر
اإلسالم.

ي��ح��دد املناطق 
ت اليها 

التي اجته
رح��ل��ت��ا الشتاء 
ف )على 

صي
وال

اخلريطة(.
نفسحركي

رحلتي الشتاء 
خريطة 

يالحظ 
ت 

ف للربط لتحديد اجتاها
صي

وال
ف.

صي
رحلتي الشتاء وال

الستنتاج 
ص.ك.م 

ي��ق��رأ ف��ق��رة 
حقائق حول النشاط التجاري.

زع�����ي�����م 
 -2

ش الذي نظم 
قري

رح��ل��ت��ي الشتاء 
ف هو ....

صي
وال

ف 
3- أكثر احلر

ان��ت��ش��ارًا ف��ي شبه 
اجلزيرة هي .....
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حتليل املادة 
العلمية

ف السلوكية
األهدا

أنشطة النمو
ب

صاح
التقومي امل

ب 
يشيد ب���دور العر

كوسيط جتاري.
وجداني.

على اخلريطة 
يحدد 

مناطق ال��زراع��ة في 
شبه اجلزيرة العربية.

نفسحركي

حرفة الرعي 
عن 

يشاهد فيلمًا 
ف على طبيعة احلرفة.

ليتعر
ي��الح��ظ خ��ري��ط��ة ش��ب��ه اجل��زي��رة 
العربية ليحدد عليها املناطق التي 

ظهر بها النشاط الزراعي.
الوسائل التعليمية املجردة.

- خريطة .
- فيلم.

ب.
- كتا

ح����دد ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة 
صماء لشبه اجلزيرة:

ال
1- خط رحلتي الشتاء 

ف.
صي

وال
ت 

2- املناطق التي اجته
إليها.

3- امل��ن��اط��ق الزراعية 
ت على 

ال��ت��ي اع��ت��م��د
ت 

األمطار والتي اعتمد
على العيون.

صفي
النشاط الال

ب في شبه اجلزيرة العربية 
صادية التي مارسها العر

ت عن أحد األنشطة االقت
ب تقريرًا في حدود 3 صفحا

اكت
قبل اإلسالم.
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

مشكلة الردة

صر سيرة ابن هشام
من خالل مرجع مخت

تفسير وحتليل العبارة اآلتية:
“والله لو منعوني عقاال كان يؤتونه رسول الله لقاتلتهم 

عليه حتى يؤدوه”
ف من خالل هذا النشاط إلى شد انتباه املتعلم نحو 

نهد
ضيح معاني 

ص التاريخية وما لها من أثر في تو
صو

الن
ث مهمة في تاريخ الدولة اإلسالمية.

سامية ألحدا

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ت:
صطلحا

املفاهيم وامل
صبية قبلية

ردة/ متنبئة/ ع
ت الدولة 

احلقائق:•  واجه
اإلسالمية مترد القبائل بعد 
صلى الله 

وف��اة ال��رس��ول 
عليه وسلم.

ف املفاهيم 
• يعر

ت 
صطلحا

وامل
ال���������واردة في 

س.
الدر

 )م����ع����رف����ي/
تذكر(

ك.م. 
• يقرأ الفقرة األولى من 

ف مفهوم الردة.
ص ... ليعر

خارجي 
مب��رج��ع 

• باالستعانة 
م��ن خ��الل تقرير ط��الب��ي يفسر 
ب مترد القبائل العربية في 

أسبا
شبه اجلزيرة العربية.

أك����م����ل اجل��م��ل 
ت 

بكلما
التالية 

مناسبة:
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ت حركة الردة في 
•  انتشر

جميع أرجاء شبه اجلزيرة 
العربية.

• اعتمد ظهور املتنبئة على 
صبية القبلية.

الع
•  واجه اخلليفة أبو بكر 
ض��ي الله عنه 

صديق ر
ال

العديد من املشاكل في آن 
واحد في بداية خالفته.

ص��م��م اخل��ل��ي��ف��ة أب��و 
  •

ض��ي الله عنه على 
بكر ر

إرس���ال حملة أس��ام��ة بن 
زيد إلى الشمال.

• ي��ف��س��ر مت��رد 
القبائل العربية.

)م�����ع�����رف�����ي/ 
الفهم(

حركة 
• ي���وزع 

واملتنبئة 
ال���ردة 

ع���ل���ى خ��ري��ط��ة 
ص����م����اء ل��ش��ب��ه 
اجلزيرة العربية.              
)نفسحركي/

 
املمارسة(

• يالحظ خريطة حركة الردة من 
س امل��درس��ي ل��ي��وزع على 

األط��ل��
صماء القبائل املرتدة 

اخلريطة ال
واملتنبئة على خريطة شبه اجلزيرة 

العربية.
•  حوار ناقد حول املشاكل التي 
ت اخلليفة أبا بكر في بداية 

واجه
صدي لها 

اخلالفة وحكمته في الت
من خالل اإلجابة على:

ت 
1- عدد املشاكل التي واجه

ضي 
صديق ر

اخلليفة أب��ا بكر ال
الله عنه في بداية خالفته؟

حركة 
ف 

•  تعر
مت�����رد ال��ق��ب��ائ��ل 
على 

ال���ع���رب���ي���ة 
ب 

س��ل��ط��ان ي��ث��ر
باسم .......

•  مدعي النبوه 
ال����ذي ظ��ه��ر في 
حنيفة 

قبيلة بني 
يدعى ......
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

حكمة اخلليفة 
ت 

جتل
 •

ضي 
صديق( ر

)أبو بكر ال
ال��ل��ه ع��ن��ه، وذك�����اؤه في 
إقامة احلجج على املرتدة 

واملتنبئة
شبه اجل��زي��رة 

ت 
ش��ه��د

 •
العربية العديد من املعارك 
ض��د امل��رت��دة 

اإلس��الم��ي��ة 
واملتنبئة.

• ك��ان ال��ق��ائ��د خ��ال��د بن 
ال��ول��ي��د م���ن أب�����رز ق���ادة 
ني ف���ي م��واج��ه��ة 

امل��س��ل��م��
حركة الردة.

ش املشاكل 
يناق

ت 
واجه

ال��ت��ي 
اخلليفة أبا بكر 
في بداية خالفته 
)م����ع����رف����ي-

التقومي(.

على 
ي���ب���ره���ن 

وذك���اء 
حكمة 

اخل���ل���ي���ف���ة أب���و 
ب��ك��ر ف��ي بداية 

خالفته.

حكمة اخلليفة 
على 

2- برهن 
ضي الله عنه 

صديق ر
أبي بكر ال

صدي للمشاكل.
في الت

صيلي ملقارنة معركتي 
•  جدول تف

ث: 
ع��ق��رب��اء وب���زاخ���ة م���ن حي

ف/ 
)ال��زم��ان/ امل��ك��ان/ األط���را

النتائج(

•  القبيلة العربية 
ت 

ال����ت����ي ارت�����د
عن اإلس��الم في 
ب ال��ع��راق 

ج��ن��و
قبيلة ......
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حتليل املادة 
العلمية

ف السلوكية
األهدا

أنشطة النمو
ب

صاح
التقومي امل

املشاكل:
الردة

َّع النبوَه مد
خطر الروم

ت:
التعميما

ال�����ق�����ي�����ادة 
احل���ك���ي���م���ة 
دورًا 

ب 
تلع

حل 
هامًا في 

ت 
امل���ش���ك���ال

ال��ت��ي تواجه 
الدولة.

ث 
  • يقارن األح��دا

من 
لكل 

التاريخية 
م���ع���رك���ت���ي ب���زاخ���ة 

وعقرباء.  
 )معرفي/التحليل(

ج���ه���ود 
• ي����ق����در 

ني في 
ق����ادة امل��س��ل��م��

ت أرك��ان الدولة 
تثبي

اإلسالمية.
 )وجداني/ التقدير(

ح���ول دور ال��ق��ادة 
ث 

ح��دي��
  •

ني في مواجهة املشكلة.
املسلم

•  القائد املسلم الذي 
ص��دى ل��ل��م��رت��دة في 

ت��
م��وق��ع��ة ب��زاخ��ة يدعى 

......

صفي
النشاط الال

ضوء املعايير التالية:
ب مقاال من عشر أسطر حول مشكلة الردة في 

اكت
صدي للمشكلة(.

ب/ الت
)املفهوم/ األسبا
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

ث�������ان�������ي�������ًا:- 
ت غربًا

الفتوحا
 )1(

ت ب��الد 
ف��ت��وح��ا
ب

املغر

ب لبيان مسرح 
طبيعية ل��ب��الد امل��غ��ر

خريطة 
ض 

ع��ر
صطلح بالد 

ني وليالحظوا م
ث أم��ام املتعلم

األح���دا
ب الذي يطلق على دول شمال أفريقيا من ليبيا 

املغر
حمليط األطلسي ....

وحتى ساحل ا

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ت: 
صطلحا

امل
املفاهيم+ 

ب.
البربر- بالد املغر

احلقائق:

ف البربر- 
• ُيعر

ب.  
ب���الد امل��غ��ر

تذكر

ص )-
ب املدرسي 

- يقرأ الكتا
( يستخرج مفهوم »البربر- بالد 

ب تاريخيًا .... 
املغر

ت 
العبارا

أكمل 
التالية:

ب 
1- يطلق العر

ص��ط��ل��ح ب���الد 
م��

ب ع��ل��ى 
امل����غ����ر

................
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

1- م��ر الفتح اإلسالمي 
ب بعدة مراحل 

لبالد املغر
ت 

تاريخية متتالية استمر
ني عامًا.

نحو سبع
2- م����ن أب������رز ال���ق���ادة 
ني ف���ي ال��ف��ت��ح: 

امل���ش���ارك���
عقبة 

حديج، 
معاوية بن 

ب���ن ن���اف���ع، أب���و امل��ه��اج��ر 
دينار، حسان بن النعمان، 
س، موسى بن 

زهير بن قي
صير.

ن

• ي����وزع على 
صماء 

خريطة 
م��راح��ل الفتح 
ك���ل 

ودور 
ق����ائ����د ف��ي��ه��ا.   

نفسحركي
ُي����ف����س����ر 

 -
حسان 

اع��ت��ب��ار 
ب����ن ال��ن��ع��م��ان 
حت احلقيقي 

الفا
ب.    

ل���ل���م���غ���ر
فهم

ص )-( الفقرة 
- يالحظ اخلريطة 

صماء 
)-( ثم يوزع على خريطة 

مراحل الفتح اإلس��الم��ي لبالد 
ني مدينة القيروان 

ويع
ب 

امل��غ��ر
س وتلمسان.

وتون
ب مبناقشة اعتبار 

- يقوم الطال
حت احلقيقي 

حسان بن النعمان الفا
ف م��ن نشر 

ب: م��ا ال��ه��د
للمغر

حسان للفقهاء في شمال أفريقيا، 
إنشاء املسجد اجلامع، بناء مدينة 

س ... .
تون

ص )-
ب 

- يقرأ املتعلم الكتا
ت التي 

ص��ع��وب��ا
( ليستخرج ال��

ني في الفتح.
ت املسلم

واجه

- البربر هم ....
.................

.............
3- القائد املسلم 
ال��ذي بنى مدينة 
ال��ق��ي��روان اسمه 
.................

.............
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حتليل املادة العلمية
ف السلوكية

األهدا
ب

صاح
التقومي امل

واج����ه املسلمون 
 -3

ت 
صعوبا

العديد من ال
في الفتح منها:-

)أ( طبيعة القبائل البربرية 
س.

شديدة املرا
ني 

ب( مساعدة البيزنطي
(

عن طريق الساحل.
س 

ضاري
)ج���( وع��ورة ت

املنطقة.

ت 
صعوبا

ش ال
- يناق

ني 
ت املسلم

التي واجه
ب.   تقومي

في فتح املغر
ني في 

- يقدر دور املسلم
نشر اإلسالم. وجداني

4- املدينة التي بناها حسان بن النعمان في شمال 
أفريقيا تسمى ................

ني 
ب مرت

5- القائد العربي الذي تولى والية املغر
يسمى .........................

6- زعيم البربر الذي اتفق مع أبي املهاجر دينار 
صفياسمه ...............................

النشاط الال
ضح عليها مراحل الفتح اإلسالمي مبينًا موقع كل من:- القيروان، تلمسان، 

ب و
1- ارسم خريطة لبالد املغر

س؟
تون

ب؟
ني في فتح بالد املغر

ت املسلم
ت التي واجه

صعوبا
2- أذكر ال
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

من�����وذج إلع����داد 
صل 

للف
س 

در
ال���راب���ع:ال���دول���ة 
األم������وي������ة ف��ي 

س
األندل

138-432 ه�/ 
756-1531م

ني في األسئلة التالية:
مناقشة املتعلم

س على خريطة أوربا.
1- حددي بالد األندل

س.
2- متى مت فتح األندل

س.
3- ما اسم القائد الذي فتح األندل

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ت:
صطلحا

املفاهيم وامل
خليفة- 

ف- 
اب��ن اخل��الئ��

ف
ملوك الطوائ

احلقائق:

بعد دراسة هذا 
ضوع يكون 

املو
امل��ت��ع��ل��م ق���ادر 

على أن:

ص )  ( 
ب امل��درس��ي 

يقرأ الكتا
ب على ما 

الفقرة األول��ى ليجي
يلي:

- اختيار عبدالرحمن بن معاوية 
شمال أفريقيا ملجأ له.

ت 
العبارا

أكمل 
التالية:

- املنطقة التي جلأ 
إليها عبدالرحمن 
بن معاوية تسمى 

.....
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

- جنح عبدالرحمن في 
ني 

ت من العباسي
اإلفال

إلى شمال أفريقيا.
عبدالرحمن 

ف��ك��ر 
 -

ب��ن م��ع��اوي��ة ف��ي إحياء 
دولة آبائه وأج��داده في 

س.
األندل

- واجه عبدالرحمن بن 
ت عند 

معاوية عدة عقبا
س دولته.

تأسي
- يعتبر عبدالرحمن بن 
س الدولة 

معاوية مؤس
األموية.

- اتخذ عبدالرحمن بن 
صمة 

عا
له.معاوية قرطبة 

- يعلل اختيار 
عبدالرحمن بن 
شمال 

معاوية 
أف��ري��ق��ي��ا ملجأ 
)معرفي/

ل��ه. 
حتليل(

- يعلل اختيار 
ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب�����ن م���ع���اوي���ة 
س 

األن�������دل�������
إلق��ام��ة دولته. 
)م����ع����رف����ي/

حتليل(

- اختيار عبدالرحمن بن معاوية 
س إلقامة دولته.

األندل
- يستمع إلى شرح املعلم ليبرهن 
على جناح عبدالرحمن بن معاوية 

ت.
ب على العقبا

في التغل
خارجي ليعلل 

- يقرأ من مرجع 
معاوية 

عبدالرحمن ب��ن 
تسمية 

ف.
بالداخل وابن اخلالئ

- يالحظ خريطة أوربا ليحدد دولة 
الفرجنة وقرطبة.

صور ليدلل على إن 
- يالحظ ال

دورًا 
م��ع��اوي��ة 

لعبدالرحمن ب��ن 
س.

ضاريًا في األندل
ح

ص )  ( 
ب املدرسي 

- يقرأ الكتا
ف الدولة 

ضع
الفقرة األخيرة ليعلل 
س.

األموية في األندل

- اخلليفة الذي 
أطلق على نفسه 
ف 

اب�����ن اخل���الئ���
اسمه ..........

- م��دي��ن��ة قرطبة 
مت����ث����ل ال����رم����ز 

..........
- دول���ة الفرجنة 
مت����ث����ل ال����رم����ز 

.......
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حتليل املادة العلمية
ف السلوكية

األهدا
ب

صاح
التقومي امل

- لعبدالرحمن بن معاوية 
ضاري.

دور ح
عبدالرحمن 

ع��ه��د 
- ف��ي 

مت إع���الن اخلالفة 
ث 

الثال
س.

األموية في األندل
ف الدولة 

ضع
ب على 

- ترت
س ما 

األم��وي��ة ف��ي األن��دل��
ف.

يسمى مبلوك الطوائ
مشكلة:

صراع على احلكم.
ال

ت:
تعميما

صراع على احلكم يؤدي 
ال

ك الدولة.
ف وتفك

ضع
إلى 

جن��اح عبدالرحمن بن 
- يبرهن على 

ت. 
على العقبا

ب 
معاوية ف��ي التغل

)معرفي/تقومي(
- يشيد بقوة وعزمية عبدالرحمن بن 
س دولته. 

جناحه ف��ي تأسي
معاوية و 
)وجداني(

- يعلل تسمية عبدالرحمن بن معاوية 
ف. )معرفي/

بالداخل واب��ن اخل��الئ��
حتليل(

- يحدد دول��ة الفرجنة وقرطبة على 
س حركي(

خريطة أوربا. )نف

ع��ل��ى أن لعبدالرحمن 
دل���ل 

ضاريًا في 
ح

بن معاوية دورًا 
س.

األندل
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حتليل املادة العلمية
ف السلوكية

األهدا
ب

صاح
التقومي امل

القيم:
صبر- 

صرار- قوة العزمية- ال
اإل

القيادة اجل��ي��دة- إحياء أمجاد 
اآلباء واألجداد.

ع����ل����ى أن 
- ي�����دل�����ل 

معاوية 
لعبدالرحمن ب��ن 

س. 
ضاريًا في األندل

دورًا ح
)معرفي/تقومي(

ف ال��دول��ة 
ض��ع��

- ي��ع��ل��ل 
س 

األم����وي����ة ف���ي األن���دل���
)معرفي/حتليل(

علل ما يلي:
س.

ف الدولة األموية في األندل
ضع

 -

صفي 
النشاط الال

س..
ب تقرير عن جناح عبدالرحمن بن معاوية في تكوين الدولة األموية في األندل

اكت
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

فتح 
القسطنطينية

ني في فتح مدينة القسطنطينية؟
علل: فشل األموي

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

صار.
املفاهيم: فتح- ح

روميلي 
ت: 

ص��ط��ل��ح��ا
امل��

صار- القرن الذهبي.
ح

احلقائق: 1- عندما تسلم 
الثاني 

محمد 
السلطان 

حكم الدولة العثمانية عام 
855 ه�/1451م قرر فتح 
صمة 

مدينة القسطنطينية عا
الدولة البيزنطية.

يستطيع املتعلم 
بعد االنتهاء من 

س أن:
الدر

ف املفاهيم 
ُيعر

ال������������������واردة 
س.

بالدر

ت 
العبارا

أكمل 
التالية مبا يناسبها:
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

2- ق�������ام ال���س���ل���ط���ان 
محمد ال��ث��ان��ي مبجموعة 
ت إداري������ة 

اس����ت����ع����دادا
واستراتيجية لفتح مدينة 

القسطنطينية.
ص���ار 

ح���
3- اس���ت���م���ر 

ني مل���دي���ن���ة 
ال���ع���ث���م���ان���ي���

القسطنطينية 54 يومًا.
4- متكن العثمانيون من 
مدينة القسطنطينية 

فتح 
758 ه�/1453م.

ُيفس�������ر اهتمام 
محم�����د الثاني 
ب��ف��ت��ح م��دي��ن��ة 
القسطنطيني������ة 

معرفي/ فهم
ُي����ح����دد ع��ل��ى 
اخل������ري������ط������ة 
م���وق���ع م��دي��ن��ة 

القسطنطينية.

يستمع ل��ش��رح وحت��ل��ي��ل املعلم 
ف املفاهيم 

س ليعر
ضوع الدر

ملو
س.

الواردة بالدر
ف 

ث النبوي الشري
يقرأ احل��دي��

ولنعم 
القسطنطينية، 

)لتفتحن 
ش 

األم��ي��ر أم��ي��ره��ا، ولنعم اجلي
ش( ل��ي��ف��س��ر اهتمام 

ه���ذا اجل���ي���
محمد الثاني بفتح القسطنطينية. 

نفسحركي

- ال���ع���ام ال���ذي 
تولى فيه محمد 
ال���ث���ان���ي ح��ك��م 
الدولة العثمانية 

......م.
صمة الدولة 

- عا
تسمى 

البيزنطية 
........
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
ب

صاح
التقومي امل

محمد 
ف 

ع�����ر
 -5

حت بعد فتح 
الثاني بالفا

القسطنطينية 
مدينة 

صمة 
ت عا

صبح
التي أ

الدولة.
التخطيط 

ت��ع��م��ي��م: 
ال��س��ل��ي��م ي����ؤدي إل��ى 

ف.
حتقيق األهدا

ت 
ص اخلطوا

ُيلخ
التي قام بها 

محمد الثاني 
لفتح مدينة 

القسطنطينية. 
ب

معرفي- تركي
ُي���ش���ي���د ب��ج��ه��ود 
العثمانية 

الدولة 
ف���ي ن��ش��ر ال��دي��ن 
اإلس�������الم�������ي. 

وجداني

ك.م. 
ص���. 

يقرأ الفقرة 
ت التي 

ص اخلطوا
ليلخ

ق���ام ب��ه��ا محمد الثاني 
لفتح مدينة القسطنطينية.
ُي��الح��ظ خ��ري��ط��ة شكل 

مدينة القسطنطينية.
ليحدد موقع املدينة.

صار 
ح

ليعلل طول فترة 
املدينة.

ضيق ال��ذي أق��ام عليه 
- امل

صار 
محمد   قلعة روميلي ح

يسمى ........
س الذي قام ببناء 

- املهند
حملمد الثاني 

ضخٍم 
مدفع 

لتحطيم أسوار القسطنطينية 
اسمه .....

ني 
صار العثماني

- استمر ح
ملدة 

مل��دي��ن��ة القسطنطينية 
..... يومًا.

صفي
النشاط الال

اشرح: اخلطة التي قام بها السلطان محمد الثاني لفتح مدينة القسطنطينية.
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اليوم

التاريخ

الصف

احلصة

س
عنوان الدر

نشاط استهاللي

ضارة العربية 
احل

اإلسالمية
ت / آية 13(

   )سورة احلجرا

حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ضارة. قيم.
املفاهيم: ح

ت 
ضارا

ت: احل
صطلحا

امل
ضارة العربية 

القدمية. احل
اإلس�����الم�����ي�����ة. م���رك���ز 

ضاري.
ح

يستطيع املتعلم 
بعد االنتهاء من 

س أن:
الدر

ف املفاهيم 
ُيعر

ال���������واردة في 
امل��ادة العلمية. 

معرفي/ تذكر

ص����.ك.م. 
ي��ق��رأ الفقرة األول���ى 

ضارة.
ف مفهوم احل

ليعر
ب على األسئلة التالية:

يجي
ت 

“1- ما هي العوامل التي دفع
ت 

بالفتوحا
للقيام 

ني 
املسلم

اإلسالمية.

ت 
العبارا

أكمل 
التالية مبا يناسبها:
1- جميع مظاهر 
البشري 

النشاط 
تسمى ......
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
التقومي 

ب
صاح

امل

ض��ارة 
احل��ق��ائ��ق: 1- احل��

ت��ع��ن��ي ج��م��ي��ع م��ظ��اه��ر 
ال���ن���ش���اط ال���ب���ش���ري في 
ت الثقافية 

ف املجاال
مختل

صادية 
واالقت

والسياسية 
واالجتماعية.

ض���ارة 
ت احل���

2- ظ���ه���ر
اإلسالمية نتيجة للتفاعل 
ت 

ضارا
واالمتزاج مع احل

التي سبقتها.
ضارية 

ت املراكز احل
3- لعب

دورًا 
العربية اإلسالمية 

حتقيق التقدم 
عظيمًا في 

والرقي في بقاع العالم.

ُي���ف���س���ر ق����درة 
ضارة العربية 

احل
اإلس����الم����ي����ة 
ع��ل��ى التفاعل 
ت 

ضارا
مع احل

سبقتها 
ال��ت��ي 

معرفي/ فهم
ُي����ح����دد ع��ل��ى 
العالم 

خريطة 
اإلسالمي أهم 
ضارة 

مراكز احل
ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
اإلس����الم����ي����ة 

نفسحركي

ت التي 
ض��ارا

2- ع��دد أه��م احل��
ك بها املسلمون أثناء نشرهم 

احت
لإلسالم.

3- ما هي القيم اإلسالمية التي 
حملها امل��س��ل��م��ون إل���ى أنحاء 

العالم.”

ال��وس��ي��ل��ة 
 -2

األساسية للتعبير 
ض����ارة 

ع����ن احل����
العربية اإلسالمية 

تسمى ....
ام�����ت�����زاج 

 -3
ت 

ض�������ارا
احل�������

ب فيما 
وال��ت��ق��ار

بينها يسمى .....
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حتليل املادة العلمية
ف 

األهدا
السلوكية

أنشطة النمو
ب

صاح
التقومي امل

صادم 
ت: ت

امل��ش��ك��ال
ت

ضارا
احل

جناح 
ت: 

التعميما
اإلنسان في التفاعل 
ش 

مع البيئة التي يعي
فيها يؤدي إلى التقدم 

والرقي.

ُيشيد بالقيم 
ال��ع��ظ��ي��م��ة 
ت 

التي ميز
ض���ارة 

احل���
ال���ع���رب���ي���ة 
إلسالمية 

ا
وجداني

ضارة اإلسالمية 
ُيفسر ق��درة احل

ت التي 
ضارا

على التفاعل مع احل
سبقتها.

يالحظ خريطة العالم اإلسالمي 
ضارة العربية 

ليحدد أهم مراكز احل
اإلسالمية.

ني 
ف ب��

4- االخ�����ت�����ال
ب 

ت وعدم التقار
ضارا

احل
بينها يسمى .......

صفي
النشاط الال

ت معها.
ت التي تفاعل

ضارا
ضارة العربية اإلسالمية على االمتزاج باحل

1- فسر قدرة احل
ت”.

ضارا
ت” و “تفاعل احل

ضارا
صادم احل

ني “ت
2- فرق ب
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