
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף חברה ורוח

 הפיקוח על הוראת היסטוריה-החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי
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 בחט"ב  יקרים,להיסטוריה  מורים ומורות 

 מסמך על מנת להיערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק, מופיעות במסמך זה 

 הצעות לתכנון ההוראה הלוקחות  בחשבון צמצום של היקפי הלמידה במהלך השנה ושינויים והמיקוד 

 אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה. שידרשו בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים 

לאורך השנה כולה נעמוד לרשותכם, עם צוות ההדרכה וכן באמצעות קורסי פיתוח מקצועי, על מנת לסייע 
 לכם בהוראה מיטבית, בביסוס למידה ובשימוש בדרכי הערכה ראויות ומהימנות. 

 לפניכם בטבלה המצורפת: 

 הקישור .לתפקודי לומדמסמך  .א

 הקישורמסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.  .ב

 הקישורמסמך תכנית הלימודים החדשה.  .ג

  הקישורהצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.  .ד

 

 
 

 للصفوف السابعة حسب المنهاج الجديد  في موضوع التاريخ جدول المواد المطلوبة
מיקדנו את ליבת הנושאים אותם חשוב ללמד כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח 

מנושאי  30%-רו עוד כמהתוכנית(. אנו מבקשים שצוותי ההוראה יבח 40%-שהתלמידים ירכשו ידע עולם )כ

מנושאי הלימוד בשנה רגילה.  70%-כ -הלימוד, על פי העדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. סך הכל 

 הם נושאים לבחירה ומומלצים להוראה והערכה חלופית.ירוק בים הצבועים הנושא

 
 للتقييم البديلالمواد  المواد المطلوبة الموضوع

 اإلمبراطورية -الفصل األول

 البيزنطية

 

ظهور بيزنطية وسيطرتها -
على الحوض الشرقي للبحر 

 . المتوسط

 

العصور الوسطى  -الفصل الثاني
الديانات التوحيدية   456ـ  1600

الكبرى في العالم في العصور 
، (المسيحية) النصرانية: الوسطى

 االسالم واليهودية
 

طرق تشكيل قوة النصرانية -

وانتشارها في االمبراطورية 

 الرومانية

، (التعميد)واجب التنصير -

البعثات التبشيرية، األديرة 

كمراكز تربية وثقافة، يسوع 

مركزية الديانة النصرانية -

شكيل ىالثقافة في الغرب في ت

وتجلياتها المختلفة في 

 :مجاالت مختلفة مثل

الفلسفة، الفن وتأسيس -

 .الجامعات

https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/alon_tifkudey_lomed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/astrategiot_hashiva.PDF
https://drive.google.com/file/d/1xV6I_CYDD-lo_QaTEV635GHxFjFZ-5Pi/view
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
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 .  وبطرس(  ع)

وضع اليهود في العصر -

االسالمي والنصرانية في 

 اسبانيا 

 العصر الذهبي-

التحقيق القضائي أو محاكم -
التفتيش وطرد اليهود من 

 ااسباني

 

قبل "  الجاهلية"  -الفصل الثالث

 االسالم
 

 -الجاهلية
,  تركيبه: المجتمعالقبلي
 عاداتهوتقاليده

 خصائصالمجتمعالقبلي

  الفصل الرابع:االسالم
وةالدع.: م 610بعثتهسنة-

 -(دعوةاألفراد)السرية
الدعوة)الدعوةالعلنية

 (العامة
    - عداءقريشللرسول-

وأساليبمقاومتهاللدعوة

 االسالمية
عهداألمة) ) 

غزوة: غزواتالرسول - 

غزوةأحد, م624بدر

غزوةالخندق, م625

صلح) -م626( األحزاب)

غزوةفتحمكة(, الحديبية

م632حجةالوداع-د, م630  

لهجرةالىالحبشةا-  
م 616قرارالمقاطعةسنة-  
هجرةالرسولالىيثرب-

 أسبابالهجرة, م 622سنة
المجال: فيالمدينةالمنورة  -

المجالاالجتماعي-الديني  

الخالفة في في فترة  -الفصل الخامس
 الراشدين

 

 -نشأةالخليفة
 -اجتماعالسقيفة 

 الخليفةأبوبكرالصديق
لردةأسبابحروبا-أ  

نتائجحروبالردة-ب  
الفتوحاتفيعهدالخليفة

 عمربنالخطاب
م637معركةالقادسية-أ  

م636معركةاليرموك-ب  
فتحمصر-ج  

معركة -م656معركةالجمل

 التحكيم -.م657صفين

التنظيماتاالداريةفيفترة

 عمربنالخطاب
تقسيمالدولةالىواليات-أ  

ديوان: انشاءالدواوين-ب

ديوانالخراج -الجند  
, خراج: انشاءبيتالمال-ج

غنيمة, فيء, جزية, زكاة

 وعشور

الفتنةفيفترةالخليفةعثمان-

 :بنعفان
ونتائجهاأسبابالفتنة   
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 العصر األموي -الفصل السادس
 

: معاويةبنأبيسفيان-
, العبادلةاألربعة, الشيعة

 الخوارجواألنصار
 

العواملالتيأدتالىضعف

لةاألمويةوسقوطهاالدو  
ضعفالجهازاالداري-أ

 وفساده
سياسةبنيأميةالمالية-ب  
سياسةبنيأميةالعربية-ج

الخالفة العباسية  -الفصل السابع
 وثقافة االسالم

خصائصالعصرالذهبي-

 للدولةالعباسية
- عواملضعفالدولة-

العباسيةوسقوطهاعلىيد

م1258المغول  



 صر الفاطميالع  -الفصل الثامن

  

 

( التوحيد)نمو دين التفرد -
وظهورها ـ شخصيات بارزة 

وقيادية درزية في العصر 
 : الفاطمي

عبيدهللا، المعز، العزيز )

 ( والحاكم

 

اإلنجازات الثقافية في -
 . العصر الفاطمي

 
 

الدروز في العصر  -الفصل التاسع
 التنوخي

تعزيز وتوطيد حكم الدروز -
في لبنان في العصر 

 .لتنوخيا

 

 

 المواد التعليمية المقررة في منهاج التاريخ للصفوف الثامنة

 المواد للتقييم البديل المواد المطلوبة الموضوع

  الفصل األول: .الثورة الفرنسية وعوامل نشوبها

 األسباب والعوامل:.1

األسباب المباشرة )األزمة  -أ

 االقتصادية(

 نظام الحكم -ب

 المبنى الطبقي -ج

زمة االقتصادية في األ .2

 .فرنسا

 1787فرنسا في سنة . 3

 

حركة الثقافة والتنوير -

 (مونتكييه -فولتير -)روسو

 

 حقوق المواطن واالنسان - الفصل الثاني:  الثورة الفرنسية والنظام الجديد
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. انعقاد مجلس طبقات 1

 األمة  

 . الجمعية الوطنية  2

 .  سقوط الباستيل   3

 انتشار الثورة في األرياف  .4

 م االقطاع  . الغاء نظا5

 

  1791دستور عام   -

أزمة الخبز ومظاهرة  -

   النساء

.المواقف داخل الجمعية 1 في ظل الثورة، حرب واالرهاب

 التشريعية  

.الحرب بين فرنسا 2

 وجاراتها 

.اعدام الملك وانشاء 3

 الجمهورية

 

 عهد اإلرهاب-

ثورة على اإلرهاب: سقوط -

 روبسبير

  الفصل األول: امبراطور فرنسا –ابليون بونابرت ن

 .الحملة على ايطاليا  1

 .الحملة على مصر2

 .الوصول الى السلطة3

.مساعي نابليون لتعزيز 4

 قوة فرنسا

 

  اصالحات نابليون -

شعوب اوروبا تنقلب على  -

  نابليون

 حكمالمئةيوم-

   واملسقوطنابليونع-

 الثورة الصناعية ومظاهرها
 األبعاد االجتماعية للثورة الصناعية

 : لالفصل األو

  ماهيةالثورةالصناعية-1

انجلترامهدالثورة -2

  الصناعية

  مظاهرالثورةالصناعية -3 

 

 :الفصلالثاني

  نموالطبقةالعمالية -  

استخدامالنساءواألطفال -  

  فيالعمل

 الفصل الثالث: 

 الطبقة العمالية ونضالها-

 
في  الدولة العثمانية :الرابعسم الق

 طور النشوء
 التوسعات العثمانية في الشرق

االمبراطورية العثمانية في عصرها 

  الفصل األول:

 . أصل العثمانيين1

.الفتوحات والتوسع في 2

  االنتصارعلىالمماليك-

 دفارسدخولالعراقوبال--
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 الذهبي

 

 عهد أورخان

.السلطان محمد الثاني وفتح 3

 القسطنطينية

 :الفصل األول اليهود في أوروبا في العصر الحديث

المراكز اليهودية وانتشار  -1

 اليهود في العصر الحديث 

 الثقافة والتنوير حركة -2

 موشيه مندلسون -

 حركة التحرير والمساواة -

الالسامية وأثرها على الجاليات 

 اليهودية في أوروبا
 : الفصلالثاني

عوامل و الالسامية-1

 رهاانتشا

  الالساميةفيفرنسا -2

 

 

 

 المواد التعليمية المقررة في منهاج التاريخ للصفوف التاسعة

 

 الموضوع المواد المطلوبة المواد للتقييم البديل

  1918 عام األخيرة سنتها في األولى العالمية الحرب-

  ويلسون للرئيس عشر األربع النقاط-
الحرب خصائص  

  األمم وأهدافها( عصبة اقاألمم )ميث عصبة-
  األمم عصبة مؤسسات-أ

              األمم عصبة ضعف عوامل-ب

عالمية حرب لماذا-1  

 غير األسباب-2

   المباشرة
 اشربالم السبب-3

 )أزمة 1914 للحرب

   سراييفو(
 في المشاركة الدول-4 

 الحرب
 العمليات سير-5 

 العسكرية
  

أ -المرحلة األولى 

للحرب )1914 – 

1916 م( (             
                     

 الجبهة على الحرب- 1

 الغربية
 الشرقية، الجبهة – 2

 البلقان وجبهة

 الفصل .1

 الحرب األول:
األولى العالمية  
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 االيطالية جبهة – 3

 البحرية الجبهة- 4

 الثانية المرحلة – ب
 – 1917) للحرب

 التحول – (1918

  الكبير
 دخول اسباب – 1

 المتحدة الواليات
 األولى العالمية الحرب

  1917 عام

 جبهة في الحرب سير
  األوسط الشرق
األولى  العالمية

  ونتائجها
  أوروبا في – أ

 في الحرب نتائج ب
 األوسط الشرق

 
 مع فرساي اتفاقية- 1 

 حزيران 28 المانيا

1919   

  

 الفصل .2

 الثاني: العالم
 الحرب بعد

األولى العالمية  

 : النازي الحزب مبادئ-

  والالسامية العرقية النظرية – 1

 العنصرية )النازية( الدولة – 2

  الحيوي المجال – 3

 "  الخلقية التربية – البدنية التربية"  والتعليم التربية – 4

 "  الفيهرر“الزعيم  تعظيم – 5

 ومحاربة الديمقراطية، والليبرالية، رفض – 6

 في الشيوعية – أ

  روسيا

  إيطاليا في اشيةالف- ب

  المصطلح أصل – 1 

موسوليني  بينيتو-2

السلطة  الى وطريقه
 الحركة تأسيس)

  الفاشية(
الفاشيون  – 3 

  السلطة على يستولون
 والدولة موسوليني –4

   الفاشية
 الحرب بعد المانيا – ج

-1 :األولى العالمية

 فايمر جمهورية

 – المانيا في النازية-2

   الثالث الرايخ قيام
 ساعدت التي العوامل-3

. الفصل 3

 األنظمة الثالث:
 الشمولية

 )التوتاليتارية(
 – الشيوعية

 – الفاشية
 النازية
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 الى الوصول على هتلر
 السلطة

   والماركسية االشتراكية
 النظرية تطبيق-و

 أرض على العرقية
 الواقع

 :المباشرة األسباب-
 1939 أيلول في لبولندا األلمانية القوات غزو

 وهزيمة الثانية، العالمية الحرب سير من األولى المرحلة – أ
  الحلفاء

 النصر – الثانية العالمية برللح الثانية المرحلة – ب
 والتسوية

 الحرب أسباب – 1

  الثانية العالمية
 غير األسباب – أ
  :مباشرةال
 االقتصادية األزمة – 1

  العالمية
 مؤتمر قرارات – 2

  فرساي
 السياسات – 3

 للدول لتوسعيةا
 الدكتاتورية )اليابان،

  المانيا( إيطاليا،
  الترضية سياسة – 5

 السنوات قانون – أ
  العشر

 اتجاهات – ب
   البريطاني الجمهور

 
 الواليات دور – ج

 في األمريكية المتحدة
 استسالم-الحرب حسم

  اليابان
 دخولها أسباب –

 الحرب
 الواليات حسم –

 في الحرب المتحدة
 لصالح األقصى الشرق
  الحلفاء

. الفصل 4

 الحرب الرابع:
ةالثاني العالمية  

 השואה() هشوأه – أ 

 األولى المرحلة - 1  

(1933 – 1939  :)

,  النازي البرنامج
 والالسامي, العنصري

 التحقير :اليهود تجاه
 المقاطعة - واالذالل

 – االقتصادية
  االجتماعية

الفصل  .5

الخامس: 
 الشعب كارثة
 اليهود
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  العنصرية القوانين-أ 
 نسيةالج قانون- 3

(15\9\1933)  

  1938 البلور ليل – ب

 الثانية المرحلة – 2

 تنفيذ (1941- 1939)

 النازية اإلبادة سياسة
 الحل طريق على,لليهود

 הפיתרון)  النهائي
 ( הסופי

 (הגיטו) جيتو – أ

  العمل معسكرات – ب
  االعتقال معسكرات ج
  الجماعية اإلبادة بداية-د
 الثالثة المرحلة – 3

(1941 – 1943) 

 مؤتمر “: النهائي الحل"
  فانزه

 الرابعة المرحلة – 4

(1943 – 1945:) 

  الكارثة آثار إزالة
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 بعةللمواد التعليمية المقررة في منهاج التاريخ للصفوف السا تركيز

 כיתות ז' -מידה הברידיתל -היסטוריה במגזר הדרוזיתחום דעת 

اقتراحات لطرائق تعليم  اقتراح لتركيز المواد المقترحة للتعليم قائمة المواضيع

 الحصة

اإلمبراطورية الفصل األول: 

 البيزنطية

ظهوربيزنطيةوسيطرتهاعلىالحوضالشرقيللبحر

 . المتوسط

 

فيلموثائقي

عارضة

 مادةتعليمية

العصور :الفصل الثاني

   456ـ  1600الوسطى 

 

ياالمبراطوريةطرقتشكيلقوةالنصرانيةوانتشارهاف

الرومانية

 مادةتعليمية

وضعاليهودفيالعصراالسالميوالنصرانيةفي

 اسبانيا

 يالعصرالذهب



"  الجاهلية"  :الفصل الثالث

 وفترة االسالم قبل االسالم

 

 وحدةمحوسبة عاداتهوتقاليده, خصائصه, تركيبه: القبليالمجتمع

يومداحس, يومالبسوس: أيامالعرب-العصبيةالقبلية

 والغبراء

 يومالبسوس

الدعوة)ةالعلنيةالدعو -(دعوةاألفراد)الدعوةالسرية

 العامة

وحدةمحوسبة

أوراقعملعنتاريخ

 االسالم

فيلموثائقي الهجرةالىالحبشة

 م 622هجرةالرسولالىيثربسنة

, م625غزوةأحد, م624غزوةبدر: غزواتالرسول

(, صلحالحديبية) -م626( األحزاب)غزوةالخندق

 م632حجةالوداع-د, م630غزوةفتحمكة

غزوةبدر

غزوةأحد

 غزوةفتحمكة

الخالفة  في الفصل الرابع:

 فترة الراشدين

 

 نشأةالخليفة

 اجتماعالسقيفة 

 (الخليفةأبوبكرالصديق

حروبالردةأسباب-أ  

نتائجحروبالردة-ب  

 (الفتوحاتفيعهدالخليفةعمربنالخطاب

م637معركةالقادسية-أ  

م636معركةاليرموك-ب  

فتحمصر-ج  

 التنظيماتاالداريةفيفترةعمربنالخطاب

 الفتنةفيفترةالخليفةعثمانبنعفان

التحكيم -.م657معركةصفين -م656معركةالجمل-7

الخالفةالراشدية











معركةالقادسية

معركةاليرموك







معركةصفين



العصر : الفصل السادس

 األموي

معاويةبنأبيسفيان

الفتوحاتاالسالميةفيفترةالدولةاألموية:الجبهة

معركة, طارقبنزياد)م711فتحاألندلس-المغربية





فيلموثائقي-فتحاألندلس

عارضة-فتحاألندلس

https://www.youtube.com/watch?v=73GmXwFYUng
https://www.youtube.com/watch?v=73GmXwFYUng
https://www.youtube.com/watch?v=x4Ng_YdeODk
https://www.youtube.com/watch?v=x4Ng_YdeODk
https://drive.google.com/file/d/191oU7ud9lyFjG6tt3rFzpwGX1wQgjZFB/view
https://drive.google.com/file/d/191oU7ud9lyFjG6tt3rFzpwGX1wQgjZFB/view
https://drive.google.com/file/d/191oU7ud9lyFjG6tt3rFzpwGX1wQgjZFB/view
https://drive.google.com/file/d/191oU7ud9lyFjG6tt3rFzpwGX1wQgjZFB/view
http://tracks.roojoom.com/r/84438
http://tracks.roojoom.com/r/84438
utube.com/watch?v=BuCv0Fg_PL0
utube.com/watch?v=BuCv0Fg_PL0
http://tracks.roojoom.com/r/86306/
http://tracks.roojoom.com/r/86306/
https://drive.google.com/file/d/1m60SF2hI_A4EZACOMtUYX4XyfM_qJOuf/view
https://drive.google.com/file/d/1m60SF2hI_A4EZACOMtUYX4XyfM_qJOuf/view
https://www.youtube.com/watch?v=DXBBFInl9h0
https://www.youtube.com/watch?v=DXBBFInl9h0
https://www.youtube.com/watch?v=B_KZJl4wMJs
https://www.youtube.com/watch?v=B_KZJl4wMJs
https://www.youtube.com/watch?v=Vec5vt7LUB8
https://www.youtube.com/watch?v=Vec5vt7LUB8
https://www.youtube.com/watch?v=EogNwK15bt4
https://www.youtube.com/watch?v=EogNwK15bt4
https://www.youtube.com/watch?v=d6CPA8ikrBE
https://www.youtube.com/watch?v=d6CPA8ikrBE
https://www.youtube.com/watch?v=LNmm7LtHRLo
https://www.youtube.com/watch?v=LNmm7LtHRLo
https://www.youtube.com/watch?v=kjHQ85tbMk4
https://www.youtube.com/watch?v=kjHQ85tbMk4
https://www.youtube.com/watch?v=T1qw1X1a7lE
https://www.youtube.com/watch?v=T1qw1X1a7lE
https://www.youtube.com/watch?v=xTsAPWsbPQg
https://www.youtube.com/watch?v=wk1emBS4yAQ
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 معركةبالطالشهداءبالطالشهداء,ضعفالدولةاألمويةوسقوطها

الخالفة : الفصل السابع

 السالمالعباسية وثقافة ا

العصرالذهبيللدولةالعباسية

 خالفةهارونالرشيد

 عواملضعفالدولةالعباسيةوسقوطها

 فيلم وثائقي-هارون الرشيد

العصر  :الفصل الثامن

 الفاطمي
 

 : شخصياتبارزةوقياديةدرزيةفيالعصرالفاطمي

 (عبيدهللا،المعز،العزيزوالحاكم)

 وحدة محوسبة

 

 

 عارضة-الحاكم بأمر هللا

الدروز في : الفصل التاسع

 العصر التنوخي

تعزيزوتوطيدحكمالدروزفيلبنانفيالعصر

 .التنوخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJI5hMl793U
https://www.youtube.com/watch?v=yJI5hMl793U
https://www.youtube.com/watch?v=5u0PHnMXIgY
http://tracks.roojoom.com/r/80475/
http://tracks.roojoom.com/r/80475/
https://docs.google.com/presentation/d/1vqR5bf8RX0LKdeELBkcqFi_AuabpGy4KwXAZezw6-Og/edit#slide=id.p
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 ثامنةللمواد التعليمية المقررة في منهاج التاريخ للصفوف ال تركيز

 כיתות ח' -למידה הברידית -היסטוריה במגזר הדרוזיתחום דעת 

 

 

 

 

 

 الموضوع
 

اقتراحات لطرائق تعليم  حة للتعليماقتراح لتركيز المواد المقتر

 الحصة

  الفصل األول: 
الثورة الفرنسية وعوامل 

 نشوبها 

 األسباب والعوامل:
 األسباب المباشرة )األزمة االقتصادية( -أ

 نظام الحكم -ب
 المبنى الطبقي -ج

 (مونتكييه -فولتير -حركة الثقافة والتنوير )روسو. 2

 .األزمة االقتصادية في فرنسا .3

 1787فرنسا في سنة . 4

 

 وحدة محوسبة
 

 فيلم وثائقي

 

 فيلم وثائقي
 

 عارضة
 عارضة-روسو

 

 عارضة-تيرفول
 

 

 
الثورة الفرنسية والنظام 

 الجديد 
 

 . انعقاد مجلس طبقات األمة  1
 سقوط الباستيل    ,. الجمعية الوطنية  2
  1791دستور عام   ,. انتشار الثورة في األرياف  4

 

 حقيبةللدروسالمحوسبة
 

 في ظل الثورة
 

 .المواقف داخل الجمعية التشريعية  1
 .ثورة على اإلرهاب5

 

 فيلم وثائقي

نابليون الفصل الثاني: 
 بونابرت 

 

 الحمالت
 

 فيلم وثائقي

 : الفصل الثاني  فرنسا في عهد نابليون
 واالنقالب عليه  هاصالحات

 حصة محوسبة

 سقوط نابليون 

 
معركة واترلو فيلم   هواملسقوطوع حكمالمئةيوم: الفصل الثالث

 وثائقي

الفصل الثالث:الثورة 
 الصناعية ومظاهرها 

 : لالفصل األو

  انجلترامهدالثورةالصناعية

 هامظاهرو 

              

 تركيز مادة
 

 فيلم وثائقي
 

 فيلم وثائقي
 

http://tracks.roojoom.com/r/89549
http://tracks.roojoom.com/r/89549
https://sites.google.com/a/hallan.tzafonet.org.il/shorok13411/13411-1
https://sites.google.com/a/hallan.tzafonet.org.il/shorok13411/13411-1
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d43d2da1-0203-48b2-ad51-07132bcdb45c&lang=HEB
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d43d2da1-0203-48b2-ad51-07132bcdb45c&lang=HEB
https://www.youtube.com/watch?v=kaEGtf2dwBw
https://www.youtube.com/watch?v=kaEGtf2dwBw
https://www.youtube.com/watch?v=0X16DCJHyK8
https://www.youtube.com/watch?v=usWkFkJ57bM
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://www.youtube.com/watch?v=p3whH7DqYVI
https://www.youtube.com/watch?v=p3whH7DqYVI
https://www.youtube.com/watch?v=vK0f5MwhthU
https://www.youtube.com/watch?v=vK0f5MwhthU
https://sites.google.com/site/historysite1410/
https://sites.google.com/site/historysite1410/
https://www.youtube.com/watch?v=Xn8uOP7CxvE
https://www.youtube.com/watch?v=Xn8uOP7CxvE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGFsbGFuLnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxzaG9yb2sxMzQxMXxneDoxY2JjZWJkOTZiZTlmZWY5
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGFsbGFuLnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxzaG9yb2sxMzQxMXxneDoxY2JjZWJkOTZiZTlmZWY5
https://www.youtube.com/watch?v=4wAiBWYsFnI
https://www.youtube.com/watch?v=4wAiBWYsFnI
https://www.youtube.com/watch?v=5ob6t9KamDM&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=5ob6t9KamDM&t=119s
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 تاسعةللمواد التعليمية المقررة في منهاج التاريخ للصفوف ال تركيز

 כיתות ט' -למידה הברידית -היסטוריה במגזר הדרוזיתחום דעת 

 

 

وضوعالم اقتراح لتركيز المواد المقترحة للتعليم اقتراحات لطرائق تعليم الحصة  

لى:الحربالعالميةاألو  

http://tracks.roojoom.com/r/93286 

أسبابالحربالعالميةاألولى:מצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1bvRJrpFVGhkUmXkW87Tkd6G7U5lzEbVb

dtifF0W73RA/edit#slide=id.p 

 

 

الحربالعالميةاألولى2מצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1gzNfW8ib-

لماذاحربعالمية-1  

األسبابغيرالمباشرة-2  

)أزمةسراييفو(1914السببالمباشرللحرب-3

 

الدولالمشاركةفيالحرب-4  

سيرالعملياتالعسكرية-5  

 

أ -المرحلة األولى للحرب )1914 – 1916 م( ( 

                                 
الحربعلىالجبهةالغربية-1

الجبهةالشرقية،وجبهةالبلقان–2

ولىالفصل األول: الحرب العالمية األ  

األبعاد االجتماعية للثورة 

 الصناعية

 

 :الفصل الثاني

  نموالطبقةالعمالية  

   

 

 عارضة
 
   

 

 ورقة عمل الطبقة العمالية ونضالها الطبقة العمالية ونضالها

الدولة  :الرابع فصلال

في طور  العثمانية
 النشوء 

 . أصل العثمانيين1
 .السلطان محمد الثاني 3

 عارضة

التوسعات العثمانية في 

 الشرق 

 

 فيلم وثائقي-سليم األول  اليكاالنتصارعلىالمم-1

االمبراطورية العثمانية 

 في عصرها الذهبي
 

 فيلم وثائقياالمبراطوريةالعثمانيةفيعصرهاالذهبي

دارة في نظام الحكم واال

 الدولة العثمانية 
 

 صالحياتالسلطان-1
      الجيشالعثماني-2

 
 

بوادر ضعف 

االمبراطورية العثمانية 

 وانحطاطها

 

 ضعفالجيشوهزائمهالتنكرللغرب-
  امراءجبللبنان,   الحركةالوهابيةفيالحجاز-

 فيلم وثائقي

اليهود في أوروبا في 

 العصر الحديث

 المراكزاليهوديةوانتشاراليهودفيالعصرالحديث-1
حركةالثقافةوالتنويرموشيهمندلسون-2

 الالسامية-3
 

 فيلم وثائقي

 

 عارضة

http://tracks.roojoom.com/r/93286
https://docs.google.com/presentation/d/1bvRJrpFVGhkUmXkW87Tkd6G7U5lzEbVbdtifF0W73RA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1bvRJrpFVGhkUmXkW87Tkd6G7U5lzEbVbdtifF0W73RA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1bvRJrpFVGhkUmXkW87Tkd6G7U5lzEbVbdtifF0W73RA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1gzNfW8ib-l067lUc1c9EKqqqEgSs80qhxBcjMhhLr3c/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1gzNfW8ib-l067lUc1c9EKqqqEgSs80qhxBcjMhhLr3c/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=gCio7-m7MZM
https://www.youtube.com/watch?v=gCio7-m7MZM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWxmcmFiaS50emFmb25ldC5vcmcuaWx8aGlzdG9yeTF8Z3g6MTJjYTYxZTg5NjU3YTQ5ZA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWxmcmFiaS50emFmb25ldC5vcmcuaWx8aGlzdG9yeTF8Z3g6MTJjYTYxZTg5NjU3YTQ5ZA
https://www.youtube.com/watch?v=LZ5VncKQBQo
https://www.youtube.com/watch?v=LZ5VncKQBQo
https://www.youtube.com/watch?v=5NRPVIohGIM
https://www.youtube.com/watch?v=QRECum9lZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=QRECum9lZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=xTZ4KqU-kWs
https://www.youtube.com/watch?v=xTZ4KqU-kWs
https://www.youtube.com/watch?v=UTtWZPFP7i8
https://www.youtube.com/watch?v=UTtWZPFP7i8
https://www.youtube.com/watch?v=WT0TEsmWY-I
https://www.youtube.com/watch?v=WT0TEsmWY-I
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l067lUc1c9EKqqqEgSs80qhxBcjMhhLr3c/e
dit#slide=id.p1 

 

 

الحربالعالميةاألولى:   YouTubeשיעור 

https://www.youtube.com/watch?v=jkQv
n1yu القسماالول  R-0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=Oow
O0y9VfRQ&feature=youtu.be 

 القسمالثاني
 

 סרטיםתיעודיים
YouTube   

عرضمنسلسلةوثائقي-الحربالعالميةاألولى

 ابكاليبس

https://www.youtube.com/watch?v=oEZ
mtI_q6Xo 

جبهةااليطالية–3

الجبهةالبحرية-4

( 1918 – 1917المرحلة الثانية للحرب ) –ب 

 التحول الكبير  –

اسبابدخولالوالياتالمتحدةالحرب–1

1917العالميةاألولىعام

سيرالحربفيجبهةالشرقاألوسط

الحربالعالميةاألولىفيسنتهااألخيرةعام

1918

النقاطاألربععشرللرئيسويلسون

خصائصالحربالعالميةاألولىونتائجها

فيأوروبا–أ

بنتائجالحربفيالشرقاألوسط

 

1919حزيران28اتفاقيةفرسايمعالمانيا-1 

عصبةاألمم)ميثاقعصبةاألمموأهدافها(-2

مؤسساتعصبةاألمم-أ

المشكلةالقوميةواألزمةاالقتصادية-ب  

الفصل الثاني: العالم بعد الحرب العالمية 

 األولى

 
   

األنظمةالشمولية:מצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1flCvoxN_ip3Wla3MPzHkQhEPYOG2Xs8tA
jyAi18XaIU/edit#slide=id.g71bf2c6bda_0_

1 

 

 

 סרטיםתיעודיים
YouTube 

اشيةوالنازيةظهورالف    
 الجزء االول

https://www.youtube.com/watch?v=RCgt
SdTVl_8 

 الجزء الثاني  

https://www.youtube.com/watch?v=ve0q
cUvWjKM 

  

الشيوعيةفيروسيا–أ 

الفاشيةفيإيطاليا-ب

أصلالمصطلح–1

بينيتوموسولينيوطريقهالىالسلطة)تأسيس-2

الحركةالفاشية(

الفاشيونيستولونعلىالسلطة–3

المسيرةالىروما-4

مبادئالفاشية–5

موسولينيوالدولةالفاشية–6

-1لعالميةاألولى:المانيابعدالحربا–ج
جمهوريةفايمر

 قيامالرايخالثالث–النازيةفيالمانيا-2
العواملالتيساعدتهتلرعلىالوصولالى-3

السلطة

مبادئالحزبالنازي:-د

النظريةالعرقيةوالالسامية–1

الدولةالعنصرية)النازية(–2

المجالالحيوي–3

التربية–تربيةالبدنيةالتربيةوالتعليم"ال–4

الخلقية"

الفيهرر"“تعظيمالزعيم–5

رفضالديمقراطية،والليبرالية،ومحاربة–6

االشتراكيةوالماركسية

تطبيقالنظريةالعرقيةعلىأرضالواقع-و

السياسةالخارجيةللنظامالنازي

القضاءعلىقيوداتفاقيةفارساي

 

الشمولية  األنظمة الفصل الثالث:

النازية –الفاشية  –الشيوعية  )التوتاليتارية(  

https://docs.google.com/presentation/d/1gzNfW8ib-l067lUc1c9EKqqqEgSs80qhxBcjMhhLr3c/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1gzNfW8ib-l067lUc1c9EKqqqEgSs80qhxBcjMhhLr3c/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=jkQvn1yuR-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jkQvn1yuR-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OowO0y9VfRQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OowO0y9VfRQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oEZmtI_q6Xo
https://www.youtube.com/watch?v=oEZmtI_q6Xo
https://docs.google.com/presentation/d/1flCvoxN_ip3Wla3MPzHkQhEPYOG2Xs8tAjyAi18XaIU/edit#slide=id.g71bf2c6bda_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1flCvoxN_ip3Wla3MPzHkQhEPYOG2Xs8tAjyAi18XaIU/edit#slide=id.g71bf2c6bda_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1flCvoxN_ip3Wla3MPzHkQhEPYOG2Xs8tAjyAi18XaIU/edit#slide=id.g71bf2c6bda_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1flCvoxN_ip3Wla3MPzHkQhEPYOG2Xs8tAjyAi18XaIU/edit#slide=id.g71bf2c6bda_0_1
https://www.youtube.com/watch?v=RCgtSdTVl_8
https://www.youtube.com/watch?v=RCgtSdTVl_8
https://www.youtube.com/watch?v=ve0qcUvWjKM
https://www.youtube.com/watch?v=ve0qcUvWjKM
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الحربالعالميةالثانيةמצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1SQuyMyShudLDCE2jI4K_6rPxc-

g6IpaSWb1Eivoqzdk/edit#slide=id.p2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهايةالحربالعالميةالثانيةونتائجهاמצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1pwaoUUk_ndxJEfesYbU8IQ-
AyOgFFhNN/edit#slide=id.p2 

 أسباب الحرب العالمية الثانية  – 1

األسبابغيرالمباشرة:–أ

األزمةاالقتصاديةالعالمية–1

قراراتمؤتمرفرساي–2

الدكتاتورية–3 للدول التوسعية السياسات

)اليابان،إيطاليا،المانيا(

سياسةالترضية–5

قانونالسنواتالعشر–أ

اتجاهاتالجمهورالبريطاني–ب

 :المباشرةاألسباب-ب 

1939غزوالقواتاأللمانيةلبولندافيأيلول

المرحلةاألولىمنسيرالحربالعالمية–أ

الثانية،وهزيمةالحلفاء

–المرحلةالثانيةللحربالعالميةالثانية–ب

النصروالتسوية

والياتالمتحدةاألمريكيةفيحسمدورال–ج

استسالماليابان-الحرب

أسبابدخولهاالحرب–

حسمالوالياتالمتحدةالحربفيالشرق–

األقصىلصالحالحلفاء

 
آثارالحربالعالميةالثانية

 

الحرب العالمية الثانية الفصل الرابع:  

אחלקמצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1AB5syS-

boqmVQpDj2txARK_ClX5eoSBEnNZhBbyn
CbQ/edit#slide=id.p5 

בחלקמצגת  

https://docs.google.com/presentation/d/
1fMtpop1Ina73dfshuc3DNGs5voDlN3Tc3c

A2NWuOSlo/edit#slide=id.p2 

 

:לשואהמצגות  

אחלק

https://docs.google.com/presentation/d/
1okKjile2Ra7zcDXkH1dCdFNrRPKY5b-

7/edit#slide=id.p1 

בחלק  

https://docs.google.com/presentation/d/
1LQz5WO3fpRFPqIUmDgkWj0tdzkCUKAk

M/edit#slide=id.p1 

גחלק  

https://docs.google.com/presentation/d/
1DEc1pLnW7d7dsMkpY-

eWUMzsxkFJFsaf/edit#slide=id.p1 

דחלק  

https://docs.google.com/presentation/d/
16J9gzvYpJfrtYevVYSg8yelefqw8_DsZ/edit

#slide=id.p1 

)השואה(هشوأه–أ

(:1939–1933المرحلةاألولى)-1

البرنامجالنازي,العنصري,والالساميتجاه

المقاطعةاالقتصادية-اليهود:التحقيرواالذالل

االجتماعية–

القوانينالعنصرية-أ

(1933\9\15قانونالجنسية)-3

1938ليلالبلور–ب

(تنفيذ1941-1939المرحلةالثانية)–2

سياسةاإلبادةالنازيةلليهود,علىطريقالحل

)הפיתרוןהסופי(النهائي

)הגיטו(جيتو–أ

معسكراتالعمل–ب

جمعسكراتاالعتقال

بدايةاإلبادةالجماعية-د

الحل("1943–1941المرحلةالثالثة)–3

مؤتمرفانزه“:النهائي

(:إزالة1945–1943المرحلةالرابعة)–4

آثارالكارثة

 

 الفصل الخامس: كارثة الشعب اليهود

https://docs.google.com/presentation/d/1SQuyMyShudLDCE2jI4K_6rPxc-g6IpaSWb1Eivoqzdk/edit#slide=id.p2
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החלק  

https://docs.google.com/presentation/d/
1WMpCBqScWArPedVaO_mtvGvFAqvpGO

9-/edit#slide=id.p1 

וחלק  

https://docs.google.com/presentation/d/
1P_-

KoQrvlkYrHDT0XY9OPN4_gIEYJucA/edit#sl
ide=id.p1 

 סרטיםתיעודיים
YouTube 

  أوشفيتزمعسكرالحلالنهائيللمسألةاليهودية
https://www.youtube.com/watch?v=-

FR22zuoos8 
 

 

 
 
 

 בברכה, 
 ג'יהאן פרהוד

 מנהלת תחום דעת )מפמ"רית( היסטוריה 
 במגזר הדרוזי                                      
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