
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף חברה ורוח

 הפיקוח על הוראת היסטוריה-החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי
 

 

 0506289290נייד.                         33095א' חיפה  15ים -חיפה שדרות פל-קריית הממשלה     
 
 

  
 

 חט"ע -למידה הברידית -היסטוריה במגזר הדרוזיתחום דעת 

 

 מורים ומורות יקרים,

 על מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה את מיקוד הלמידה מתוך תכנית 

 הלימודים. מיקוד הלמידה הוא גם מיקוד הבחינה והתוכן הנלמד יהיה במקביל גם התוכן עליו יבחנו 

 אם בהערכה פנימית ובין אם בהערכה חיצונית.  התלמידים בין

 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 שידרשו 

 למידה מרחוק וחזרה. בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ל

 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: 

ה פירוט של הנושאים להיבחנות טבלת מיקוד ההוראה להיבחנות לבגרות בחטיבה העליונה וב .א

 והנושאים שירדו מהחומר לבגרות. 

 הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.  .ב

 מבחר השתלמויות וקורסי פיתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת .ג
לתכנית הלימודים החדשה.)שני הפרקים , ילמדו בהתאם  1.9.2020-תלמידי כיתה יוד שמתחילים ב .ד

 ההיסטוריה של הדרוזים וההיסטוריה של האיסלאם(. מסמך הלימה יישלח בהמשך.

 

 
 2021تركيز المواد المتحان التاريخ لموعدي شتاء وصيف 

 25281نموذج  %70 -المواد المخصصة ل

 (ساعة 60) تاريخ الدروز في القرون الوسطىالقسم األول :

, ולהבטיח ההלימודים הבא תמד כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנת הנושאים אותם חשוב ללמיקדנו את ליב

  הם נושאים לבחירה ומומלצים להוראה והערכה חלופית.יםשהתלמידים ירכשו ידע עולם. הנושא

 

 للتقييم البديلالمواد  المواد المطلوبة

       العهد الفاطمي -أ

بيد هللا ع -الدعوة الفاطمية وقيام الدولة -1

  العهد البحتري )التنوخي( -ب

صراع على بالد عهد األمراء الثالثة وال -1
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 المهدي.

الخلفاء الفاطميين: خالفة المعز وفتح  -2

 مصر.

عهد الحاكم بأمر هللا: استالمه للسلطة,  -3

 اصالحاته ونهاية حكمه.

  العهد المعني -ج

 .األمير قرقماز والعثمانيين -1

عالقة األمير فخر الدين المعني الثاني مع  -2

الوالة واألمراء المحليين, حملة الحافظ: 

 ابها, سيرها ونتائجها.أسب

عودة األمير وتأسيس الدولة المعنية,  -3

 معركة عنجر: أسبابها, سيرها ونتائجها.

سقوط فخر الدين الكبير: حملة أحمد  -4

 الكجك ونهاية فترة فخر الدين المعني الكبير.

 مآثر فخر الدين الكبير. -5

 الشام.

البحتريون والمماليك: عهد المماليك  -2

 البحرية وعهد المماليك البرجية.

 

 

 (ساعة 30)  العرب في الجاهلية واالسالم حتى نهاية الدولة األمويةالقسم الثاني: 

 للتقييم البديل المواد المطلوبة المواد

 .ظهور االسالم وقيام الدولة االسالمية ب(

ألمة: الهجرة الى يثرب وعهد عهد ا -1

 .األمة

غزوات الرسول )صلعم(: بدر, الخندق,  -2

 صلح الحديبية وفتح مكة.

 عصر الخالفة الراشديةد( 

 خالفة أبي بكر الصديق: بيعة السقيفة. -1

 حروب الردة: أسبابها, سيرها ونتائجها. -2

الفتوحات االسالمية في فترة عمر بن  -3

نزول الوحي وبدء النبوة: مراحل الدعوة  -1

 السرية والعلنية.

 .دعوة وموقف قريش منهاماهية ال -2

 تعاليم االسالم ج(

 القرآن الكريم: نزوله ومبناه. -1

 أركان االسالم الخمسة. -2
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 سية.الخطاب: اليرموك والقاد

 جمع القرآن في فترة عثمان بن عفان. -4

خالفة علي بن أبي طالب وبداية الحرب  -5

 .األهلية

 .معركتي الجمل وصفين والتحكيم -6

 .عصر الدولة األمويةه(

خالفة مروان الثاني وسقوط الدولة  -1

 .األموية

 

 

 

 

 

 

 .معاوية وتأسيس الدولة األموية-1

شخصية عمر بن عبد العزيز ,سياسته  -2

 الداخلية وموقفه من الموالي.

 .المظاهر الثقافية في العصر األموي -3

 

 

 (ساعة 30) شرق األوسط الحديثالالقسم الثالث: 

 للتقييم البديلالمواد  المطلوبة المواد

التدخل األوروبي في شؤون الشرق ج( 

 األوسط حتى نهاية الحرب العالمية األولى

 المسألة الشرقية: مفهومها وأزمة القرم. -1

 قناة السويس واالحتالل البريطاني لمصر. -2

 بينالشرق األوسط في فترة ما بين الحرد( 

اتفاقيات فرساي الخاصة بالشرق األوسط:  -1

 سان ريمو ومؤتمر القاهرة.

الثورة الكمالية وقيام تركيا الحديثة:  -2 

وصول مصطفى كمال أتاتورك الى السلطة 

 واصالحاته.

 -1919الحركة الوطنية المصرية  -3

, سعد زغلول, 1919, أسباس ثورة 1922

 ونتائج الثورة. 1922تصريح شباط 

مراحل انحسار االستعمار عن بلدان  ه(

 محاوالت االصالح في الدولة العثمانية ب(

عهد التنظيمات: خط الشريف كلخانة  -1

 .وخط همايون

العثمانيون الجدد واالصالحات  -2

 .الدستورية
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  الشرق األوسط

ظاهرة االنقالبات العسكرية: مفهومها  -1

 وأسبابها.

 

 

 

 

ر في مصر بعد ثورة الضباط األحرا -1

 االستقالل: زعماء الثورة, أسبابها وانجازاتها.

 .السياسة الناصرية -2

 

 (ساعة 40)تاريخ القرن العشرين  :القسم الرابع

 للتقييم البديلالمواد  المطلوبة المواد

 المدخل التاريخي أ(

 أسباب الحرب العالمية األولى. -1

 الجبهات الرئيسية للحرب ونتائج القتال. -2

معاهدات الصلح: معاهدة فرساي الخاصة  -3

 بألمانيا.

انشاء عصبة األمم: أهدافها والصعوبات  -4

 التي واجهتها.

 الحرب العالمية الثانية ونتائجها ج(

مجرى الحرب,أشهر المعارك :  -1

ستالينغراد, العلمين وبيرل هاربر وهزيمة 

 دول المحور.

تبلور الكتل السياسية برئاسة الدول  -2

 .ظمى, االستقطابالع

 .اعادة بناء أوروبا, مشروع مارشال -3

فترة ما بين الحربين: أزمة  ب( 

 الديموقراطية ونشوء األنظمة التوتاليتارية

الفاشية وماهيتها, الفكر الفاشي كحركة  -1

 .جماهيرية

النازية: الفكر النازي ووصول هتلر الى  -2

الحكم على خلفية معاهدة فرساي, فشل 

ايمر, ترسيخ النظام النازي في جمهورية ف

 .ألمانيا

 .سياسة الترضية مقابل سياسة العدوان -3

 

 

 (ساعة20)     1945 -1933كارثة الشعب اليهودي بين السنوات القسم الخامس: 

 للتقييم البديل المواد المطلوبة المواد

  .النازية وابادة اليهود في أوروباأ( 
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 .لليهوداأليديولوجية النازية والعداء  -1

مظاهر ومراحل االضطهاد النازي لليهود  -2

في أوروبا: الجيتوات, قوانين نيرنبرغ, ليل 

 البلور.

 الحل النهائي ب(

  -فكرة الحل وطرق التطبيق والتنفيذ -1

 ومعسكرات االبادة. 1942مؤتمر فانزة 

رد الفعل اليهودي والنضال من أجل ج( 

 البقاء

 تمرد جيتو وارسو -1

 كارثة وأبعادهاد( نتائج ال

 

 2021تركيز المواد المتحان التاريخ لموعدي شتاء وصيف 

 25282نموذج  %30 -المواد المخصصة ل

  تاريخ الدروز في القرون الوسطىالقسم األول :

 للتقييم البديلالمواد  المواد المطلوبة

       العهد الفاطمي -أ

 مظاهر الرقي في العهد الفاطمي -1

  العهد المعني -ج

 أصل العثمانيين. -1

 قيام االمارة المعنية -2

 األمير فخر الدين المعني األول -3

  العهد البحتري )التنوخي( -ب

األوضاع االجتماعية والثقافية في العهد  -1

 البحتري

 

 

   العرب في الجاهلية واالسالم حتى نهاية الدولة األمويةالقسم الثاني: 

  عصر الخالفة الراشديةأ( 
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 مؤسسة الخالفة -1

 مميزات العصر الراشدي -2

 .عصر الدولة األمويةه(

 طارق بن زياد -1

 فتح األندلس-2

 

 

 

 

 

  الشرق األوسط الحديثالقسم الثالث: 

 للتقييم البديلالمواد  المطلوبة المواد

 العثمانية الدولة في االصالح محاوالت( أ

 محمد علي باشا ,وصوله الى السلطة.-1

 ات محمد علي باشا.اصالح-2

التدخل األوروبي في شؤون الشرق ب( 

 األوسط حتى نهاية الحرب العالمية األولى

 اندالع الحرب العالمية األولى.-1

 بيكو-اتفاقية سايكس -2

 

 

 

 

 

 

 اتفاقية سان ريمو ومؤتمر القاهرة-1

 

 تاريخ القرن العشرين:  القسم الرابع

 يلللتقييم البد المواد المطلوبة المواد

 المدخل التاريخي أ(

نتائج الحرب الحرب العالمية األولى:  -1

 االقتصادية واالجتماعية.

: نشوء هيئة األمم 1945العالم عام  -2

 المتحدة.

دمار أوروبا , التقسيم السياسي  -3

 واالقتصادي ألوروبا.
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 في المرحلة الثانويةهاج التاريخ للصفوف مقررة في منللمواد التعليمية ال تركيز

 חט"ע -למידה הברידית -היסטוריה במגזר הדרוזיתחום דעת 

 

وضوعالم اقتراح لتركيز المواد المقترحة للتعليم اقتراحات لطرائق تعليم الحصة  

صر "الجاهلية"البداوة والمبنى القبلي في ع وحدة محوسبة  

 
  . فترة ما قبل اإلسالم ـ الجاهلية1

مركزية مدينة مكة المكرمة و هجرة النبي محمد )صلعم( إلى المدينة  حقيبة للدروس المحوسبة

  المنورة
سالم  حياة نناا  النبي محمد . بداية اإل2

 )صلعم(  
 حصة محوسبة

   
 . رجال حول النبي محمد )ًصلعم( 3 شخصيات مركزية في فترة ظهور اإلسالم  

 

 معركة اليرموك

 

 

نشر اإلسالم في فترة الخلفاء الراشدين: السيطرة على بالد الشام، 

 العراق، فارس، شمال افريقيا واسبانيا..

 الحروب: اليرموك، عين شمس، بالط الشهداء.

 4.انتاار اإلسالم

الحرب األهلية األولى: "الفتنة" في فترة عثمان بن عفان. معارك: - حقيبة للدروس المحوسبة

 الجمل وصفين. التحكيم 

الحرب األهلية الثانية: كربالء.  -  

 .الحر نب األهلية في اإلسالم5

 

السنّة مقابل الّشيعة: بداية التقّسمات )التفّسخ( في اإلسالم، ظهور  حقيبة للدروس المحوسبة

 مذاهب السنّة والطوائف التي نمت من الشيعة وخاصة اإلسماعيليّة  

 لوجية في اإلسالم.  وائف نتيارات ايديو6

 

مالحقة  األسماعيليين و توطد الدولة الفاطمية في شمال افريقيا  - حصة محوسبة

 )المغرب(. 

 الصقلي.  احتالل مصر وسوريا على يد جوهر -

 انشاء مدينة القاهرة  -

شخصيات مركزية ساهمت في نشر الدعوة  -  

 . العصر الفا مي 7

 

ي أجراها، األنظمة صعود الحاكم إلى الحكم والتغييرات الهامة الت حقيبة للدروس المحوسبة

 واألوامر االجتماعية التي أقرها.

. 

حكم الحاكم بأمر هللا. -8  

 الفاطمية خارجية التي أّدت إلى انهيار الدولة لاألسباب الداخلية وا حقيبة للدروس المحوسبة

 

.سقو   الدنلة الفا مية9  

ترحالهم إلى شمال الجزيرة، العراق وسوريا ودوافع ,أصل التنوخيين  حقيبة للدروس المحوسبة

 .هذا الترحال واستيطانهم في جبل لبنان

 . التنوخيون 10

 

ية. اإلمارة األرسالن11 األرسالنيون كفرع للتنوخيين الذي تطور في العصر العباسي.  حقيبة للدروس المحوسبة  

http://tracks.roojoom.com/r/84438
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1uQbqxFjEFBLPCw7bhUXrdlgvF68cMagasFbqM6VA2o8/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=kjHQ85tbMk4
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1R3Tvay0CJFi0ZmHdU-c7-gOC0fJnb7jU87cVpvHUD8I/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
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انضمام األرسالنيون إلى دين التوحيد  -  

 توطّد اإلمارة البحترية في لبنان حقيبة للدروس المحوسبة

. 

 12. األمارة البحترية

 أصل المعنيين واستيطانهم في لبنان:  حصة محوسبة

 تأسيس اإلمارة المعنية  -

السياسة الداخلية لفخر الدين المعني األول وتعامله أو عالقته مع -

 السلطة العثمانية.

 . تأسيس اإلمارة المعنية 13

 

مميزات فترة فخر الدين الثاني وعالقته مع العثمانيين ومساهمة فخر  فيلم وثائقي

 الدين في تأسيس لبنان الحديث في مجاالت مختلفة 

 نهاية حكم فخر الدين الثاني.

اإلمارة المعنية تحت حكم فخر الدين .14

    1633ـ  1590المعني الثاني  

 
 حقيبة للدروس المحوسبة

 

 الحكم الدرزي في فترة الشهابيين

 الصراع على الهيمنة بين البشيريين

 نضال الدروز تحت الحكم المصري

1861ـ  1840الصراع الدرزي الماروني   

 روز واستيطانهم في جبل حورانهجرة الد

التغيرات في الوضع السياسي للدرنز .15

نحتى  17ابتداء من النصف الثاني للقرن الـ 

 الحرب العالمية األنلى

رب العالمية األولى. الح حقيبة للدروس المحوسبة  

والصفقة الجديدة 1929األزمة االقتصادية العالمية في سنة   

 الحرب العالمية الثانية

 النازيون في ألمانيا

 "الكارثة"

 اسرائيل من مستوطنة  إلى دولة

 عالقات دولة اسرائيل والعالم العربي

20في القرن الـ  وسوريا واسرائيل الدروز في لبنان  

 

من الحرب العالمية  20لـ تاريخ القرن ا.16

 األنلى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية

 

 
 
 
 

 
 בברכה, 

 ג'יהאן פרהוד
 היסטוריה  (יתמפמ"רמנהלת תחום דעת )

 במגזר הדרוזי                                      

https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1uXJscaDKTBMRK9LKHSlSc7WsDJ_8oyWBwnbJr3De39E/edit#slide=id.p4
https://www.youtube.com/watch?v=sZLxZBeIzjc
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZJqL1VqgyFAjvuP_2VaXqDVLXIuhgvVLcQLzIsLq8W4/edit

