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    9: جـدادة الدرس رقم– التاريـخ  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: املستػوى                         .حصتان:  الغالف الزمني                 .القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي: عنوان الـدر

 .اإلسزئيلي- اكتشاف جذور القضية الفلسطينية وتتبع تطورات الصزاع العزبي : الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اهتمام التالميذ - 
وحتفيزهم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

السياسية  أذكر أهم الصراعات- 
 .املعاصرة

 

 
 مقــدمــة

 .تعد القضية الفلسطينية من بني القضايا اليت مل يتمكن اجملتمع الدويل من إجياد حل هلا   
 فما هي جذور هذه القضية ؟ -   
الصهيوني ؟   وكيف كان رد فعل الفلسطينيين لمواجهة التمركز -   
 اإلسرائيلي ؟ وما هي تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي -   

 

تعرؼ جذور  - 
.  القضية الفلسطينية

 *
 

 

I  - جذور القضية
الفلسطينية ومراحلها 

 :م1948إلى حدود 
هدفت الصهيونية -  1

إىل تكوين وطن 
 :لليهود بفلسطني

 
1الوثيقة   

 خط زمين
3 - 2الوثيقة   

 نصوص
( 55الصفحة  ) 

4الوثيقة   
 جدول
5الوثيقة   
 مبيان
6الوثيقة   
 نص

استخرج أهداؼ احلركة - 
 .الصهيونية 
أطماعها  بني وسائل حتقيق -

 .بفلسطني
للتدخل  سم احلدث الذي أسس- 

 .بفلسطني الصهيوين
 .حدد سنة وقوعه -
احلركة   سم الدولة اليت وعدت-

الصهيونية بإنشاء وطن هلا 
 .بفلسطني

املهاجرين  صف تطور عدد- 
 .اليهود

  م، وسعتإىل إنشاء دولة يهودية بأرض 19ظهرت احلركة الصهيونية بأوربا الشرقية أواخر القرن
" مؤمتر بال"الذي كان وراء انعقاد " تيودور هرتزل"تبلورت أهدافها على يد  فلسطني وقد

 م الذي أكد أن اليهودية ليست دين بل أيضا قومية، ودعا إىل مجع شتات1897بسويسرا سنة 

 . اليهود

  نونرب 2- وعد بلفور» رحبت بريطانيا باألطماع الصهيونية،  فقدمت هلم وعدا بتكوين دولتهم 
 .، فازداد أعداد املهاجرين اليهود حنو فلسطني وارتفعت مساحة األراضي اليهودية هبا«1917
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( 56الصفحة  ) 
 

 . اليهودية بني مساحة امللكيات- 

 
حتديد أشكال  - 

املقاومة الفلسطينية 
 .لالستيطان الصهيوين

 *
 

حماوالت تقسيم - 2
فلسطني وتصاعد 

 :املقاومة

1الوثيقة   
 نص

( 56الصفحة  ) 
3 - 2الوثيقة   

 خرائط
4الوثيقة   
 نص

( 57الصفحة  ) 

 .فلسطني سم الدولة املنتدبة على- 
قدمته  استخرج نوع الدعم الذي -

 .للحركة الصهيونية
مناطق  استخلص تطور امتداد- 

 .نفوذ الصهيونية
عنها قرار  حدد اجلهة اليت صدر -

 .تقسيم فلسطني
اليت  بني الوضعية القانونية -

 .احلركة الصهيونية أصبحت عليها
املقاومة  استخرج بعض أشكال- 

 .للمشروع الصهيوين الفلسطينية
 .أذكر شكال آخر للمقاومة- 

  فعملت بريطانيا 1922 يوليوز 24وضعت عصبة األمم فلسطني حتت االنتداب الربيطاين يوم ،
على مساعدة  اليهود إلنشاء وطن هلم باملنطقة، وهو ما حتقق مع قرار  األمم املتحدة بتقسيم 

 .  م1947فلسطني إىل دولتني عربية يهودية سنة 

  واجه الفلسطينيون األطماع الصهيونية بوسائل متعددة كتقدمي عرائض االحتجاج لسلطان
االنتداب وتنظيم إضراب  عام والقيام بانتفاضات وثورات، وكلها ووجهت بالقمع من طرؼ 

 .السلطات الربيطانية والعصابات الصهيونية

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي

 أذكر مهد ظهور احلركة - 

 .الصهيونية
إنشاء   سم املؤمتر الذي دعا إىل-

 .بفلسطني وطن قومي لليهود
 عرؼ بالدولة اليت ساعدت -
 .احلركة الصهيونية  
 .أذكر الوعد الذي أصدرته- 

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 . الصهيونية- مؤتمر بال   *

 :  أعالم

 .بلفور  *
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أبرز أشكال التمركز - 
 .الصهيوين بفلسطني 
تقسيم  حدد سنة صدور قرار-

 .فلسطني
 .سم اهليئة اليت أصدرته -

 

 استنتاج السياسة  -
. التوسعية اإلسرائيلية

* 

 

 - II  الصراع العربي
اإلسرائيلي وتطورات 

 :القضية الفلسطينية
دولة "ظهور -  1

 :وتوسعه"إسرائيل

4 - 1الوثيقة   
 نصوص
2الوثيقة   
 خريطة
3الوثيقة   
 صورة

( 58الصفحة  ) 

حدد موقف الواليات املتحدة من  -
 .قيام دولة إسرائيل

استخرج دوافع توسع الصهاينة يف - 
 .املنطقة العربية

 استخلص تأثري ذلك على -
 .الفلسطينيني والعرب

 صف خريطة فلسطني مابني -
 .1967 و 1948

  الذي ساندته الواليات املتحدة 1947 ماي 14أدى اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل يوم 
 1967 و 1948األمريكية إىل توسعها على حساب الدول العربية اجملاورة خالل حريب 

، يف حني (1956)، كما أن إسرائيل شاركت فيالعدوان الثالثي على مصر (األردن، مصر، سوريا) 
 اإلمكانيات املهمة لقوة عربية موحدة اليت شاركت فيها قوات مغربية 1973أظهرت حرب أكتوبر 

 .باجلوالن وسيناء

 
 استخالص ظهور  -

وتطور الصراع 
 .العريب اإلسرائيلي

* 

 
تطورات الصراع -  2

 :العريب اإلسرائيلي

 
5الوثيقة   

 خط زمين
6الوثيقة   
 نص
7الوثيقة   
 صورة

( 59الصفحة  ) 
 

أذكر السنوات اليت حدثت - 
 .فيها احلروب العربية اإلسرائيلية

 .سم اطرافها- 
أبرز التطورات اليت عرفها الصراع  -

 .1948العريب اإلسرائيلي سنة 
 تتبع التطورات اليت عرفتها القضية -

 .1987الفلسطينية بعد انتفاضة 
 

  املمثل 1974أصبحت سنة   اليت1964أنشأ الفلسطينيون منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين، كما أن األمم املتحدة أصدرت قرارها حبق الفلسطينيني يف 

 .تقرير مصريهم

  أن القوة العسكرية ال تكفي لفرض األمر الواقع، 1973تبني إلسرائيل بعد حرب أكتوبر لسنة 
فدخلت يف مفاوضات  مع الدول العربية انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر  سنة 

 . 1994 ومعاهدة سالم مع األردن سنة 1978

  انتفاضة أطفال احلجارة  اليت أرغمت إسرائيل على الدخول يف 1978أطلق الفلسطينيون سنة 
أوسلوا –  1991مدريد )مفاوضات أسفرت  عن عقد عدة مؤمترات وتوقيع اتفاقيات 

إال أن التعنت اإلسرائيلي دفع الفلسطينيني  إىل إطالؽ االنتفاضة املسلحة ابتداء من . (1993
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  .2000أكتوبر سنة 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي 
 

تأسيس   أذكر سنة اإلعالن عن- 
" دولة إسرائيل"
   سم الدول اليت توسعت-

 .إسرائيل على حساهبا 

  أذكر احلروب اليت اندلعت- 

 .بني إسرائيل والعرب 

: مفاهيم- مصطلحات   
 .مؤتمر مدريد- اتفاقية كامب ديفيد*   

الخـاتـمـة  
 

جنح الفلسطينيون يف حتريك االنتفاضة، ونادوا باألرض مقابل السالم، إال أن اإليديولوجية  
 .الصهيونية تشكل عائقا أمام حصول الفلسطينيني على حقوقهم

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أهداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .الفلسطينية بني جذور القضية - 
على  أذكر رد فعل الفلسطينيني -

 .قرار تقسيم منطقتهم
العريب  أبرز مراحل الصراع- 

 .اإلسرائيلي
 .اتفاقية كامب ديفيد: عرؼ- 

 

 


