انمادة :تاريخ
انىحذة 09

انشعبت :آداب+عهىو إوساويت

انمستىي :انثاويت بكانىريا

انقضيت انفهسطيىيت  :جذور انقضيت وأشكال انتمزكز انصهيىوي

انغالف انزمىي :حصتان

انقدرات :


ذشج ِا ت ٓ١اٌذشتٚ ،ٓ١سدٚد فؼً اٌفٍغط ٓ١١ٕ١إصاء ٘زا اٌرّشوض.
معرفية - :انتعسف ػٍ ٝتذا٠ح اٌرغشب اٌظ ٟٔٛ١ٙإٌ ٝاألساض ٟاٌفٍغط١ٕ١حٚ ،أعاٌ١ة ٘زا اٌرّشوض خالي ف




منهجية - :ذشع١خ ِٕٙج ِادج اٌراس٠خ ( اٌرؼش٠ف ،اٌرفغ١ش ،اٌرشو١ة ) ِٙٚ ،اسج ذٛظ١ف ِخرٍف اٌذػاِاخ اٌذ٠ذاور١ى١ح ف ٟدساعح ِذاٚس ٘زٖ اٌٛدذج .
وجدانية - :إدسان دٚس االعرؼّاس ف ٟذّى ٓ١اٌذشوح اٌظ١ٔٛ١ٙح ِٓ ا ٌرّشوض تفٍغط. ٓ١

أهداف
انتعهم

اندعامات
انديداكتيكية

 صٍاغةتقدٌى إشكانً
يناسب.

 انًكتسباتانسابقة.

اٌرؼشف ػٍٝ
جزٚس اٌكض١ح
اٌفٍغط١ٕ١ح ،
ٚذطٛس٘ا إٌٝ
غا٠ح تذا٠ح
اٌذشب
اٌؼاٌّ١ح اٌثأ١ح.

 اٌٛث١مراْ 2-1ص ِٓ 103
ن.اٌجذ٠ذ فٟ
اٌراس٠خ.
 اٌٛث١مراْ 4-3ص. 104

 اٌٛث١مح  1ص. 104

أشكال انعمم
انديداكتيكي

مراحم إنجاز انىحدة

انتقىيم

صغ تقدًٌا إشكانٍا
يناسبا باالعتًاد عهى
يا دزسته؟

تقديم إشكاني :ذشجغ جزٚس اٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١ح إٌٙٔ ٝاٞج قٚ، 19شٙذخ ذطٛسا تؼذ اٌذشب اٌؼاٌّ١ح األ ٌٝٚترؼذد أشىاي اٌرّشوض
اٌظ .ٟٔٛ١ٙفّا ٘ ٟجزٚس اٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ٚذطٛس٘ا إٌ ٝغا٠ح عٕح  1939؟ِٚا أشىاي اٌرّشوض اٌظ ٟٔٛ١ٙتفٍغطٓ١؟ٚو١ف وأد سدٚد فؼً
اٌفٍغطٓ١١ٕ١؟

اقتسح تقدًٌا
إشكانٍا يناسبا
نهًىضىع.

 دذد تذا٠ح اٌرغشب أوال :جذور انقضيت انفهسطيىيت وتطىرها إنً غايت  1939و:اٌظ ٟٔٛ١ٙف ٟأٍسع  - 1اإلرهاصاث األونً نهحزكت انصهيىويت ودور انقىي اإلمبزيانيت :
فٍغطٓ١؟
 مؤتمز بال :ػمذخ اٌذشوح اٌظ١ٔٛ١ٙح ِؤذّش تاي (ع٠ٛغشا) عٕح 1897ذشأعٗ ذٛ١دٚس ٘شذضيٚٚ،ضؼد اٌثشٔاِج اٌظ ٟٔٛ١ٙاٌّرضٌّٓخٍك ٚطٓ ٌٍٛٙ١د ف ٟفٍغط٠ٚ . ٓ١رُ ذذم١ك رٌه ترؼض٠ض االعر١طاْ اٌٛٙ١د ٞف ٟفٍغطٚ،ٓ١إدذاز ِؤعغاخ أتشص٘ا اٌٛواٌح اٌٛٙ١د٠ح ٌرٕظُ١
اٌٙجشج ٚاالعر١طاْٚ،،االذظاي تذٚي دٍ١فح ٌٍّغاػذج ػٍ ٝذذم١ك ٘زا اٌٙذف .
 ت ٓ١دٚس ٚػذ تٍفٛس  -وعذ بهفىر :عأذخ تش٠طأ١ا ِششٚع اٌذشوح اٌظ١ٔٛ١ٙح تاػرثاس اٌّٛلغ اٌٙاَ ٌفٍغطٌٚ ٓ١شغثرٙا ف ٟإلاِح دٌٚح دٍ١فح ٌٙا ف ٟاٌّششقف ٟػٍّ١ح االعر١طاْ اٌؼشتٚ .ٟف٘ ٟزا اٌغ١اق ساعً ٚص٠ش اٌخاسج١ح اٌثش٠طأ ٟآسثش تٍفٛس اٌظ ٟٔٛ١ٙسٚذشٍذ (ٚػذ تٍفٛس )في2نىنبس ، 1917ذضّٕد اٌشعاٌح
اٌظ ٟٔٛ١ٙتفٍغطٓ١؟ ِغاػذج تش٠طأ١ا ٌٍٛٙ١د ػٍ ٝإٔشاء ٚطٓ ل ٌُٙ ِٟٛف ٟفٍغطٚ. ٓ١طذس ٘زا اٌٛػذ ٌذاجح تش٠طأ١ا إٌ ٝاٌذػُ اٌٛٙ١د ٞخالي اٌذشب اٌؼاٌّ١ح
األ.ٌٝٚ
 - 2تطىراث انقضيت انفهسطيىيت في ظم االوتخاب انبزيطاوي:
 ٚضخ ذطٛساخفٟ
اٌفٍغط١ٕ١ح
اٌمض١ح
 أػٍٕد ػظثح األُِ االٔرذاب اٌثش٠طأ ٟػٍ ٝفٍغط ٓ١فًٌ 22ىنٍى ٚ، 1922اٌزِٕ ٞخ ٌٙا اٌذك ف ٟذغ١١ش اٌثالدٚ،اٌغّاح تاشرغاي اٌٛواٌحظً االٔرذاب
اٌٛٙ١د٠ح ف ٟإداسج شؤ ْٚفٍغطٚ. ٓ١ع١شىً رٌه فشطح ٌٍٛواٌح اٌٛٙ١د٠ح ٌخٍك ششٚط ِٕاعثح ٌرذم١ك أ٘ذاف. ُٙ
اٌثش٠طأٟ؟

انتقىيم انمرحهي - :حدد يس احم انتًسكص انصهٍىنً بفهسطٍن وتطىزات انقضٍة انفهسطٍنٍة؟

دذد اٌّشادً
اٌىثشٌٍ ٜرغٍغً
اٌظ ٟٔٛ١ٙفٟ
أسع
فٍغط ،ٓ١ثُ
ت ٓ١ذطٛساخ
اٌمض١ح
اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ
ظً االٔرذاب؟

اٌرؼشف ػٍٝ

أشىاي اٌرّشوض  -اٌٛثائك -2
5 -4-3
اٌظٟٔٛ١ٙ
ص، 105
ِٚظا٘شٖ.
ٚاٌٛثائك -1
3 -2
ص.106
إدسان سدٚد
فؼً
اٌفٍغطٓ١١ٕ١
إصاء االدرالي
اٌظ.ٟٔٛ١ٙ

 ٚثائك صٚٚ ، 107ثائك
ص .108

ثانيا :أشكال انتمزكز انصهيىوي بفهسطيه ورد انفعم انفهسطيىي :
 اعرخٍض أشىاي  - 1أشكال انتمزكز انصهيىوي :ايذّشوض
 ذُ اٌرّشوض اٌظ ٟٔٛ١ٙتأشىاي ِرؼذدج ِٕٙا:اٌظٟٔٛ١ٙ
ٚاألعاٌ١ة اٌّرثؼح • ذشج٠غ اٌٙجشج اٌٛٙ١د٠ح إٌ ٝأسع فٍغط. ٓ١
• اٌغ١طشج ػٍ ٝاألساض ٟتفشع ضشائة ػٍ ٝاٌفالد ٓ١اٌفٍغطٚ ٓ١١ٕ١إسغاِ ُٙػٍ ٝت١غ أساضٛٙ١ٌٍ ُٙ١د .
ف ٟرٌه؟
• االعرثّاس فِ ٟشاس٠غ طٕاػ١ح ٚذجاس٠ح .
• ذأع١ظ ِٕظّاخ ػّاٌ١ح أّ٘ٙا اٌٙغرذسٚخِٕٚ،ظّاخ ػغىش٠ح ط١ٔٛ١ٙح إلس٘اب اٌفٍغط ٓ١١ٕ١أتشص٘ا اٌٙاغأا ٚأسوٚ ْٛعر١شْ ...
 - 2تطىر رد انفعم انفهسطيىي :
 أسطذ سدٚد انمزحهت األونً :اِرذخ ِا ت 1935ٚ1917 ٓ١ذّ١ضخ تاٌطاتغ اٌؼفٚ ٞٛغ١ش إٌّظُ ٌىفاح اٌفٍغطٚ،ٓ١١ٕ١دذٚز ِماِٚح ِغٍذح تاٌمذطاٌفؼً اٌفٍغط١ٕ١ح
عٕحٚ، 1920ت١افا عٕحٚ، 1921أدذاز اٌثٛساق عٕح ٚ، 1929ذٕظ ُ١إضشاب ػاَ عٕح ٚ، 1923ثٛسج ػض اٌذ ٓ٠اٌمغاَ عٕح 1939و.
إصاء اٌرّشوض
اٌظٟٔٛ١ٙ
 انمزحهت انثاويت :ذّ١ضخ ترٕظ ُ١اٌىفاح اٌّغٍخٚ،أتشص ِذطاذٗ إػالْ ثٛسج وثش(1936-1939).ِٜٚشادً اٌّماِٚح
اٌفٍغط١ٕ١ح؟

انتقىيم اإلجماني - :حدد يساحم انتغهغم انصهٍىنً بفهسطٍن وآنٍات هرا انتدخم؟
استنتج أشكال انتًسكص انصهٍىنً بفهسطٍن؟-وضح زدود فعم انفهسطٍنٍٍن إشاء االحتالل انصهٍىنً ،ثى أبسش يظاهس انًقاوية ودوزها فً يىاجهة انتًسكص انصهٍىنً؟

خالصة :اسذثطد ِظاٌخ اٌذشوح اٌظ١ٔٛ١ٙح تاالعرؼّاس اٌثش٠طأٚ،ٟعاُ٘ رٌه ف ٟذّشوض اٌظٙآ٠ج تأسع فٍغط ٓ١تأشىاي ِخرٍفح ذٛجد تئطذاس ِششٚع لشاس ذمغ ُ١فٍغط ٓ١عٕح .1947

إعداد األستاذ :فؤاد ازهر http://his-geo.e-monsite.com

ت ٓ١أشىاي
اٌرّشوض
اٌظ، ٟٔٛ١ٙ
ٚسدٚد اٌفؼً
اٌفٍغطٟٕ١؟

