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  لدرس ضوع ا مو  ادة امل    التاريخ        

كتسبات واملفردات  امل
  اجلديدة 

د اجعة مف رس  اتم   احلصة  ال      

 الفصل           موعة  ا        

                                                      .....  أخرى     ⃝   تاجع ودوريارم     ⃝يمي فلم تعل     ⃝ت  حات ورسوما ول     ⃝صور       ⃝مجسمات        ⃝ينات    عج واذمن     ⃝يل  جهاز تسج     ⃝     هزة عرضأج     ⃝  ائل والوس   تقنيات التعلم 

  ؟ كم مرة حج النيب س/   التمهيد 

  طة ش األن رس د ل اوعرض  احملتوى    سلوكية داف ال ه األ
 )   الب ط كتاب ال (  

اسرتاتيجيات  
 لتعليم احلديثة ا

  اهلدف   ويم تق 

  
  
  

الطالب أصل  يعرف أن 
  المغول. 

  
  

يعرف الطالب كيف قامت  أن 
    دولة المغول.

  
  

يذكر الطالب أسباب هجوم  أن 
    سالمية.البالد اإل  ىول علالمغ

  
  

طالب نجاح الغزو  يعلل الأن 
    المغولي.

  
  

يعرف الطالب أعمال  أن 
المغول أثناء اجتياحهم للعالم  

  مي. اإلسال
  
  

يعرف الطالب نتائج  أن 
    اجتياح المغول لبغداد.

  
  
  

   
  
  .عانت الدولة العباسية من انفصال عدد من األقاليم عنها  
  هـ.٦٥٦لم تستطع الدولة العباسية الصمود أمام المغول فسقطت عام  
  
  : الهجوم المغولي على البالد اإلسالمية  
 : أصل المغول    

  قبائل سكنت أواسط آسيا ( منغوليا ) وال تدين بدين سماوي. 
  : قيام دولة المغول  

  على يد ( جنكيز خان )، الذي وحد قبائل المغول واجتاح البلدان المجاورة. 
   : أسباب هجوم المغول على البالد اإلسالمية  
  طبيعة المغول الحربية التي تعتمد على الهجوم والتوسع. -١
  اكتشاف المسلمين ألمر الجواسيس المغول.  -٢
  : أسباب نجاح الغزو المغولي  

  تفرق المسلمين وعدم اتحادهم.
  : أعمال المغول أثناء اجتياحهم العالم اإلسالمي  
  القضاء على معظم مظاهر الحضارة فيها. -٣هدم المساجد والمباني.        -٢      قتل السكان.  -١
  وسقوطها : اجتياح بغداد  

  ○ على يد هوالكو.                     
  ○ دمر بغداد.                 

  هـ). ٦٥٦سقط الخالفة العباسية عام ( أ○ 
  ○ قتل آخر خلفاء الدولة العباسية ( المستعصم باۦ ).       

  ○ استولى على ( حلب ) و ( دمشق ) وكثير من مدن الشام.
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  ) ١نشاط (

  ٦٢ص
  
  
  ) ٢نشاط (

    ٦٤ص
  
  
  ) ٣نشاط (

    ٦٥ص

  
  
  
  
  
  
 
 ل المشكالت ح  

 
  ف  اتشاالك
 قصاءالستوا

 
  ذهنيصف العال 

 
  ة هنيالخرائط الذ 

 
  تيالذلتعلم اا 

 
  تعلم التعاوني لا 

  
  
  

  أصل المغول؟  ما  /١س
  
  

  كيف قامت دولة المغول؟  / ٢س
  
  

ما أسباب هجوم المغول  / ٣س
    ؟ على البالد اإلسالمية

  
  

  علل نجاح الغزو المغولي. /  ٤س
  
  

ما األعمال التي قام بها  / ٥س
ثناء اجتياحهم للعالم  المغول أ 

  ؟ اإلسالمي 
  
  

غول  ما نتائج اجتياح الم /٦س
  لبغداد؟ 
  
  
  
  
  
  

  رس الد  ضوعمو  ادة مل ا   لتاريخ ا        

ات  درملفبات واكتسامل
  يدة اجلد

  
اجعة مف   رس دات الم

  ةاحلص      

  الفصل   توسطالم ثانيال  صف ل ا       

                                   ... .. أخرى     ⃝   تجع ودوريارام     ⃝م تعليمي لف      ⃝  تا حات ورسومول     ⃝صور       ⃝مجسمات        ⃝ت    يناوع جماذن      ⃝ يل جهاز تسج     ⃝    عرض هزةأج     ⃝  ائل تقنيات التعلم والوس 

           ما أسباب ضعف الدولة العباسية؟ س/   يد ه التم 
 

  

 املدينة املنورة 



  
  
  
  

  
  

  
  

موقع معركة  يحدد الطالب أن 
  عين جالوت. 

  
   

يعرف الطالب تاريخ  أن 
  وقائدها.   عين جالوتمعركة 

   
  

يبين الطالب نتائج معركة  أن 
    عين جالوت.

  
  

يعرف الطالب نتائج  ن أ
البالد   جوم المغولي علىاله

  اإلسالمية. 
  
  

يذكر الطالب أسباب سقوط  أن 
    الدولة العباسية. 

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

     

  
  
 معركة عين جالوت  :  
 السلطان المملوكي ( سيف الدين قطز ) :القائد .  
 فلسطين :الموقع .  
 هـ٦٥٨سنة  :التاريخ.    
 النتائج :  
       .انتصار المسلمين -١
       .أوقفت الزحف المغولي على العالم اإلسالمي -٢
  . دخول عدد كبير من المغول في اإلسالم -٣
  
   : نتائج الهجوم المغولي على البالد اإلسالمية  
            .سقوط الدولة العباسية -١
       .تدمير بغداد -٢
   . ارفتدمير مراكز الحضارة اإلسالمية وكثير من العلوم والمع -٣
                    .اتحاد المسلمين -٤
  . دخول عدد كبير من المغول في اإلسالم بعد هزيمتهم -٥
  
  
  

  
  
  

ن  حدد موقع معركة عي / ٧س
  جالوت.  

  
  

ثت معركة عين  متى حد/ ٨س
  ت؟ ومن هو قائد المسلمين؟ جالو

  
  

  بيِّن نتائج معركة عين / ٩س
    جالوت.

  
  

د نتائج الغزو المغولي  / ١٠س عّدِ
    على البالد اإلسالمية.

  
  

د أسباب سقوط الدولة  / ١١س عّدِ
      ة. العباسي
  

  
     

 ⃝     أخرى      ⃝ة المنزليات اجبالو     ⃝شطة   ألنا     ⃝ات  يبدرلتا      ⃝قشة    لمناا     ⃝   المالحظة     ⃝ة ييررحترات الختبااال      ⃝ لشفوية ت اااربالختا............. .  

 الكتابنشطة  حل أعة متاب                        اب  تة الكئلأسحل  


