تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :تارٌخ حضارات بالد الرافدٌن.

النتـــــاجــــات

الصفحات73 - 6 :

عدد الحصص3 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 2إلى شهر ( ) 01

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0جمااااااع صااااااور عاااااان  -أشعر بالرضا عن:

 -8تفسر أسباب لٌام الحضارات فً بالد الرافدٌن.

 -8خرٌطو العراق.

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

اإلنجااازات البشاارٌو التااً

__________

 -7تذكر حضارات بالد الرافدٌن.

 -7الشبكو العنكبوتٌاو

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

تعااااود لحضااااارات بااااالد

 -4تتعرف على مراحل تطور النظام السٌاسً فً بالد الرافدٌن( .اإلنترنت).

اسئلو واجوبو

__________

اختبار لصٌر

سلم

 -5تتعرف على أهم خصائص الحٌااة العلمٌاو والفكرٌاو فاً باالد  -4صور.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

الرافدٌن.
 -6تستنتج أهمٌو شرٌعو حمورابً فً تنظٌم الحٌاة االجتماعٌو.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

 -2توضح مظاهر تطور الحٌاة االلتصادٌو فً بالد الرافدٌن.

ٌ -8طلاااب مااان الطالباااات

كتابااااو تمرٌاااار عاااان أهاااام  -التحدٌات:

الجماعً

 -3تستنتج مراحل تطور الكتابو المسمارٌو.

الرافدٌن.

__________

المنجزات الحضاارٌو فاً

__________

بالد الرافدٌن.

__________

اللفظً

 -2تمدر أهمٌو المنجزات الحضارٌو فً بالد الرافدٌن.

__________

 -ممترحات التحسٌن:

 -01تثمن أهمٌو الكتابو فً حفظ تراث األمم.

__________

 -00تمدر دور المرأة ومكانتها فً مجتمع بالد الرافدٌن.
 -08تااثمن دور حضااارات بااالد الرافاادٌن فااً تطااور الحضااارة

__________

اإلنسانٌو.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :تارٌخ حضارات بالد الرافدٌن.

المفاهيم والمصطلحات

 حضااااااااااارات بااااااااااالد  -شط العرب.الرافدٌن.

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 ٌشااتهر حمااورابً بصن ا صاااحب مجموعااو لااوانٌن  -تماااادر أهمٌااااو المنجاااازات  -ماان الشااكل ( )0 - 0إلااى  -جمااااااااع صااااااااور عاااااااانتعاااارف بشاااارٌعو حمااااورابً ،واحاااادة ماااان أولااااى الحضاااااااارٌو فاااااااً باااااااالد الشكل (.)88 - 0

اإلنجاااازات البشااارٌو التاااً

 -الحٌااااااااااة السٌاساااااااااٌو  -دول المدن.

تشاارٌعات المااوانٌن المكتوبااو فااً التااارٌخ المسااجل ،الرافدٌن.

تعااااااود لحضااااااارات بااااااالد

والدٌنٌاااااااو فاااااااً باااااااالد  -أنو.

هااذا المااوانٌن منموشااو علااى ألااواح حجرٌااو صاافائح  -تاااثمن أهمٌاااو الكتاباااو فاااً

الرافدٌن.

بإرتفااا  2ألاادام ،ماان أصاال غٌاار معااروف ،عثاار حفظ تراث األمم.

ٌ -طلب من الطالبات كتاباو

 -مظااااااااااااهر الحٌااااااااااااة  -الطبمو الوسطى.

علٌها فً فارس عام 0210م لشاهرت فاً العصاور  -تمااااااااااادر دور المااااااااااارأة

تمرٌاار عاان أهاام المنجاازات

االلتصادٌو واالجتماعٌاو  -الطوب المشوي.

ومكانتهااا فااً مجتمااع بااالد

الحضاااااااارٌو فاااااااً باااااااالد

الرافدٌن.

فً بالد الرافدٌن.

 -مكتبو نٌنوى.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات73 - 6 :

 -مسلو حمورابً.

 -الكتابو المسمارٌو.

الحدٌثو على أن مانح الموانٌن المدٌم.

 -ملحمو جلجامش (أو ملحمو كلكاامش) هاً ملحماو الرافدٌن.

 -الحٌااااااااااااة العلمٌاااااااااااو  -األلواح الطٌنٌو.

سومرٌو مكتوبو بخط مسماري على  00لوحا طٌنٌاا  -تثمن دور حضارات بالد

والفكرٌااااااو فااااااً بااااااالد  -النظام الستٌنً.

اكتشاافت ألول ماارة عااام  0257م فااً مولااع أثااري الرافااااااادٌن فاااااااً تطاااااااور

الرافدٌن.

 -أدب الحكمو.

اكتشف بالصادفو وعارف فٌماا بعاد أنا كاان المكتباو الحضارة اإلنسانٌو.

 -ملحمو جلجامش.

الشخصااٌو للملاان ايشااوري آشااوربانٌبال فااً نٌنااوى
فااً العااراق وٌحااتفظ بااااللواح الطٌنٌااو التااً كتباات
علٌهاااا الملحماااو فاااً المتحاااف البرٌطاااانً .األلاااواح
مكتوبااو بالل ااو األكادٌااو وٌحماال فااً نهاٌتاا تولٌعااا
لشاااخص اسااام شاااٌن ئٌماااً ئاااونٌنً الاااذي ٌتصاااور
البعض أن كاتب الملحمو التً ٌعتبرها الابعض ألادم
لصو كتبها اإلنسان.
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الرافدٌن.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :الممالن العربٌو.

النتـــــاجــــات

الصفحات63 - 72 :

عدد الحصص5 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرف على مولع شب الجزٌرة العربٌو.

 -8خرٌطااااو الااااوطن

 -7تمٌز بٌن ألسام العرب.

العربً.

 -4تااذكر الممالاان العربٌااو التااً اسااتمرت شاامال شااب الجزٌاارة  -7الشبكو العنكبوتٌاو
(اإلنترنت).

العربٌو.

 -0باااااااااااالرجو إلاااااااااااى  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

ماان الطالبااات البحااث عاان

__________

اسئلو واجوبو

اختبار لصٌر

سلم

إحااااادى لصاااااص األمااااام

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

بالد الشام والعراق.

 -2تتعرف على طبٌعو نظام الحكم فً الممالان الاثالث :المنااذرة

الوحدة

محركاااات البحاااث ٌطلاااب

 -5تستنتج أسباب هجارة المبائال العربٌاو المسارٌو مان الاٌمن إلاى  -4صور.

 -3تبٌن طبٌعو العاللو بٌن مملكو ال ساسنو والممالن األخرى.

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

__________

الجماعً

 -6توضح طبٌعو العاللو بٌن مملكو المناذرة والممالن األخرى.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 01إلى شهر ( ) 00

البائدة.

__________

ٌ -8طلاااب مااان الطالباااات  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

كتاباااو بحاااث عااان الحٌااااة

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

االلتصاااااااااادٌو إلحااااااااادى

__________

اللفظً

الممالاان العربٌااو فااً شااب
الجزٌرة العربٌو.

وال ساسنو وكندة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

 -2توضح دور تجارة مملكو كندة فً تطور الحٌاة االلتصادٌو.
 -01تستنتج أثر التجارة فً تطور األسواق عند العرب.

__________

 -00تثمن أهمٌو التحالف فً تحمٌك األهداف لألطراف
المتحالفو.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الممالن العربٌو شمال الجزٌرة العربٌو.

المفاهيم والمصطلحات

 هجاارة المبائاال العربٌااو  -العرب البائدة.من جنوب شب الجزٌارة  -لبٌلو لخم.

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات63 - 72 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 مملكو مٌساان هاً مملكاو عربٌاو لدٌماو لامات فاً  -تماااادر أهمٌااااو المنجاااازات  -ماان الشااكل ( )0 - 8إلااى  -بااالرجو إلااى محركااااتجنوب العراق فاً المارن الثاانً لبال الماٌالد ،كانات الحضارٌو للممالن العربٌو .الشكل (.)05 - 8

البحث ٌطلب مان الطالباات

العربٌو.

 -العرب البالٌو.

عاصااامتها خااااراكس التاااً أسساااها الملااان العرباااً  -تااثمن أهمٌااو التحااالف فااً

البحااث عاان إحاادى لصااص

 -مملكو المناذرة.

 -العرب المستعربو.

ساابانٌو عااام  083ق.م وهااً مٌناااء مهاام علااى رأس تحمٌااك األهااداف لألطااراف

األمم البائدة.

 -مملكو ال ساسنو.

 -الحٌرة.

الخلااٌج العربااً ،ولااد زارهااا اإلمبراطااور الرومااانً المتحالفو.

ٌ -طلب من الطالبات كتاباو

 -مملكو كندة.

 -اللطائم.

تراجااان عااام 006م وراى الساافن ت ااادر منهااا إلااى

بحااااااااااث عاااااااااان الحٌاااااااااااة

 -المربد.

الهنااد ،وكااان لهااا لااوة عسااكرٌو مهمااو حٌااث احتلاات

االلتصادٌو إلحدى الممالان

 -العباد.

بابل وسٌطرت على مناطك كثٌرة فً العاراق .حكام

العربٌااو فااً شااب الجزٌاارة

 -لبٌلو األزد.

هذا المملكو  86ملكا وكانت نهاٌتها على ٌاد الفارس

العربٌو.

 -لرٌو الفاو.

الساسانٌٌن لرابو عام 888م.

 -كندة الملون.

 -الحضر هً مدٌنو عربٌو تارٌخٌو تمع على بعد  21كم

 -الخانات.

جنوب الموصلٌ .عتمد أن المدٌنو أسست فً بداٌو المارن
الثاااانً لبااال الماااٌالد .عرفااات مملكاااو الحضااار بهندساااتها
المعمارٌااو وفنونهااا وأساالحتها وصناعاتها،الحضاار كاناات
فاااً مساااتوى روماااا مااان حٌاااث التمااادم حٌاااث وجاااد فٌهاااا
حماماااات ذات نظاااام تساااخٌن متطاااور وأبااارا مرالباااو
ومحكمااو ونمااوش منحوتاا وفسٌفساااء وعمااالت معدنٌااو
وتماثٌل.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :الدولو العباسٌو.

النتـــــاجــــات

الصفحات23 - 62 :

عدد الحصص4 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرف على نسب الخلفاء العباسٌٌن.

 -8خرٌطااااو الااااوطن

 -7تتتبع مراحل الدعوة العباسٌو.

العربً.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 08إلى شهر ( ) 0

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0باااالرجو إلاااى مكتباااو  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

المدرسااااااو ٌطلااااااب ماااااان

__________

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

الطالبات كتابو تمرٌر عان

اسئلو واجوبو

__________

اختبار لصٌر

سلم

إحااااادى الااااادواوٌن التاااااً

للدوعو العباسٌو.

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

اسااااتحدثت فااااً العصاااار

 -5تبٌن ممٌزات العصر العباسً.

 -4صور.

الجماعً

 -4تعطاااً أساااباب اختٌاااار ال رحمٌماااو و رخراساااان والكوفاااو مراكاااز  -7الشبكو العنكبوتٌاو

 -6تمارن بٌن الوزارة فً العصرالعباساً والاوزارة فاً العصار
الحدٌث.
 -3تذكر الدواوٌن الجدٌدة التً استحدثت فً العصر العباسً.

__________

العباسً.

 -التحدٌات:

العمل فً

سلم

 -8جماااااع صاااااور تباااااٌن

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

اإلنجاااااااازات العمرانٌاااااااو

__________

اللفظً

للدولو العباسٌو.

 -2تمدر دور المضاء فً إرجا الحموق إلى أصحابها.

__________

 -ممترحات التحسٌن:

 -2تعتز بدور الجٌش فً المحافظو على أمن الدولو.

__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات
 -نشصة الدولو العباسٌو.

عنوان الوحدة :الدولو العباسٌو.

المفاهيم والمصطلحات
 -ال رحمٌمو.

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -العباساااٌون ثاااانً الساااالالت مااان الخلفااااء  - -351تماااادر دور المضاااااء فااااً  -الشكل ( .) 0 – 7

 -باااااالرجو إلاااااى مكتباااااو

 0852م .ولد كان ممر الخالفاو العباساٌو مناذ  368إرجاااااااا الحماااااااوق إلاااااااى  -الشكل ( .) 8 – 7

المدرساااااااو ٌطلاااااااب مااااااان

 -صاحب البرٌد.

فً ب داد 227-276 ،ثم  228فاً ساامراءٌ .رجاع أصحابها.

 -الشكل ( .) 7 – 7

الطالبااات كتابااو تمرٌاار عاان

 -الحاجب.

أصااالهم إلاااى العبااااس بااان عبااادالمطلب عااام دمحم ابااان  -تعتاااز بااادور الجاااٌش فاااً  -الشكل ( .) 4 – 7

إحاااااادى الاااااادواوٌن التااااااً

 -رخراسان.

عبااده رسااول اإلسااالم ،فهاام بااذلن ماان أهاال البٌاات .المحافظو على أمن الدولو.

 -الشكل ( .) 5 – 7

اسااااااتحدثت فااااااً العصاااااار

 -المنصورٌو.

بمساااعدة ماان أنصااار الاادعوة العلوٌااو إسااتطا أبااو

 -الشكل ( .) 6 – 7

العباسً.

 -شارلمان.

العبااااااس السااااافاح ( )354-342وبطرٌماااااو دموٌاااااو

 -الشكل ( .) 3 – 7

 -جمااااااااع صااااااااور تبااااااااٌن

 -الحجابو.

المضاااء علااى األمااوٌٌن ومظاااهر ساالطتهم ،لااام هااو

 -الشكل ( .) 2 – 7

اإلنجازات العمرانٌو للدولو

 -الدٌوان.

وأخااوا أباااو جعفااار المنصاااور ( )335-354باتخااااذ

 نظاااام الحكااام واإلدارة  -صاحب المسائل.فً الدولو العباسٌو.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات23 - 62 :

تاادابٌر صااارمو لتموٌااو الساالطو العباسااٌو وفااً عااام
 368تم إنشاء مدٌنو ب داد .بل ت لاوة الدولاو أوجهاا
وعرفاات العلااوم عصاار إزدهااار فااً عهااد هااارون
الرشاااٌد ( )212-326الاااذي تولااات وزارتااا أسااارة
البرامكو (حتى سنو  )217ثم فً عهاد ابنا عباد ه
المصمون ( )277-207الذي جعل مان ب اداد مركازا
للعلااوم و رفااع ماان مكانااو المااذهب المعتزلااى حتااى
جعل مذهبا رسمٌا للدولو.
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العباسٌو.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :الج رافٌا.

عنوان الوحدة :العوامل الطبٌعٌو.

النتـــــاجــــات

الصفحات73 - 6 :

عدد الحصص3 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرف على أهم أشكال سطح األرض.

 -8خرٌطو العالم.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 2إلى شهر ( ) 00

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0باااالرجو إلاااى مكتباااو  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

المدرسااااااو ٌطلااااااب ماااااان

__________

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

الطالبااااات كتابااااو تمرٌاااار

__________

وأنشطتهم.

(اإلنترنت).

اسئلو واجوبو

اختبار لصٌر

سلم

توضااح فٌااا العاللااو باااٌن

 -4توضح أثر المناخ فً توزٌع السكان وأنشطتهم.

 -4صور.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

أثااااااار الترباااااااو والنباااااااات

 -7تسااااتنتج أثاااار أشااااكال سااااطح األرض فااااً توزٌااااع السااااكان  -7الشبكو العنكبوتٌاو

الطبٌعااااااً فااااااً توزٌااااااع  -التحدٌات:

 -5تبٌن أثر التربو وال طاء النباتً فً توزٌع السكان وأنشطتهم.

الجماعً

 -6تسااتخدم وسااائل االتصااال والتكنولوجٌااا فااً الحصااول علااى

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

المعلومات الج رافٌو وتحلٌلها.
 -3تسااتخدم الجااداول والخاارائط والصااور واألشااكال فااً تحلٌاال
المعلومات الج رافٌو وتفسٌرها.

__________

السكان.

__________

التمدٌر

ٌ -8طلاااب مااان الطالباااات

__________

اللفظً

كتابااو تمرٌاار توضااح فٌاا
دور اإلنسااان فااً الت لااب
على الظروف المناخٌو.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :الج رافٌا.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات
 -العوامل الطبٌعٌو.

عنوان الوحدة :العوامل الطبٌعٌو وأثرها فً السكان.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات73 - 6 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -السهل.

 -كما ٌتباٌن المناخ فً المناطك المختلفو فاً العاالم - ،تدرن أثر الترباو والنباات  -ماان الشااكل ( )0 - 0إلااى  -باااااالرجو إلاااااى مكتباااااو

 -العاللااااو بااااٌن أشااااكال  -الجبل.

كااذلن ٌختلااف تكااوٌن ال ابااات التااً تنمااو فااً هااذا الطبٌعاااااااً فاااااااً توزٌاااااااع الشكل (.)85 - 0

المدرساااااااو ٌطلاااااااب مااااااان

سااااطح األرض وتااااوز

 -المناخ.

المناااطك ،فال ابااو فااً المناااطك المعتدلااو التااً تعتباار السكان.

الطالبااااااات كتابااااااو تمرٌاااااار

السكان وأنشطتهم.

 -التربو.

المساااحات الشاسااعو بصوروبااا ماان بمٌاه اا ،تااصلف ماان

توضح فٌ العاللو باٌن أثار

 -العاللااااو بااااٌن المناااااخ  -االنزاللات األرضٌو.

تشاااٌكلو كبٌااارة مااان األشاااجار .و ال اباااو اإلساااتوائٌو

التربو والنبات الطبٌعً فاً

وتااااااااااااوز السااااااااااااكان  -المناطك الجافو.

المطٌاارة التااً توجااد فااً المناااطك ال رٌبااو ماان خااط

توزٌع السكان.

اإلستواء تنمو فً جو منتظم الحارارة طاوال السانو،

ٌ -طلب من الطالبات كتاباو

 -العاللااااو بااااٌن التربااااو  -المناطك الباردة.

وتتمتاااع بصمطاااار شااادٌدة ال ااازارة وفاااً مثااال هاااذا

تمرٌااااار توضاااااح فٌااااا دور

والنبات الطبٌعً وتوز

 -النبات الطبٌعً.

الظااروف تكااون الحٌاااة النباتٌااو غاٌااو فااً ال اازارة

اإلنساااان فاااً الت لاااب علاااى

السكان وأنشطتهم.

 -السافانا.

أٌضا .وال ٌنمو الكثٌار لرٌباا مان ساطح األرض ،إذ

الظروف المناخٌو.

 -االستبس.

ٌكااون السااطح ظلااٌال بصاافو دائمااو ،إال أن األشااجار

 -التربو الفمٌرة.

تشمخ إلى إرتفاعات كبٌرة  ،ولد تننمو منهاا المئاات

وأنشطتهم.

 -مناطك شب الجافو.

فاااً مسااااحو صااا ٌرة .وال اباااو خضاااراء دائماااا ألن
المناااخ فٌهااا دائاام الاادفب والرطوبااو .أمااا فااً غابااات
المناطك الباردة  ،فإننا نرى نمٌض ذلن  ،فصشجارها
ألااال كثافاااو  ،وعاااادة ماااا تكاااون مااان المخروطٌاااات.
وٌنماو للٌال مان الحشاائش والحزازٌاات علاى سااطح
األرض الذي كثٌرا ما ت طٌ الثلو .
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :الج رافٌا.

عنوان الوحدة :التحضر.

النتـــــاجــــات

الصفحات30 - 72 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تحلل عوامل الهجرة إلى المدن.

 -8الشبكو العنكبوتٌاو

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 00إلى شهر ( ) 0

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طلاااب مااان الطالباااات  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

عمااال لوحاااو تباااٌن الفااارق

__________

 -7تتعرف على عوامل نشوء المدن وتطورها.

(اإلنترنت).

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

بٌن المدن المدٌمو والمادن

__________

 -4تبٌن وظائف المدن وتحلل مشكالتها.

 -7صور.

اسئلو واجوبو

اختبار لصٌر

سلم

الحدٌثااو ماان حٌااث :عاادد

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

السكان ،وارتفا المبانً،

 -5تحلل عوامل التحضر وايثار الناتجو عن .

والنشاااااااااااط السااااااااااكانً - ،التحدٌات:

 -6تتعرف إلى مراحل التحضر واتجاهات على مستوى العالم.

الجماعً

 -3تمترح حلوال للمشكالت الحضرٌو فً المدن.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

 -2تستخدم أسلوب االستمصاء فً حل المشكالت الج رافٌو.
 -2تسااتخدم وسااائل االتصااال والتكنولوجٌااا فااً الحصااول علااى

__________

والوظٌفو الرئٌسو للمدٌنو.

اللفظً

المعلومات الج رافٌو وتحلٌلها.

__________
__________
__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :الج رافٌا.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :التحضر.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات30 - 72 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -نشاااااااااااااصة المدٌناااااااااااااو  -المرٌو.

 -التحضر ظاهرة عالمٌو تعنً االتجاا المتزاٌد لدى  -تماادر أثاار التحضاار علااى  -ماان الشااكل ( )0 - 8إلااى ٌ -طلب من الطالبات عمال

وتطورها.

 -المدٌنو.

سااكان الرٌااف لاللامااو فااً الماادن (الحضاار) .لااذلن المشكالت البٌئٌو.

لوحو تبٌن الفرق بٌن المدن

 -وظائف المدن.

 -النمط الطولً.

تاارتبط ظاااهرة التحضاار بهجاارة السااكان ماان الرٌااف

المدٌمو والمدن الحدٌثاو مان

 -التحضر.

 -المدن الصناعٌو.

إلى المدٌنو .وٌشٌر مفهاوم التحضار إلاى عملٌاو مان

حٌاااااااث :عااااااادد الساااااااكان،

عملٌات الت ٌر االجتماعً وهى انتمال الارٌفٌٌن إلاى

وارتفااا المبااانً ،والنشاااط

العالم.

 -المدن السٌاحٌو.

المدن واكتسابهم تدرٌجٌا المٌم الحضرٌو وماا ٌارتبط

السكانً ،والوظٌفو الرئٌسو

 -المشكالت الحضرٌو.

 -المدن التجارٌو.

بها من أنماط السالون الحضاري إلاى أن تنتهاً هاذا

للمدٌنو.

 -التحضر.

العملٌااو إل اى مااا ٌساامى ب ا التكٌااف االجتماااعً  .أمااا

 -التمدن.

مجرد انتمالهم إلى المدن فهو عبارة عن ت ٌر ولكنا

 -مرحلو االستمرار.

لااٌس تحضاارا وهكااذا فالتحضاار ٌصااف جاازءا ماان

 -الهٌمنو الحضرٌو.

عملٌو الت ٌر االجتماعً  .والت ٌر كذلن ٌختلف عن

 -اتجاهات التحضار فاً  -المدن الدٌنٌو.

مفهاوم الحضارٌو الاذي ٌشاٌر إلاى اكتسااب الناااس
وخاصاو فاً الرٌاف ألساالٌب الحضار دون االنتمااال
إلى المادن؛ كماا ٌحادث فاً عملٌاو التحضار فاالت ٌر
ٌعنااى ذلاان وٌعنااى كااذلن العكااس تمامااا ،كمااا ٌعنااً
اكتساااب هااألالء ألي أسااالٌب وفااً أي اتجاااا سااواء
عصااااري أو غٌاااار عصااااري .وٌعتباااار االنتشااااار
الثمافً أحد وجوا اكتساب الخصائص الحض رٌو.
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الشكل (.)02 - 8

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :التربٌو الوطنٌو والمدنٌو.

عنوان الوحدة :السلطات الدستورٌو.

النتـــــاجــــات

الصفحات83 - 01 :

عدد الحصص5 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تمارن بٌن أنوا السلطات وتحدد وظٌفو كل سلطو.

 -8الشبكو العنكبوتٌاو

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 2إلى شهر ( ) 01

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طلاااب مااان الطالباااات  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

أن توضاااااااااح الشاااااااااروط

__________

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

الواجب توفرها فً عضو

__________

لتحمٌك المساواة والعدالو بٌن المواطنٌن.

اسئلو واجوبو

اختبار لصٌر

سلم

 -4تساااتوعب مبااادأ فصااال السااالطات وأثااارا فاااً تحمٌاااك األمااان

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -7تحلل دور كال سالطو فاً تطبٌاك الماوانٌن واألنظماو وتنفٌاذها (اإلنترنت).

واالستمرار فً المجتمع.

الجماعً

 -5تمااادر أهمٌااااو المحافظااااو علااااى الدسااااتور واحتاااارام المااااوانٌن
واألنظمو والتعلٌمات.
 -6تمدر دور السلطات فً المحافظو على ممدرات الدولو واألمن

مجلس النواب.
 -8باااالرجو إلاااى مولاااع

__________

رئاساااااااااااااو الاااااااااااااوزراء  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

اإللكترونااااااً واالطااااااال

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

علااااى وظااااائف الحكومااااو

__________

اللفظً

ومهامها.

الوطنً.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌو الوطنٌو والمدنٌو.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :السلطات الدستورٌو.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات83 - 01 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -السلطو التشرٌعٌو.

 -السلطو التشرٌعٌو.

 -تموم العاللو باٌن السالطات الدساتورٌو الاثالث فاً  -تماااادر أهمٌااااو المحافظااااو  -الشكل ( .) 0 – 0

ٌ -طلاااب مااان الطالباااات أن

 -السلطو التنفٌذٌو.

 -مجلس األعٌان.

النظام السٌاسً األردنً ،على مبدأ فصال السالطات علاااااى الدساااااتور واحتااااارام  -الشكل ( .) 8 – 0

توضاااح الشاااروط الواجاااب

 -السلطو المضائٌو.

 -مجلس النواب.

وهااو أحااد المبااادت الدسااتورٌو األساسااٌو التااً تمااوم المااااااااااااوانٌن واألنظمااااااااااااو  -الشكل ( .) 7 – 0

توفرهااا فااً عضااو مجلااس

 -السلطو التنفٌذٌو.

علٌهاااا األنظماااو الدٌممراطٌاااو وٌهااادف إلاااى تنظاااٌم والتعلٌمات.

 -الحكومو.

العاللو بٌنها ،وعدم تعدي واحدة على األخرى وهذا  -تماادر دور السااالطات فاااً  -الشكل ( .) 5 – 0

 -بااااااالرجو إلااااااى مولااااااع

 -السلطو المضائٌو.

المباادأ ٌعنااً توزٌااع وظااائف الحكاام الرئٌسااو علااى المحافظااااو علااااى مماااادرات  -الشكل ( .) 6 – 0

رئاساااااااااااااااو الاااااااااااااااوزراء

 -المجلس المضائً.

هٌئاااات ثاااالث هاااً السااالطو التشااارٌعٌو ،والسااالطو الدولو واألمن الوطنً.

 -الشكل ( .) 3 – 0

اإللكترونً واالطال علاى

 -المحاكم.

التنفٌذٌو ،والسلطو المضاائٌو ،حٌاث ٌساتمل كال منهاا

 -الشكل ( .) 2 – 0

وظائف الحكومو ومهامها.

 -عالنٌو الجلسات.

فاااً مباشااارة وظٌفتااا  .فالسااالطو التشااارٌعٌو تشااار

 -الشكل ( .) 2 – 0

 -مبدأ فصل السلطات.

المااوانٌن ،والساالطو التنفٌذٌااو تتااولى الحكاام واإلدارة
وتسٌٌر أمور الدولو ضمن حادود تلان الماوانٌن ،أماا
السلطو المضائٌو فتهدف إلى تطبٌاك الماانون بعدالاو،
فالعاللااااو بااااٌن الساااالطات الااااثالث عاللااااو تكاملٌااااو
وتشاركٌو فً تنظٌم شألون الدولو.
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 -الشكل ( .) 4 – 0

النواب.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :التربٌو الوطنٌو والمدنٌو.

عنوان الوحدة :العٌش المشترن.

النتـــــاجــــات

الصفحات42 - 82 :

عدد الحصص5 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تبٌن األثر السلبً للتعصب والتمٌٌز فً المجتمع.

 -8الشبكو العنكبوتٌاو

 -7تذكر سمات الشخص المتعصب.

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 01إلى شهر ( ) 00

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0تنظااٌم جلسااو حوارٌااو  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

داخااااال ال رفاااااو الصااااافٌو

__________

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

حول التعصب.

__________

 -4ترفض التطرف والعنف بصورهما.

اسئلو واجوبو

اختبار لصٌر

سلم

 -5تمترح طرائك للتخلص من التطرف والعنف.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -6تمبل الرأي والرأي ايخر.

الجماعً

__________

 -التحدٌات:

 -3تبٌن نتائج احترام التنو واالختالف على الفرد والمجتمع.

العمل فً

سلم

__________

 -2تتبنى الحوار الهادف فً منالشاو المضااٌا المختلفاو فاً حٌاتا

الكتاب المدرسً

التمدٌر

__________

اللفظً

الٌومٌو.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌو الوطنٌو والمدنٌو.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :العٌش المشترن.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات42 - 82 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -العنصرٌو الدٌنٌو أو التعصب الدٌنً هاو مصاطلح  -تمباااااال الاااااارأي والاااااارأي  -الشكل ( .) 0 – 8

 -تنظاااااٌم جلساااااو حوارٌاااااو

 -احتااااااااااارام التناااااااااااو

 -التنو .

 -الشكل ( .) 8 – 8

داخل ال رفو الصافٌو حاول

واالختالف.

 -التعصب.

لوصااف التمٌٌااز علااى أساااس الاادٌن هااو إمااا باادافع ايخر.

 -نبذ التعصب والتمٌٌز.

 -التمٌٌز.

التعصااااب الماااارء الخاصااااو المعتماااادات الدٌنٌااااو او  -تتبنى الحوار الهاادف فاً  -الشكل ( .) 7 – 8

التعصااااااااااب ،والعنااااااااااف،

 -نبذ التطرف والعنف.

 -التطرف.

التعصااااب ضااااد ايخاااار  ،او معتمااااداتهم الدٌنٌااااو او منالشاااو المضااااٌا المختلفاااو  -الشكل ( .) 4 – 8

والتطرف ،وال لو.

 -العنف.

الممارسااات .تتجلااى عنااد كاال والمسااتوى الثمااافً  ،فً حٌات الٌومٌو.

 -الشكل ( .) 5 – 8

 -العنف السٌاسً.

ولكن ٌمكن اٌضا ان ٌكاون جازءا رسامٌا مان عمٌادا

 -الشكل ( .) 6 – 8

خاصو من الجماعات الدٌنٌو .وٌمكن اٌضا ان ٌكون

 -الشكل ( .) 3 – 8

إدعااااء بتمااااٌز أصااااحاب دٌااان ماااان األدٌاااان علااااى
اصحاب الدٌانات األخري .التعصب الدٌنً لد ٌكون
دٌنااً بحاات  ،ولكاان ٌمكاان ان ٌكااون غطاااء لصااو
للدافع السٌاسً او الثمافً الكامن.
 التمٌٌااااز هااااو تمٌٌااااز (التعاااارف علااااى) الصاااافاتوالخالفااااات بااااٌن األشااااخاص أو األشااااٌاء وجعاااال
الخٌاااارات باااٌن النااااس اساااتنادا الاااى تلااان الصااافات
الشخصٌ  .والتمٌٌز المائم علاى أساس أخارى  ،مثال
لون البشرا او الدٌن ،وعموما عنادما ٌحادث التمٌٌاز
غٌر المانونً كثٌرا ما توصف بصنها التمٌٌز ضاد اي
شخص او مجموعو من الناس.
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :الثامن األساسً.
المبحث :التربٌو الوطنٌو والمدنٌو.

عنوان الوحدة :الرأي العام.

النتـــــاجــــات

الصفحات63 - 51 :

عدد الحصص5 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرف إلى عوامل المألثرة فً تشكٌل الرأي العام.

 -8الشبكو العنكبوتٌاو

 -7تستوعب كٌفٌو لٌاس الرأي العام.

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 08إلى شهر ( ) 0

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بااالرجو إلااى المولااع  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلو

التمدٌر

اإللكتروناااااااااً لمركاااااااااز

__________

التحلٌل

واالجوبو

اللفظً

الدراسااااات اإلسااااتراتٌجٌو

__________

 -4تمدر أهمٌو وسائل اإلعالم فً المجتمع.

اسئلو واجوبو

اختبار لصٌر

سلم

فاااااً الجامعاااااو األردنٌاااااو

 -5تتعاااارف علااااى فوائااااد وسااااائل اإلعااااالم وشاااابكات التواصاااال

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

ٌطلااااااب ماااااان الطالبااااااات

عاااااااارض المنشاااااااااورات  -التحدٌات:

االجتماعً.

الجماعً

 -6تمااارن بااٌن الجوانااب اإلٌجابٌااو والساالبٌو لشاابكات التواصاال

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

االجتماعً ،وأثرها فً الفرد والمجتمع.
 -3تدرن دور وسائل اإلعالم فً تشكٌل الرأي العام.

__________

واالستطالعات التً ٌماوم

__________

التمدٌر

بها المركز.

__________

اللفظً

ٌ -8طلاااب مااان الطالباااات
عمااال منشاااور تباااٌن فٌااا
الجااااااااااوانً اإلٌجابٌااااااااااو
والساالبٌو لوسااائل اإلعااالم
المختلفو.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌو الوطنٌو والمدنٌو.
الصف :الثامن األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الرأي العام والتواصل االجتماعً.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

 -الرأي العام.

 -الرأي العام.

 -اإلعالم واالتصال.

 -مألسسااااااات المجتمااااااع مألسسااو تجارٌااو أو أخاارى غٌاار ربحٌااو ،عامااو أو اإلعالم فً المجتمع.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -اإلعاااالم هاااً أي وساااٌلو أو تمنٌاااو أو منظمااااو أو  -تماااااادر أهمٌااااااو وسااااااائل  -الشكل ( .) 0 – 7

 -بااااالرجو إلااااى المولاااااع

 -الشكل ( .) 8 – 7

اإللكتروناااااااااااً لمركاااااااااااز

خاصااااو ،رساااامٌو أو غٌاااار رساااامٌو ،مهمتهااااا نشاااار  -تااااااااادرن دور وساااااااااائل  -الشكل ( .) 7 – 7

الدراسات اإلستراتٌجٌو فاً

األخبااار و نماال المعلومااات ،إال أن اإلعااالم ٌتناااول اإلعااالم فااً تشااكٌل الاارأي  -الشكل ( .) 4 – 7

الجامعو األردنٌو ٌطلب من

 -حاجات وجدانٌو.

مهاما متنوعو أخرى ،تعدت موضاو نشار األخباار العام.

 -الشكل ( .) 5 – 7

الطالباااااااااااااات عااااااااااااارض

 -حاجات اجتماعٌو.

إلى موضو الترفٌ والتسلٌو خصوصاا بعاد الثاورة

 -الشكل ( .) 6 – 7

المنشورات واالستطالعات

 -االتصال.

التلفزٌونٌااااااو وانتشااااااارها الواسااااااع .تطلااااااك علااااااى

التً ٌموم بها المركز.

 -االستبانو.

التكنولوجٌااا التااً تمااوم بمهمااو اإلعااالم والمألسسااات

ٌ -طلب من الطالبات عمال

 -السلطو الرابعو.

التً تدٌرها اسم وساائل اإلعاالم .والماادة اإلعالمٌاو

منشااور تبااٌن فٌ ا الجااوانً

 -شااااااابكات التواصااااااال لهااا هاادفان :عاجاال مثاال الرسااالو التروٌحٌااو ،وآجاال

اإلٌجابٌااو والساالبٌو لوسااائل

 شااااااابكات التواصااااااال المدنً.االجتماعً.

الصفحات63 - 51 :

 -اإلعالم.

االجتماعً.

مثل رسالو االرشادات الدٌنٌاو .ولاد ٌاذكر اإلعالماً
الهاادف ماان الرسااالو بشااكل واضااح ،أو ٌستخلصاا
المتلمً من الرسالو .وربما تحتا رسالو ما إلى أدلو
وشااواهد ال تحتاجهااا رسااالو إعالمٌااو أخاارى أو لااد
تعااارض الجاااانبٌن المألٌاااد والمعاااارض معاااا .وتهاااتم
بعض الرسائل بترتٌب الحجاج اإلعالمٌاو ،إذ تحتاا
بعااض الرسااائل إلااى تماادٌم الحجااج الموٌااو فااً أولهااا
فٌما تدخر رسائل أخرى الحجج الموٌو إلى نهاٌتها.
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اإلعالم المختلفو.

