
الهدف التربوي لهذه الوحدة
  :موضوع هذه الوحدة

ينتقل الناس من مكاٍن الى آخر و هو أمٌر يؤدي الى تعارٍف ما
.بني أُناٍس مختلفٍة

أو و عندما يحصل هذا اإلتصال، ربما يعزز تقارباً سلمياً 
قد يعقبه تشاجٌر عنفيٌ. ففي جميع االحوال، ينجم عن

اإلتصال بني الناس،  تبادٌل فكرٌي و ادبيٌ كما يُحدث تغييراً
  .في طبيعة املوقع و في سكانه



األسئلة األساسية
• ملاذا يتنقل الناس؟

• ما هي التأثيرات اإليجابية و السلبية؟
• ملاذا أتى كولومبوس الى  هسبانيوال في عام ١٤٩٢؟

• ما هي التأثيرات اإليجابية و السلبية؟
• ملاذا أتى األفارقة الى  هسبانيوال في عام ١٥١١؟

• ما هي التأثيرات اإليجابية و السلبية؟
 
 
 
 

 



الرِحلة: سفرة أم لجوء أم هجرة؟



سفرة إصطياف
خالل عطلة الصيف يسافر الناس الى أماكن جديدة لغرض اإلسترخاء أو النزهة

أو للتعرف على مكان جديد



قد تكون الرحلة سفرة قصيرة إلكتشاف شيء جديد، أو إلكتساب
،مهارة جديدة
أو لإلستجمام



ميزات رحلة السفرة و الهجرة أو اللجوء
• يسافر الناس طوعاً لغرض اإلسترخاء، إنما يلجأون إلى

.أماكن جديدة بحكم الضرورة
 

• أحياناً يتميزان الهجرة و اللجوء بطول السفر و صعوبته و
.بكونهما محفوفنًَي  باملخاطر

 
• في الكثير من األحيان يجد الشخص أن حقيقة الهجرة

.ليست واقعية



معاني املفردات

الرحلة – أن ينتقل الفرد بوسيلة طائرة أو سيارة أو شاحنة
.أو باخرة من مكان الى آخر

.السفرة – أن يرحل الفرد لغرض اإلستجمام
الهجرة –  أن يرحل الفرد من بلده بحثاً عن حياة أفضل

.لنفسه و لعائلته
اللجوء – أن يضطر الفرد أن يترك بلده بسبب الحرب أو

.اإلضطهاد السياسي
.اإلستعمار – أن تسيطر قوة أجنبية على شعٍب ما

السيطرة – أن يستخدم الفرد أو االفراد القوة للتأثير على
.شعٍب ما

 



إبن بطوطة
إبن بطوطة كان رحال عربي من أصل مغربي زار أكثر من
١٥ بلداً خالل ٣٠ عاماً.  بدأ رحلته من مسقط رأسه طنجة
 عام ١٤٢٤، و كان الهدف من رحالته الوصول الى مكة و

الحج فيها. زار  ليبيا و مصر و تونس في شمال أفريقيا ثم
عبر فلسطني و لبنان و سوريا حتى بلغ الهند و الصني  في
آسيا و عدة بلدان اخرى. نقل العلوم و املعارف بني أطراف

آسيا و أفريقيا و وصف املدن و آثارها و سكانها كما شارك
.أهلها في حياتهم



   Resources

• https://www.youtube.com/watch?
v=qY1JQ7DlazU - the story of the Arab
traveller Ibn Battouta (in Arabic and quite
child-friendly)

• http://haybinyakzhan.blogspot.com/2012/11/bl
og-post_23.html (book with images and story
of Ibn Battouta)

 


