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ال ّتاريخ

للمدارس العرب ّية
تاريخ العرب ّ
والشرق األوسط ،وحدة تعليم ّية واحدة913431 ،
(إلزام ّية)
انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
عليمي الجديد ،طبعة معدّ لة ومختصرة ،القدس .2007
مالحظة :يعتمد ال ّتركيز ال ّتالي على المنهاج ال ّت
ّ

محمد ﷺ وح ّتى نهاية الدّ ولة األمو ّية
املوضوع ّ
بي ّ
األول :مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ فترة ال ّن ّ
محمد ﷺ ،والدّ عوة اإلسالم ّية:
بي ّ
 .1ال ّن ّ
أ .أركان اإلسالم وأركان اإليمان:
 أركان اإلسالمّ :الحج لبيت اهلل الحرام.
		
الشهادتانّ ،
الصالة ،صوم رمضان ،ال ّزكاةّ ،
 أركان اإليمان :اإليمان باهلل وبكتبه ورسله ومالئكته والقضاء والقدر واليوم اآلخر.		
ب .مراحل الدّ عوة اإلسالم ّية ،ومقاومة قريش لها:
الس ّر ّية (دعوة األفراد) ،الدّ عوة العلن ّية ،أسباب وأساليب مقاومة قريش للدّ عوة.
الدّ عوة ّ
بي ﷺ من ّ
مكة إلى يثرب ونشوء الدّ ولة اإلسالم ّية:
 .2هجرة ال ّن ّ
ّ
وتشكل األ ّمة والدّ ولة.
محمد ﷺ في المدينة
بي ّ
أ .ال ّن ّ
 أسباب الهجرة إلى يثرب  -المدينة.		
 أعمال الرسول ﷺ في المدينة في المجاالت الدّ ين ّية واالجتماع ّية.		
ب .المواجهة العسكر ّية بين المسلمين والمشركين:
غزوة بدر ،غزوة ُأحد ،غزوة الخندق ،فتح ّ
مكة.
		
.3

الراشدون (رضي اهلل عنهم):
الخلفاء ّ
الصدّ يق (رضي اهلل عنه)  634-632م:
أ .الخليفة أبو بكر ّ
وصوله للخالفة ،حروب ال ّر ّدة (أسباب ونتائج).
ت .الخليفة عثمان بن ع ّفان (رضي اهلل عنه)  656-644م:
جمع القرآن الكريم ،الفتنة األولى ومقتل الخليفة عثمان بن ع ّفان (رضي اهلل عنه) ،أسباب الفتنة وأحداثها
ونتائجها.
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 .4الدّ ولة اإلسالم ّية في عهد بني أم ّية  750-661م:
أ .خالفة معاوية بن أبي سفيان:
األموي ،أعماله اإلدار ّية.
ظروف وصوله للخالفة ،توطيده للحكم
ّ
الساللة المروان ّية  750-683م:
ب.
ّ
 الخليفة عمر بن عبد العزيز ومم ّيزات خالفته :زهده وورعه. الخليفة هشام بن عبد الملك :سياسته الدّ اخل ّية والفتوحات في عهده.		
ت .ضعف الدّ ولة األمو ّية وسقوطها:
عوامل ّ
والسياس ّية واالجتماع ّية.
الضعف واالنحطاط؛ العوامل الدّ ين ّية ّ

الموضوع الثّاني :مبنى الحكم واإلدارة والمجتمع في الدولة اإلسالم ّية في العصور الوسطى
اإلداري في الدّ ولة اإلسالم ّية:
 .2الجهاز
ّ
 .2الحجابة:
أ .معنى مصطلح "الحجابة" ،ظروف نشأة الحجابة،
		
ب .مراحل تط ّورها من حيث صفات الحاجب ومها ّمه.
		
 .3الدّ واوين:
أ .معنى مصطلح "الدّ يوان".
		
ب .ظروف نشأة الدّ واوين.
		
اسي.
ت .تط ّور الدّ واوين في العهدين
ّ
األموي والع ّب ّ
 .3القضاء في اإلسالم:
اسي.
أ .تط ّور القضاء في اإلسالم منذ عهد ال ّرسول ّ
محمد ﷺ ،وح ّتى أواخر العصر الع ّب ّ
الس ّنة ال ّنبو ّية ،اإلجماع ،القياس ،االجتهاد،
ب .مصادر ال ّتشريع :القرآن الكريمّ ،
الحنبلي.
الشافعي،
الحنفي،
المالكي،
المذاهب األربعة:
ّ
ّ
ّ
ّ
ت - .قاضي المحاكم الجنائ ّية  -قاضي المظالم.
 المسؤول عن األسواق  -المحتسب.		
وتطوره:
اإلسالمي
تكون المجتمع
ّ
 .5مراحل ّ
ّ
بقي :طبقة ّ
اإلسالمي وتوزيعها ّ
السيوف ،طبقة
أ .فئات المجتمع
الحكام ،طبقة رجال الدّ ين ،طبقة أرباب ّ
الط ّ
ّ
الخاصةّ ،
أرباب األقالم ،طبقة ذوي المهن ،طبقة الفلاّ حين ،طبقة ال ّرقيقّ ،
الطبقة العا ّمة.
الطبقة
ّ
ب .الموالي:
والسياس ّية في الدّ ولة اإلسالم ّية في
		
 تعريف "الموالي" ،وال ّتغيير الذي طرأ على مكانتهم االجتماع ّية ّعصورها المختلفة.
		
الشريعة اإلسالم ّية ،حقوق أهل ّ
الذ ّمةَ :من هم "أهل ّ
ت .أهل ّ
الذ ّمة" ،مكانتهم حسب ّ
الذ ّمة وواجباتهم،
والسياس ّية في عصور الدّ ولة اإلسالم ّية المختلفة.
مكانتهم االجتماع ّية ّ
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المدينة اإلسالم ّية
أ .دوافع وأهداف إقامة المدينة اإلسالم ّية.
ب .المم ّيزات والمعالم األساس ّية للمدينة اإلسالم ّية:
الحمامات ،البيمارستان ،القطائع ،المقابر.
السوقّ ،
المسجد ،دار اإلمارةّ ،
ت .نماذج من المدن اإلسالم ّية:
البصرة ،الكوفة وبغداد :أسباب إقامتها ومم ّيزاتها.

املوضوع الثّالث :تاريخ ّ
الشرق األوسط في العصر احلديث
 .1المجابهة بين اإلمبراطور ّية العثمان ّية ودول أوروبا  -المسألة ّ
الشرق ّية:
أ" .المسألة ّ
الشرق ّية"  -ماه ّيتها ومواقف الدّ ول األوروب ّية :روسيا ،فرنسا ،بريطانيا.
ب .أزمات وأحداث ها ّمة في المسألة ّ
الشرق ّية:
 حملة نابليون على مصر ّ(الشرق) :أسباب ،سير ،نتائج.
		
 الثّورة اليونان ّية :مواقف الدّ ول ،نتائج.		
 حملة إبراهيم باشا على سوريا :إثارتها للمسألة ّالشرق ّية.
		
 حرب القرم :أسباب ،مواقف الدّ ول األوروب ّية ،نتائج.		
 الحرب ال ّروس ّية  -العثمان ّية 1877م :أسباب ،مواقف الدّ ول ،ال ّنتائج من خالل مؤتمر برلين		
ال ّتح ّول في موقف بريطانيا.
		
.2

علي وإصالحاته في مصر:
ّ
محمد ّ
علي إلى الحكم في مصر ،وتثبيت حكمه فيها.
أ .ظروف وصول ّ
محمد ّ
والسودان واليونان ،وسوريا.
ب .حمالت ّ
علي العسكر ّية وأهدافها في شبه الجزيرة العرب ّيةّ ،
محمد ّ
علي ومم ّيزاتها.
ت .أعمال ّ
محمد ّ

 .5البالد العرب ّية خالل الحرب العالم ّية األولى وبعدها ح ّتى عام :1921
اخلاصة في البالد العرب ّية:
أ .االتّفاق ّيات ّ
مراسالت حسني  -مكماهون ،اتّفاق ّية سايكس  -بيكو ،وعد بلفور.
الخاصة باألقطار العرب ّية بعد الحرب العالم ّية األولى:
الصلح
ب .المؤتمرات وتسويات ّ
ّ
الصلح في باريس عام .1919
		
 العرب في مؤتمر ّمؤتمر سان  -ريمو عام  :1920ظروف وقرارات.
 مؤتمر القاهرة عام  :1921ظروف وقرارات.		
.8

البريطاني على فلسطين:
قض ّية فلسطين  -االنتداب
ّ
البريطاني على فلسطين.
 فرض االنتدابّ
 العالقات العرب ّية  -اليهود ّية في ّظل االنتداب.
 سياسة بريطانيا في فلسطين تجاه العرب واليهود. الحركة الوطن ّية والقوم ّية العرب ّية في فلسطين. ثورة عام  1936في فلسطين. -قرار ال ّتقسيم عام  1947وحرب عام .1948

1878م،
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ال ّتاريخ ،وحدة تعليم ّية واحدة911551 ،

الوحدة األولى
للممتحنني باملستويني َ 2و  5وحدات تعليم ّية)
(إلزام ّية
َ

انتبه!
فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
عليمي الجديد ،طبعة معدّ لة ومختصرة ،القدس .2007
مالحظة :يعتمد ال ّتركيز ال ّتالي على المنهاج ال ّت
ّ

األول :تاريخ القرن العشرين
الموضوع ّ
					

السالم:
 .2العالم بعد الحرب العالم ّية األولى وتسويات ّ
أ .اتّفاق ّية ڤرساي :ظروف توقيعها وفرضها على ألمانيا.
السالم:
ب .إنشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق ّ
 ميثاق العصبة		
 ضعف عصبة األمم :أسباب ،أمثلة.		
 .3أوروبا بين الحربين العالم ّيتين :1939-1919
أ .عل ّو شأن الدّ يمقراط ّية في أوروبا في فترة ما بين الحربين العالم ّيتين :أسباب ،أمثلة ،نتائج.
ب .جمهور ّية ڤايمر في ألمانيا :ظروف إقامتها ،دستورها ،عوامل فشلها.
ازي في ألمانيا :أسباب ظهور ال ّناز ّية ،تثبيت ال ّناز ّية في ألمانيا ،مبادئ ال ّناز ّية.
ت .ال ّنظام ال ّن ّ
ثّ .
الطريق نحو الحرب العالم ّية الثّانية :تح ّركات هتلر وسياسته العدوان ّية.
 .4الحرب العالم ّية الثّانية:
أ .دول الحلفاء ودول المحور ،الجبهات الغرب ّية ،الجبهات ّ
الشرق ّية ،جبهة البلقان وشمال أفريقيا.
ب .دخول الواليات الم ّتحدة الحرب العالم ّية الثّانية ،والقتال في ّ
الشرق األقصى.
ت .ال ّتح ّول في الحرب لصالح الحلفاء في ميدوي ،العلمين ،ستالينغراد.
ث .الحسم في الحرب العالم ّية الثّانية لصالح الحلفاء في نورماندي ،سقوط ألمانيا ،استسالم اليابان.
 .5العالم بعد الحرب العالم ّية الثّانية  -الحرب الباردة (ح ّتى أزمة كوبا عام :)1962
أ .االستقطاب والحرب الباردة وعوامل ظهورها.
		
السياس ّية :حصار برلين ،حرب كوريا ،أزمة كوبا.
ث .األزمات ّ
الموضوع الثّاني :تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث ح ّتى الكارثة:
 .1اللاّ سام ّية في أوروبا:
أ .مفهوم اللاّ سام ّية.
ب .عوامل ظهور اللاّ سام ّية.
ت .1 .مظاهر اللاّ سام ّية في شرق أوروبا:
عواصف في ال ّنقب.
			
 .2مظاهر اللاّ سام ّية في غرب أوروبا:
		
قض ّية درايفوس.
			
الصهيون ّية.
ث .ر ّد فعل اليهود
					 على اللاّ سام ّية :الهجرة ،االندماج ،الحركة ّ
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.2

الصهيون ّية ومراحل بلورتها:
الحركة ّ
الصهيون ّية وعوامل ظهورها.
أ .الحركة ّ
ب .القض ّية اليهود ّية.
هيوني عام  :1897األهداف والقرارات ،نشاطات
الص
السياس ّية :دولة اليهود ،المؤتمر ّ
حـ .هرتسل ّ
والصهيون ّية ّ
ّ
هرتسل ح ّتى وفاته.

.3

هيوني في فلسطين:
الص
الهجرات واالستيطان ّ
ّ
 -الهجرة األولى :أسباب ،مصاعب ،إنجازات.

.4

البريطاني على فلسطين:
وعد بلفور وبداية االنتداب
ّ
 وعد بلفور :أسباب صدوره ،مضمونه ،أثره على اليهود والعرب.ّ
البريطاني على فلسطين.
صك االنتداب
ّ

.5

المؤسسات اليهود ّية في فلسطين في فترة ما بين الحربين العالم ّيتين:
ّ
 الوكالة اليهود ّية. الهستدروت. -ال ّتنظيمات العسكر ّية.

الموضوع الثّالث:

كارثة ّ
السنوات 1945-1933
الشعب
ّ
اليهودي بين ّ

.1

ال ّناز ّية وإبادة اليهود في أوروبا:
أ .األيديولوج ّية ال ّناز ّية والعداء لليهود.
ازي لليهود.
ب .مظاهر ومراحل االضطهاد ال ّن ّ
ت .قوانين نيرنبرغ.
ث .ليل الب ّلور.

.2

ّ
هائي:
الحل ال ّن ّ
أ .فكرة ّ
الحل وطرق ال ّتطبيق وال ّتنفيذ.
ب .مؤتمر ڤانزه سنة 1942
جـ .الچيتوات  -مبنى الچيتو والحياة اليوم ّية.
د .معسكرات اإلبادة

.3

اليهودي والمقاومة في الچيتوات:
ر ّد الفعل
ّ
ّ
المنظمة اليهود ّية المقاتلة אי"ל.
أِ .ف َرق المقاومة داخل الچيتوات (פרטיזנים)،
ب .تم ّرد چيتو وارسو.

.4

نتائج الكارثة وأبعادها

