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الّتاريخ
للمدارس العربّية

الّتاريخ، 23281، صيف 2020

فيما يلي الّتعليمات الجديدة لإلجابة عن أسئلة االمتحان.

 

 ערבייםהיסטוריה לבתי ספר מקצוע: 
 العربّيةاملوضوع: الّتاريخ للمدارس 

  28132שאלון: 
 28132منوذج رقم 

 פרק
 الفصل

 המצב הרגיל
 الوضع احلالي 

 מבנה השאלון לאחר שינוי
 مبىن النيموذج بعد التيغيري

היסטוריה  פרק ראשון:
ימי בשל האסלאם 

 הביניים
 اتريخ -األويل الفصل

 القرون يف اإلسالم
 الوسطى

 

  ,6-1אחת מן השאלות  יש לבחור
  ,נקודות 30 -לשאלה

 .נקודות 30סה״כ לפרק: 
  ،6-1األسئلة  أحدجيب اختيار 

  ،درجة 30ؤال سي لل
 .درجة 30اجملموع للفصل: 

  ,6-1אחת מן השאלות  יש לבחור
  ,נקודות 35 -לשאלה

 .נקודות 35סה״כ לפרק: 
  ،6-1جيب اختيار أحد األسئلة 

 .درجة 35اجملموع للفصل:  ،درجة 35ؤال سي لل

היסטוריה  פרק שני:
המזרח התיכון בעת של 

 החדשה
 اتريخ: الثياين الفصل

الشيرق األوسط يف العصر 
 احلديث

 ,7-9אחת מן השאלות  יש לבחור
 ,נקודות 30 -לשאלה

 .נקודות 30סה״כ לפרק: 
 ،9-7حد األسئلة أجيب اختيار 

 ،درجة 30ؤال سي لل
 .درجة 30اجملموع للفصل: 

 35 -לשאלה ,7-9אחת מן השאלות  יש לבחור
 .נקודות 35סה״כ לפרק:  ,נקודות

 ،9-7جيب اختيار أحد األسئلة 
 .درجة 35اجملموع للفصل:  ،درجة 35ؤال سي لل

היסטוריה פרק שלישי: 
של עם ישראל בעת 

, החדשה עד השואה
שואת  -פרק רביעיו

העם היהודי בין השנים 
1945-1939: 

 اتريخالفصل الثيالث: 
 يف اإلسرائيليي  الشيعب
 حتي  احلديث العصر
 – الريابع الفصلو ، الكارثة
 اليهوديي  الشيعب كارثة

-1933 السينوات بني
1945 

אחת מן  בפרק השלישי, יש לבחור
 ,נקודות 20 -לשאלה ,12-10השאלות 

 .נקודות 20סה״כ לפרק: 
מן  אחת בפרק הרביעי, יש לבחור

 ,נקודות 20 -שאלהל ,15-13השאלות 
  .נקודות 20סה״כ לפרק: 

 أحدجيب اختيار  ،يف الفصل الثيالث
 ،درجة 20ؤال سي لل، 12-10األسئلة 

 .درجة 20اجملموع للفصل 
 أحدويف الفصل الريابع، جيب اختيار 

 ،درجة 20ؤال سي لل ،15-13األسئلة 
  درجة. 20اجملموع للفصل 

משני  ,15-10 השאלותיש לבחור אחת מן 
  ,נקודות 30לשאלה  הפרקים,

 נקודות.  30 סה"כ:
 ،من الفصلني 15-10 األسئلة أحد جيب اختيار

 درجة. 30اجملموع  ،درجة 30ؤال سي لل

 

الّتركيز للّنموذج في الّصفحة الّتالية.
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الّتاريخ
للمدارس العربّية

الّتاريخ، 23281، صيف 2020

انتبه!
فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ فترة الّنبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص وحّتى نهاية الدولة األموّية

هجرة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، من مّكة إلى يثرب، ونشوء الدولة اإلسالمّية   .1

المواجهة العسكرّية بين المسلمين والمشركين:        أ.   
غزوة بدر.  -   

غزوة ُأُحد.  -   
غزوة الخندق.  -   

فتح مّكة.  -   

الخلفاء الراشدون )رضي اهلل عنهم( - الخليفة عمر بن الخّطاب )رضي اهلل عنه( 634-644م: ب.   

الفتوحات اإلسالمّية في عهده:  -  
جبهة العراق.  -   
جبهة الشام.  -   
جبهة مصر.  -   

الترتيبات اإلدارّية في عهده:  -  
تقسيم الدولة إلى واليات.  -   

إنشاء الدواوين.  -   

الدولة اإلسالمّية في عهد بني أمّية 661-750م:  .2

خالفة معاوية بن أبي سفيان أ.   
ظروف وصول معاوية بن أبي سفيان للخالفة.  -   

توطيد الخليفة معاوية الحكم األموّي، وأعماله اإلدارّية.  -   

الساللة المروانّية  683-750 م - الخليفة عبد الملك بن مروان:  ب.   
أعماله الداخلّية وتثبيته لحكم بني أمّية.  -   

ضعف الدولة األموّية وسقوطها:  جـ.   
عوامل الضعف واالنحطاط: )العوامل الدينّية والسياسّية واالجتماعّية(.  -   

/يتبع في الصفحة التالية/
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مبنى الحكم واإلدارة والمجتمع في الدولة اإلسالمّية في العصور الوسطى 

الخالفة ومكانتها في الدولة اإلسالمّية:  .1
معنى المصطلح: "خالفة" )تعريف الماوردّي وابن خلدون(.  -  

نشوء الخالفة.  -  
طرق تعيين الخليفة: االنتخاب االستشارّي، طريقة العهد، الشورى، البيعة، التوريث.  -  

ممّيزات الخالفة اإلسالمّية في عصورها المختلفة: الراشدّي واألموّي والعّباسّي.  -  

الجهاز اإلدارّي في الدولة اإلسالمّية:  .2 

الوزارة:  -
ظروف نشأتها كمؤّسسة.   

أنواع الوزارة:    -   
وزارة التنفيذ:  شروط تعيين وزير التنفيذ وصالحّياته.    

وزارة التفويض:  شروط تعيين وزير التفويض وصالحّياته.    

القضاء في اإلسالم:  .3 

مصادر التشريع: القرآن الكريم،  السّنة النبوّية، اإلجماع، القياس، االجتهاد.  -
المذاهب األربعة: المالكّي، الحنفّي، الشافعّي، والحنبلّي.    

قاضي المحاكم الجنائّية -  "قاضي المظالم".   -  
المسؤول عن األسواق – "المحتسب".    -  

تاريخ الشرق األوسط في العصر احلديث
المجابهة بين اإلمبراطورّية العثمانّية ودول أوروّبا - المسألة الشرقّية:  .1

المسألة الشرقّية - ماهّيتها ومواقف الدول األوروبّية: روسيا، بريطانيا، فرنسا. أ.   
أزمات وأحداث هاّمة في المسألة الشرقّية: ب.   

-     حملة نابليون على مصر )الشرق(: أسباب، َسْير، نتائج.   
-     حرب القرم: أسباب، مواقف الدول األوروبّية، نتائج.   

الحرب الروسّية – العثمانّية 1877م: أسباب، مواقف الدول، والنتائج من خالل مؤتمر   -   
برلين 1878م، والتحّول في موقف بريطانيا.    

الشرق األوسط إّبان الحرب العالمّية األولى:  .2

دخول اإلمبراطورّية العثمانّية الحرب العالمّية األولى: أسباب ونتائج.  -  
الثورة العربّية الكبرى عام 1916: أسباب ونتائج.  -  

/يتبع في الصفحة التالية/
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البالد العربّية خالل الحرب العالمّية األولى وبعدها حّتى عام 1921 م:  .3

االّتفاقّيات الخاّصة بالبالد العربّية:  اّتفاقّية سايكس – بيكو.  -   
المؤتمرات وتسويات الصلح الخاّصة باألقطار العربّية، بعد الحرب العالمّية األولى:  

مؤتمر سان – ريمو 1920م: ظروف وقرارات  -  
مؤتمر القاهرة 1921م: ظروف وقرارات  -  

نماذج من النضال في سبيل االستقالل في البالد العربّية:  .4
مصر في فترة ما بين الحربين العالمّيتين: أ.   

سعد زغلول وتشّكل "حزب الوفد".  -   
سياسة بريطانيا في مصر، وأثرها على احلركة الوطنّية في مصر.  -   

ثورة عام 1919 في مصر: أسباب ونتائج.  -   
المعاهدة البريطانّية - المصرّية عام 1936:  -   

ظروف إبرامها وبنودها.  -   

قضّية فلسطين - االنتداب البريطانّي على فلسطين:  .3
فرض االنتداب البريطانّي على فلسطين.  -  

العالقات العربّية - اليهودّية في ظّل االنتداب.  -  
سياسة بريطانيا في فلسطين تجاه العرب واليهود.  -  

-  الحركة الوطنّية والقومّية العربّية في فلسطين.  
ثورة عام 1936م في فلسطين.  -  

قرار التقسيم عام 1947م وحرب عام 1948م.  -  

تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث حّتى الكارثة:

الالسامّية في أوروّبا:  .1
مفهوم الالسامّية. أ.   

عوامل ظهور الالسامّية. ب.   
مظاهر الالسامّية في شرق أوروّبا: عواصف في النقب.  -   

مظاهر الالسامّية في غرب أوروّبا: قضّية درايفوس.  -   
رّد فعل اليهود على الالسامّية: الهجرة، االندماج، احلركة الصهيونّية. جـ.   

الحركة الصهيونّية ومراحل بلورتها:  .2
هرتسل والصهيونّية السياسّية:  

دولة اليهود.  -  
المؤتمر الصهيونّي عام 1897م: األهداف والقرارات.  -  

نشاطات هرتسل.  -  

الهجرات واالستيطان الصهيونّي في فلسطين:  .3
الهجرة األولى: أسباب، مصاعب، إنجازات.  -                                                                                                                       /يتبع في الصفحة التالية/     
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كارثة الشعب اليهودّي بين السنوات 1945-1933 
النازّية وإبادة اليهود في أوروّبا:  .1

األيديولوجّية النازّية والعداء لليهود.   -   
 -  مظاهر ومراحل االضطهاد النازّي لليهود.

 -  قوانين نيرنبرغ.
-  ليل البّلور.

مظاهر ومراحل االضطهاد النازّي لليهود في الدول المحتّلة.  -  

الحّل النهائّي:  .2
فكرة الحّل النهائّي وطرق التطبيق والتنفيذ.  -  

مؤتمر ڤانزه 1942.   -  
الچيتوات: المبنى والحياة اليومّية.  -  

معسكرات اإلبادة.  -  

رّد الفعل اليهودّي:  .3
ِفَرق المقاومة داخل الچيتوات )פרטיזנים(، المنّظمة اليهودّية المقاتلة )אי"ל(.  -  

تمّرد چيتو وارسو.  -  

نتائج الكارثة وأبعادها  .4
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الّتاريخ
للمدارس العربّية

الّتاريخ، 23282، صيف 2020

انتبه!
فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ فترة الّنبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص وحّتى نهاية الدولة األموّية

النبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص  والدعوة اإلسالمّية   .1
أركان اإلسالم واإليمان:  

أركان اإلسالم: الشهادتان، الصالة، صوم رمضان، الزكاة، الحّج للبيت الحرام.  -  
أركان اإليمان: اإليمان باهلل وبُكُتبه وُرُسله ومالئكته والقضاء والقدر واليوم اآلخر.   -  

هجرة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص من مّكة إلى يثرب ونشوء الدولة اإلسالمّية   .2

ل األّمة والدولة: النبّي محّمد  ملسو هيلع هللا ىلص، في المدينة وتشكُّ أ.   
أسباب الهجرة إلى يثرب – المدينة.  -   

أعمال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، في المدينة في المجاالت الدينّية واالجتماعّية.  -   

الخلفاء الراشدون )رضي اهلل عنهم( - الخليفة عثمان بن عّفان )رضي اهلل عنه( 644-656م:  .3

جمع القرآن الكريم.  -   
الفتنة األولى، ومقتل الخليفة عثمان بن عّفان )رضي اهلل عنه(: أسباب الفتنة، أحداث الفتنة،   -   

ونتائج الفتنة.    

مبنى الحكم واإلدارة والمجتمع في الدولة اإلسالمّية في العصور الوسطى 
الدواوين:  .1

معنى مصطلح "الديوان".  -  
ظروف نشأة الدواوين.  -   

تطّور الدواوين في العهدين؛ األموّي والعّباسّي.  -

النظام المالّي في الدولة اإلسالمّية:  .2

ظروف نشأة بيت المال.  -  
مدخوالت بيت المال: الزكاة، الخراج، الفيء، الغنائم، الجزية، المكوس.  -   

وظيفة وأهّمّية بيت المال في المجتمع والدولة اإلسالمّية.  -

  /يتبع في الصفحة التالية/ 
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المدينة اإلسالمّية:  .3

دوافع وأهداف إقامة المدينة اإلسالمّية.  -  
الممّيزات والمعالم األساسّية للمدينة اإلسالمّية: المسجد، دار اإلمارة، السوق، الحّمامات، البيمارستان،    -  

القطائع، المقابر.  
نماذج من المدن اإلسالمّية: البصرة،  الكوفة وبغداد: أسباب إقامتهما وممّيزاتهما.  -  

                     
     تاريخ القرن العشرين

الحرب العالمّية األولى:  .1
أسباب الحرب العالمّية األولى: التوّتر الدولّي، توازن القوى، المسألة القومّية وأزمة سراييڤو.  -  

مراحل الحرب األساسّية: جبهات القتال، خروج روسيا من الحرب، دخول الواليات المّتحدة الحرب    -  
العالمّية األولى، هزيمة دول المركز وانتصار دول الوفاق.  

أوروّبا بين الحربين العالمّيتين 1939-1919:  .2
النظام النازّي في ألمانيا: أسباب ظهور النازّية، تثبيت النازّية في ألمانيا، مبادئ النازّية.  -  

الطريق نحو الحرب العالمّية الثانية: تحّركات هتلر وسياسته العدوانّية.  -  
سياسة الدول األوروبّية تجاه عدوانّية هتلر: سياسة الترضية والمصالحة.   -  

الحرب العالمّية الثانية:  .3
دول الحلفاء ودول المحور: الجبهات الغربّية، الشرقّية، البلقان، وشمال إفريقيا.  -  

التحّول في الحرب لصالح الحلفاء، في ميدوي، العلمين، وستالينغراد.   -  

تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث حّتى الكارثة:

الحركة الصهيونّية ومراحل بلورتها:  .1
الحركة الصهيونّية وعوامل ظهورها.  -  

القضّية اليهودّية.  -  
الصهيونّية القومّية: ليو بنسكر.  -  

المؤّسسات اليهودّية في فلسطين في فترة ما بين الحربين العالمّيتين:  .2
الوكالة اليهودّية.  -  

الهستدروت.  -  
التنظيمات العسكرّية.   -  


