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الّتاريخ
للمدارس الّدرزّية

الّتاريخ، 25281، صيف 2020
فيما يلي الّتعليمات الجديدة لإلجابة عن أسئلة االمتحان.

 

 היסטוריה לבתי ספר דרוזייםמקצוע: 
 زيّةّدر الاملوضوع: الّتاريخ للمدارس 

  25281שאלון: 
 25281منوذج رقم 

 פרק
 الفصل

 המצב הרגיל
 الوضع احلالي 

 מבנה השאלון לאחר שינוי
 مبىن النيموذج بعد التيغيري

היסטוריה  פרק ראשון:
של הדרוזים בימי 

 הביניים
 اتريخ -األويل الفصل
 الوسطى القرون يف الديروز

 

  ,3-1אחת מן השאלות  יש לבחור
  ,נקודות 25 -לשאלה

 .נקודות 25סה״כ לפרק: 
  ،3-1األسئلة  أحدجيب اختيار 

 ،درجة 25ؤال سي لل
 .درجة 25اجملموع للفصل: 

 ללא שינוי
 بدون تغيري

היסטוריה  פרק שני:
של האסלאם עד סוף 

 ימי בני אומיה
 اتريخ: الثياين الفصل

 الديولة هناية حتي  اإلسالم
 األمويية

 ,4-6אחת מן השאלות  יש לבחור
 ,נקודות 25 -לשאלה

 .נקודות 25סה״כ לפרק: 
 ،6-4حد األسئلة أجيب اختيار 

 ،درجة 25ؤال سي لل
 .درجة 25اجملموع للفصل: 

 ללא שינוי
 بدون تغيري

פרק שלישי: המזרח 
התיכון בעת החדשה, 

 -פרק רביעי או
 )שאלות קצרות(:

 الشيرق – الثيالث الفصل
 أو احلديث، األوسط
 أسئلة) – الريابع الفصل
 (:قصرية

אחת שאלה  בפרק השלישי, יש לבחור
 ,נקודות 15 -לשאלה ,9-7מן השאלות 

 .נקודות 15סה״כ לפרק: 
מן שלוש  בפרק הרביעי, יש לבחור

  ,15-10השאלות 
 ,נקודות 5 -שאלהכל ל

  .נקודות 15סה״כ לפרק: 
 أحدجيب اختيار  ،يف الفصل الثيالث

 ،درجة 15ؤال سي لل، 6-4األسئلة 
 .درجة 15اجملموع للفصل 

ويف الفصل الريابع، جيب اختيار ثالثة من 
  درجات. 5لكلي سؤال  ،15-10األسئلة 

יש לבחור אחד משני הפרקים ולענות על 
 השאלות לפי ההוראות בפרק שנבחר: אם נבחר

 פרק שלישי, יש לענות על אחת מן השאלות
 סה"כ לפרק:  ,נקודות 30לשאלה  ,9-7

נקודות. אם נבחר פרק רביעי, יש לענות  30 
 10לכל שאלה  ,15-10על שלוש מן השאלות 

 .נקודות 30סה״כ לפרק  ,נקודות
 األسئلة عن واإلجابة الفصلني، أحد جيب اختيار

اختري: إذا اختري  اليذي الفصل يف التيعليمات حسب
 ،9-7جيب اإلجابة عن أحد األسئلة  ،الفصل الثيالث

إذا اختري الفصل الريابع، جيب  درجة. 30للسيؤال 
لكلي سؤال  ،15-10اإلجابة عن ثالثة من األسئلة 

    درجات. 10
שואת  :חמישיפרק 

העם היהודי בין השנים 
1945-1933  

 كارثة -اخلامس الفصل
 بني اليهوديي  الشيعب

 1945-1933 السينوات

 ,16-18אחת מן השאלות  יש לבחור
 ,נקודות 20 -לשאלה

 .נקודות 20סה״כ לפרק: 
 ،18-16األسئلة  أحدجيب اختيار 

 ،درجة 20ؤال لسي ل
 .درجة 20اجملموع للفصل: 

 ללא שינוי
 بدون تغيري

الّتركيز للّنموذج في الّصفحة الّتالية. 
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الّتاريخ
للمدارس الّدرزّية

الّتاريخ، 25281، صيف 2020

انتبه!
فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

تاريخ الدروز في القرون الوسطى
العهد الفاطمّي       أ. 

الدعوة الفاطمّية وقيام الدولة - عبيد اهلل المهدّي.  -
الخلفاء الفاطمّيون: خالفة المعّز وفتح مصر.  -

عهد الحاكم بأمر اهلل: استالمه للسلطة، إصالحاته ونهاية حكمه.  -

العهد البحترّي )الّتنوخّي( ب. 
البحترّيون والمماليك: عهد المماليك البحرّية وعهد المماليك البرجّية.  -

العهد المعنّي جـ. 
عالقة األمير فخر الدين المعنّي الثاني مع الوالة واألمراء المحّلّيين، حملة الحافظ: أسبابها، َسْيرها ونتائجها.  -

عودة األمير وتأسيس الدولة المعنّية، معركة عنجر: أسبابها، َسْيرها ونتائجها.  -

اإلسالم حّتى نهاية الدولة األموّية
ظهور اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمّية أ. 

ماهّية الدعوة وموقف قريش منها.  -
غزوات الرسول � : بدر، الخندق، صلح الحديبّية وفتح مّكة.  -

عصر الخالفة الراشدّية ب. 
خالفة أبي بكر الصّديق: بيعة السقيفة.  -
حروب الرّدة: أسبابها، َسْيرها ونتائجها.  -

معركتا الجمل وصّفين والتحكيم.  -

عصر الدولة األموّية  جـ. 
معاوية وتأسيس الدولة األموّية.  -

شخصّية عمر بن عبد العزيز، سياسته الداخلّية وموقفه من الموالي.  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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الشرق األوسط الحديث 
اإلصالحات في الدولة العثمانّية أ. 

عهد التنظيمات: خّط الشريف كلخانة وخّط همايون.  -
العثمانّيون الجدد واإلصالحات الدستورّية.  -

التدّخل األوروبّي في شؤون الشرق األوسط حّتى نهاية الحرب العالمّية األولى ب. 
قناة السويس واالحتالل البريطانّي لمصر.  -

الشرق األوسط في فترة ما بين الحربين جـ. 
اّتفاقّيات ڤرساي الخاّصة بالشرق األوسط: سان ريمو ومؤتمر القاهرة.  -

الثورة الكمالّية وقيام تركّيا الحديثة: وصول مصطفى كمال أتاتورك إلى السلطة وإصالحاته.  -

مراحل انحسار االستعمار عن بلدان الشرق األوسط د. 
ثورة الضّباط األحرار في مصر بعد االستقالل: زعماء الثورة، أسبابها وإنجازاتها.  -

السياسة الناصرّية.  -

تاريخ القرن العشرين
الحرب العالمّية األولى أ. 

أسباب الحرب العالمّية األولى.  -
الجبهات الرئيسّية للحرب ونتائج القتال.  -

معاهدات الصلح: معاهدة ڤرساي الخاّصة بألمانيا.  -

فترة ما بين الحربين: أزمة الديمقراطّية ونشوء األنظمة التوتاليتارّية ب. 
النازّية: الفكر النازّي ووصول هتلر إلى الحكم على خلفّية معاهدة ڤرساي، فشل جمهورّية ڤايمر،   -

ترسيخ النظام النازّي في ألمانيا.
سياسة الترضية مقابل سياسة العدوان.  -

الحرب العالمّية الثانية ونتائجها جـ. 
مجرى الحرب، أشهر المعارك : ستالينغراد، العلمين وبيرل هاربر وهزيمة دول المحور.  -

تبلور الكتل السياسّية برئاسة الدول العظمى، االستقطاب.  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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ين السنوات 1933- 1945 يهودّي ب كارثة الشعب ال
النازّية وإبادة اليهود في أوروّبا أ. 

األيديولوجّية النازّية والعداء لليهود.  -
مظاهر ومراحل االضطهاد النازّي لليهود في أوروّبا: قوانين نيرنبرغ، ليل البّلور، الچيتوات.  -

الحّل النهائّي ب. 
فكرة الحّل النهائّي وطرق التطبيق والتنفيذ-  مؤتمر ڤانزه 1942 ومعسكرات اإلبادة.  -

رّد الفعل اليهودّي والنضال من أجل البقاء جـ. 
تمّرد چيتو وارسو.  -
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الّتاريخ
للمدارس الّدرزّية

الّتاريخ، 25282، صيف 2020
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

تاريخ الدروز في القرون الوسطى
العهد الفاطمّي       أ. 

مظاهر الرقّي في العهد الفاطمّي.  -

العهد البحترّي )التنوخّي( ب. 
األوضاع االجتماعّية والثقافّية في العهد البحترّي.  -

العهد المعنّي جـ. 
أصل المعنّيين وقيام اإلمارة.   -

العرب في الجاهلّية واإلسالم حّتى نهاية الدولة األموّية

عصر الخالفة الراشدّية       أ. 
مؤّسسة الخالفة.  -

ممّيزات العصر الراشدّي.  -

عصر الدولة األموّية ب. 
فتح األندلس.  -

تاريخ الّشرق األوسط الحديث
محاوالت اإلصالح في الدولة العثمانّية أ. 

محّمد علّي باشا وإصالحاته.  -

التدّخل األوروبّي في شؤون الشرق األوسط حّتى نهاية الحرب العالمّية األولى ب. 
اندالع الحرب العالمّية األولى، االّتفاقّيات الخاّصة بالشرق األوسط: سايكس- بيكو.    -

الشرق األوسط في فترة ما بين الحربين جـ. 

تاريخ القرن العشرين
المدخل التاريخّي - الحرب العالمّية األولى أ. 
نتائج الحرب االقتصادّية واالجتماعّية.  -

الحرب العالمّية الثانية ونتائجها ب. 
العالم عام 1945، نشوء هيئة األمم المّتحدة، دمار أوروّبا، التقسيم السياسّي واالقتصادّي ألوروّبا.  -


