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التاريخ
للمدارس الدرزية

التاريخ، وحدتان تعليميتان، 911321

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

الوحدة األولى

تاريخ الدروز في القرون الوسطى
العهد الفاطمي

الدعوة الفاطمية وقيام الدولة الفاطمية  -
اخللفاء الفاطميون  -

عهد احلاكم بأمر اهلل  -
سقوط الدولة الفاطمية  -

مظاهر الرقّي في العصر الفاطمي   -

العهد البحتري )التنوخي(
عهد األمراء الثالثة  -

البحتريون واملماليك  -
اضمحالل اإلمارة التنوخية  -

األوضاع االجتماعية والثقافية في العهد البحتري  -

تاريخ العرب في اجلاهلية واإلسالم حّتى نهاية الدولة األموّية
ظهور اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية
ماهّية الدعوة وموقف قريش منها  -

الهجرة إلى احلبشة  -
الهجرة إلى يثرب وعهد األّمة  -

غزوات الرسول )صّلى اهلل عليه وسّلم(  -
تعاليم اإلسالم

أركان اإلسالم  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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عصر اخلالفة الراشدية
حروب الرّدة  -

خالفة عمر بن اخلّطاب  -
الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي  -

خالفة علي بن أبي طالب وبداية احلروب األهلية  -
معركتا اجلمل وصّفني، والتحكيم  -

عصر الدولة األموّية 
خالفة عبد امللك بن مروان  -

فتح األندلس  -
شخصية عمر بن عبد العزيز وسياسته  -

خالفة مروان الثاني وسقوط الدولة األموية  -
املظاهر الثقافية في العصر األموي  -

 
الوحدة الثانية

الشرق األوسط احلديث
محاوالت اإلصالح في الدولة العثمانية

اإلصالحات األولى  -
عهد التنظيمات:  خّط الشريف كلخانه وخّط الشريف همايون  -

التدّخل األوروبي في شؤون الشرق األوسط حّتى نهاية احلرب العاملية األولى
املسألة الشرقية وأزماتها  -

قناة السويس واالحتالل البريطاني ملصر  -
العالقات العثمانية - األملانية  -

اندالع احلرب العاملية األولى، واالّتفاقيات اخلاّصة بالشرق األوسط  -

الشرق األوسط في فترة ما بني احلربني
الثورة الكمالية وقيام تركيا احلديثة  -

إصالحات رضا شاه في إيران  -
احلكم الهاشمي في العراق واألردن  -

احلركة الوطنية املصرية 1923-1919  -
مراحل انحسار االستعمار عن بلدان الشرق األوسط

التغييرات التي طرأت على خريطة الشرق األوسط بعد احلرب العاملية الثانية  -
ظاهرة االنقالبات العسكرية  -

ثورة الضّباط األحرار في مصر  -
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تاريخ القرن العشرين
املدخل التاريخي

أسباب احلرب العاملية األولى  -
اجلبهات الرئيسية للحرب ونتائج القتال  -

انهيار اإلمبراطوريات متعّددة القوميات وانحاللها  -

فترة ما بني احلربني العامليتني:  أزمة الدميقراطية ونشوء األنظمة التوتاليتارية
بلورة الدول القومية اجلديدة ومشاكل املجتمع واألقّليات  -

الفاشستية وماهّيتها، الفكر الفاشي كحركة جماهيرية  -
النازية: الفكر النازي ووصول هتلر إلى احلكم على خلفية معاهدة ڤرساي، فشل جمهورية ڤامير،   -

ترسيخ النظام النازي في أملانيا  
سياسة الترضية مقابل سياسة العدوان  -

احلرب العاملية الثانية ونتائجها
مجرى احلرب، أشهر املعارك، هزمية دول احملور  -

شمولية احلرب  -
إعادة بناء أوروبا ومشروع مارشال  -


