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التاريخ
للمدارس العربية

تاريخ العرب والشرق األوسط، وحدة تعليمية واحدة، 913431
)إلزامية(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

مالحظة:  يعتمد التركيز التالي على املنهاج التعليمي اجلديد، طبعة معّدلة ومختصرة، القدس 2007.

مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ فترة النبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص وحّتى نهاية الدولة األموّية املوضوع األّول:  

هجرة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص من مّكة إلى يثرب، ونشوء الدولة اإلسالمية:  .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 الدينية واالجتماعية.  -   

المواجهة العسكرية بين المسلمين والمشركين:  ب.   
غزوة بدر، غزوة ُأحد، غزوة الخندق، فتح مّكة.   

 
اخللفاء الراشدون )رضي اهلل عنهم(:  .3 

الخليفة أبو بكر الصّديق )رضي اهلل عنه( 632-634م: أ.   
وصول أبي بكر )رضي اهلل عنه( للخالفة.  -   

حروب الرّدة: أسباب ونتائج.  -    
الخليفة عمر بن الخّطاب )رضي اهلل عنه( 634-644م: ب.   

الفتوحات اإلسالمية في عهده: جبهة العراق، جبهة الشام، جبهة مصر.  -   
الترتيبات اإلدارية في عهده:  تقسيم الدولة إلى واليات، إنشاء الدواوين.  -   

الخليفة عثمان بن عّفان )رضي اهلل عنه( 644-656م: ت.   
جمع القرآن الكريم.  -   

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

             /يتبع في الصفحة التالية/
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الدولة اإلسالمية في عهد بني أمّية 661-750م:  .4
الساللة المروانية 683-750م: ب.   

الخليفة مروان بن الحكم ومؤتمر الجابية.  -   
الخليفة عبد الملك بن مروان: أعماله الداخلية وتثبيته لحكم بني أمّية.  -   

الخليفة عمر بن عبد العزيز )رضي اهلل عنه( وممّيزات خالفته، زهده وورعه.  -   
ضعف الدولة األموّية وسقوطها: ت.   

عوامل الضعف واالنحطاط: العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية.  -   

مبنى احلكم واإلدارة والمجتمع في الدولة اإلسالمية في العصور الوسطى  املوضوع الثاني:  

الخالفة ومكانتها في الدولة اإلسالمية:  .1
معنى المصطلح "خالفة" )تعريف الماوردي وابن خلدون( أ.   

نشوء الخالفة. ب.   
طرق تعيين الخليفة:  االنتخاب االستشاري، طريقة العهد، الشورى، البيعة، التوريث. ت.   

رأي الفرق الدينية في الخالفة:  أهل السّنة، الشيعة، الخوارج. ث.   
ممّيزات الخالفة اإلسالمية في عصورها المختلفة: الراشدي، األموّي، العّباسي. ج.   

الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمية:  .2
الوزارة:  .1  

الوزارة: ظروف نشأتها كمؤّسسة. أ.    
أنواع الوزارة: ب.    

وزارة التنفيذ: شروط تعيين وزير التنفيذ وصالحّياته.    
وزارة التفويض: شروط تعيين وزير التفويض وصالحّياته.    

الحجابة:  .2  
معنى مصطلح "الحجابة"، ظروف نشأة الحجابة. أ.    

مراحل تطّورها من حيث صفات الحاجب ومهاّمه. ب.    

النظام المالي في الدولة اإلسالمية:  .4
ظروف نشأة بيت المال. أ.   

مدخوالت بيت المال: ب.   
الزكاة، الخراج، الفيء، الغنائم، الجزية، المكوس.   

وظيفة وأهّمية بيت المال في المجتمع والدولة اإلسالمية. ت.   

            /يتبع في الصفحة التالية/
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مراحل تكّون المجتمع اإلسالمي وتطّوره:  .5
فئات المجتمع اإلسالمي وتوزيعها الطبقي: أ.   

طبقة احلّكام، طبقة رجال الدين، طبقة أرباب السيوف، طبقة أرباب األقالم، طبقة ذوي املهن، طبقة     
الفاّلحني، طبقة الرقيق، الطبقة اخلاّصة، الطبقة العاّمة.  

أهل الذّمة:  َمن هم "أهل الذّمة"؟  مكانتهم حسب الشريعة اإلسالمية، حقوق أهل الذّمة وواجباتهم،   ت.   
مكانتهم االجتماعية والسياسية في عصور الدولة اإلسالمية املختلفة.  

املدينة اإلسالمية:  .6
دوافع وأهداف إقامة املدينة اإلسالمية. أ.   

املمّيزات واملعالم األساسية للمدينة اإلسالمية: املسجد، دار اإلمارة، السوق، احلّمامات، البيمارستان،   ب.   
القطائع، املقابر.    

مناذج من املدن اإلسالمية:  البصرة والكوفة وبغداد: أسباب إقامتها وممّيزاتها. ت.   

 
املوضوع الثالث:  تاريخ الشرق األوسط في العصر احلديث

المجابهة بين اإلمبراطورية العثمانية ودول أوروبا - المسألة الشرقية:  .1
أ.  المسألة الشرقية - ماهّيتها، ومواقف الدول األوروبية: روسيا ، بريطانيا، فرنسا.  

أزمات وأحداث هاّمة في "المسألة الشرقية": ب.   
حملة نابليون على مصر )الشرق(:  أسباب، سير، نتائج.  -   

الثورة اليونانية:  مواقف الدول، نتائج.  -   
حملة إبراهيم باشا على سوريا: إثارتها للمسألة الشرقية.  -   

حرب القرم: أسباب، مواقف الدول األوروبية، نتائج.  -   

الشرق األوسط إّبان الحرب العالمية األولى:  .4
دخول اإلمبراطورية العثمانية الحرب العالمية األولى:  أسباب ونتائج. أ.   

موقف العرب في الحرب العالمية األولى ومراسالت حسين - مكماهون. ب.   
الثورة العربية الكبرى 1916:  أسباب ونتائج. ت.   

البالد العربية خالل الحرب العالمية األولى وبعدها حّتى عام 1921م:  .5
المؤتمرات وتسويات الصلح الخاّصة باألقطار العربية بعد الحرب العالمية األولى: ب.   

العرب في مؤتمر الصلح في باريس 1919م، مؤتمر سان - ريمو 1920م:  ظروف وقرارات،   
مؤتمر القاهرة 1921م: ظروف وقرارات.   

            /يتبع في الصفحة التالية/
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نماذج من النضال في سبيل االستقالل في البالد العربية:  .6
مصر في فترة ما بني احلربني العاملّيتني: أ.   

سعد زغلول وتشكيل "حزب الوفد".  -   
سياسة بريطانيا في مصر، وأثرها على احلركة الوطنية في مصر.  -   

ثورة عام 1919 في مصر: أسباب ونتائج.  -   
املعاهدة البريطانية - املصرية لعام 1936م: ظروف إبرامها، وبنودها.  -   

سوريا في فترة ما بني احلربني العاملّيتني: ب.   
ظروف فرض االنتداب الفرنسي على سوريا.  -   

سياسة االنتداب الفرنسي في سوريا.  -   
احلركة الوطنية السورية في ظّل االنتداب الفرنسي حّتى معاهدة 1936م.  -   

املعاهدة السورية - الفرنسية 1936م:  ظروف إبرامها وبنودها.  -   

قضية فلسطين - االنتداب البريطاني على فلسطين:  .8
فرض االنتداب البريطاني على فلسطني، العالقات العربية - اليهودية في ظّل االنتداب، سياسة بريطانيا في فلسطني   

جتاه العرب واليهود.
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التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 911551
الوحدة األولى

)إلزامية للممتَحنني باملستويني 2 َو 5 وحدات تعليمية(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

مالحظة:  يعتمد التركيز التالي على المنهاج التعليمي الجديد، طبعة معّدلة ومختصرة، القدس 2007.

املوضوع األّول: تاريخ القرن العشرين   

احلرب العاملية األولى  .1
مراحل احلرب األساسية: جبهات القتال، خروج روسيا من احلرب، دخول الواليات املّتحدة احلرب العاملية   ب.   

األولى، هزمية دول املركز وانتصار دول الوفاق.   
نتائج احلرب العاملية األولى:  انهيار اإلمبراطوريات القدمية، ظهور دول جديدة، بولندا، تشيكوسلوڤاكيا،   ت.   

يوغسالفيا.   
  

العالم بعد احلرب العاملية األولى وتسويات السالم   .2
اّتفاقية ڤرساي:  ظروف توقيعها وفرضها على أملانيا. أ.   

إنشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق السالم - ميثاق العصبة: ضعف عصبة األمم: أسباب، أمثلة.  ب.   

أوروبا بني احلربني العاملّيتني:  1939-1919:   .3
الطريق نحو احلرب العاملية الثانية:  حتّركات هتلر وسياسته العدوانية. ث.   

سياسة الدول األوروبية جتاه عدوانية هتلر:  سياسة الترضية واملصاحلة. جـ.   

احلرب العاملية الثانية  .4
التحّول في احلرب لصالح احللفاء في ميدوي والعلمني وستالينغراد.  ت.   

احلسم في احلرب العاملية الثانية لصالح احللفاء في نورماندي: سقوط أملانيا، استسالم اليابان، مؤمتر يالطا،   ث.   
مؤمتر بوتسدام.  

العالم بعد احلرب العاملية الثانية - احلرب الباردة )حّتى أزمة كوبا عام 1962(:  .5
االستقطاب واحلرب الباردة وعوامل ظهورها. أ.   

اخلطط االقتصادية واملعاهدات العسكرية: مبدأ ترومان، مشروع مارشال، منّظمة حلف شمال األطلسي،   ب.   
حلف وارسو.  

                                                                                                                 /يتبع في الصفحة التالية/
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املوضوع الثاني: تاريخ شعب إسرائيل في العصر احلديث حّتى الكارثة 

الالسامية في أوروبا:  .1
مفهوم الالسامية. أ.   

عوامل ظهور الالسامية. ب.   
مظاهر الالسامية في شرق أوروبا )عواصف في النقب(.  )1( ت.   

مظاهر الالسامية في غرب أوروبا )قضية درايفوس(.  )2(   
رّد فعل اليهود على الالسامية:  الهجرة، االندماج، احلركة الصهيونية. ث.   

احلركة الصهيونية ومراحل بلورتها:  .2
هرتسل والصهيونية السياسية: دولة اليهود، املؤمتر الصهيوني عام 1897: األهداف والقرارات، نشاطات   حـ.   

هرتسل حّتى وفاته.    

وعد بلفور وبداية االنتداب البريطاني على فلسطني:  .4
وعد بلفور:  أسباب صدوره، مضمونه، أثره على اليهود وعلى العرب.  -  

صّك االنتداب البريطاني على فلسطني.  -  

العالقات اليهودّية - البريطانّية - الفلسطينّية في فلسطني في فترة ما بني احلربني العاملّيتني:  .6
الهجرة اخلامسة: أسباب وممّيزات.  -  

السياسة البريطانية جتاه قضية فلسطني منذ عام 1918 وحّتى عام 1936.  -  
الثورة العربية في فلسطني 1939-1936.  -  

جلنة بيل عام 1937، والكتاب األبيض عام 1939.  -  

الموضوع الثالث:  كارثة الشعب اليهودي بين السنوات 1945-1933
النازية وإبادة اليهود في أوروبا:  .1

األيديولوجية النازية والعداء لليهود.  -  
مظاهر ومراحل االضطهاد النازي لليهود:  قوانني نيرنبرغ، ليل البّلور.  -  

احلّل النهائي:  .2
فكرة احلّل وطرق التطبيق والتنفيذ.  -  

الچيتوات:  مبنى الچيتو واحلياة اليومية.  -  
رّد الفعل اليهودي:  .3

فرق املقاومة داخل الچيتوات؛ הפרטיזנים، املنّظمة اليهودية املقاتلة )אי"ל(.  -  
متّرد چيتو وارسو.  -  

نتائج الكارثة وأبعادها.   .4


