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التاريخ
للمدارس الدرزية

التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 25101

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

الوحدة األولى
تاريخ الدروز في القرون الوسطى

العهد الفاطمي أ. 
الدعوة الفاطمية وقيام الدولة الفاطمية   -  

اخللفاء الفاطميون  -  
عهد احلاكم بأمر اهلل  -  

سقوط الدولة الفاطمية   -  
مظاهر الرقّي في العصر الفاطمي   -  

 
العهد املعني جـ. 

أصل املعنيني وقيام اإلمارة  -  
األمير قرقماز والعثمانّيون  -  

انتقال احلكم إلى األمير فخر الدين املعني الثاني   -  
عالقة األمير فخر الدين املعني الثاني مع الوالة واألمراء احملّليني  -  

رحيل األمير فخر الدين املعني الثاني إلى أوروبا  -  
عودة األمير وتأسيس الدولة املعنية  -  

جتّدد اخلالف مع القوى احملّلية والعثمانّيني  -  
سقوط فخر الدين الكبير  -  

مآثر فخر الدين الكبير  -  
سقوط الدولة املعنية  -   

تاريخ العرب
ظهور اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية ب. 

ماهّية الدعوة وموقف قريش منها  -  
الهجرة إلى احلبشة  -  

عهد األّمة  -  
غزوات الرسول )صّلى اهلل عليه وسّلم(  -  

فتح مّكة وهيمنة اإلسالم  -  
/يتبع في الصفحة التالية/
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عصر اخلالفة الراشدية د. 
خالفة أبي بكر الصّديق  -  

حروب الرّدة  -  
خالفة عمر بن اخلّطاب  -  

الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي  -  
التنظيمات اإلدارية في عهد عمر بن اخلّطاب  -  

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

ممّيزات العصر الراشدي  -  

عصر الدولة األموّية  هـ. 
معاوية وتأسيس الدولة األموّية  -  

احلرب األهلية الثانية في اإلسالم  -  
خالفة عبد امللك بن مروان وإصالحاته  -  

فتح األندلس  -  
عهد هشام بن عبد امللك  -  

خالفة مروان الثاني وسقوط الدولة األموّية  -  
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التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 25102

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

الوحدة الثانية
تاريخ القرن العشرين

املدخل التاريخي أ. 
اخلارطة السياسية ألوروبا عشّية احلرب العاملية األولى  -  

أسباب احلرب العاملية األولى  -  
اجلبهات الرئيسية للحرب العاملية األولى ونتائج القتال  -  

معاهدات الصلح  -  

فترة ما بني احلربني العامليتني:  أزمة الدميقراطية ونشوء األنظمة التوتاليتارية ب.  
الثورات في روسيا عام 1917، وصول البولشفيك إلى احلكم، طرق حتقيق االشتراكية، نظام احلكم والمجتمع في    -  

االحّتاد السوڤياتي في فترة ما بني احلربني.  
أزمة الدميقراطية في دول أوروبا الغربية في سنوات العشرين والثالثني.  -  

النازية: الفكر النازي ووصول هتلر إلى احلكم على خلفية معاهدة ڤرساي، فشل جمهورية ڤامير، ترسيخ النظام    -  
النازي في أملانيا.  

سياسة الترضية مقابل سياسة العدوان  -  
سياسة الواليات املّتحدة في فترة ما بني احلربني، األزمة االقتصادية واملشروع اجلديد.  -  

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

العالم عام 1945، نشوء هيئة األمم املّتحدة، دمار أوروبا، التقسيم السياسي واالقتصادي ألوروبا  -  
تبلور الكتل السياسية برئاسة الدول العظمى - االستقطاب  -  

تاريخ الشرق األوسط احلديث

مقّدمة تاريخية  أ. 
قيام الدولة العثمانية وتوّسعها  -  

نظام احلكم واإلدارة في العهد العثماني  -  
احلركات االنفصالية في الدولة العثمانية  -  

مظاهر االنحطاط في الدولة العثمانية   -  

/يتبع في الصفحة التالية/            
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محاوالت اإلصالح في الدولة العثمانية ب. 
اإلصالحات األولى  -  

عهد التنظيمات، خّط الشريف كلخانه وخّط الشريف همايون  -  
العثمانّيون اجلدد واإلصالحات الدستورية  -  

محّمد علي باشا وإصالحاته  -  

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

قناة السويس واالحتالل البريطاني ملصر  -  
العالقات العثمانية - األملانية  -  

الشرق األوسط في فترة ما بني احلربني د. 
اّتفاقيات ڤرساي اخلاّصة بالشرق األوسط  -  

إصالحات رضا شاه في إيران  -  
سوريا ولبنان في ظّل االنتداب  -  

احلكم الهاشمي في العراق واألردن  -  
احلركة الوطنية املصرية 1923-1919  -  


