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الّتاريخ
للوسط العربّي

تاريخ العرب والّشرق األوسط، وحدة تعليمّية واحدة، 431
)إلزامّية(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد الّتركيز الّتالي على املواضيع الّتعليمّية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות 
הבגרות, מהדורה 24، املنشور في موقع اإلنترنت الّتابع لوزارة الّتربية والّتعليم.

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

الّنبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص، والّدعوة اإلسالمّية:  .1
مراحل الّدعوة اإلسالمّية، ومقاومة قريش لها: ب.    

الّدعوة الّسّرّية )دعوة األفراد(، الّدعوة العلنّية، أسباب وأساليب مقاومة قريش للّدعوة.  
 

هجرة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من مّكة إلى يثرب ونشوء الّدولة اإلسالمّية:  .2
الّنبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص في املدينة وتشّكل األّمة والّدولة: أ.   

أسباب الهجرة إلى يثرب - املدينة، أعمال الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص في املدينة في املجاالت الّدينّية واالجتماعّية.    

اخللفاء الّراشدون )رضي اهلل عنهم(:  .3
اخلليفة أبو بكر الّصّديق )رضي اهلل عنه(  632-634 م: أ.    

وصوله للخالفة، حروب الّرّدة )أسباب ونتائج(.  
اخلليفة عمر بن اخلّطاب )رضي اهلل عنه(  634-644 م: ب.   

الفتوحات اإلسالمّية في عهده: جبهة العراق، جبهة الّشام، جبهة مصر.  -   
الّترتيبات اإلدارّية في عهده: تقسيم الّدولة إلى واليات، إنشاء الّدواوين.  -   

اخلليفة علّي بن أبي طالب )رضي اهلل عنه(  656-661 م: ث.   
بيعة علّي بن أبي طالب )رضي اهلل عنه( باخلالفة، معركة اجلمل ونتائجها، معركة صّفني ونتائجها، مقتل     

اخلليفة علّي بن أبي طالب )رضي اهلل عنه(.  
  

الّدولة اإلسالمّية في عهد بني أمّية 661-750 م:  .4
خالفة معاوية بن أبي سفيان: أ.    

ظروف وصوله للخالفة، توطيده للحكم األموّي، أعماله اإلدارّية.  
الّساللة املروانّية  683-750 م:  ب.    

اخلليفة مروان بن احلكم ومؤمتر اجلابية.  -  
اخلليفة عبد امللك بن مروان:  أعماله الّداخلّية، وتثبيته حلكم بني أمّية.  -    

اخلليفة عمر بن عبد العزيز وممّيزات خالفته:  زهده وورعه.   -  

             /يتبع في الّصفحة الّتالية/
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املوضوع الّثاني:  مبنى احلكم واإلدارة واملجتمع في الّدولة اإلسالمّية في العصور الوسطى 

اخلالفة ومكانتها في الّدولة اإلسالمّية:  .1 
معنى املصطلح "خالفة" - )تعريف املاوردّي وابن خلدون(. أ.   

نشوء اخلالفة. ب.    
طرق تعيني اخلليفة: االنتخاب االستشارّي، طريقة العهد، الّشورى، البيعة، الّتوريث. ت.    

رأي الفرق الّدينّية في اخلالفة: )أهل الّسّنة، الّشيعة، اخلوارج(. ث.    
ممّيزات اخلالفة اإلسالمّية في عصورها املختلفة: الّراشدّي واألموّي والعّباسّي. ج.    

اجلهاز اإلدارّي في الّدولة اإلسالمّية:  .2 
الوزارة:  .1

الوزارة:  ظروف نشأتها كمؤّسسة. أ.    
أنواع الوزارة:  وزارة الّتنفيذ:  شروط تعيني وزير الّتنفيذ وصالحّياته. ب.    

وزارة الّتفويض:  شروط تعيني وزير الّتفويض وصالحّياته.   
الّدواوين:  .3  

معنى مصطلح "الّديوان". أ.    
ظروف نشأة الّدواوين. ب.     

تطّور الّدواوين في العهدين؛ األموّي والعّباسّي. ت.   

الّنظام املالّي في الّدولة اإلسالمّية:  .4
ظروف نشأة بيت املال. أ.   

مدخوالت بيت املال: الّزكاة، اخلراج، الفيء، الغنائم، اجلزية، املكوس. ب.    
وظيفة وأهّمّية بيت املال في املجتمع والّدولة اإلسالمّية. ت. 

مراحل تكّون املجتمع اإلسالمّي وتطّوره:  .5
فئات املجتمع اإلسالمّي وتوزيعها الّطبقّي: أ.   

طبقة احلّكام، طبقة رجال الّدين، طبقة أرباب الّسيوف، طبقة أرباب األقالم، طبقة ذوي املهن، طبقة     
الفاّلحني، طبقة الّرقيق، الّطبقة اخلاّصة، الّطبقة العاّمة.  

أهل الّذّمة: ت.   
َمن هم "أهل الّذّمة"؟ مكانتهم حسب الّشريعة اإلسالمّية، حقوق أهل الّذّمة وواجباتهم، مكانتهم      

االجتماعّية والّسياسّية في عصور الّدولة اإلسالمّية املختلفة.  
الّرّق في اإلسالم: ث.    

مصادر الّرّق في املجتمع اإلسالمّي، وأسباب انتشاره.  -   
موقف املجتمع اإلسالمّي من الّرّق.  -   

حقوق الّرّق وواجباته.  -   
طرق حترير الّرقيق.  -  

            /يتبع في الّصفحة الّتالية/
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املوضوع الّثالث:  تاريخ الّشرق األوسط في العصر احلديث
املجابهة بني اإلمبراطورّية العثمانّية ودول أوروبا - املسألة الّشرقّية:  .1

املسألة الّشرقّية - ماهّيتها ومواقف الّدول األوروبّية: روسيا، بريطانيا، فرنسا. أ.   
أزمات وأحداث هاّمة في املسألة الّشرقّية: ب.   

-     حرب القرم: أسباب، مواقف الّدول األوروبّية، نتائج.   

الّسلطان العثمانّي عبد احلميد الّثاني:  .3
ظروف وصوله للحكم. أ.   

أعمال الّسلطان عبد احلميد الّثاني الّداخلّية وطابعها. ب.   
فكرة "اجلامعة اإلسالمّية" وماهّيتها. ت.   

الّسياسة اخلارجّية في عهده: الّتقارب األملانّي - العثمانّي. ث.   
انقالب "تركيا الفتاة": األسباب، الّنتائج، األبعاد الّسياسّية. جـ.   

 
الّشرق األوسط إّبان احلرب العاملّية األولى:  .4

دخول اإلمبراطورّية العثمانّية احلرب العاملّية األولى: أسباب ونتائج. أ.   
مواقف العرب في احلرب العاملّية األولى ومراسالت حسني - مكماهون.  ب.    

الّثورة العربّية الكبرى عام 1916: أسباب ونتائج. ت. 

مناذج من الّنضال في سبيل االستقالل في البالد العربّية:  .6
مصر في فترة ما بني احلربني العاملّيتني: أ.   

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

ثورة عام 1919 في مصر: أسباب ونتائج.  -   
املعاهدة البريطانّية - املصرّية 1936.  -   

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

-  سياسة االنتداب الفرنسّي في سوريا.    
-  احلركة الوطنّية الّسورّية في ظّل االنتداب الفرنسّي حّتى معاهدة عام 1936.   

-  املعاهدة الّسورّية - الفرنسّية عام 1936:  ظروف إبرامها وبنودها.  

ثورة 23 يوليو 1952 في مصر:  .7
ثورة الّضّباط األحرار، أسباب الّثورة وأهدافها وإجنازاتها.  

قضّية فلسطني - االنتداب البريطانّي على فلسطني:  .8
فرض االنتداب البريطانّي على فلسطني.  -  

العالقات العربّية - اليهودّية في ظّل االنتداب.  -  
سياسة بريطانيا في فلسطني جتاه العرب واليهود.   -  
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الّتاريخ، وحدة تعليمّية واحدة،  551
الوحدة األولى

)إلزامية للممتَحنني باملستويني 2 َو 5 وحدات تعليمّية(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد الّتركيز الّتالي على املواضيع الّتعليمّية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות 
הבגרות, מהדורה 24، املنشور في موقع اإلنترنت الّتابع لوزارة الّتربية والّتعليم.

     املوضوع األّول: تاريخ القرن العشرين
احلرب العاملّية األولى:  .1

أسباب احلرب العاملّية األولى: الّتوّتر الّدولّي، توازن القوى، املسألة القومّية وأزمة سراييڤو. أ.   
مراحل احلرب األساسّية: جبهات القتال، خروج روسيا من احلرب، دخول الواليات املّتحدة احلرب العاملّية   ب.   

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

يوغسالفيا.  

أوروبا بني احلربني العاملّيتني 1939-1919:  .3
علّو شأن الّدميقراطّية في أوروبا في فترة ما بني احلربني العاملّيتني: أسباب، أمثلة، نتائج. أ.   

جمهورّية ڤامير في أملانيا: ظروف إقامتها، دستورها، عوامل فشلها. ب.   
الّنظام الّنازّي في أملانيا: أسباب ظهور الّنازّية، تثبيت الّنازّية في أملانيا، مبادئ الّنازّية. ت.   

الّطريق نحو احلرب العاملّية الّثانية: حتّركات هتلر وسياسته العدوانّية. ث.   
سياسة الّدول األوروبّية جتاه عدوانّية هتلر: سياسة الّترضية واملصاحلة.  جـ.   

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

اخلطط االقتصادّية واملعاهدات العسكرّية: مبدأ ترومان، مشروع مارشال، منّظمة حلف شمال األطلسّي،   ب.   
حلف وارسو.  

األزمات الّسياسّية: حصار برلني، حرب كوريا، أزمة كوبا.   ث.   

املوضوع الّثاني:  تاريخ شعب إسرائيل في العصر احلديث حّتى الكارثة:

الاّلسامّية في أوروبا:  .1
مفهوم الاّلسامّية. أ.   

عوامل ظهور الاّلسامّية. ب.   
مظاهر الاّلسامّية في شرق أوروبا: عواصف في الّنقب.  .1 ت.   

مظاهر الاّلسامّية في غرب أوروبا: قضّية درايفوس.  .2   
رّد فعل اليهود على الاّلسامّية: الهجرة، االندماج، احلركة الّصهيونّية. ث.   

                                                                                                               /يتبع في الّصفحة الّتالية/
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احلركة الّصهيونّية ومراحل بلورتها:  .2
احلركة الّصهيونّية وعوامل ظهورها. أ.   

القضّية اليهودّية. ب.   
الّصهيونّية العملّية و"حّبات صهيون": مناحم أوسشكني. ت.   

الّصهيونّية الّروحانّية: َأحاد هعام. ث.   
الّصهيونّية القومّية: ليو بنسكر. جـ.   

الهجرات واالستيطان الّصهيونّي في فلسطني:  .3
الهجرة الّثانية: أسباب، مصاعب، إجنازات.  -   

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

الّسياسة البريطانّية جتاه قضّية فلسطني منذ عام 1918 وحّتى عام 1936.   -   
الّثورة العربّية في فلسطني 1939-1936.  -   

جلنة بيل عام 1937 والكتاب األبيض عام 1939.  -   

املوضوع الّثالث:  كارثة الّشعب اليهودّي بني الّسنوات 1945-1933 
الّنازّية وإبادة اليهود في أوروبا:  .1

األيديولوجّية الّنازّية والعداء لليهود. أ.     
 ب.  مظاهر ومراحل االضطهاد الّنازّي لليهود في أوروبا.

 ت.  قوانني نيرنبرغ.
ث.  ليل البّلور.

مظاهر ومراحل االضطهاد الّنازّي لليهود في الّدول الّتي احتّلتها أملانيا. جـ.   

احلّل الّنهائّي:  .2
فكرة احلّل وطرق الّتطبيق والّتنفيذ - مؤمتر ڤانزه 1942 ومعسكرات اإلبادة. أ.   

الچيتوات - مبنى الچيتو واحلياة اليومّية. ب.   

رّد الفعل اليهودّي واملقاومة في الچيتوات:  .3
ِفَرق املقاومة داخل الچيتوات )פרטיזנים(، املنّظمة اليهودّية املقاتلة אי"ל. أ.   

متّرد چيتو وارسو. ب.   

نتائج الكارثة وأبعادها   .4
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الّتاريخ، وحدة تعليمّية واحدة، 561
الوحدة الّثانية

)إلزامّية للممتَحنني مبستوى 5 وحدات تعليمّية فقط(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد الّتركيز الّتالي على املواضيع الّتعليمّية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות 
הבגרות, מהדורה 24، املنشور في موقع اإلنترنت الّتابع لوزارة الّتربية والّتعليم.

املوضوع الّسادس:  الّدولة العّباسّية واحلضارة العربّية اإلسالمّية
الّدعوة العّباسّية وتأسيس الّدولة العّباسّية: الّدعوة الّسّرّية والّدعوة العلنّية، تأسيس الّدولة العّباسّية،   الفصل األّول: 

تشييد مدينة بغداد.   
شخصّية وأعمال اخلليفة في الّدولة العّباسّية: املنصور، هارون الّرشيد، املأمون.  الفصل الّثاني: 

محاوالت االنفصال: الّدولة الفاطمّية في مصر، الّسالجقة، غزو املغول. الفصل اخلامس: 
انهيار الّدولة العّباسّية وأسبابه. الفصل الّسادس: 

احلضارة اإلسالمّية في العصر العّباسّي:  انتشار الّثقافة، تشييد املدارس واملستشفيات واملكتبات،   الفصل الّسابع: 
العلوم الّلغوّية والّدينّية واآلداب والفلسفة، أشهر العلماء والفالسفة: الفارابّي، الغزالّي.   

العلوم اجلغرافّية والّتاريخّية: الّطبرّي، البيرونّي، ياقوت احلموّي.   

املوضوع الّسابع:  القرون الوسطى )الكنيسة الكاثوليكّية، اإلقطاع، احلروب الّصليبّية(
نشوء الّدولة اجلرمانّية الّرومانّية على أنقاض اإلمبراطورّية الّرومانّية: الكنيسة الكاثوليكّية )الّسلطة   الفصل األّول: 

الّدينّية وعالقتها مع الّسلطة الّزمنّية(.   
الّتغّير في الّنظام االقتصادّي وظهور نظام اإلقطاع: الفصل الّثاني: 

األحوال االجتماعّية واالقتصادّية في أوروبا عشّية ظهور نظام اإلقطاع، ظهور نظام اإلقطاع، خصائص     
نظام اإلقطاع وأثره في احلياة االجتماعّية والّسياسّية في أوروبا، ضعف واضمحالل نظام اإلقطاع.    

احلروب الّصليبّية واملواجهة احلربّية بني الّشرق والغرب: الفصل الّثالث: 
احلملة الّصليبّية األولى وقيام اململكة الاّلتينّية، يقظة العالم اإلسالمّي )عماد الّدين وصالح الّدين(     

وانهيار اململكة الّصليبّية.   

املوضوع الّثامن: تاريخ القرون الوسطى
أوروبا في القرون الوسطى:  الفصل األّول: 

دولة الفرجنة وإجنازات شارملان، الكنيسة والبابا في العصور الوسطى، املدينة في العصور الوسطى؛     
نشأتها ونظامها الّسياسّي واالقتصادّي.

احلروب الّصليبّية:   الفصل الّثاني: 
اململكة الّصليبّية األولى، نتائج احلروب الّصليبّية، اآلثار الّصليبّية في فلسطني.  
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الّتاريخ، وحدة تعليمّية واحدة، 571
الوحدة الّثالثة

)إلزامّية للممتَحنني مبستوى 5 وحدات تعليمّية فقط(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد الّتركيز الّتالي على املواضيع الّتعليمّية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות 
הבגרות, מהדורה 24، املنشور في موقع اإلنترنت الّتابع لوزارة الّتربية والّتعليم.

أوروبا في القرنني الّسابع عشر والّثامن عشر
الّتطّورات البرملانّية في بريطانيا: الفصل األّول: 

مقّدمة: من 1215م حّتى مطلع القرن الّسابع عشر.  -  
الّصراع بني آل ستيوارت والبرملان وجمهورّية كرمويل.  -  

الّثورة املجيدة.  -  
بريطانيا في القرن الـ 18 - جورج الّثالث.  -  

احلركة العقلّية في غرب أوروبا: الفصل الّثالث: 
عوامل ظهور احلركة العقلّية في غرب أوروبا.  -  

احلركة العقلّية والّدين - ڤولتير.  -  
احلركة العقلّية والّسياسة - جون لوك.  -  

الّثورة الفرنسّية: الفصل الّرابع: 
عوامل نشوب الّثورة الفرنسّية.  -  

مراحل الّثورة الفرنسّية - القيادات في كّل مرحلة.  -  

أوروبا في القرن الّتاسع عشر
عصر نابليون بونابرت: الفصل األّول: 

صعود نابليون للحكم.  -  
ماهّية حكم نابليون وتطّوره.  -  

مرحلة االنتصار حّتى سنة 1808.  -   
احلصار االقتصادّي )احلصار القاّرّي( وحرب الّشعوب.  -  

هزمية نابليون وتقييم شخصّيته.   -  
ربيع الّشعوب الفصل الّرابع:   

الّثورات عام 1848 وفشلها.  -  
الفصل الّسادس:   ظهور احلركات القومّية:

عوامل ظهور احلركات القومّية في أوروبا.  -  
الوحدة األملانّية.  -  

الوحدة اإليطالّية.  -  

-  املسألة البولندّية.  
الّسلم املسّلح: الفصل الّسابع:   

تكّون األحالف.  -  
/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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مالحظة:  ترد الفصول الّتالية حسب تسلسلها في املنهاج الّتعليمّي.

املوضوع الّتاسع:  دول الّشرق األوسط من القرن الّثالث عشر وحّتى أوائل القرن الّتاسع عشر
دولة املماليك في مصر - تكّونها ونظامها الّسياسّي والعسكرّي.  - الفصل األّول: 

الّتوّسع جتاه الّشرق واحتالل فلسطني ومصر.  -  
القوى احملّلّية في األقطار العربّية حتت احلكم العثمانّي.  - الفصل الّثالث: 

األمير فخر الّدين الّثاني ومحاولة االنفصال عن اإلمبراطورّية العثمانّية.  -  
ظاهر العمر وعالقته بالّسلطة املركزّية.  -  

احلركة الوّهابّية.  -  
لبنان في عهد األمير بشير الّشهابّي.  -  

حملة نابليون على مصر والّشرق.  - الفصل الّرابع: 
  

املوضوع العاشر:   الّثورة الفرنسّية:
مالحظة:  يرد موضوع "الّثورة الفرنسّية" حسب املاّدة املطلوبة من كتاب "الّثورة الفرنسّية". 

مقّدمة: عرض أّولّي لألحداث واملشاكل الّتي في مركز املوضوع. الفصل األّول: 
أسباب اندالع الّثورة: الفصل الّثاني: 

الّتفسير امللكّي:  تني، برك.  -  
الّتفسير االجتماعّي:  جورس، كروبوتكني.  -  

توّجهات مختلفة جتاه شخصّيات مركزّية في الّثورة: الفصل الّثالث: 
لويس الّسادس عشر، دانتون، روبسبير، ميرابو، مارا، ماري أنطوانيت، الفاييت.   

املوضوع احلادي عشر:   الواليات املّتحدة األمريكّية
عرض أّولّي لتاريخ الواليات املّتحدة مع احلرص على إبراز املواضيع الّتي تقع في مركز    مقّدمة:  الفصل األّول: 

الّدراسة في باقي الوحدة.   
تبلور أّمة: الفصل الّثاني:  

تطّور جماعات سّكانّية تنتمي إلى أصول متنّوعة وحتّولها إلى أّمة واحدة جامعة.   -  
تطّور نظام دميقراطّي مركزّي في الواليات املّتحدة مع إجراء موازنة بني عناصر مختلفة في الّدولة.  -  

نقاش إجمالّي: الفصل الّثالث:  
مركزّية إزاء المركزّية في نظام احلكم، دمج إزاء فصل في املجتمع.  

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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املوضوع الّثاني عشر:  احلّرّية واملساواة
مالحظة:  يرد موضوع "احلّرّية واملساواة" حسب املاّدة املطلوبة من كتاب "احلّرّية واملساواة".

"احلّرّية" َو "املساواة" خالل الّثورة الفرنسّية:  الفصل الّثاني: 
بشرى عام 1789 وجتربتها أثناء الّثورة.  

احلّرّية: ُتفهم على أّنها حقوق الفرد املضمونة بواسطة سيادة الّشعب في دولة القانون، واملساواة    .1  
أمام القانون كركيزة أساسّية للّدولة الّليبرالّية املعاصرة )وازن، كوندرسيه(.   

من حّرّية الفرد إلى "طغيان احلّرّية" )روبسبير(، ومن "املساواة أمام القانون" إلى املساواة في     .2   
امللكّية )بابيف(.   

احلّرّية واملساواة في جتربة الواقع خالل القرن العشرين: الفصل الّرابع: 
الّنهج الّشيوعّي على غرار نظام االحّتاد الّسوڤياتّي.  -  

مقّدمة: الّثورة البولشفّية وحلم نشوء مجتمع املساواة حسب رأي لينني )الهدف والوسائل     
ا.  االنتقال من شيوعّية   مبوجب كتابه "الّدولة والّثورة"(، الكفاح من أجل املساواة نظرّيًا وعملّيً   

مقاتلة عن طريق رأسمالّية حكومّية إلى املشاريع اخلماسّية.   
الكفاح ألجل احلّرّية: من دستور عام  1936 بواسطة الّدكتاتورّية الستالينّية إلى حكم الّطبقة    -  

اجلديدة.   
تلخيص الواقع إزاء احللم: منجزات االحّتاد الّسوڤياتّي املاّدّية:  -  

االحّتاد الّسوڤياتّي كدولة تخطيط وخدمات.  مشاكل الفرد في الّنظام الّسوڤياتّي.   
الّنهج الّدميقراطّي على غرار نظام الواليات املّتحدة األمريكّية.   -  

مقّدمة: األزمة االقتصادّية الكبرى عام 1929:     
اضمحالل الّليبرالّية االقتصادّية واالنتقال إلى تخطيط اجتماعّي وإلى دولة الّرفاهّية. احلّرّية     

  .)Welfare state( واملساواة في دولة الّرفاهّية   
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الّتاريخ، وحدة تعليمّية واحدة، 581
الوحدة الّرابعة

)إلزامية للممتَحنني مبستوى 5 وحدات تعليمّية فقط(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد الّتركيز الّتالي على املواضيع الّتعليمّية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות 
הבגרות, מהדורה 24، املنشور في موقع اإلنترنت الّتابع لوزارة الّتربية والّتعليم.

املوضوع الّثالث عشر:  القومّية العربّية، الّتّيارات الفكرّية وعوامل الوحدة واالنفصال
نشأة القومّية العربّية واجّتاهاتها حّتى احلرب العاملّية األولى: الفصل األّول: 

الّنهضة األدبّية والّنهضة الفكرّية في العالم العربّي خالل الّنصف الّثاني من القرن الّتاسع عشر.   -  
الّدعوة لإلصالح في اإلسالم وأثرها.  -  

احلركات الوطنّية ومفاهيمها القومّية: احلزب القومّي الّسورّي، والفرعونّي، واملارونّية.  -  
أهداف القومّية العربّية في هذه الفترة بني االنفصال عن تركيا واملطالبة باحلقوق: الفصل الّثاني: 

الّتنظيمات األولى بني العرب: جمعّية اإلخاء العربّي - العثمانّي، جمعّية املنتدى األدبّي، حزب    -  
الاّلمركزّية اإلدارّية العثمانّي، اجلمعّية البيروتّية اإلصالحّية، مؤمتر باريس، جمعّية العربّية الفتاة     

)الّسّرّية(.   
أثر الّنزعة القومّية في موقف العرب خالل احلرب العاملّية األولى.   -  

القومّية العربّية بعد احلرب العاملّية الّثانية: الفصل الّثالث: 
نشوء اجلامعة العربّية.  -  

املفاهيم القومّية احلديثة: حزب البعث.  -  
فكرة الوحدة العربّية بني الّنظرّية والّتطبيق:  

محاوالت االحّتاد واألسباب املباشرة لفشلها.  -  

عوامل الوحدة واالنفصال في العالم العربّي.  -  

املوضوع الّرابع عشر:   احلركة الّصهيونّية، نشأتها وتطّورها:
اجلذور الّتاريخّية للحركة الّصهيونّية: الفصل األّول: 

الاّلسامّية في أوروبا وقضّية اليهود، ردود فعل وحلول لقضّية اليهود، مبّشرو الّصهيونّية في القرن    -  
الّتاسع عشر، املنّظمات الّصهيونّية وبداية الهجرة الّصهيونّية.   

هرتسل وعصره )1891-1904( - الّصهيونّية الّسياسّية:   الفصل الّثاني: 
دولة اليهود.  -  

املؤتر الّصهيونّي األّول ونتائجه.  -  
مساعي هرتسل الّسياسّية.   -  

أزمة أوغندا واملؤمتر الّصهيونّي الّسادس.  -  
موت هرتسل.  -  

                         /يتبع في الّصفحة الّتالية/
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الّصهيونّية االشتراكّية: الفصل الّثالث: 
بداية الّصهيونّية االشتراكّية ونظرّية نحمان سيركني.  -   

األحزاب داخل احلركة الّصهيونّية االشتراكّية.  -   
بوروخوف ونظرّيته - پوعلي تسيون.          -  

                                               
املوضوع اخلامس عشر:  االستعمار األوروبّي خالل القرن الّتاسع عشر وحّتى ُبعيد احلرب العاملّية الّثانية

دوافع االستعمار احلديث بشكل عاّم. الفصل الّثاني: 
االستعمار احلديث في أفريقيا: الفصل الّثالث: 

االستعمار الفرنسّي في شمال أفريقيا، اجلزائر، تونس، مراكش.   -  
االستعمار الفرنسّي في أفريقيا الغربّية والوسطى.  -  

االستعمار الفرنسّي في سواحل أفريقيا الّشرقّية ومدغشقر.   -  
العالقة بني فرنسا ومستعمراتها.  -  

إجنلترا في مصر والّسودان وشرق أفريقيا.  -  
االستعمار في الّشرق األقصى: الفصل الّرابع: 

االستعمار البريطانّي في الهند وسيالن وبورما وماليو وسنغافورة وبورنيو  -  
االستعمار الفرنسّي في الهند الّصينّية  -  

االستعمار الهولندّي في جزر الهند الغربّية.  -  
الّتنافس االستعمارّي على كوريا والّصني.   -  

االستعمار في فترة ما بني احلربني: الفصل الّسادس: 
احلصول على االستقالل املشروط في العراق ومصر.  -  

االستعمار بعد احلرب العاملّية الّثانية - انحسار االستعمار عن الّشرق األقصى: الفصل الّثامن: 
استقالل الهند - غاندي، وانقسامها.  -  

استقالل أندونيسيا - أحمد سوكارنو.  -  


