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الّتاريخ
للوسط الّدرزّي

الّتاريخ، وحدة تعليمّية واحدة، 127

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.

الوحدة األولى
تاريخ الّدروز في القرون الوسطى

العهد البحترّي )الّتنوخّي( ب. 
الّنسب البحترّي وتنّقالتهم  -

اإلمارة األرسالنّية  -
اإلمارة البحترّية   -

عهد األمراء الّثالثة   -
البحترّيون واملماليك  -

اضمحالل اإلمارة الّتنوخّية  -
األوضاع االجتماعّية والّثقافّية في العهد البحترّي   -

العهد املعنّي جـ. 
أصل املعنّيني وقيام اإلمارة  -
األمير قرقماز والعثمانّيون  -

انتقال احلكم إلى األمير فخر الّدين املعنّي الّثاني  -
عالقة األمير فخر الّدين املعنّي الّثاني مع الوالة واألمراء احملّلّيني  -

رحيل األمير فخر الّدين املعنّي الّثاني إلى أوروبا  -
عودة األمير وتأسيس الّدولة املعنّية  -

جتّدد اخلالف مع القوى احملّلّية والعثمانّيني  -
سقوط فخر الّدين الكبير  -

مآثر فخر الّدين الكبير  -
سقوط الّدولة املعنّية  -

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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تاريخ العرب في اجلاهلّية واإلسالم حّتى سقوط الّدولة األموّية
ظهور اإلسالم وقيام الّدولة اإلسالمّية ب. 

ماهّية الّدعوة وموقف قريش منها  -
الهجرة إلى احلبشة  -

عهد األّمة  -
غزوات الّرسول �   -

فتح مّكة وهيمنة اإلسالم  -
وفاة الّرسول �  -

تعاليم اإلسالم جـ. 
القرآن الكرمي  -

أركان اإلسالم  -

عصر اخلالفة الّراشدّية د. 
مؤّسسة اخلالفة  -

خالفة أبي بكر الّصّديق  -
حروب الّرّدة  -

خالفة علّي بن أبي طالب وبداية احلروب األهلّية  -
معركتا اجلمل وصّفني، والّتحكيم  -

ممّيزات العصر الّراشدّي   -

عصر الّدولة األموّية  هـ. 
خالفة عبد امللك بن مروان وإصالحاته  -

فتح األندلس  -
شخصّية عمر بن عبد العزيز وسياسته  -

أحوال املوالي  -
عهد هشام بن عبد امللك  -

خالفة مروان الّثاني وسقوط الّدولة األموّية  -
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الّتاريخ، وحدة تعليمّية واحدة، 128

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.

الوحدة الّثانية
تاريخ القرن العشرين

املدخل الّتاريخّي أ. 
أسباب احلرب العاملّية األولى  -

اجلبهات الّرئيسّية للحرب العاملّية األولى، ونتائج القتال  -
معاهدات الّصلح  -
إنشاء عصبة األمم  -

فترة ما بني احلربني العاملّيتني:  أزمة الّدميقراطّية ونشوء األنظمة الّتوتاليتارّية ب. 
الّنازّية:  الفكر الّنازّي ووصول هتلر إلى احلكم على خلفّية معاهدة ڤرساي، فشل جمهورية ڤامير، ترسيخ   -

الّنظام الّنازّي في أملانيا
سياسة الّترضية مقابل سياسة العدوان  -

سياسة الواليات املّتحدة في فترة ما بني احلربني، األزمة االقتصادّية واملشروع اجلديد  -

احلرب العاملّية الّثانية ونتائجها جـ. 
مجرى احلرب، أشهر املعارك وهزمية دول احملور  -

تبلور الكتل الّسياسّية برئاسة الّدول العظمى، االستقطاب  -
إعادة بناء أوروبا، مشروع مارشال  -

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 الدول الّتي احتّلتها أملانيا. جـ.   

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

الچيتوات - مبنى الچيتو واحلياة اليومّية. ب.   

/يتبع في الّصفحة الّتالية/           
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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

تاريخ الّشرق األوسط احلديث
مقّدمة تاريخّية أ. 

قيام الّدولة العثمانّية وتوّسعها  -
نظام احلكم واإلدارة في العهد العثمانّي  -
احلركات االنفصالّية في الّدولة العثمانّية  -

مظاهر االنحطاط في الّدولة العثمانّية  -

محاوالت اإلصالح في الّدولة العثمانّية ب. 
اإلصالحات األولى  -

عهد الّتنظيمات، خّط الّشريف كلخانة وخّط الّشريف همايون  -
العثمانّيون اجلدد واإلصالحات الّدستورّية  -

الّتدّخل األوروبّي في شؤون الّشرق األوسط حّتى نهاية احلرب العاملّية األولى جـ. 
املسألة الّشرقّية وأزماتها  -

قناة الّسويس واالحتالل البريطانّي ملصر  -
العالقات العثمانّية - األملانّية  -

اندالع احلرب العاملّية األولى؛ واالّتفاقّيات اخلاّصة بالّشرق األوسط  -
           

الّشرق األوسط في فترة ما بني احلربني د. 
اّتفاقّيات ڤرساي اخلاّصة بالّشرق األوسط  -

الّثورة الكمالّية وقيام تركيا احلديثة  -
إصالحات رضا شاه في إيران  -

سوريا ولبنان في ظّل االنتداب  -
احلركة الوطنّية املصرّية 1923-1919  -

مراحل انحسار االستعمار عن بلدان الّشرق األوسط هـ. 
مراحل استقالل سوريا ولبنان  -  

الّتطّورات الّداخلّية والعالقات اخلارجّية في سوريا ولبنان بعد االستقالل  -
ظاهرة االنقالبات العسكرّية  -

ثورة الّضّباط األحرار في مصر  -
الّسياسة الّناصرّية  -
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الّتاريخ، وحدتان تعليمّيتان،  124
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.

الوحدة الّثالثة
تاريخ الّدروز في العصر احلاضر

العهد الّشهابّي أ. 
األمير بشير الّشهابّي الّثاني  -

خالف البشيرين  -
بالد الّشام حتت احلكم املصرّي  -  

نهاية العهد الّشهابّي  -
عهد القائمقامّية  -

ثورة الفاّلحني في كسروان  -
فتنة عام 1860 ونظام املتصّرفّية  -

الّدروز في سوريا ب. 
االنتداب الفرنسّي على سوريا وقيام حكومة جبل الّدروز  -

الّثورة على االنتداب الفرنسّي  -
جبل الّدروز بعد الّثورة  -

استقالل سوريا وضّم اجلبل إلى حكومة دمشق  -
احلركة الّشعبّية  -

الّدروز واالنقالبات العسكرّية  -
الّدروز في عهد االستقالل  -

الّدروز في لبنان جـ. 
الّدروز في حياة الّدولة الّلبنانّية  -

احلركة الفكرّية والّثقافّية لدروز لبنان  -
الّتنظيم الّسياسّي والّدينّي واالجتماعّي للّطائفة الّدرزّية في لبنان  -

الّدروز في إسرائيل 
الّدروز إّبان احلكم العثمانّي  -

الّدروز أّيام االنتداب البريطانّي  -
تاريخ االستيطان  -

مراحل االستيطان   -
/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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تاريخ الّشعب اإلسرائيلّي احلديث حّتى قيام الّدولة
حركة الّتحرير واملساواة في أوروبا  -

الاّلسامّية وأوضاع اجلاليات اليهودّية في الّدول املختلفة  -
هرتسل وعصره  -

الهجرة الّثانية  -
اليهود في األرض املقّدسة واخلارج خالل احلرب العاملّية األولى - وعد بلفور  -

االنتداب في الفترة بني احلربني  -
مرحلة االنتداب األخيرة بعد احلرب العاملّية الّثانية  -

تدّخل األمم املّتحدة ومشروع الّتقسيم  -

الوحدة الّرابعة
أوروبا منذ الّثورة الفرنسّية وحّتى ربيع الّشعوب عام 1848 

أسباب الّثورة الّسياسّية واالجتماعّية والّثقافّية واالقتصادّية  -
انعقاد مجلس طبقات األّمة وبداية الّنزاع  -
اإلجنازات األولى للّثورة، سقوط الباستيل  -

الّثورة في األرياف، تأسيس اجلمعّية الوطنّية، إعالن وثيقة حقوق اإلنسان واملواطن، الّدستور املدنّي لرجال الّدين  -
تنظيم فرنسا من جديد ودستور 1791  -

قيام اجلمهورّية الفرنسّية األولى وإلغاء امللكّية  -
األحزاب الّسياسّية، اليعاقبة واجليروند  -

الّتنّكر للّثورة وقيام حكومة اإلدارة  -
ظهور نابليون والعوامل الّتي ساعدته لالستيالء على احلكم  -

عهد القنصلّية واالنتصارات األولى  -
تتويج نابليون إمبراطوًرا وهزمية احلكومات األوروبّية  -

إصالحات نابليون الّتشريعّية واإلدارّية والّدينّية والّثقافّية  -
العوامل الّتي أّدت إلى جتّدد احللف األوروبّي ضّد نابليون  -

احلصار القاّرّي وتأّزم العالقات مع بريطانيا  -
احلملة على روسيا وفشلها  -

العوامل الّتي أّدت إلى سقوط نابليون  -
املشاكل الّتي ظهرت بعد سقوط نابليون  -

مؤمتر ڤيّنا، ظروف انعقاده وأهّم قراراته  -
تكوين األحالف، احللف املقّدس واحللف الّرباعّي  -

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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تاريخ الواليات املّتحدة األمريكّية
اكتشاف أمريكا وتأسيس املجتمع اجلديد أ. 

الّتوّسع االستعمارّي لشعوب أوروبا في القرنني الّسابع عشر والّثامن عشر  -
الهجرة األوروبّية إلى القاّرة األمريكّية وقيام املستوطنات األولى  -

العالقات بني املستوطنني اجلدد والّسّكان احملّلّيني  -

حرب االستقالل األمريكّية ب. 
بداية الّنزاع بني املستعمرات األمريكّية وإجنلترا  -

القوانني اجلائرة الّتي فرضتها بريطانيا على املستعمرات، وموقف املستوطنني منها  -
تأّزم الّنزاع الّدستورّي  -

اندالع احلرب ومجراها  -

احلرب األهلّية وإلغاء الّرّق جـ. 
فترة الّشعور الّطّيب وتصريح مونرو حول سياسة الواليات املّتحدة اخلارجّية  -

الفروق بني الّشمال واجلنوب من الّناحية االجتماعّية واالقتصادّية  -
مشكلة الّرّق في الواليات املّتحدة ودورها في الّنزاع  -

نشوب احلرب األهلّية ومجراها  -
نتائج احلرب االجتماعّية والّسياسّية  -

الواليات املّتحدة في فترة ما بني احلربني العاملّيتني د. 
الواليات املّتحدة بني احلربني  -

دخول الواليات املّتحدة احلرب العاملّية الّثانية  -


