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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.

تاريخ اإلسالم منذ فترة النبّي محّمد )صّلى اهلل عليه وسّلم( وحّتى نهاية الدولة األموّية املوضوع األّول:  
)العرب في اجلاهلية واإلسالم حّتى نهاية الدولة األموّية(   

النبّي محّمد )صّلى اهلل عليه وسّلم( والدعوة اإلسالمية:  .1
مراحل الدعوة اإلسالمية ومقاومة قريش للدعوة اإلسالمية: ب.   

الدعوة السّرية - "دعوة األفراد"، الدعوة العلنية، أسباب وأساليب مقاومة قريش للدعوة.  -   

هجرة النبّي )صّلى اهلل عليه وسّلم(، من مّكة إلى يثرب، ونشوء الدولة اإلسالمية:  .2 
املواجهة العسكرية بني املسلمني واملشركني:  ب.   

غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة اخلندق، فتح مّكة.  -   

اخللفاء الراشدون )رضي اهلل عنهم(:  .3
اخلليفة عثمان بن عّفان )رضي اهلل عنه( 644-656م: ت.   

جمع القرآن الكرمي، الفتنة األولى ومقتل اخلليفة عثمان بن عّفان، )رضي اهلل عنه(:    -   
أسباب الفتنة، أحداث الفتنة، نتائج الفتنة.    

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

مقتل اخلليفة علي بن أبي طالب )رضي اهلل عنه(.     

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

ظروف وصول معاوية بن أبي سفيان للخالفة، توطيد اخلليفة معاوية احلكم األموي، وأعماله اإلدارية.  -   
الساللة املروانية 683-750م: ب.   

اخلليفة مروان بن احلكم ومؤمتر اجلابية.   -   
اخلليفة عبد امللك بن مروان:  أعماله الداخلية وتثبيته حلكم بني أمية.     -   

ضعف الدولة األموية وسقوطها: ت.   
عوامل الضعف واالنحطاط: العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية.   -   

             /يتبع في الصفحة التالية/
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مبنى احلكم واإلدارة واملجتمع في الدولة اإلسالمية في العصور الوسطى  املوضوع الثاني:  

اخلالفة ومكانتها في الدولة اإلسالمية:  .1
معنى املصطلح "خالفة" - تعريف املاوردي وابن خلدون. أ.   

نشوء اخلالفة. ب.   
طرق تعيني اخلليفة: االنتخاب االستشاري، طريقة "العهد"، الشورى، البيعة، التوريث.  ت.   

رأي الفرق الدينية في اخلالفة: )أهل السّنة، الشيعة، اخلوارج(. ث.   
ممّيزات اخلالفة اإلسالمية في عصورها املختلفة:  الراشدي واألموي والعّباسي. جـ.   

اجلهاز اإلداري في الدولة اإلسالمية:  .2
احلجابة:  .2  

معنى مصطلح "احلجابة"، ظروف نشأة احلجابة. أ.    
مراحل تطّورها من حيث صفات احلاجب ومهاّمه. ب.    

الدواوين:  .3  
معنى مصطلح "الديوان". أ.    

ظروف نشأة الدواوين. ب.    
تطّور الدواوين في العهدين األموّي والعّباسّي. ت.    

القضاء في اإلسالم:  .3
تطّور القضاء في اإلسالم منذ عهد الرسول محّمد )صّلى اهلل عليه وسّلم( وحّتى أواخر العهد العّباسي. أ.   

قاضي احملاكم اجلنائية - "قاضي املظالم".  - ت.   

مراحل تكّون املجتمع اإلسالمي وتطّوره:  .5
فئات املجتمع اإلسالمي وتوزيعها الطبقّي:  أ.   

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

املوالي: ب.   
تعريف "املوالي"، والتغّير الذي طرأ على مكانتهم:  االجتماعية والسياسية في الدولة اإلسالمية   -   

في عصورها املختلفة.    
 

املوضوع الثالث:  تاريخ الشرق األوسط في العصر احلديث

املجابهة بني اإلمبراطورية العثمانية ودول أوروبا - املسألة الشرقية:  .1
"املسألة الشرقية" - ماهّيتها ومواقف الدول األوروبية:  روسيا، بريطانيا، فرنسا. أ.   

أزمات وأحداث هاّمة في "املسألة الشرقية": ب.   
حملة إبراهيم باشا على سوريا:  إثارتها للمسألة الشرقية.  -   

حرب القرم:  أسباب، مواقف الدول األوروبية، نتائج.   -   
احلرب الروسية - العثمانية 1877م:  أسباب، مواقف الدول، والنتائج من خالل مؤمتر برلني 1878م،    -   

والتحّول في موقف بريطانيا.              /يتبع في الصفحة التالية/  
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محّمد علي وإصالحاته في مصر:  .2
ظروف وصول محّمد علي إلى احلكم في مصر، وتثبيت حكمه فيها. أ.   

حمالت محّمد علي العسكرية، وأهدافها في شبه اجلزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا )انظر "املسألة   ب.   
الشرقية"(.  

أعمال محّمد علي وممّيزاتها. ت.   

السلطان العثماني عبد احلميد الثاني:  .3
انقالب "تركيا الفتاة": أسباب ونتائج، واألبعاد السياسية. جـ.   

مناذج من النضال في سبيل االستقالل في البالد العربية:  .6
سوريا في فترة ما بني احلربني العامليتني: 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.   -   

ثورة 23 يوليو 1952م في مصر:  .7
ثورة الضّباط األحرار، أسباب الثورة وأهدافها وإجنازاتها.  -  

قضية فلسطني - االنتداب البريطاني على فلسطني:  .8
فرض االنتداب البريطاني على فلسطني، العالقات العربية - اليهودية في ظّل االنتداب، سياسة بريطانيا في   
فلسطني جتاه العرب واليهود، احلركة الوطنية والقومية العربية في فلسطني، ثورة عام 1936م في فلسطني،   

قرار التقسيم عام 1947م وحرب عام 1948م.  
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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:  ترد الفصول حسب تسلسلها في املنهاج التعليمي.

املوضوع الرابع:  تاريخ الشعب اإلسرائيلي احلديث حّتى قيام الدولة 
التّيارات الفكرية الوحدوية في القرن التاسع عشر: الفصل الثاني: 

احلركات الالسامية وانتشارها في أوروبا.  -  
احلركة الصهيونية واالستيطان: الفصل الثالث: 

احلركة الصهيونية كرّد فعل على احلركة الالسامية.  -  
احلركة الصهيونية في طور التنظيم والتطبيق )املؤمترات، اللجان، النشاط السياسي خالل احلرب    -  

العاملية األولى ووعد بلفور، التبّرعات، الهجرتان: األولى والثانية(.  
حركة االستيطان:  الهجرة اخلامسة.   -  

الشعب اليهودي خالل احلرب العاملية الثانية والكارثة: الفصل اخلامس: 
موقف احلركة النازية في أوروبا من اليهود.  -  

الكارثة وأثرها في حياة الشعب اليهودي )تنظيم املقاومة داخل أملانيا وخارجها(.  -  
قيام دولة إسرائيل: الفصل السادس: 

معارضة العرب لالستيطان اليهودي في فلسطني وموقف حكومة االنتداب.  -  
املوقف الدولي من النزاع بني العرب واليهود في فلسطني.  -  

املوضوع اخلامس:  تاريخ القرن العشرين-  تغييرات وتطّورات     
الفترة ما بني 1871-1914 من توازن القوى إلى حرب شاملة: الفصل الثاني: 

عوامل نشوب احلرب العاملية األولى.   -  
احلرب العاملية األولى وتسويات ما بعد احلرب: الفصل الثالث: 

خطوط أساسية في سير احلرب العاملية األولى.  -  
ما بني احلربني العامليتني: أزمة الدميقراطية وظهور األنظمة التوتاليتارية: الفصل الرابع: 

ضعف األنظمة الدميقراطية بعد احلرب العاملية األولى.  -  
أملانيا بني احلربني العامليتني: جمهورية ڤامير وصعود النازية.  -  

عصبة األمم ومبدأ األمن اجلماعي بني النظرية والتطبيق.  -  

            /يتبع في الصفحة التالية/
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احلرب العاملية الثانية - مفهوم احلرب الشاملة: الفصل اخلامس: 
سير احلرب في جبهات القتال املختلفة.  -  

حروب القرن العشرين:  تأثير العامل التكنولوجي ومفهوم احلرب الشاملة.  -  
جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية: الفصل السادس: 

أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية:  تعاظم قّوة االّتاد السوڤياتي وبداية االستقطاب بني الشرق    -  
والغرب.  

بوادر احلرب الباردة ومظاهرها األولى.  -  


