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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
أركان اإلسالم واإلميان: أ.   

أركان اإلسالم: الشهادتان، الصالة، صوم رمضان، الزكاة، احلّج للبيت احلرام.  -   
أركان اإلميان:  اإلميان باهلل وبكتبه ورسله ومالئكته والقضاء والقدر واليوم اآلخر.  -   

مراحل الدعوة اإلسالمية ومقاومة قريش للدعوة اإلسالمية: ب.   
الدعوة السّرية - "دعوة األفراد"، الدعوة العلنية، أسباب وأساليب مقاومة قريش للدعوة.  -   

اخللفاء الراشدون )رضي اهلل عنهم(:  .3 
اخلليفة عمر بن اخلّطاب )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.  -   

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 عمر بن عبد العزيز )رضي اهلل عنه( وممّيزات خالفته:  زهده وورعه.  -   
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:  
)نظام السلطة واملجتمع في الدولة اإلسالمية(   

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.   

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
مصادر التشريع: القرآن الكرمي، السّنة النبوّية، اإلجماع، القياس، االجتهاد. ب.   

املذاهب األربعة: املالكي، احلنفي، الشافعي، احلنبلي.   
قاضي احملاكم اجلنائية - "قاضي املظالم".  - ت.   

املسؤول عن األسواق - "احملتسب".  -   

النظام املالي في الدولة اإلسالمية:  .4
ظروف نشأة بيت املال. أ.   

مدخوالت بيت املال: الزكاة، اخلراج، الفيء، الغنائم، اجلزية، املكوس. ب.   
وظيفة وأهّمية بيت املال في املجتمع والدولة اإلسالمية. ت.   

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

مناذج من املدن اإلسالمية: بغداد. ت.   

            /يتبع في الصفحة التالية/
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املوضوع الثالث:  تاريخ الشرق األوسط في العصر احلديث
)الشرق األوسط في العصر احلديث(   

السلطان العثماني عبد احلميد الثاني:  .3
أ.  ظروف وصوله للحكم.  

أعمال السلطان عبد احلميد الثاني الداخلية وطابعها. ب.   
فكرة "اجلامعة اإلسالمية" وماهّيتها. ت.   

السياسة اخلارجية في عهده: التقارب األملاني - العثماني. ث.   
انقالب "تركيا الفتاة": أسباب ونتائج، واألبعاد السياسية. جـ.   

الشرق األوسط إّبان احلرب العاملية األولى:  .4
دخول اإلمبراطورية العثمانية احلرب العاملية األولى: أسباب ونتائج. أ.   

موقف العرب من احلرب العاملية األولى ومراسالت حسني - مكماهون. ب.   
الثورة العربية الكبرى 1916م: أسباب ونتائج. ت.   

البالد العربية خالل احلرب العاملية األولى وبعدها حّتى عام 1921م:  .5
االّتفاقيات اخلاّصة بالبالد العربية: مراسالت حسني - مكماهون، اّتفاقية سايكس - بيكو، وعد بلفور. أ.   

املؤمترات وتسويات الصلح اخلاّصة باألقطار العربية بعد احلرب العاملية األولى: ب.   
العرب في مؤمتر الصلح في باريس 1919م، مؤمتر سان - رميو 1920م:  ظروف وقرارات،   

مؤمتر القاهرة 1921م: ظروف وقرارات.   

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 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 القرن العشرين-  تغييرات وتطّورات     
احلرب العاملية األولى وتسويات ما بعد احلرب: الفصل الثالث: 

خطوط أساسية في سير احلرب العاملية األولى.  -  
تسويات السالم بعد احلرب العاملية األولى.  -  

ما بني احلربني العامليتني: أزمة الدميقراطية وظهور األنظمة التوتاليتارية: الفصل الرابع: 
ضعف األنظمة الدميقراطية بعد احلرب العاملية األولى.  -  

صعود الفاشية في إيطاليا.  -  
أملانيا بني احلربني العامليتني: جمهورية ڤامير وصعود النازية.  -  

عصبة األمم ومبدأ األمن اجلماعي بني النظرية والتطبيق.  -  
الطريق نحو احلرب العاملية الثانية.  -  

جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية: الفصل السادس: 
تطّور الواليات املّتحدة واالّتاد السوڤياتي بعد احلرب العاملية الثانية.  -  

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

بوادر احلرب الباردة ومظاهرها األولى.  -  

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

محاوالت االندماج في املجتمعات األوروبية ومداها.  -  
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 والهجرات: الثالثة والرابعة واخلامسة.  -  
االنتداب البريطاني على فلسطني بني احلربني العامليتني والتنظيم اليهودي السياسي والعسكري    -  

واالقتصادي في فلسطني من بداية االنتداب البريطاني وحّتى سنة 1939.  
قيام دولة إسرائيل: الفصل السادس: 

املوقف الدولي من النزاع بني العرب واليهود في فلسطني.  -  
قرار التقسيم وموقف األطراف املتنازعة منه.  -  
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التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 911561
الوحدة الثانية

)إلزامية للممتَحنني مبستوى 5 وحدات تعليمية فقط(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

مالحظة:  ترد الفصول حسب تسلسلها في املنهاج التعليمي.

املوضوع السادس:  الدولة العّباسية واحلضارة العربية اإلسالمية
الدعوة وتأسيس الدولة العّباسية: الدعوة العّباسية السّرية والعلنية، تأسيس الدولة العّباسية،  الفصل األّول: 

املؤّثرات التركية في الدولة العّباسية ونتائجها، بناء سامّراء.    
شخصية وأعمال اخلليفة في الدولة العّباسية:  املعتصم، املتوّكل. الفصل الثاني: 

تعّدد الفرق في الدولة العّباسية:  املرجئة، القدرية، جماعة إخوان الصفا. الفصل الثالث: 
احلضارة اإلسالمية في العصر العّباسي:  تشييد املدارس واملستشفيات واملكتبات، العلوم الدينية   الفصل السابع: 

واللغوية واآلداب والفلسفة، أشهر العلماء والفالسفة: البخاري، الفارابي، الغزالي، الكندي، إخوان     
الصفا، ابن سينا، البيروني.   

املوضوع السابع:  القرون الوسطى )الكنيسة الكاثوليكية، اإلقطاع، احلروب الصليبية(
التغّير في النظام االقتصادي وظهور نظام اإلقطاع: الفصل الثاني: 

األحوال االقتصادية واالجتماعية في أوروبا عشية ظهور نظام اإلقطاع، ظهور نظام اإلقطاع، خصائص     
نظام اإلقطاع.   

احلروب الصليبية واملواجهة احلربية بني الشرق والغرب: الفصل الثالث: 
أهداف احلروب الصليبية، الوضع في الشرق عشية احلروب الصليبية، احلملة الصليبية األولى وقيام     

اململكة الالتينية، يقظة العالم اإلسالمي )عماد الدين وصالح الدين( وانهيار اململكة الصليبية.    

املوضوع الثامن: تاريخ القرون الوسطى
أوروبا في القرون الوسطى: دولة الفرجنة وإجنازات شارملان، الصراع بني السلطة الزمنية والسلطة الدينية.   الفصل األّول: 

احلروب الصليبية: احلمالت الصليبية )األولى والثانية(، اململكة الصليبية األولى، نتائج احلروب    الفصل الثاني: 
الصليبية.  
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التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 911571
الوحدة الثالثة

)إلزامية للممتَحنني مبستوى 5 وحدات تعليمية فقط(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

مالحظة:  ترد املواضيع التالية حسب تسلسلها في ملحق املواضيع التي تقّرر إبقاؤها ضمن املنهاج التعليمي.

أوروبا في القرنني السابع عشر والثامن عشر
التطّورات البرملانية في بريطانيا: الفصل األّول: 

الصراع بني آل ستيوارت والبرملان.  -  
جمهورية كرومويل.  -  

الثورة املجيدة.  -  
احلركة العقلية في غرب أوروبا: الفصل الثالث: 

احلركة العقلية واالقتصاد:  آدم سميث.  -   
الثورة الفرنسية: الفصل الرابع: 

عوامل نشوب الثورة الفرنسية.  -  
مراحل الثورة الفرنسية - القيادات في كّل مرحلة:  -  

املرحلة األولى )تشرين األّول 1789 - أيلول 1791(   
املرحلة الثانية )أيلول1791-أيلول 1792(   

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

ماهّية حكم نابليون وتطّوره.  -  
مرحلة االنتصار حّتى 1808.  -  

احلصار االقتصادي )احلصار القاّرّي(، احلملة على روسيا وحرب الشعوب.  -  
أوروبا بني التقّدم والرجعية: الفصل الثالث:   

الصراع بني القوى التقّدمية )الليبرالية والقومية( والرجعية )النبالء والكنيسة(، مناذج لبعض    -  
دول وزعماء: مترنيخ.   

الفصل السادس:   ظهور احلركات الوطنية:
الوحدة األملانية.  -  

السلم املسّلح: الفصل السابع:   
ازدياد النشاط االجتماعي.  -  

تكّون األحالف.  -  

/يتبع في الصفحة التالية/
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مالحظة:  ترد الفصول التالية حسب تسلسلها في املنهاج التعليمي.

املوضوع التاسع:  دول الشرق األوسط من القرن الثالث عشر وحّتى أوائل القرن التاسع عشر
األتراك في األناضول وانتشارهم غرًبا وشرًقا.  - الفصل األّول: 

احتالل القسطنطينية عام 1453 والتوّسع غرًبا.  -  
القوى احملّلية في األقطار العربية حتت احلكم العثماني: الفصل الثالث: 

األمير فخر الدين ومحاولة االنفصال عن اإلمبراطورية العثمانية.  -  
ظاهر العمر وعالقته بالسلطة املركزية.  -  

حملة نابليون على مصر  والشرق.   - الفصل الرابع: 
 

املوضوع العاشر:   الثورة الفرنسية:
مالحظة:  يرد موضوع "الثورة الفرنسية" حسب املاّدة املطلوبة من كتاب "الثورة الفرنسية". 

مقـّدمــة:  عرض أّولي لألحداث واملشاكل التي في مركز املوضوع: الفصل األّول: 
اخللفية واألسباب لقيام الثورة )1788-1787(.  -  

الثورة الفرنسية حّتى سقوط امللكية )1792-1789(.  -  
أسباب اندالع الثورة: الفصل الثاني: 

التفسير املثالي: كنت،  فيخته.   -  
التفسير املعاصر:  ليفبر.  -  

توّجهات مختلفة جتاه شخصيات مركزية في الثورة: الفصل الثالث: 
روبسبير، األب سييس.   

املوضوع احلادي عشر:   الواليات املّتحدة األمريكية
مقّدمة - عرض أّولي لتاريخ الواليات املّتحدة: الفصل األّول: 

حرب االستقالل األمريكية وتأسيس الواليات املّتحدة.  -  
تبلور سياسة الواليات املّتحدة وتوّسعها اإلقليمي.  -  
الواليات املّتحدة في فترة ما بني احلربني العامليتني.  -  

الواليات املّتحدة بعد احلرب العاملية الثانية وحّتى نهاية الستينات.   -  
تبلور أّمة:  الفصل الثاني: 

تطّور نظام دميقراطي مركزي في الواليات املّتحدة مع إجراء موازنة بني عناصر مختلفة في الدولة.  -  
الفصل الثالث: 

مركزية إزاء المركزية في احلكم.  -  

/يتبع في الصفحة التالية/
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املوضوع الثاني عشر:  احلّرية واملساواة
مالحظة:  يرد موضوع "احلّرية واملساواة" حسب املاّدة املطلوبة من كتاب "احلّرية واملساواة".

احلّرية واملساواة خالل الثورة الفرنسية:  الفصل الثاني: 
بشرى عام 1789 وجتربتها أثناء الثورة.  -  

احلّرية تفهم على أّنها حقوق الفرد املضمونة بواسطة سياسة الشعب في دولة القانون.  -  
املساواة أمام القانون كركيزة أساسية للدولة الليبرالية املعاصرة )وازن، كوندرسيه(.  -  

من حّرية الفرد إلى "طغيان احلّرية" )روبسبير(.  -  
من "املساواة أمام القانون" إلى "املساواة في امللكية" )بابيف(.  -  

احلّرية واملساواة في جتربة الواقع خالل القرن العشرين: الفصل الرابع: 
النهج الدميقراطي على غرار نظام الواليات املّتحدة األمريكية:  

مقّدمة: األزمة االقتصادية الكبرى سنة 1929.  -  
اضمحالل الليبرالية االقتصادية واالنتقال إلى تخطيط اجتماعي وإلى دولة الرفاهية.  -  

احلّرية واملساواة في دولة الرفاهية.  -  
املشاكل: حّرية الفرد إزاء توسيع صالحية الدولة وإزاء قّوة األجهزة التنفيذية والفّنيني   -  

)טכנוקרטים(.   
املنجزات:  مجتمع الرخاء، تقّدم املساواة مع استمرار تواجد الثغرات، قّوة الرأي العاّم وهيئات    -  

مختلفة للدفاع عن حقوق الفرد القائمة في املبنى الدميقراطي.   
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التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 911581
الوحدة الرابعة

)إلزامية للممتَحنني مبستوى 5 وحدات تعليمية فقط(

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

مالحظة:  ترد الفصول حسب تسلسلها في املنهاج التعليمي.

املوضوع الثالث عشر:  القومية العربية، التّيارات الفكرية وعوامل الوحدة واالنفصال
نشأة القومية العربية واجّتاهاتها حّتى احلرب العاملية األولى: الفصل األّول: 

النهضة األدبية والنهضة الفكرية في العالم العربي خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر.  -  
الدعوة لإلصالح في اإلسالم وأثرها.  -  

املؤّثرات الفكرية العربية.  -  
سياسة التتريك وأثرها بني املثّقفني العرب.  -  

احلركات الوطنية ومفاهيمها القومية: احلزب القومي السوري، احلزب الفرعوني، املارونية.   -  
أهداف القومية العربية في هذه الفترة بني االنفصال عن تركيا واملطالبة باحلقوق: الفصل الثاني: 

التنظيمات األولى بني العرب: جمعية اإلخاء العربي - العثماني، جمعية املنتدى األدبي،     -  
حزب الالمركزية اإلدارية العثمانية.   

القومية العربية وأهدافها بني احلربني العامليتني: الدعوة للوحدة بني الشعوب العربية، الدعوة    -  
لالستقالل.   

القومية العربية بعد احلرب العاملية الثانية: الفصل الثالث: 
املفاهيم القومية احلديثة: الناصرية، حزب البعث.  -  

املوضوع الرابع عشر:   احلركة الصهيونية، نشأتها وتطّورها:
اجلذور التاريخية للحركة الصهيونية: الفصل األّول: 

الالسامية في أوروبا وقضية اليهود، ردود فعل وحلول لقضية اليهود، مبّشرو الصهيونية في القرن    -  
التاسع عشر، املنّظمات الصهيونية وبداية الهجرة الصهيونية.   
هرتسل وعصره )1891-1904( - الصهيونية السياسية:   الفصل الثاني: 

دولة اليهود، املؤمتر الصهيوني األّول ونتائجه، مساعي هرتسل السياسية، أزمة أوغندا واملؤمتر    -  
الصهيوني السادس، موت هرتسل.   

احلركة الصهيونية خالل احلرب العاملية األولى وحّتى حتقيق االستقالل: الفصل اخلامس:   
وعد بلفور.  -  

الصهيونية ومؤمتر الصلح في باريس وإقرار االنتداب.  -  
الصهيونية واالنتداب اإلجنليزي.  -  

الصهيونية وتطوير البالد في فترة ما بني احلربني.   -  
                                                     /يتبع في الصفحة التالية/
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املوضوع اخلامس عشر:  االستعمار خالل القرن التاسع عشر وحّتى ُبعيد احلرب العاملية الثانية
االستعمار احلديث في أفريقيا: الفصل الثالث: 

االستعمار في أفريقيا في بداية القرن التاسع عشر، التغيير الهائل في أواخر القرن التاسع عشر.  -  
االستعمار البلجيكي - الكونغو.  -  

االستعمار البريطاني: في غرب أفريقيا وجنوبها ووسطها، اّتاد جنوب أفريقيا - حرب البوير،  -  
اّتاد وسط أفريقيا، نظام بريطانيا في حكم مستعمراتها - الدومينون.   

االستعمار في الشرق األقصى: الفصل الرابع: 
االستعمار الفرنسي في الهند الصينية.  -  

االستعمار الهولندي في جزر الهند الغربية.  -  
التنافس االستعماري على كوريا وعلى الصني.  -  

االستعمار في احمليط الهادي.   -  
االستعمار بعد احلرب العاملية الثانية - انحسار االستعمار عن الشرق األقصى: الفصل الثامن: 

استقالل أندونيسيا - أحمد سوكارنو.  -  

استقالل الهند الصينية - حرب ڤيتنام.  -  


