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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
الدعوة الفاطمية وقيام الدولة الفاطمية  -

اخللفاء الفاطميون  -
عهد احلاكم بأمر اهلل  -

سقوط الدولة الفاطمية  -
مظاهر الرقّي في العصر الفاطمي   -

العهد املعني
األمير قرقماز والعثمانيون  -

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 والعثمانيني  -
سقوط فخر الدين الكبير  -

مآثر فخر الدين الكبير  -
سقوط الدولة املعنية  -

تاريخ العرب في اجلاهلية واإلسالم حّتى سقوط الدولة األموّية
ظهور اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية

نزول الوحي وبدء النبّوة  -
ماهّية الدعوة وموقف قريش منها  -

الهجرة إلى احلبشة  -
الهجرة إلى يثرب وعهد األّمة  -

غزوات الرسول )صّلى اهلل عليه وسّلم(  -
فتح مّكة وهيمنة اإلسالم /يتبع في الصفحة التالية/- 
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عصر اخلالفة الراشدية
الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي  -

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

عصر الدولة األموّية 
معاوية وتأسيس الدولة األموية  -

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

فتح األندلس  -
شخصية عمر بن عبد العزيز وسياسته  -
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التاريخ، وحدة تعليمية واحدة، 25102

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

الوحدة الثانية
تاريخ الشرق األوسط في العصر احلديث

محاوالت اإلصالح في الدولة العثمانية
عهد التنظيمات:  خّط الشريف كلخانه وخّط الشريف همايون  -

العثمانيون اجلدد واإلصالحات الدستورية  -
محّمد علي باشا وإصالحاته  -

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

قناة السويس واالحتالل البريطاني ملصر  -
العالقات العثمانية - األملانية  -

اندالع احلرب العاملية األولى، واالّتفاقيات اخلاّصة بالشرق األوسط  -

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

الثورة الكمالية وقيام تركيا احلديثة  -
مصر في ظّل الصراع احلزبي منذ الدستور وحّتى نشوب احلرب العاملية الثانية  -

مراحل انحسار االستعمار عن بلدان الشرق األوسط
التغييرات التي طرأت على خريطة الشرق األوسط بعد احلرب العاملية الثانية  -

النفوذ األجنبي في إيران ومشكلة النفط  -
ظاهرة االنقالبات العسكرية  -

السياسة الناصرية  -

 
/يتبع في الصفحة التالية/            
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تاريخ القرن العشرين
املدخل التاريخي

اجلبهات الرئيسية للحرب العاملية األولى ونتائج القتال  -
انهيار اإلمبراطوريات متعّددة القوميات وانحاللها  -

معاهدات الصلح  -
إنشاء عصبة األمم  -

فترة ما بني احلربني العامليتني:  أزمة الدميقراطية ونشوء األنظمة التوتاليتارية
بلورة الدول القومية اجلديدة ومشاكل املجتمع واألقّليات  -

الفاشستية وماهّيتها، الفكر الفاشي كحركة جماهيرية  -
العالقات الدولية في سنوات الثالثني: انهيار النظام الدولي، ضعف سياسة األمن اجلماعي، عدم االستقرار   -

في كّل من اليابان وإيطاليا وأملانيا.  األزمات: أزمة احلبشة، أزمة منشوريا، احلرب األهلية في إسبانيا  
سياسة الواليات املّتحدة في فترة ما بني احلربني، األزمة االقتصادية واملشروع اجلديد  -

احلرب العاملية الثانية ونتائجها
شمولية احلرب  -

العالم عام 1945، نشوء هيئة األمم املّتحدة، دمار أوروبا ألوروبا، التقسيم السياسي ألوروبا  -
إعادة بناء أوروبا ومشروع مارشال  -
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التاريخ، وحدتان تعليميتان، 501201

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

الوحدة الثالثة
 تاريخ الشعب اإلسرائيلي في العصر احلديث، حّتى قيام دولة إسرائيل

الالسامية وأوضاع اجلاليات اليهودية في الدول املختلفة  -
نشوء الصهيونية ومبّشروها األوائل في غرب أوروبا  -

هرتسل وعصره  -
الهجرة الثانية  -

االنتداب في فترة بني احلربني العامليتني  -
يهود أوروبا بعد تسّلم النازيني احلكم - الكارثة  -

تدّخل األمم املّتحدة ومشروع التقسيم  -

تاريخ الدروز في العصر احلاضر
العهد الشهابي

النزاع القيسي - اليمني، "عني دارا"  -
األمير بشير الشهابي الثاني  -

بالد الشام حتت احلكم املصري  -
ثورة الفاّلحني في كسروان  -

فتنة عام 1860 ونظام املتصّرفية  -

الدروز في سوريا
عالقات الدروز في حوران واحلكومة العثمانية  -

االنتداب الفرنسي على سوريا وقيام حكومة جبل الدروز  -
الثورة على االنتداب الفرنسي  -

احلركة الشعبية  -
الدروز واالنقالبات العسكرية  -

الدروز في لبنان
قيام لبنان الكبير واالنتداب الفرنسي  -

لبنان في عهد االستقالل  -
الدروز في حياة الدولة اللبنانية  -

التنظيم السياسي والديني واالجتماعي للطائفة الدرزية في لبنان  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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الوحدة الرابعة
تاريخ أوروبا منذ الثورة الفرنسية وحّتى ربيع الشعوب سنة 1848

أسباب الثورة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية  -
انعقاد مجلس طبقات األّمة وبداية النزاع  -

اإلجنازات األولى للثورة: سقوط الباستيل، الثورة في األرياف، تأسيس اجلمعية الوطنية، إعالن وثيقة حقوق اإلنسان   -
واملواطن، الدستور املدني لرجال الدين 

عهد اإلرهاب ودستور سنة 1793  -
سقوط روبسبير   -

ظهور نابليون والعوامل التي ساعدته لالستيالء على احلكم  -
تتويج نابليون إمبراطوًرا، وهزمية احلكومات األوروبية  -

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

العوامل التي أّدت إلى سقوط نابليون  -
مؤمتر ڤيّنا:  ظروف انعقاده وأهّم قراراته  -

الثورة الصناعية: مظاهرها ونتائجها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية  -

تاريخ الواليات املّتحدة األمريكية
اكتشاف أمريكا وتأسيس املجتمع اجلديد  

أنواع املستعمرات التي قامت في القاّرة األمريكية  -
نظام احلكم ونوعية العالقة مع الدولة األّم   -

حرب االستقالل األمريكية
تأّزم النزاع الدستوري  -

اندالع احلرب ومجراها  -
إعالن وثيقة االستقالل وشرح مضمونها  -

احلرب األهلية وإلغاء الرّق
فترة الشعور الطّيب وتصريح مونرو حول سياسة الواليات املّتحدة اخلارجية  -

الفروق بني الشمال واجلنوب من الناحيتني: االجتماعية واالقتصادية  -
مشكلة الرّق في الواليات املّتحدة ودورها في النزاع  -

نشوب احلرب األهلية ومجراها  -
                

الواليات املّتحدة في فترة ما بني احلربني العامليتني
سياسة الواليات املّتحدة األمريكية في احلرب العاملية األولى  -

دخول الواليات املّتحدة احلرب العاملية األولى  -
نقاط ويلسون الـ 14  -


