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קיץ תשע"ב  /صيف 2012

التاريخ

للمدارس العربية
تاريخ العرب والشرق األوسط ،وحدة تعليمية واحدة913431 ،
(إلزامية)
انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
مالحظة :يعتمد التركيز التالي على المنهاج التعليمي الجديد ،طبعة معدّ لة ومختصرة ،القدس .2007

محمد ﷺ وح ّتى نهاية الدولة األمو ّية
املوضوع ّ
النبي ّ
األول :مواضيع مختارة من تاريخ اإلسالم منذ فترة ّ
محمد ﷺ ،والدعوة اإلسالمية:
.1
النبي ّ
ّ
أ .أركان اإلسالم وأركان اإليمان:
الحج لبيت اهلل الحرام.
		
 أركان اإلسالم :الشهادتان ،الصالة ،صوم رمضان ،الزكاةّ ، أركان اإليمان :اإليمان باهلل وبكتبه ورسله ومالئكته والقضاء والقدر واليوم اآلخر.		
ب .مراحل الدعوة اإلسالمية ،ومقاومة قريش لها:
الدعوة الس ّرية (دعوة األفراد) ،الدعوة العلنية ،أسباب وأساليب مقاومة قريش للدعوة.
النبي ﷺ من ّ
مكة إلى يثرب ونشوء الدولة اإلسالم ّية:
 .2هجرة ّ
ب .المواجهة العسكرية بين المسلمين والمشركين:
غزوة بدر ،غزوة ُأحد ،غزوة الخندق ،فتح ّ
مكة.
		
.3

الخلفاء الراشدون (رضي اهلل عنهم):
أ .الخليفة أبو بكر الصدّ يق (رضي اهلل عنه)  634-632م:
وصوله للخالفة ،حروب الر ّدة (أسباب ونتائج).
ت .الخليفة عثمان بن ع ّفان (رضي اهلل عنه)  656-644م:
جمع القرآن الكريم ،الفتنة األولى ومقتل الخليفة عثمان بن ع ّفان (رضي اهلل عنه) ،أسباب الفتنة وأحداثها
ونتائجها.

.4

الدولة اإلسالمية في عهد بني أم ّية  750-661م:
أ .خالفة معاوية بن أبي سفيان:
األموي ،أعماله اإلدارية.
ظروف وصوله للخالفة ،توطيده للحكم
ّ
ب .الساللة المروانية  750-683م:
 الخليفة عبد الملك بن مروان :أعماله الداخلية ،وتثبيته لحكم بني أم ّية. الخليفة عمر بن عبد العزيز ومم ّيزات خالفته :زهده وورعه.ت .ضعف الدولة األمو ّية وسقوطها:
عوامل الضعف واالنحطاط؛ العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية.

											

/يتبع في الصفحة التالية/
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الموضوع الثاني :مبنى الحكم واإلدارة والمجتمع في الدولة اإلسالمية في العصور الوسطى

 .2الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمية:
 .1الوزارة:
كمؤسسة.
أ .الوزارة :ظروف نشأتها
		
ّ
ب .أنواع الوزارة :وزارة التنفيذ :شروط تعيين وزير التنفيذ وصالح ّياته.
		
وزارة التفويض :شروط تعيين وزير التفويض وصالح ّياته.
		
 .2الحجابة:
أ .معنى مصطلح "الحجابة" ،ظروف نشأة الحجابة،
		
ب .مراحل تط ّورها من حيث صفات الحاجب ومها ّمه.
		
 .3الدواوين:
أ .معنى مصطلح "الديوان".
		
ب .ظروف نشأة الدواوين.
		
اسي.
ت .تط ّور الدواوين في العهدين
ّ
األموي والع ّب ّ
 .3القضاء في اإلسالم:
اسي.
أ .تط ّور القضاء في اإلسالم منذ عهد الرسول ّ
محمد ﷺ ،وحتى أواخر العصر الع ّب ّ
ب .مصادر التشريع :القرآن الكريم ،الس ّنة النبوية ،اإلجماع ،القياس ،االجتهاد،
المذاهب األربعة :المالكي ،الحنفي ،الشافعي ،الحنبلي.
ت - .قاضي المحاكم الجنائية  -قاضي المظالم.
 المسؤول عن األسواق  -المحتسب.		
وتطوره:
تكون المجتمع اإلسالمي
ّ
 .5مراحل ّ
ب .الموالي:
 تعريف "الموالي" ،والتغيير الذي طرأ على مكانتهم االجتماعية والسياسية في الدولة اإلسالمية في		
عصورها المختلفة.
		
ّ
الرق في اإلسالم:
ث.
 مصادر ّاإلسالمي ،وأسباب انتشاره.
الرق في المجتمع
ّ
اإلسالمي من ّ
الرق.
 موقف المجتمعّ
 حقوق ّالرق وواجباته.
 طرق تحرير الرقيق..6

المدينة اإلسالمية
أ .دوافع وأهداف إقامة المدينة اإلسالمية.
ب .المم ّيزات والمعالم األساسية للمدينة اإلسالمية:
الحمامات ،البيمارستان ،القطائع ،المقابر.
المسجد ،دار اإلمارة ،السوقّ ،
ت .نماذج من المدن اإلسالمية:
البصرة ،الكوفة وبغداد :أسباب إقامتها ومم ّيزاتها.

											

/يتبع في الصفحة التالية/
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املوضوع الثالث :تاريخ الشرق األوسط في العصر احلديث
 .1المجابهة بين اإلمبراطورية العثمانية ودول أوروبا  -المسألة الشرقية:
أزمات وأحداث ها ّمة في المسألة الشرقية:
ب.
 حملة إبراهيم باشا على سوريا :إثارتها للمسألة الشرقية.		
.2

.3

محمد علي وإصالحاته في مصر:
ّ
محمد علي إلى الحكم في مصر ،وتثبيت حكمه فيها.
أ.
ظروف وصول ّ
محمد علي العسكرية وأهدافها في شبه الجزيرة العربية ،والسودان واليونان ،وسوريا.
ب.
حمالت ّ
محمد علي ومم ّيزاتها.
ت.
أعمال ّ
العثماني عبد الحميد الثاني:
السلطان
ّ
أ .ظروف وصوله للحكم.
ب .أعمال السلطان عبد الحميد الثاني الداخلية وطابعها.
ت .فكرة "الجامعة اإلسالمية" وماه ّيتها.

 .5البالد العربية خالل الحرب العالمية األولى وبعدها ح ّتى عام :1921
اخلاصة في البالد العربية:
أ .االتّفاقيات ّ
مراسالت حسني  -مكماهون ،اتّفاقية سايكس  -بيكو ،وعد بلفور.
الخاصة باألقطار العربية بعد الحرب العالمية األولى:
ب .المؤتمرات وتسويات الصلح
ّ
 العرب في مؤتمر الصلح في باريس عام .1919		
مؤتمر سان  -ريمو عام  :1920ظروف وقرارات.
 مؤتمر القاهرة عام  :1921ظروف وقرارات.		
 .6نماذج من النضال في سبيل االستقالل في البالد العربية:
ب .سوريا في فترة ما بني احلربني العامل ّيتني:
 ظروف فرض االنتداب الفرنسي على سوريا.		
سياسة االنتداب الفرنسي في سوريا.
		
احلركة الوطنية السورية في ّ
ظل االنتداب الفرنسي ح ّتى معاهدة عام .1936
املعاهدة السورية  -الفرنسية عام  :1936ظروف إبرامها وبنودها.
.7

ثورة  23يوليو  1952في مصر:
ثورة الض ّباط األحرار ،أسباب الثورة وأهدافها وإنجازاتها.

.8

قضية فلسطين  -االنتداب البريطاني على فلسطين:
 فرض االنتداب البريطاني على فلسطين. ثورة عام  1936في فلسطين. -قرار التقسيم عام  1947وحرب عام .1948
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التاريخ ،وحدة تعليمية واحدة911551 ،

الوحدة األولى
للممتحنني باملستويني َ 2و  5وحدات تعليمية)
(إلزامية
َ

انتبه!
فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
مالحظة :يعتمد التركيز التالي على المنهاج التعليمي الجديد ،طبعة معدّ لة ومختصرة ،القدس .2007

األول :تاريخ القرن العشرين
الموضوع ّ
					

.1

.3

.4

.5

احلرب العاملية األولى:
الدولي ،توازن القوى ،املسألة القومية وأزمة سراييڤو.
أ .أسباب احلرب العاملية األولى :التوتّر
ّ
ب .مراحل احلرب األساسية :جبهات القتال ،خروج روسيا من احلرب ،دخول الواليات امل ّتحدة احلرب العاملية
األولى ،هزمية دول املركز وانتصار دول الوفاق.
أوروبا بني احلربني العامل ّيتني :1939-1919
أ .عل ّو شأن الدميقراطية في أوروبا في فترة ما بني احلربني العامليتني :أسباب ،أمثلة ،نتائج.
ب .جمهورية ڤامير في أملانيا :ظروف إقامتها ،دستورها ،عوامل فشلها.
ت .النظام النازي في أملانيا :أسباب ظهور النازية ،تثبيت النازية في أملانيا ،مبادئ النازية.
ث .الطريق نحو احلرب العاملية الثانية :حت ّركات هتلر وسياسته العدوانية.
جـ .سياسة الدول األوروبية جتاه عدوانية هتلر :سياسة الترضية واملصاحلة.
احلرب العاملية الثانية:
أ .دول احللفاء ودول احملور ،اجلبهات الغربية ،اجلبهات الشرقية ،جبهة البلقان وشمال أفريقيا.
ب .دخول الواليات امل ّتحدة احلرب العاملية الثانية ،والقتال في الشرق األقصى.
العالم بعد احلرب العاملية الثانية  -احلرب الباردة (ح ّتى أزمة كوبا عام :)1962
أ .االستقطاب واحلرب الباردة وعوامل ظهورها.
		
ث .األزمات السياسية :حصار برلني ،حرب كوريا ،أزمة كوبا.

الموضوع الثاني :تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث ح ّتى الكارثة:
.2

احلركة الصهيونية ومراحل بلورتها:
أ .احلركة الصهيونية وعوامل ظهورها.
ب .القضية اليهودية.
ت .الصهيونية العملية و"ح ّبات صهيون" :مناحم أوسشكني.
ث .الصهيونية الروحانيةَ :أحاد هعام.
جـ .الصهيونية القومية :ليو بنسكر.
حـ .هرتسل والصهيونية السياسية :دولة اليهود ،املؤمتر الصهيوني عام  :1897األهداف والقرارات ،نشاطات
هرتسل ح ّتى وفاته.

					

/يتبع في الصفحة التالية/
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الهجرات واالستيطان الصهيوني في فلسطني:
 الهجرة األولى :أسباب ،مصاعب ،إجنازات. الهجرة الثانية :أسباب ،مصاعب ،إجنازات.العالقات اليهودية  -البريطانية  -الفلسطينية في فلسطني في فترة ما بني احلربني العامليتني:
 الهجرة اخلامسة :أسباب ومم ّيزات. السياسة البريطانية جتاه قضية فلسطني منذ عام  1918وح ّتى عام .1936 الثورة العربية في فلسطني .1939-1936 -جلنة بيل عام  1937والكتاب األبيض عام .1939

الموضوع الثالث:
.1

.2

.3

.4

كارثة الشعب اليهودي بين السنوات 1945-1933

النازية وإبادة اليهود في أوروبا:
أ .األيديولوجية النازية والعداء لليهود.
ب .مظاهر ومراحل االضطهاد النازي لليهود.
ت .قوانني نيرنبرغ.
ث .ليل الب ّلور.
ّ
احلل النهائي:
أ .فكرة ّ
احلل وطرق التطبيق والتنفيذ.

ب .الچيتوات  -مبنى الچيتو واحلياة اليومية.
ر ّد الفعل اليهودي واملقاومة في الچيتوات:
أ .فرق املقاومة داخل الچيتوات (פרטיזנים)ّ ،
املنظمة اليهودية املقاتلة אי"ל.
ب .مت ّرد چيتو وارسو.
نتائج الكارثة وأبعادها

		

קיץ תשע"ב  /صيف 2012
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קיץ תשע"ב  /صيف 2012

الوحدة الثانية
للممتحنين بمستوى  5وحدات تعليمية فقط)
(إلزامية
َ

انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
مالحظة :ترد الفصول حسب تسلسلها في المنهاج التعليمي.

املوضوع السادس :الدولة الع ّباسية واحلضارة العربية اإلسالمية

األول :الدعوة وتأسيس الدولة الع ّباسية :اشتداد المؤ ّثرات الفارسية قي الدولة الع ّباسية وأثرها على الموالي
الفصل ّ
والعرب ،المؤ ّثرات التركية في الدولة الع ّباسية ونتائجها ،بناء سام ّراء.
		
الفصل الثاني :شخصية وأعمال الخليفة في الدولة الع ّباسية :الس ّفاح ،المأمون ،المعتصم.
الفصل الثالث :تعدّ د ِ
الف َرق في الدولة الع ّباسية :المعتزلة ،المرجئة.
الفصل الرابع :الثورات ضدّ الع ّباسيين :ثورة الزنج ،ثورة القرامطة.
الفصل الخامس :محاوالت االنفصال :قيام الدولة األمو ّية في األندلس ،الدولة الفاطمية في مصر.
الفصل السابع :الحضارة اإلسالمية في العصر الع ّباسي :انتشار الثقافة ،تشييد المدارس والمستشفيات والمكتبات،
والطب ،أشهر العلماء والفالسفة :الرازي ،إخوان الصفا ،ابن سينا.
علوم الرياضيات والطبيع ّيات
		
ّ

املوضوع السابع :القرون الوسطى (الكنيسة الكاثوليكية ،اإلقطاع ،احلروب الصليبية)

الفصل الثاني :التغ ّير في النظام االقتصادي وظهور نظام اإلقطاع:
األحوال االجتماعية واالقتصادية في أوروبا عش ّية ظهور نظام اإلقطاع ،ظهور نظام اإلقطاع ،خصائص
		
نظام اإلقطاع وأثره في الحياة االجتماعية والسياسية في أوروبا ،ضعف واضمحالل نظام اإلقطاع.
		
الفصل الثالث :الحروب الصليبية والمواجهة الحربية بين الشرق والغرب:
أهداف الحروب الصليبية ،الوضع في الشرق عش ّية الحروب الصليبية ،الحملة الصليبية األولى وقيام
		
		

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

املوضوع الثامن :تاريخ القرون الوسطى

األول :أوروبا في القرون الوسطى:
الفصل ّ
دولة الفرنجة وإنجازات شارلمان ،الكنيسة والبابا في العصور الوسطى ،الصراع بين السلطة الزمنية		
والسلطة الدينية ،المدينة في العصور الوسطى؛ نشأتها ونظامها السياسي واالقتصادي.
الفصل الثاني :احلروب الصليبية:
المملكة الصليبية ،نتائج الحروب الصليبية.
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التاريخ ،وحدة تعليمية واحدة911571 ،

الوحدة الثالثة
للممتحنين بمستوى  5وحدات تعليمية فقط)
(إلزامية
َ

انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
مالحظة :ترد المواضيع التالية حسب تسلسلها في ملحق المواضيع التي تق ّرر إبقاؤها ضمن المنهاج التعليمي.

أوروبا في القرنني السابع عشر والثامن عشر

التطورات البرملانية في بريطانيا:
األول:
الفصل ّ
ّ
 مقدّ مة :من 1215م ح ّتى مطلع القرن السابع عشر. الصراع بين آل ستيوارت والبرلمان وجمهورية كرمويل. الثورة المجيدة. بريطانيا في القرن الـ  - 18جورج الثالث.تطور احلكم املطلق في فرنسا:
الفصل الثاني:
ّ
 عرض الزدياد نفوذ الملك في فرنسا ح ّتى عهد لويس الرابع عشر. سياسة رشيليو ومزران والسياسة الميركنتيلية. الحكم المطلق في أوجه  -لويس الرابع عشر.الفصل الثالث :احلركة العقلية في غرب أوروبا:
 عوامل ظهور الحركة العقلية في غرب أوروبا. الحركة العقلية واالقتصاد  -آدم سميث.الفصل الرابع :الثورة الفرنسية:
 عوامل نشوب الثورة الفرنسية. مراحل الثورة الفرنسية  -القيادات في ّكل مرحلة (ح ّتى إعدام الملك عام .)1793

أوروبا في القرن التاسع عشر

األول :عصر نابليون بونابرت:
الفصل ّ
 صعود نابليون للحكم. ماه ّية حكم نابليون وتط ّوره. مرحلة االنتصار ح ّتى سنة .1808 الحصار االقتصادي وحرب الشعوب. هزيمة نابليون وتقييم شخص ّيته.الفصل الثاني :مؤتمر ڤي ّنا وصلح باريس:
وأهميته.
 قرارات المؤتمر ّالفصل الخامس :الثورة الصناعية:
 أسبابها ،مراحلها ،نتائجها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والفكرية.الفصل السادس :ظهور احلركات القومية:
 عوامل ظهور الحركات القومية في أوروبا. الوحدة األلمانية. الوحدة اإليطالية./يتبع في الصفحة التالية/
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مالحظة :ترد الفصول التالية حسب تسلسلها في المنهاج التعليمي.

املوضوع التاسع :دول الشرق األوسط من القرن الثالث عشر وح ّتى أوائل القرن التاسع عشر

األول - :دولة المماليك في مصر  -تك ّونها ونظامها السياسي والعسكري.
الفصل ّ
التوسع تجاه الشرق واحتالل فلسطين ومصر.
ّ
الفصل الثاني - :أساليب الحكم العثماني.
 التقسيم اإلداري في البلدان العربية.الفصل الثالث :القوى المح ّلية في األقطار العربية تحت الحكم العثماني:
 األمير فخر الدين الثاني ومحاولة االنفصال عن اإلمبراطورية العثمانية. ظاهر العمر وعالقته بالسلطة المركزية. لبنان في عهد األمير بشير الشهابي.الفصل الرابع - :حملة نابليون على مصر والشرق.

الموضوع العاشر :الثورة الفرنسية:

مالحظة :يرد موضوع "الثورة الفرنسية" حسب الما ّدة المطلوبة من كتاب "الثورة الفرنسية".
األول :مقدّ مة :عرض أ ّولي لألحداث والمشاكل التي في مركز الموضوع.
الفصل ّ
الفصل الثاني :أسباب اندالع الثورة:
 التفسير الملكي :تين ،برك. التفسير االجتماعي :جورس ،كروبوتكين.توجهات مختلفة تجاه شخصيات مركزية في الثورة:
الفصل الثالث:
ّ
لويس السادس عشر ،دانتون ،روبسبير ،ميرابو ،مارا ،األب سييس ،روالن ،ماري أنطوانيت ،الفاييت.
		

الموضوع الحادي عشر :الواليات الم ّتحدة األمريكية

األول :مقدّ مة :عرض أ ّولي لتاريخ الواليات الم ّتحدة مع الحرص على إبراز المواضيع التي تقع في مركز
الفصل ّ
			 الدراسة في باقي الوحدة.
قوة الواليات الم ّتحدة:
الفصل الرابع :تعاظم ّ
(خاصة النتائج 		
 التط ّورات االقتصادية للواليات الم ّتحدة وتح ّولها إلى دولة اقتصادية عظمىّ
االجتماعية المتع ّلقة بهذا التط ّور).
		
 سياسة الواليات الم ّتحدة الخارجية وتح ّولها إلى دولة عالمية عظمى (مع الحرص على إبراز دورالواليات الم ّتحدة في التط ّورات داخل الشرق األوسط).
		

/يتبع في الصفحة التالية/
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الحرية والمساواة
الموضوع الثاني عشر:
ّ

مالحظة :يرد موضوع "الح ّرية والمساواة" حسب الما ّدة المطلوبة من كتاب "الح ّرية والمساواة".
األول :مقدّ مة:
الفصل ّ
ّ
		
كمركبين في حلم التقدّ م ،وتوضيح العالقة
تسهيل معنى االصطالحين "ح ّرية" َو "مساواة"
		
الديالكتيكية بين ح ّرية الفرد ومتط ّلبات المجتمع.
"حرية" َو "مساواة" خالل القرن التاسع عشر
الفصل الثالث :مدلول االصطالحين ّ
 الليبرالية كحلم التقدّ م. بشرى االشتراكية الماركسية ،االشتراكية الفوضوية ،االشتراكية السينديكالية (النقابية). في المجال السياسي :دولة القانون ،حكم الممثّلين ،توزيع السلطات. في المجالين االجتماعي واالقتصادي :تطوير فكرة الـ  Laisser-Faireأي :ح ّرية العمل 		االقتصادي دون ّ
تدخل الحكومة.
		
التوجه الثالث.
 المجابهة بين طرق ّالنهج الديمقراطي على غرار نظام الواليات الم ّتحدة األمريكية:
 مقدّ مة :األزمة االقتصادية الكبرى سنة  :1929اضمحالل الليبرالية االقتصادية واالنتقال إلىتخطيط اجتماعي وإلى دولة الرفاهية ،الح ّرية والمساواة في دولة الرفاهية.
		
 المشاكل :ح ّرية الفرد إزاء توسيع صالحيات الدولة وإزاء ق ّوة األجهزة التنفيذية والف ّنيين. المنجزات :مجتمع الرخاء ،تقدّ م المساواة مع استمرار تواجد الثغرات ،ق ّوة الرأي العا ّم وهيئاتمختلفة للدفاع عن حقوق الفرد القائمة في المبنى الديمقراطي.
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التاريخ ،وحدة تعليمية واحدة911581 ،

الوحدة الرابعة
للممتحنين بمستوى  5وحدات تعليمية فقط)
(إلزامية
َ

انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
مالحظة :ترد الفصول حسب تسلسلها في المنهاج التعليمي.

الموضوع الثالث عشر :القومية العربية ،الت ّيارات الفكرية وعوامل الوحدة واالنفصال

األول :نشأة القومية العربية واتّجاهاتها ح ّتى الحرب العالمية األولى:
الفصل ّ
 النهضة األدبية والنهضة الفكرية في العالم العربي خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر. الدعوة لإلصالح في اإلسالم وأثرها. سياسة التتريك وأثرها بين المث ّقفين العرب.الفصل الثاني :أهداف القومية العربية في هذه الفترة بين االنفصال عن تركيا والمطالبة بالحقوق:
 التنظيمات األولى بين العرب :جمعية اإلخاء العربي  -العثماني ،جمعية المنتدى األدبي ،حزب		 الالمركزية اإلدارية العثماني ،الجمعية البيروتية اإلصالحية ،مؤتمر باريس ،جمعية العربية الفتاة
(الس ّر ّية).
		
 أثر النزعة القومية في موقف العرب خالل الحرب العالمية األولى:		 الجمعيات القومية وثورة الشريف حسين.
الفصل الثالث :القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية:
 نشوء الجامعة العربية. -المفاهيم القومية الحديثة :الناصرية ،حزب البعث.

وتطورها:
الموضوع الرابع عشر :الحركة الصهيونية ،نشأتها
ّ

األول :الجذور التاريخية للحركة الصهيونية:
الفصل ّ
 الالسامية في أوروبا وقض ّية اليهود ،ردود فعل وحلول لقض ّية اليهودّ ،مبشرو الصهيونية في القرن
		 التاسع عشرّ ،
املنظمات الصهيونية وبداية الهجرة الصهيونية.
الفصل الثاني :هرتسل وعصره ( - )1904-1891الصهيونية السياسية:
 المؤتر الصهيوني األ ّول ونتائجه ،مساعي هرتسل السياسية ،أزمة أوغندا والمؤتمر الصهيونيالسادس.
		
الفصل الثالث :الصهيونية االشتراكية:
 بداية الصهيونية االشتراكية ونظرية نحمان سيركني. األحزاب داخل الحركة الصهيونية االشتراكية. بوروخوف ونظر ّيته  -پوعلي تسيون.الفصل الخامس :الحركة الصهيونية خالل الحرب العالمية األولى:
 وعد بلفور. الصهيونية واالنتداب اإلنجليزي.							 ما بين الحربين العالميتين.
 الصهيونية وتطوير البالد في فترة/يتبع في الصفحة التالية/
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الموضوع الخامس عشر :االستعمار األوروبي خالل القرن التاسع عشر وح ّتى ُبعيد الحرب العالمية الثانية

الفصل الثاني :دوافع االستعمار الحديث بشكل عا ّم.
الفصل الثالث :االستعمار الحديث في أفريقيا:
 االستعمار البلجيكي  -الكونغو. االستعمار اإليطالي في شرق أفريقيا  -إرتريا ،الصومال ،الحبشة ،في شمال أفريقيا  -ليبيا		 والحركة السنوسية.
 االستعمار البريطاني :في غرب أفريقيا وجنوبها ووسطها ،اتّحاد جنوب أفريقيا  -حرب البوير،		 إنجلترا في مصر والسودان وشرق أفريقيا ،نظام بريطانيا في حكم مستعمراتها  -الدومينون.
الفصل السادس :االستعمار في فترة ما بين الحربين:
 االنتداب كأسلوب جديد لالستعمار. الحركات الوطنية في الهند والشرق األوسط وشمال أفريقيا ضدّ االستعمار ،والحصول على		 االستقالل المشروط في العراق ومصر.
الفصل الثامن :االستعمار بعد الحرب العالمية الثانية  -انحسار االستعمار عن الشرق األقصى:
 استقالل الهند  -غاندي ،وانقسامها. -استقالل الهند الصينية  -حرب ڤيتنام.

		

