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قسم العلوم االجتماعية واالنسانية
הפיקוח על הוראת ההיסטוריה במגזר הדרוזי
التفتيش على تعليم موضوع التاريخ في الوسط الدرزي

תכנית הלימודים בהיסטוריה למגזר הדרוזי בהלימה לשעות ההוראה לדרוזים
וצ'רקסים לתלמידי כתות י'א-י'ב בשנה"ל תשע"ה וכתות י'ב בשנה"ל תשע"ו
ולנבחנים אקסטרנים
المنهاج في موضوع التاريخ في الوسط الدرزي بمالءمة للساعات التدريسية للوسط الدرزي
والشركسي

(المنهاج مخصص المتحانات البجروت في الموعد الصيفي  2014 -2013والموعد الشتوي -2014
)2015

منهاج التاريخ للمدارس الدرزية والشركسية
الوحدة األولى (יחידה ראשונה) – שאלון מספר  25101או  127לאקסטרנים
القسم األول :تاريخ الدروز في القرون الوسطى
أ-العهد الفاطمي
-1الدعوة الفاطمية وقيام الدولة
-2اخللفاء الفاطميني
-3عهد احلاكم بأمر اهلل
-4سقوط الدولة
-5مظاهر الرقي يف العصر الفاطمي

ب-العهد البحتري
-1االمارة االرسالنية
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 -2االمارة البحترية
-3عهد االمراء الثالثة

ج-ب-العهد المعني
-1أصل املعنيني وقيام االمارة
-2األمري قرقماز والعثمانيني
-3انتقال احلكم اىل األمري فخر الدين املعين الثاين
-4عالقة األمري فخر الدين املعين الثاين مع الوالة واألمراء احملليني
-5رحيل األمري فخر الدين املعين الثاين اىل أوروبا
-6عودة األمري وتأسيس الدولة املعنية
-7جتدد اخلالف مع القوى احمللية والعثمانيني
-8سقوط فخر الدين الكبري
-9مآثر فخر الدين الكبري
-10سقوط الدولة املعنية

القسم الثاين :العرب في الجاهلية واالسالم حتى نهاية الدولة األموية
ب)ظهور االسالم وقيام الدولة االسالمية
-2نزول الوحي وبدء النبوة
-3ماهية الدعوة وموقف قريش منها
-5عهد األمة :اهلجرة اىل يثرب وعهد األمة
-6غزوات الرسول
-7فتح مكة وهيمنة االسالم
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ب)تعاليم االسالم
-1القرآن الكرمي
-2أركان االسالم
د)عصر الخالفة الراشدية
-2خالفة أيب بكر الصديق
-3حروب الردة
-4خالفة عمر بن اخلطاب
-5الفتوحات االسالمية يف العهد الراشدي
-6التنظيمات االدارية يف عهد عمر بن اخلطاب
-7خالفة عثمان بن عفان
-8مجع القرآن
-9املآخذ على عثمان ومصرعه
هـ)عصر الدولة األموية
-1معاوية وتأسيس الدولة األموية
-2احلرب األهلية الثانية يف االسالم
-3خالفة عبد امللك بن مروان واصالحاته
-5شخصية عمر بن عبد العزيز وسياسته
-6أحوال املوايل
-8خالفة مروان الثاين وسقوط الدولة األموية
-11الفرق الدينية والتيارات الفكرية
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الوحدة الثانية (יחידה שניה) – שאלון מספר  25102או  128לאקסטרנים
القسم األول :الشرق األوسط الحديث
أ)محاوالت االصالح في الدولة العثمانية
-1عهد التنظيمات :خط الشريف كلخانة وخط مهايون
-2العثمانيون اجلدد واالصالحات الدستورية
-3حممد علي باشا واصالحاته
ب)التدخل األوروبي في شؤون الشرق األوسط حتى نهاية الحرب العالمية األولى
-1قناة السويس واالحتالل الربيطاين ملصر
-2العالقات العثمانية األملانية
-3اندالع احلرب العاملية األوىل ,االتفاقيات اخلاصة بالشرق األوسط
ج)الشرق األوسط في فترة ما بين الحربين
-1اتفاقيات فرساي اخلاصة بالشرق األوسط
-2الثورة الكمالية وقيام تركيا احلديثة
-3سوريا ولبنان يف ظل االنتداب
-4احلكم اهلامشي يف العراق واألردن
-5احلركة الوطنية املصرية 1922 -1919
د)مراحل انحسار االستعمار عن بلدان الشرق األوسط
-1مراحل استقالل سوريا ولبنان
-2األزمات الداخلية والسياسة اخلارجية للعراق واألردن بعد احلرب العاملية الثانية
-3ظاهرة االنقالبات العسكرية
-4ثورة الضباط األحرار يف مصر
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-5السياسة الناصرية
القسم الثاين :تاريخ القرن العشرين
أ)المدخل التاريخي
-1أسباب احلرب العاملية األوىل
-2اجلبهات الرئيسية للحرب ونتائج القتال
-3معاهدات الصلح
-4انشاء عصبة األمم
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ب)فترة ما بين الحربين :أزمة الديموقراطية ونشوء األنظمة التوتاليتارية
-1الفاشية وماهيتها ,الفكر الفاشي كحركة مجاهريية
-2النازية :الفكر النازي ووصول هتلر اىل احلكم على خلفية معاهدة فرساي ,فشل مجهورية فامير ,ترسيخ النظام النازي يف أملانيا
-3سياسة الرتضية مقابل سياسة العدوان
-4سياسة الواليات املتحدة يف فرتة ما بني احلربني ,األزمة االقتصادية واملشروع اجلديد
ج)الحرب العالمية الثانية ونتائجها
-1جمرى احلرب,أشهر املعارك وهزمية دول احملور
-2العامل عام  ,1945نشوء هيئة األمم املتحدة ,دمار أوروبا ,التقسيم السياسي واالقتصادي ألوروبا
-3تبلور الكتل السياسية برئاسة الدول العظمى ,االستقطاب
-4اعادة بناء أوروبا ,مشروع مارشال
السنوات 1945 -1933
كارثة ال ّ
شعب اليهودي بين ّ
أ)النّازيّة وإبادة اليهود في أوروبا
-1األيديولوجيّة النّازيّة والعداء لليهود
-2مظاهر ومراحل االضطهاد النازي لليهود يف أوروبا
-3قوانني نرينربغ
-4ليل البلّور
-5مظاهر ومراحل االضطهاد النازي لليهود يف الدول الّيت احتلّتها أملانيا
الحل النهائي:
ب) ّ
 -1فكرة احلل وطرق التطبيق والتنفيذ  -مؤمتر فانزة  1942ومعسكرات اإلبادة.
-2اجليتوات :مبىن اجليتو واحلياة اليوميّة
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ج)رد الفعل اليهودي والمقاومة في الجيتوات:
ّ
-1فرق املقاومة داخل اجليتوات (פרטיזנים) ،املنظّمة اليهوديّة املقاتلة אי"ל
مترد جيتو وارسو
ّ -2
د)نتائج الكارثة وأبعادها

الوحدة الثالثة (יחידה שלישית) – שאלון מספר  501201או  124לאקסטרנים
القسم األول :الدروز في العصر الحاضر
أ)العهد الشهابي
-1النزاع القيسي-اليمين "عني دارا"
-2األمري بشري الشهاب الثاين
-3خالف البشريين
-4بالد الشام حتت احلكم املصري
-5ثورة الفالحني يف كسروان
-6فتنة سنة  1860ونظام املتصرفية
ب)الدروز في سوريا
 -1تاريخ االستيطان الدرزي يف سوريا
 -2جبل الدروز خالل احلرب العاملية األوىل
 -3االنتداب الفرنسي على سوريا وقيام حكومة جبل الدروز
-4الثورة على االنتداب الفرنسي
-5احلركة الشعبية
-6الدروز واالنقالبات العسكرية
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جـ)الدروز في لبنان
-1لبنان خالل احلرب العاملية األوىل
-2لبنان يف عهد االستقالل
-3الدروز يف حياة الدولة اللبنانية
د)الدروز في اسرائيل
 -1الدروز ابان احلكم العثماين
-2الدروز ابان االنتداب الربيطاين
-3الدروز بعد قيام الدولة

القسم الثاين :تاريخ الشعب االسرائيلي الحديث حتى قيام الدولة
-1الالسامية وأوضاع اجلاليات اليهودية يف الدول املختلفة
"-2حبات صهيون" واهلجرة األوىل
-3هرتسل وعصره
-4اهلجرة الثانية
-5اليهود يف األرض املقدسة واخلارج خالل احلرب العاملية األوىل ,وعد بلفور
-6االنتداب يف الفرتة بني احلربني
-7تدخل األمم املتحدة ومشروع التقسيم
-8اعالن قيام الدولة وحرب االستقالل 1949 -1948
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الوحدة الرابعة (יחידה רביעית) – שאלון מספר 501201
القسم األول :أوروبا منذ الثورة الفرنسية حتى ربيع الشعوب 1848
-1أسباب الثورة السياسية ,االجتماعية ,الثقافية واالقتصادية
-2انعقاد جملس طبقات األمة وبداية النزاع
-3االجنازات األوىل للثورة ,سقوط الباستيل ,الثورة يف األرياف ,تأسيس اجلمعية الوطنية ,اعالن وثيقة حقوق االنسان واملواطن,
الدستور املدين لرجال الدين
-4تنظيم فرنسا من جديد ودستور سنة 1791
-5قيام اجلمهورية الفرنسية األوىل والغاء امللكية
-6األحزاب السياسية ,اليعاقبة واجلريوند
-7ظهور نابليون والعوامل اليت ساعدته لالستيالء على احلكم
-8عهد القنصلية واالنتصارات األوىل
-9تتويج نابليون امرباطورا وهزمية احلكومات األوروبية
-10اصالحات نابليون التشريعية ,االدارية ,الدينية والثقافية
-11احلصار القاري وتأزم العالقات مع بريطانيا
-12الثورة يف اسبانيا
-13احلملة على روسيا وفشلها
-14مؤمتر فينا :ظروف انعقاده وأهم قراراته
-15تكوين األحالف ,احللف املقدس واحللف الرباعي
-16الثورة الصناعية ,مظاهرها ونتائجها االجتماعية ,الثقافية ,االقتصادية والسياسية
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القسم الثاين :تاريخ الواليات المتحدة األمريكية

أ)اكتشاف أمريكا وتأسيس المجتمع الحديث
-1اهلجرة األوروبية اىل القارة األمريكية وقيام املستوطنات األوىل
-2العالقات بني املستوطنني اجلدد والسكان احملليني
-3أنواع املستعمرات اليت قامت يف القارة األمريكية
-4نظام احلكم ونوعية العالقة مع الدولة األم
ب)حرب االستقالل األمريكية
-1بداية النزاع بني املستعمرات األمريكية واجنلرتا
-2القوانني اجلائرة اليت فرضتها بريطانيا على املستعمرات وموقف املستوطنني منها
-3تأزم النزاع الدستوري
-4اندالع احلرب وجمراها
-5اعالن وثيقة االستقالل وشرح مضموهنا
-6املعضالت اليت واجهت املستعمرات األمريكية بعد االستقالل
-7النقاش حول الدستور
-8دستور الواليات املتحدة
-9مفهوم الثورة األمريكية
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ج)الحرب األهلية والغاء الرق
-1اخلالف بني هاملتون وجيفرسون
-2شراء لوزيانا والتوسع غربا
-3فرتة الشعور الطيب وتصريح مونرو حول سياسة الواليات املتحدة اخلارجية
-4الفروق بني الشمال واجلنوب من الناحية االجتماعية واالقتصادية
 -5مشكلة الرق يف الواليات املتحدة ودورها يف النزاع
-6نشوب احلرب األهلية وجمراها
-7نتائج احلرب االجتماعية والسياسية
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