
 
 
 

  ל"שנ 12 הערבי למגזר בהיסטוריה שאלות מאגר

 تعليمية سنة 12 العربي الوسط في التاريخ موضوع في اسئلة مجمع

 2021 صيف – 2021 קיץ

 

 املعلمين االعزاء,

حتلن االسئلة مجمع مرفق
ُ
 .2021 صيف ملوعد امل

 م الطالب وفقها.قيُ يُُارجو االنتباه الى انه تم تغيير مبنى االمتحان حسب االمكانيات التي اخترتم ان   

 مجمع االسئلة يشمل اسئلة من املواضيع: 

 تاريخ االسالم في القرون الوسطى.. 1

 .تاريخ القرن العشرين. 2

 .تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث. 3

 %(70الوسطى. )منهاج ال تاريخ االسالم في القرون . 4

 

  تاريخ االسالم في القرون الوسطى

م والدعوة اإلسالمّية ويشتمل على ما يلي
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 :النبي محّمد صل

م والدعوة اإلسالمّية1
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 . النبي محّمد صل

 :أركان اإلسالم واإليمان -

كاة، الحج    للبيت الحرام.الشهادتان، الصالة، صوم رمضان، الز 

ُاإليمان باهلل بكتبه، برسله، بمالئكته، بالقضاء والقدر وباليوم اآلخر.: أركان اإليمان-

ة إلى يثرب ونشوء الدولة اإلسالمّية2
ّ
م من مك

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ُ. هجرة النبي صل

 أسباب الهجرة إلى يثرب )املدينة(.-

م في املدينة في-
 
ى هللا عليه وسل

 
ة. أعمال الرسول صل ة واالجتماعي  ُاملجاالت الديني 

 .م  750 – 661الدولة االسالمية في عهد بني أمية. 3

ُالخليفة عمر بن عبد العزيز رض ي هللا عنه ومميزات خالفته: زهده وورعه.-

ُ



 

 االسئلة ...
 

 مبادئ الدين االسالمي .1

ن أ(                                    االسالم. من أركان ثالثةبي 

ن ب(  ُ(2020/ شتاء 2017)بجروت صيف     االيمان. من أركان ثالثةبي 

 
 الهجرة الى يثرب هي نقطة انطالق هامة في تاريخ تطور الدعوة االسالمية.. 2

ّ
ُهناك من املؤرخين والباحثين من يعتبُر أن

ُبالذات؟أذكر شارحا األسباب التي دفعت الرسول )ص( الى الهجرة الى يثرب؟ وملاذا اختار يثرب  -1

 أذكر واشرح أثار هذه الهجرة على تطور الدعوة االسالمية؟ -2

 
ُأشرح اثنين من أسباب هجرة النبي محمد )ص( الى يثرب.أ.  . 3

ُبين اثنين من األعمال التي قام بها النبي محمد )ص( في يثرب.ب.      

ُ

 . أعمال الرسول صلى هللا عليه وسلم4

 .نفذها الرسول صلى هللا عليه وسلم في املدينة بعد الهجرة اليهاأ. أذكر اثنين من األعمال التي 

 من هذه االعمال .
ً
ُب. اشرح واحدا

ُ

 . املؤاخاة وعهد األمة 5

ها في املدينة املنورة.فكرة أ. بي ن هدف الرسول )ص( من  ُاملؤاخاة التي أقر 

ح, ثم أذكُر)الصحيفة(  ما املقصود ب "عهد األمة"ب.  ُ(2017)بجروت شتاء  (2018من بنوده.    )بجروت صيف  أثنين ؟ وض 

 

ُ

 . الخليفة عمر بن عبد العزيز6

 كيف 
ً
ُالخالفة. وصل الىأ. من هو الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ وضح مبينا

ن  ُمن مميزات خالفته.  اثنينب. بي 

ن ثالثة من أعمال الخليفة عمر بن عبد العزيز  ُ(2020/ شتاء 2017) بجروت شتاء           ج. بي 

 

قب بــ" .7
ُ
الخليفة " أو "عمر الثانيُعرف عن عمر بن عبد العزيز أنه كان مختلفا عن بقية خلفاء البيت األموّي, حتى أنه ل

ُالراشدي الخامس".

 ما هي املشاريع واالصالحات التي قام بتنفيذها؟. أ

 اشرح!!!نتائج نجمت عن سياسته وأثرت على الدولة االسالمية؟  3أذكر . ب

 بين أثنين من الصفات التي ميزت الخليفة عمر بن عبد العزيز عن سائر الخلفاء االمويين.. ج

 

 



 

 
 أو
 

 مبنى الحكم واإلدارة واملجتمع في الدولة اإلسالمّية في العصور الوسطى

 
ُ. الجهاز اإلداري في الدولة اإلسالمّية1

 :الدواوين

اس يُ .      نشأة الدواوين ظروف".   الديوان"معنى مصطلح   .تطور الدواوين في العهدين األموي  والعب 

ُاإلسالمّية الدولة في املاليّ  . النظام2

 .الزكاة، الخراج، الفيء، الغنائم، الجزية واملكوس: مدخوالت بيت املال.   ظروف نشأة بيت املال

ة ة بيت املال في املجتمع والدولة اإلسالمي   .وظيفة وأهمي 

ُحل تكون املجتمع اإلسالمي وتطوره:مرا. 3

ُأهل الذمة:

ة أهل"  هم من - ُ؟"الذم 

 .االسالمية الشريعة حسب مكانتهم -

ُحقوق أهل الذمة وواجباتهم. -

 مكانتهم االجتماعية والسياسية, في عصور الدولة االسالمية املختلفة. -
 

 

 االسئلة ...
 الدواوين في الدولة االسالمية. 1

ُأ.  ن أثنين من أسباب انشائه. ماذا نعني ب  ح, ثم بي  ُ"الديوان"؟ وض 

ُ, ثم أشرح العصر العباس يفي واالخر ,ُالعصر األموي في  أحدهمااسُتحدثا في الدولة االسالمية,  ديوانيناذكر ب. 
ً
ُمنهما.  واحدا

ُ(2018) بجروت صيف 

ُ

 الدواوين –. الخليفة عمر بن الخطاب 2

ُمن العوامل التي دفعت الخليفة عمر بن الخطاب الى انشاء الدواوين. أثنينأ. أشرح 

ُ(2017ديوان الخراج.         )بجروت صيف  أُوعن ديوان الجند  بإيجاز ب. أشرح 

ُ

ُديوان الخاتم. 3

 في انشاء ديوان الخاتم في عهد الخليفة معاوية بن ابي سفيان. 
ً
ُأ. اشرح الحادثة التي كانت سببا

ُب. ما املقص
ً
ح مبينا ُ(2020)بجروت شتاء   من وظائفه. اثنتين ود ب  "ديوان الخاتم"؟ وض 



 . الدواوين4

ح. ُأ. ما هو "ديوان الرسائل"؟ وض 

ح ظر في املظالم"؟ وض  ُب. ما هو "ديوان الن 

ُ

 اعتبر بيت املال مؤسسة اقتصادية مالية هامة في الدولة.. 5

 انشائه؟ما هو تعريف "بيت املال"؟ تطرق الى دوافع أ. 

 دورهما في تطوير املجتمع االسالمي.. ب
ً
حا ُبين أثنين من مصروفات بيت مال املسلمين, موض 

ُ

 . بيت املال6

ن  ُإلنشاء بيت املال في الدولة اإلسالمية. سببينأ. بي 

 (2017من مدخوالت بيت املال.      )بجروت شتاء  اثنينب. بين 

 

 . أهل الذمة 7

ح. ُأ. من هم أهل الذمة؟ وض 

ن اثنين من الشروط  رضت على أهل الذمة في الدولة اإلسالمية. املستحبة , واثنين من الشروط املستحقةب. بي 
ُ
ُالتي ف

ن كيف تعامل الخليفة هارون الرشيد مع أهل الذمة, ثم تطرق الى  ُمن أسباب هذه املعاملة. واحد ج. بي 

ُ(2020/ صيف 2017)شتاء                                                                                                                          

ُ

ُأهل الذمة. 8

ن مكانة أهل الذمة في العصر  ُاألموّي.أ. بي 

ن مكانة أهل الذمة في العصر  ي.    ب. بي  ُ(2017صيف  )بجروتالعباس ّ

 
 

 

 

 



 تاريخ القرن العشرين ويشتمل على ما يلي:
ُ

 الحرب العاملّية األولى. 1

ة األولى أسباب ة وأزمة سراييڤو: الحرب العاملي  ، توازن القوى، املسألة القومي  ر الدولي 
 
ُالتوت

ُوظهور دول جديدة: بولندا, تشيكوسلوفاكيا, يوغوسالفيا.نتائج الحرب العاملية األولى: انهيار االمبراطوريات القديمة 

ُمراحل الحرب االساسية : جبهات القتال 

ُ

 . العالم بعد الحرب العاملية االولى وتسويات السالم2

ُاتفاقية فرساي: ظروف توقيعها وفرضها على املانيا.

ُميثاق العصبة –انشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق السالم 

ُ: أسباب, أمثلة. ضعف عصبة األمم

ُ

 1939 – 1919: تينبين الحربين العامليّ أوروبا . 3

ُظروف نشأتها, دستورها وعوامل فشلها. –جمهورية فايمر في املانيا 

ة في أملانيا، ومبادئ النازية: النظام النازي  في أملانيا ة، تثبيت النازي  ُ.أسباب ظهور النازي 

ُتحركات هتلر وسياسته العدوانية.الطريق نحو الحرب العاملية الثانية: 

ُسياسة الدول االوروبية تجاه عدوانية هتلر: سياسة الترضية واملصالحة.

 

 االسئلة ...
ُ

 نشوب الحرب العاملية االولى .1

نأ.  ُمن األسباب التي أدت الى نشوب الحرب العاملية االولى.    اثنين . بي 

ُ وضح سراييفو؟ أزمة هي ما .ب
ً
 األولى؟ العاملية بالحُر اندالع حتى أحداثها  مبينا

 .1914التي ادت الى نشوب الحرب العاملية االولى عام  غير املباشرة من العوامل اثنين بي ن     ج. 

 

ن 2 ُللحرب العاملية االولى. االقتصادية من النتائج اثنتين. بي 

ن  ُللحرب العاملية االولى. االجتماعية  من النتائج اثنتينبي 

 

 .1914 عام االولى املارن  معركة .3

ُ.1914 عام األولى املارُن معركة سيُر تتبع أ.

ن ب. ُ نتائجها. من واحدة بي 

 

 

 



 فرساي مؤتمر  .4

ُمن أهداف عقد مؤتمر فرساي. اثنين أشرح أ.

ن  قر ت في هذا املؤتمر. ةثالثب. بي 
ً
ُمن البنود التي أ

رضت على املانيا في اتفاقية فرساي. اثنينج. أشرح 
ُ
ُمن البنود العسكرية التي ف

ُ

 
 االمم عصبة .5

ُ.األمم عصبة أقامة فكرة أشرح أ.

ُ.   من أسباب ضعف عصبة األمم وفشلها في تحقيق اهدافها اثنين اشرحب. 

ن ُ(2020/ شتاء 2018) بجروت صيف من البنود التي وردت في ميثاق عصبة االمم. اثنين ج. بي 

 
 عظمة وتحقيق فرساي مؤتمر قرارات من التخلص 1933 عام السلطة تولى منذ, النازية الحركة زعيم. هتلر حاول . 6

 .أملانيا

ُ وضح هتلر؟ هو من. أ
ً
 .السلطة إلى وصل كيف مبينا

ن  .ب  من العوامل التي ساعدت النازية على الوصول الى الحكم في املانيا. اثنينبي 

ُ من مبادئ النازية. اثنين نبيُ .ج

ن   من االساليب التي استعملها الحزب النازي في ظل جمهورية فايمر للوصول الى الحكم في املانيا. اثنيند. بي 

 

 .أملانيا في النازي  الحكم توطيد على1933 عام السلطة تسلمه بعد هتلر عمل. 7

 .النازُي الحكم لتوطيد هتلر بها قام التي اإلعمال من ثالثة اشرح.أ

 
 سياسة الترضية. 8

ح. رضية" التي اتبعتها بريطانيا تجاه أملانيا؟ وض 
 
ُأ. ما هي " سياسة الت

ع هذه السياسة تجاه املانيا.   ) بجروت صيف  ن أثنين من الدوافع التي جعلت بريطانيا تتب  + شتاء  2018 ب. بي 

2017) 

 

 

 

 

 



 . اريخ شعب إسرائيل في العصر الحديثت

 .   الحركة الصهيونية

ة  ة اليهودي   .  القضي 

ة    ة القومي   .ليو بنسكر: الصهيوني 

 

 . الحركة الصهيونية 1

 
ً
ح ُمبينا ُمن عوامل ظهورها. اثنينأ. ماذا نعني ب  "الحركة الصهيونية"؟ وض 

ن كيف تحولت الحركة الصهيونية الى حركة قومية منظمة.      ) بجروت صيف  ُ(2017ب. بي 

ُ

 الصهيونيةالحركة  . 2

 
ً
ح ُمبينا  أ. ماذا نعني ب  "الحركة الصهيونية"؟ وض 

ً
ُمن أهدافها.واحدا

ن  ُ(2018من عوامل نشوء الحركة الصهيونية.   )بجروت صيف اثنين ب. بي 

 

 هرتسل والقضية اليهودية. 3

 الى التغيير الذي طرأ على موقفه من القضية اليهودية بعد قضية درايفوسأ. من هو هرتسل
ً
ُ.؟ وضح متطرقا

ُة.ليهوديب. بين اثنتين من الخطوات العملية التي قام بها هرتسل لحل القضية ا

 

 .اليهودية والقضية لليهود العداء إعقاب في عشر التاسع القرن  في أوروبا في الالسامية انتشرت. 4

 .الفترة تلك في الالسامية ظهوُر إلى أدت التي العوامل من اثنين اشرح.أ

 .قضيتهم لحل اليهود اقترحها التي الحلوُل احد اشرح.ب

 
 القضية اليهودية . 5

 اثنين من عوامل ظهورهاما املقصود ب  "القضية اليهودية"؟ أ. 
ً
ح مبينا ُ.وض 

 ب. 
ً
ح مبينا ُ اليهودية بعد أحداث " عواصف بالنقب".الحل الذي اقترحه للقضية من هو بنسكر؟ وض 

ن الحل الذي اقترحته الصهيونية العملية ج.  ُ. الصهيونية القومية للقضية اليهودية  أوبي 

ُ(2020/ شتاء2017)بجروت شتاء 

ُ

 الصهيونية الروحانية. 6

ح. ُأ. ماذا نعني ب  "الصهيونية الروحانية"؟ وض 

ن  ُ(2020بجروت شتاء)من األعمال التي قامت بها الصهيونية الروحانية لحل القضية اليهودية.  اثنينب.  بي 

ُمن انجازات الصهيونية الروحانية. اثنينج. بين 

ُ

ُ

ُ



 . الصهيونية العملية7

ُأ. ما املقصود ب "الصهيونية العملية"؟ وضح.

ُب. بين اثنين من انجازاتها.

ُ

ُ

ُ

ُ

 تاريخ االسالم في القرون الوسطى

 مواضيع مختارة من تاريخ االسالم منذ فترة النبي محمد صلى هللا وسلم حتى نهاية الدولة األموية

 %(70)مادة من منهاج 

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم والدعوة االسالمية:. 1

رية  - ُ" دعوة االفراد" و الدعوة العلنية. –الدعوة الس 

ُأسباب وأساليب مقاومة قريش للدعوة. -

 الخلفاء الراشدون رض ي هللا عنهم:. 2

ُالخليفة ابو بكر الصديق رض ي هللا عنه: وصوله الى الخالفة. وحروب الردة: أسباب ونتائج.  -

ُجبهة العراق, الشام, مصر. -الخليفة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: الفتوحات االسالمية في عهده -

ُطاب رض ي هللا عنه: تقسيم الدولة الى واليات, انشاء الدواوين.الترتيبات االدارية في فترة الخليفة عمر بن الخ -

 . الدولة االسالمية في عهد بني أمية:3

توطيد الخليفة معاوية الحكم األموي, , ُوظروف وصول معاوية بن ابي سفيان للخالفةخالفة معاوية بن ابي سفيان:  -

 واعماله االدارية.

ُلضعف واالنحطاط )العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية(.ضعف الدولة االموية وسقوطها: عوامل ا  -

ُ

 . الدعوة االسالمية ومقاومة قريش لها1

ح, ثم بين اثنين من اسباب معارضة قريش لها.  ُأ. ماذا نعني ب   " الدعوة االسالمية"؟ وض 

عوة االسالمية. ُب. بين اثنين من االساليب التي استخدمتها قريش في مقاومة الد 

ح. ُج. ما املقصود ب  " الدعوة السرية"؟ وض 

ن كيف تحولت الدعوة االسالمية الى دعوة علنية, ثم اذكر نتيجة واحدة لهذا التحول. ُد. بي 

ُ

 حروب الردة –. الخليفة ابو بكر الصديق رض ي هللا عنه 2

ُساعدة. خليفة للمسلمين في سقيفة بنيأ. بين كيف تم اختيار ابي بكر الصديق )رض ي هللا عنه( 

ح, ثم بين  ة؟ وض  ُمن نتائجها.  اثنينب. ما هي حروب الرد 

ُج. اشرح اثنين من اسباب ردة بعض القبائل العربية عن االسالم.

ُ

ُ

ُ



 الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. 3

ح. ُأ. كيف وصل الخليفة عمر بن الخطاب الى الخالفة؟ وض 

 في من االنجازات العسكرية ا اثنين ب. اذكُر
ً
 في الجبهة الفارسيةلتي حققها الخليفة عمر بن الخطاب, واحدا

ً
, وواحدا

ُ, ثم اشرح الجبهة البيزنطية
ً
ُمنهما. واحدا

ُ

 . فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب4

ُ التي ساعدت املسلمين على فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه.من العوامل  اثنينأ. بين 

ُ.تتبع فتح املسلمين ملصر بقيادة عمرو بن العاصب. 

ن  ُمن نتائج هذا الفتح. اثنينج. بي 

ُ

 (680-661) الخليفة األموي معاوية بن ابي سفيان. 5

ن كيف وصل الى الخالفة.أ.  ح, ثم بي  ُمن هو معاوية بن ابي ُسفيان؟ وض 

تي ساعدت الخليفة معاوية بن ابي 
 
ن اثنين من العوامل ال لطة.ب. بي  ُسفيان على الوصول الى الس 

ُج. اشرح اثنين من االعمال االدارية التي حققها الخليفة معاوية بن ابي سفيان.

ُد. اشرح اثنين من االساليب التي استخدمها الخليفة معاوية للقضاء على معارضيه.

ُ

 . ضعف الدولة االموية وسقوطها6

 ف
ً
ن كيف كان انتقال الحكم بالوراثة عامال ُي ضعف الدولة األموية.أ. بي 

ن  ة وسقوطها. اثنينب. بي  ولة األموي  ُمن العوامل األخرى التي أدت الى ضعف الد 

 في ضعف الدولة األموية ثم سقوطها.
ً
ن كيف كانت الثورات في العصر األموي عامال ُج. بي 

ُية.د. اشرح كيف كان احياء األمويين للعصبية القبلية من عوامل ضعف وسقوط الدولة األمُو

ُالتي أدت الى ضعف الدولة األموية. الدينية ه. أشرح اثنين من العوامل

ُالتي أدت الى ضعف الدولة األموية.السياسية و. أشرح اثنين من العوامل 

ُ

ُ

ُ

ُ

 بالنجاح
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