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 تعليمية سنة 12 الدرزي الوسط في التاريخ موضوع في اسئلة مجمع
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 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 الدروز في القرون الوسطىاألول: فصل ال

 املواضيع:

 العهد الفاطمي  -ُأ

قي في العصر الفاطمي.   مظاهر الر 

 
 العهد املعني  -ب

ُأصل املعنيين وقيام اإلمارة. -أ

 املعني األول.  األمير فخر الدين-ب 

 

 مظاهر الرقي في العصر الفاطمي. 1

" ثم  بنى )الحاكم بأمر هللا ( "دار الحكمة" التي تعتبر من املنجزات الهامة في عصره وجعل منها جامعه علمية 

ده بأثمن ما كان في قصره من كتب, وبأدوات الكتابة ملن أراد النسخ, وكان  نقل اليها األلوف من املؤلفات, وزو 



عاة والفقهاء. كانت بمثابة القاعدة  فيها قاعات للقراءة واملطالعة, أخرى للمحاضرات, وغيرها الجتماع الد 

عاليم الدينية لعقيدة التوحيد". ُالنطالق حياة روحية جديدة على أساس الت 

22ُ( ص1994بيروت,  -تاريخ املسلمين املوحدين الدروز, )املركز العربي لألبحاث والتوثيق )املصدر: د. صالح زهر الدين,

ص  أعاله.  على الن 
ً
ح معتمدا ُأ. كيف جعل الحاكم بأمر هللا "دار الحكمة" جامعة علمية؟ وض 

ناء "دار العلمية التي ازدهرت في مصر خالل العصر الفاطمي )باستث –ب. اذكر ثالثة من املراكز الثقافية 

ُالحكمة"(, ثم اشرح عن وحد منها.

 

ُمظاهر الرقي في العصر الفاطمي. 2

ففي عهده بنيت "دار الحكمة" وهي مؤسسة شبيهة امتازت فترة الحاكم بأمر هللا بازدهار الحياة العلمية ,"

والفالسفة. وبما أن الحاكم بأمر بالجامعة, فيها مكتبة كبيرة ومتحف, التف حولها العلماء واألدباء والشعراء 

ُهللا, كان يتطلع الى تحقيق االنجازات في مجاالت العلم واألدب, فقد وضع تحت تصرفهم كل ما يحتاجونه.

ُ(24)الدروز في الشرق األوسط, الدكتور سلمان فالح,صفحة 

ُملاذا حسب رأيك, اهتم الحاكم بأمر هللا بتطوير باألمور العلمية ؟-أ

اذكر اثنين من املراكز العلمية, ما عدا "دار الحكمة" , في الدولة الفاطمية. اشرح عن أهمية هذين  -ب 

ُ املركزين.

 من نشاطات الجامع االزهر في عهد الفاطميين. -ج
ً
ن واحدا ُبي 

ُ

 مظاهر الرقي في العصر الفاطمي. 3

ُأ. بين اثنين من أعمال الحاكم بأمر هللا لتشجيع العلم في مصر.

ُ(2017) بجروت صيف    ب. اشرح دور دار الحكمة في نشر دعوة التوحيد.

 

 العهد الفاطمي: مظاهر الرقي في العهد الفاطمي. 4

ن اثنين من دوافع انتقال العلماء الى القاهرة في فترة الحكم الفاطمي. ُأ. بي 

قي في فترة الحاكم بأمر هللا الفاطمي.     ) بجروت صيف  ن اثنين من مظاهر الر  ُ(2018ب. بي 



 مظاهر الرقي في العهد الفاطمي. 5

ُمن العوامل التي ساهمت في انتشار النهضة العلمية واالدبية في العهد الفاطمي.    اثنين أ. بي ن

ُب. اشرح 
ً
.         واحدا ة في العهد الفاطمي  ة العلمي   (2019) بجروت صيف من مظاهر النهض 

ج. اذكر واحًد من العلوم التي ازدهرت في الدولة الفاطمية, وبين مساهمة هذا العلم في تطور النهضة 

ُالعلمية فيها.

ُ

ُأصل املعنيين وقيام االمارة. 6

ُاشرح عن أصل املعنيين, اذكر مراحل هجراتهم.  -أ

ُ؟ وضح.كيف اسس ال معن امارتهم -ب

ُلبنان.بين احدى مراحل انتقال ال معن من شبه جزيرة العرب الى  -ج

ُ

 فخر الدين املعني االول . 7

م ( بقيادة السلطان سليم األول, وانتصر على اخر ملوك 1516"... ملا دخلت الجيوش العثمانية بلد الشام )

الشراكسة,  الشراكسة في معركة مرج دابق, كان املعنيون متفقين مع الفاتح الجديد, بينما ساعد البحتريوُن

وبعد دخول السلطان سليم االول مدينة دمشق كتب الى أمراء الجبل يدعوهم اليه فوفد عليه االمير فخر 

وف, واالمير جمال الدين االرسالني أمير الغرب واالمير عساف التركماني أمير بالد 
 

الدين املعني أمير الش

مير املعني الذي خطب أمام السلطان بالنيابة عن كسروان وبالد جبيل, فأثبتهم على مناطقهم وقدم عليهم ااُل

ر(". ُاألمراء خطبة جميلة استمال بها قلب الفاتح فخلع عليه ولقبه )سلطان الب 

ُ(23بيروت شارع سوريا, ص -: مطبعة االتقانالدروز في التاريخ –بنو معروف )املصدر: سعيد الصغير, 

 على فخر الدين املعني االول؟ وملاذا ثبته ال من هُوأ. 
ً
سلطان سليم األول على امارة الشوف؟ وضح معتمدا

ُالنص أعاله.

ُب. بين اثنتين من ركائز السياسة الداخلية التي انتهجها فخر الدين املعني االول في امارة الشوف.

 

 

 

 



 العهد املعني. 8

 كيف وصلوا الى الحكم في لبنان.
ً
ح مبينا ُأ. من هم املعنيون؟ وض 

ن  بت السلطان سليم األول األمير فخر الدين املعني االول على امارة الشوف.ب. بي 
 
ُملاذا ث

ُ(2017)بجروت صيف 

 

ي: أ. 9
ّ
 صل املعنيين وقيام االمارة, األمير فخر الدين املعني األول العهد املعن

ُب":-أقرأ النص التالي, وأجب عن البنديين "أ

وف, بين الذين انضموا 1516" عند الفتح العثماني 
 

م كان االمير فخر الدين املعني األول, أمير مقاطعة الش

لطان سليم العثماني أثناء القتال في موقعة برج دابق الشهيرة ... أما األمراء التنوخيين وبروز  الى جانب الس 

لطان سليم ُفخر الدين األول وأقًره على واليته في الشوف". امارة املعنيين على املسرح السياس ي. وكافأ الس 

ُاملصدر: أبو صالح, و مكارم س. تاريخ املوحدين الدروز السياس ي 

ُ.131( ص 1981بيروت,  –في املشرق العربي. )املجلس الدرزي للبحوث واالنماء 

ن   بالنصاثنين أ. بي 
ً
ُأعاله. من العوامل التي أدت الى انتقال االمارة الى أل معن, مستعينا

ُمن نتائج ترك ال معن آلل بحتر التنوخيين وانضمامهم الى العثمانيين.        واحدةب. اذكر 

 

 االمير فخر الدين املعني االول . 10

 أ. أشرح موقف األمير فخر الدين املعني االول في النزاع بين املماليك والعثمانيين في معركة مرج دابق عام

1516.ُ

ن نهاية االمير فخر الدين املعني االول.  ُب. بي 

ل معن الى العثمانيين في معركة مرج دابق عام 
 
ُ.1516ج. اشرح واحدة من نتائج انضمام ا

ُ

     ُ

 



 العرب في الجاهلية واإلسالم حتى نهاية الدولة األموية الثاني: فصل ال

 املواضيع:

 أ( عصر الخالفة الراشدية 

ُمؤسسة الخالفة -

ُ.مميزات العصر الراشد -

ُطارق بن زياد. -

 فتح األندلس. -

 

 مؤسسة الخالفة االسالمية. 1

ُأ. كيف نشأت الخالفة االسالمية؟ وضح.

ُ     من صالحيات الخليفة في الدولة االسالمية. اثنتينب. اذكر 

ُوضح. ".االسالمية ج. أشرح املقصود ب "الخالفة

 

 الخالفة لراشدية. 2

 من الصحابة 
ً
, وعندها دعا نفرا

ً
عن عمر بن الخطاب أشار عليه بعض الصحابة في ان يستخلف احدا

ُ
" ملا ط

 منهم, وهم: سعد بن ابي وقاص, علي بن ابي 
ً
... وأمرهم ان يختاروا, بعد وفاته وخالل ثالثة ايم, واحدا

مع رجال الشورى, وتمكنوا من طالب, عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, والزبير بن العوام ... اجت

ُاالتفاق على اختيار عثمان بن عفان خليفة للمسلمين"

ُ(61-60( ص  1992, اربد 2) املصدر: الناطور, ش واخرون, النظم االسالمية )ط 

 

 بالنص اعاله. 
ً
ُأ. اشرح الطريقة التي وصل بها عثمان بن عفان للخالفة مستعينا

ُمن مميزات الخالفة الراشدية.  اثنين ب. بين

ُج. بين واحدا من شروط املرشح ملنصب الخليفة في الدولة االسالمية.

ُ

 الخالفة الراشدية..3

ُأ. ما املقصود ِب "الخالفة الراشدية"؟ وضح. 

ُ. أذكر اثنتين من طرق اختيار الخلفاء الراشدين.ب

ُ       . اشرح واحدة من هذه الطرق.ج



 الدولة اإلسالمّية الخالفة ومكانتها في. 4

" ... وقد أعلن أبو بكر سياسته التي عول على انتهاجها في هذه الخطبة القصيرة الجامعة التي خطبها في 

ُمسجد الرسول على أثر أخذ البيعة له في اليوم التالي الجتماع السقيفة, وهاك نصها:

ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم, فأن احسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني, الصدق أمانه 

والكذب خيانة, والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له ان شاء هللا, والقوي فيكم ضيف عندي 

بالذل, وال تشيع  حتى اخذ الحق منه ان شاء هللا, ال يدع قوم الجهاد في سبيل هللا اال قوم ضربهم هللا

الفاحشة في قوم قط اال عمهم هللا بالبالء. اطيعوني ما اطعت هللا ورسوله فاذا عصيت هللا ورسوله فال 

ُطاعة لي عليكم, قوموا الى صالتكم يرحمكم هللا ... " 

ُبين اثنتين من القيم التي تظهر في النص أعاله والتي تعبر عن سياسة الخليفة ابي بكر الصديق.  -أ. 

 قام به الخليفة ابي بكر الصديق.  -  
ً
 واحدا

ً
ُاشرح كيف انعكست هذه القيم من خالل عمال

ُب. اشرح طريقة وصول الخليفة ابي بكر الصديق الى الخالفة. 

ُج. بين اثنين من شروط املرشح للخالفة في الدولة االسالمية.

 

 السؤال الخامس :

ُأ. أذكر اثنين من واجبات الخليفة.  

ُمن الخلفاء الراشدين، ثم  اشرح الطريقة التي اختير بموجبها كل منهما.  ثنينا ب. أذكُر

ير الذي طرأ على مؤسسة الخالفة في العهد األموي من حيث طريقة اختيار الخليفة واملكانة 
 
ج. اشرح التغ

ُالتي تمتع بها. 

ن  د. زات الخالفة في العهد اأُل اثنينبي  رات التي طرأت على ممي  ُموي.من التغي 

 

 

 فتح االمويين لألندلس. 6

 أ. أستعرض األوضاع الداخلية في االندلس عشية الفتح االسالمي.

ُب. أشرح أحد العوامل الداخلية في الدولة األموية التي هيأت لفتح األندلس.

 في الدولة األموية ساعد الوليد بن عبد امللك على فتح األندلس, ُو ج.
ً
 واحدا

ً
 بين عامال

ً
 لقيامه  دافعا

ً
واحدا

ُبذلك.

ُدوافع الدولة االموية لفتح االندلس.د. بين اثنين من 

روف الداخلية في اسبانيا التي مهدت للفتح االسالمي  اثنينه. اشرح 
 
ُ.لألندلسمن الظ

 



 

 بن زيادطارق  –فتح االندلس . 7

ح. ُأ. من هو طارق بن زياد؟ وض 

 الى دور طارق بن زياد في ذلك.ب. 
ً
 تتبع الفتح االسالمي لألندلس, مشيرا

 

ُ

 : الثامنالسؤال 

ن  ُمن الصعوبات التي واجهت املسلمين في فتح األندلس. اثنتينأ. بي 

ن دور موس ى بن نصير في فتح األندلس.            ُب. بي 

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العشرينو تاريخ القرن الشرق األوسط الحديث تاريخ : الثالث فصلال

 املواضيع:

 يةوالت اإلصالح في الدولة العثمانمحا ( أ

 محمد علي باشا وصوله إلى السلطة وإصالحاته. 

 ب( التدخل األوروبي في شؤون الشرق األوسط حتى نهاية الحرب العاملية األولى 

 بيكو -اندالع الحرب العاملية األولى، االتفاقيات الخاصة بالشرق األوسط: اتفاقية سايكس

 محّمد علي وإصالحاته في مصر:

 سعى محمد علي باشا الى إقامة دوله قويه ومستقله مركزها مصر . 

 .من هو محمد علي باشا ؟ وضح مبينا كيف وصل الى السلطة في مصر  أ.       

مبينا كيف خدما هدفه في إقامة دوله مستقله  مجالين مختلفينأشرح أثنين من اصالحاته في ب.       

ُوقويه .

ُأشرح اإلصالحات التي قام بها مبينا مساهمتها في تثبيت حكمه املطلق .  ج.      

ُمن العوامل التي ساعدت محمد علي في تثبيت حمكه في مصر. اثنيند. اشرح 

ن  ُعلي في مجال التجارة واملواصالت.من األعمال التي قام بها محمد  ثالثةه. بي 

ن اثنين من اصالحات محمد ع  التربية والتعليم.مجال لي في و. بي 

ُالتجارة واملواصالت.ز. بيت اثنين من اصالحات محمد علي في مجال 

ح.االحتكارح. ما هي "سياسة  بعها محمد علي باشا في مصر؟ وض 
 
ُ" التي ات

ُ

 

 اتفاقية سايكس بيكو

ُما هي اتفاقية سايكس بيكو؟ وضح, ثم اذكر الدول املشاركة فيها.أ. 

ُبين ثالثة من بنود معاهدة سايكس بيكو. ب.

ن ج ة. ثالثة. بي  ُبنود خاصة باألقطار العربية وردت في هذه االتفاقي 

 انعكست د
َ

ة سايكس مصالح كل من فرنسا وبري. اشرح كيف ُ.بيكو –طانيا في اتفاقي 

ن ه ُ.1916من االسباب التي دفعت فرنسا وبريطانيا الى عقد اتفاقية سايكس بيكو عام  اثنين. بي 

 

 

 



 الحرب العاملية االولى

ُ. اذكر أ
ً
 بعد انتهاء الحرب العاملية االولى. واحدا

ً
ُمن أسباب األزمة االقتصادية التي شهدتها أوروبا مباشرة

ن ب  بعد انتهاء الحرب العاملية االولىمن نتائج  واحدة. بي 
ً
ُاألزمة االقتصادية التي شهدتها أوروبا مباشرة

ن اثنين من أسباب اندالع الحرب العاملية االولى.  ُج. بي 

ن د ُمن النتائج االقتصادية للحرب العاملية االولى.ن اثني. بي 

ن ه  .من النتائج االجتماعية للحرب العاملية االولى اثنين. بي 

ولة العثمانية الى دخول الحرب العاملية األولى الى جانب الحلفاء. اثنينو. بين  ُمن العوامل التي دفعت الد 

 

 مؤتمر يالطا

ُمن الدول التي شاركت في مؤتمر يالطا. اثنتينأ. اذكر 

ُ. 1945مؤتمر يالطا عام من قرارات  اثنينب. بين 

 

 االمم املتحدة منظمة

ن . 1 مة األمم املتحدة, كما انعكست في ميثاقها. اثنينبي 
 
ُمن أهداف منظ

 من أهداف منظمة هيئة األمم املتحدة.2
ً
ن واحدا ُ. بي 

 الهدف من تأسيسه.3
ً
ُ. ماذا نعني ب "مجلس األمن"؟ وضخ مبينا

لم العالمي.4  من عوامل ضعف وفشل مجلس األمن في ضمان الس 
ً
ن واحدا ُ. بي 

ن 5 ُمن عوامل ظهور الحرب الباردة. يناثن. بي 

ُساتهاهيئة األمم املتحدة ومؤس. 6

ح. ُأ. كيف نشأت هيئة األمم املتحدة؟ وض 

ح. ُب. ما هي طبيعة عمل مجلس األمن الدولي, أحد أهم مؤسسات األمم املتحدة؟ وض 

ُ

ُ

ُ

ُ



ُ%(70تاريخ الدروز في العصور الوسطى )منهاج 

 العهد الفاطمي

ُعبيد هللا املهدي. –الدعوة الفاطمية وقيام الدولة  -

ُ.مصرالخلفاء الفاطميون: خالفة املعز  وفتح  -

ُعهد الحاكم بأمر هللا : استالمه للسلطة, اصالحاته ونهاية حكمه. -

 العهد املعني

ُاالمير قرقماز والعثمانيون.  -

ُ.ي مع الوالة واالمراء املحليي نعالقة األمير فخر الدين املعني الثان -

ُحملة الحافظ: أسبابها سيرها ونتائجها. -

ُاألمير وتأسيس الدولة املعنية,  عودة  -

ُمعركة عنجر: أسبابها, سيرها ونتائجها. -

ُسقوط فخر الدين الكبير: حملة أحمد الكجك ونهاية فترة فخر الدين املعني الكبير.  -

ثر فخر الدين الكبير. -
 
ُما

ُ

 العهد الفاطمي

 هديهللا املعبيد  –الدعوة الفاطمية وقيام الدولة الفاطمية 

ن كيف نجح في تأسيس الدولة الفاطمية. ح ثم بي  ُأ. من هو عبيد هللا املهدي؟ وض 

ن اثنين من األعمال  التي قام بها عبيد هللا املهدي وجعلته يستحق لقب "مؤسس الخالفة الفاطمية في ب . بي 

ُشمال افريقيا".

ُ

 املعز لدين هللا الفاطمي

ن  ُمن العوامل الداخلية في مصر, التي دفعت املعز لدين هللا الفاطمي الى فتحها. اثنينأ. بي 

ح.ب. كيف تم فتج مصر في عهد املع ُز لدين هللا الفاطمي؟ وض 

ُ

 الحاكم بأمر هللا

ح ن كيف وصل الى الُسلطة في مصر.أ. من هو الحاكم بأمر هللا؟ وض  ُ, ثم بي 

ُفي مصر. واملساواةمن القوانين التي وضعها الحاكم بأمر هللا لتحقيق العدالة االجتماعية  اثنين. بيت ب

ن ج ُاالخالقي. االنحاللمن القوانين ) السجالت( التي أقرها الحاكم بأمر هللا ملحاربة  اثنين. بي 

ُ. اشرح دور الحاكم بأمر هللا في تطوير الجامع األزهر في القاهرة.د

ُ



ُ

 العهد املعني

 األمير قرقماز

ي اتبعها فيا املارة املعنية. ياسة الداخلية الت  ن الس  ح, ثم بي  ُأ. من هو األمير قرقماز؟ وض 

ن أثرها على مصيرهبالعثمانيين ب. أشرح عالقة األمير قرقماز  ُ., ثم بي 

ُ

ثر( فخر 
ّ
 دين املعني الثانيال أعمال )ما

ُ املجال الفكري.أ. أشرح أثنين من أعمال فخر الدين املعني الثاني في 

ُ .العمرانياملجال أشرح أثنين من أعمال فخر الدين املعني الثاني في ب. 

ُ

 دين املعني الثانيال فخر حملة أحمد الكجك ونهاية حكم 

ن أثنين ُمن عوامل حملة أحمد الكجك على األمارة املعنية. أ. بي 

اني.
 
ين املعني  الث ُب. أشرح, كيف نجح أحمد الكجك في انهاء حكم األمير فخر الد 

 ُ

 معركة عنجر 

ن أ. اذكر طرفي القتال في معركة عنجر, ثم  ُ. من أسبابها اثنينبي 

ُمن نتائج معركة عنجر.  اثنتينب. بين 

ُ

ُ

ُ

 احبالنج
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