תוכנית הלימודים לכיתות י"א – י"ב תשע"ה
יחידה שנייה – חובה 911551 -
الوحدة ال ّتعليم ّية الثانية:

األول :تاريخ القرن العشرين :שאלון מס'911551 :
الموضوع ّ
المضامين  /الموضوعات التعليم ّية:
الموضوع  -נושא
األول :تاريخ القرن العشرين:
الموضوع ّ
 .1الحرب العالم ّية األولى:
أ .أسباب الحرب العالميّة األولى :التوتر
الدولي ،توازن القوى ،المسألة القوميّة
وأزمة سراييفو.
ب .مراحل الحرب األساسيّة:
 جبهات القتال. خروج روسيا من الحرب. دخول الواليات الم ّتحدة الحربالعالميّة األولى.
 هزيمة دول المركز وانتصاردول الوفاق.
ت .نتائج الحرب العالميّة األولى:
 انهيار اإلمبراطوريّات القديمة. ظهور دول جديدة :بولندا،تشيكوسلوفاكيا ،يوغسالفيا.
 .2العالم بعد الحرب العالم ّية األولى
وتسويات السالم:
أ .اتفاقيّة فرساي :ظروف توقيعها
وفرضها على ألمانيا.
أ .إنشاء عصبة األمم كوسيلة لتحقيق السالم – ميثاق العصبة:
 ضعف عصبة األمم :أسباب ،أمثلة. .3أوروبا بين الحربين العالميتين– 1919 :
:1939
أ .علوّ شأن الديمقراطيّة في أوروبا في
فترة ما بين الحربين العالميتين:
أسباب ،أمثلة ونتائج.
ب .جمهوريّة فايمر في ألمانيا:
ظروف إقامتها ،دستورها ،عوامل
فشلها.
ب .النظام النازي في ألمانيا:
أسباب ظهور النازية ،تثبيت النازية
في ألمانيا ،مبادئ النازية.
ت .الطريق نحو الحرب العالميّة الثانية :تحركات هتلر وسياسته العدوانيّة.
ث .سياسة الدول األوروبيّة تجاه عدوانيّة هتلر :سياسة الترضية والمصالحة.
 .4الحرب العالم ّية الثانية:
أ .دول الحلفاء ودول المحور :الجبهات
الغربيّة ،الشرقيّة ،البلقان ،وشمال
إفريقيا.
أ .دخول الواليات الم ّتحدة الحرب
العالميّة الثانية ،والقتال في الشرق
األقصى.
ب .ال ّتحول في الحرب لصالح الحلفاء،
في ميدوي ،العلمين ،وستالينغراد.
ت .الحسم في الحرب العالميّة الثانية
لصالح الحلفاء ،في نورماندي:
سقوط ألمانيا ،استسالم اليابان.

יחידה שנייה – חובה 911551 -
الوحدة ال ّتعليم ّية الثانية:

الموضوع الثاني :تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث حتى الكارثة :שאלון מס'911551 :
المضامين  /الموضوعات التعليم ّية:
الموضوع  -נושא
 .1الالسامية في أوروبا:
أ .مفهوم الالسامية.
ب .عوامل ظهور الالسامية.
ت )1( .مظاهر الالسامية في شرق
أوروبا:
 عواصف في النقب.( )2مظاهر الالسامية في غرب
أوروبا:
 قضية درايفوس.ث .ر ّد فعل اليهود على الالسامية:
 الهجرة. االندماج. الحركة الصهيونيّة..2الحركة الصهيون ّية ومراحل بلورتها:
أ .الحركة الصهيونيّة وعوامل ظهورها.
ب .القضية اليهوديّة.
ت .الصهيونيّة العمليّة و"حبات صهيون":
 مناحيم أوسشكين.ث .الصهيونيّة الروحانيّة:
 أحاد هعام.ج .الصهيونيّة القوميّة:
 ليو بنسكر.ح .هرتسل والصهيونيّة السياسيّة:
 دولة اليهود. المؤتمر الصهيوني عام 1897م:األهداف والقرارات.
 نشاطات هرتسل .3الهجرات واالستيطان الصهيوني في
فلسطين:
 الهجرة األولى :أسباب ،مصاعب،إنجازات.
 الهجرة الثانية :أسباب ،مصاعب،إنجازات.
 .4وعد بلفور وبداية االنتداب البريطاني
على فلسطين:
 وعد بلفور :أسباب صدوره ،مضمونه،وأثره على اليهود وعلى العرب.
 "صك االنتداب" البريطاني علىفلسطين.
 .5المؤسسات اليهود ّية في فلسطين في فترة
ما بين الحربين العالم ّيتين:
 الوكالة اليهوديّة. الهستدروت. -التنظيمات العسكريّة.

יחידה שנייה – חובה 911551 -
الوحدة ال ّتعليم ّية الثانية:

الموضوع الثالث :كارثة الشعب اليهودي بين السنوات  :1945-1933שאלון מס'911551 :
المضامين  /الموضوعات التعليم ّية:
الموضوع  -נושא
 .1النازية وإبادة اليهود في أوروبا:
 األيديولوجيّة النازية والعداء لليهود. مظاهر ومراحل االضطهاد النازيلليهود.
 قوانين نيرنبرغ. ليل البلّور. مظاهر ومراحل االضطهاد النازيلليهود في الدول المحتلة.
 .2الحلّ النهائي:
 فكرة الح ّل وطرق التطبيق والتنفيذ. مؤتمر فانزه .1942 الجيتوات :المبنى والحياة اليوميّة. معسكرات اإلبادة. .3رد الفعل اليهودي:
 فرق المقاومة داخل الجييتوات(פרטיזנים)( ,المنظ ّمة
اليهوديّة المقاتلة – אי"ל).
 تمرّ د جيتو وارسو .4نتائج الكارثة وأبعادها:

