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األحالف والتكتالت الدولية وأثرھا في الوطن العربي

الوحدة الرابعة

عدد أھم األحالف والتكتالت الدولية التي سبقت الحرب العالمية األولى ؟ وزارة ص  ٢٠١٣عناوين
 -١عصبة األباطرة الثالثة
عدد أھداف عصبة األباطرة الثالثة ؟ وزارة  ٢٠٠٩ص
 -١المحافظة على األوضاع القائمة في أوروبا .
-٢مساعدة كل منھم اآلخر إذا ّ
تعرض العتداء عسكري
ّ -٣
حل المشكالت بالطرق السليمة
ّ
المتطرفة.
 -٤محاربة الحركات الثورية
-٢التحالف الثالثي
 -٣الوفاق الثالثي )  ١٩٠٧م (
عدد الصراعات ال ّ
مسلحة بسبب الحرب الباردة ؟

حرب فيتنام ،والغزو السوفييتي ألفعانستان.

عدد أبرز آثار الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الباردة ؟
ّ
ّ
خاصة
التسلح في العالم النوعي
 -٢ازدياد وتيرة
التسلح
 -١السباق على
ّ
 -٣انتقال الحرب الباردة بين المعسكرين إلى االمم المتحدة وكان سبب في افشال عملھا .
عدد الدول الموقعه على ميثاق حلف شمال االطلسي -:
الواليات المتحدة األمريكية  ،وبريطانيا ،وفرنسا وھولندا وبلجيكا وايطاليا تركيا
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أعط أسباب إن الخطر الذي أدى إلى قيام حلف شمال األطلسي لم يعد قائما بعد عام ١٩٩٠؟  ٢٠١٠ص
 -١بسبب انھار االتحاد السوفييتي في عام  ١٩٩١م
 -٣سحبت روسيا قواتھا من ألمانيا بعد توحيدھا.
ُ -٢أعلن عن انتھاء الحرب الباردة  ١٩٩٠م
من حيث
النشأة
الدول المشاركة
اسباب إنشاء الحلف

الوضع الحالي

حلف وارسو
حلف شمال األطلسي )الناتو (
١٩٥٥
١٩٤٨
أوروبا الشرقية
أوروبا الغربية
واالتحاد السوفيتي
والواليات المتحدة األمريكية
قيام االتحاد السوفييتي بتشديد  -١لتواجه تھديدات أعضاء حلف
شمال األطلسي
حصاره على برلين .
 -٢انضمام ألمانيا االتحادية لحلف
شمال األطلسي.
ما زال بعد تغيير جدول أعمال أعلنت روسيا حل الحلف ١٩٩١
الحرب الباردة

عدد أھداف حلف وارسو ؟
ب-الدفاع الجماعي ضد أي ھجوم عسكري
أ -إقامة قيادة عسكرية موحدة
د-فك الحصار عن الكتلة الشرقية.
ج -مواجھة االحالف الغربية
عرف البيرسترويكا  ) :وھي كلمة روسية تعني إعادة البناء
الغالسنوست ) :وھي كلمة روسية تعني الشفافية واالنفتاح (
١

المبادئ التي استند إليھا المنھج االساس لحركة عدم االنحياز في التعايش السلمي في العالقات
الدولية ؟
ّ
-٢عدم العدوان
لحق السيادة على كامل االرض.
-١االحترام المتبادل
-٤التعاون المتبادل المفيد
-٣عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى
عدد مؤتمرات عدم االنحياز :
 -٢مؤتمر بريوني
 -١مؤتمر باندونغ

 -٣مؤتمر القاھرة

 -٤مؤتمر بلغراد

عدد ثالث من رؤساء الدول الذين كان لھم دمرا مھما في بلورة سياسات عدم االنحياز ؟
نھرو \ جمال عبد الناصر \تيتو \احمد سوكارنو  .ش ٢٠١٤
حددھا المؤتمر المؤتمر التحضيري في القاھرة )  ١٩٦١م ( ؟
عدد أھداف حركة عدم االنحياز كما ّ
-٢حماية حركات االستقالل
-١تبني سياسية مستقلة
-٣عدم االنضمام إلى حلف عسكري فيه الدول الكبرى.
-٤عدم االرتباط بمعاھدة عسكرية مع أحدى الدول الكبرى.
 -٥عدم السماح لدولة أجنبية بإقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة غير المنحازة.
وفي عام  ١٩٨٢م أعلنت أنديرا غاندي ،ابنة جواھر الل نھرو ،أن أباھا كان يعتقد أن الدول غير المنحازة
كانت تسعى إلى تحقيق ثالثة أھداف رئيسة ،ھي :
التحرر من القيود االستعمارية \ تحفيف التوتر على الساحة الدولية \ النمو االقتصادي
وضح االيجابيات السياسية لحركة عدم االنحياز على الدول النامية والدول العربية ؟ وزارة  ٢٠٠٩ش
-١التأييد السياسي لقضايا التحرر  -٢تشكيل قوة ضغظ معنوي ،للحد من االرتباط بالدول الكبرى
 -٤تحسين األوضاع االقتصادية للدول األعضاء .
-٣التأثير في قرارات األمم المتحدة
عدد التيارات التي ظھرت في حركة عدم االنحياز بعد انھيار االتحاد السوفيتي ؟ وزارة  ٢٠١٥ش و٢٠١٢
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أعط أسباب إنشاء منظمة الكوميكون ؟
عدد أھداف الكوميكون ؟
 -١تشجيع التبادل التجاري

ردا على مشروع مارشال وزير خارجية الواليات األمريكية

 -٢تبادل الخبرات العلمية والفنية  -٣تحقيق مستوى متطور من التصنيع .

 -٢وحل حلف وارسو في عام  ١٩٩١م
ما أسباب انھيار الكوميكون ؟  -١انھيار االتحاد السوفيتي
 - ٣وفشل في التحول إلى سوق مشتركة مماثلة لالتحاد األوروبي .
أعط أسباب قيام السوق األوروبية المشتركة ) االتحاد االوروبي (؟
 -١المآسي التي تعرضت لھا أوروبا في الحربين العالميتين :األولى والثانية .
 -٢تراجع مكانة اوروبا أمام مكانة الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي .
عدد مراحل اتطور نشأة السوق األوروبية المشتركة /االتحاد االوروبي ؟
الثانية  :جماعة الفحم والصلب األوروبية
المرحلة األولى :منظمة التعاون االقتصادي األوروبي \
الثالثة :الجماعة االقتصادية والجماعة األوروبية للطاقة الذرية \ الرابعة  :تأسيس االتحاد األوروبي
٢

اقترحھا وزير الخارجية الفرنسي شومان ھي الخطوة الحقيقية
عرف جماعة الفحم والصلب األوروبية
تجاه الوحدة األوروبية وقد تم التوقيع عليھا  ١٩٥١م من
فرنسا  ،وألمانيا ،وإيطاليا ،وبلجيكا ،ولوكسمبورج ،وھولندا.
ست دول أوروبية -:
ما التطورات الدولية التي أدت الى تحقيق الوحدة األوروبية ؟
 1   + )2  * .   !  0    #  '    )2
عرف اتفاقية ماستريخت :  ==# < . '  0.  :
? . '  < @   #
 .  0.  9-
ما التطورات التي تضمنتھا اتفاقية أمستردام )  ١٩٩٧م ( ؟
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ما أھمية االتحاد األوروبي ؟
 -٢عقده اتفاقيات شراكة متوسطية
 -١ھو أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالم.
 -٤تم تحقيق الوحدة االقتصادية الشاملة ٢٠٠٢
 -٣تقديم نموذج ناجح لتطوير التعاون بين الدول .
 -٥يشكل إحدى الدعامات الرئيسة للنظام المالي العالمي .
عدد أبرز المشكالت التي يعاني منھا االتحاد األوروبي ؟
 -٢التوترات االجتماعية  -٣ومشكالت االجانب  -٤وتنامي التوجھات القومية
 -١البطالة
عدد المؤسسين لمنظمة األوبك ؟ المملكة العربية السعودية ،والكويت  ،والعراق  ،وإيران  ،وفنزويال.
عدد الدول األعضاء في منظمة األوبك ؟
اإلمارات  ،والعراق ،والكويت  ،والسعودية
وقطر،
الدول العربية  :الجزائر ،وليبيا،
الدول غير العربية :
أندونيسيا ،ونيجيريا ،واالكوادور ،والجابون ،وايران  ،وفنزويال
عدد أھداف منظمة أوبك ؟ وزارة ص ٢٠١٥
 -١تنسيق السياسات النفطية
 -٢العمل على استقرار األسعار
 -٣توفير إمدادات نفطية للدول المستھلكة بطريقة اقتصادية
 -٤تحقيق مردود عادل لرؤوس أموال الدول المستثمرة في الصناعة النفطية.
إقليميا ً ودوليا ً من وجھة نظر الدول المستھلكة :وزارة  ٢٠٠٩ش
بين دور األوبك
ّ
قامت الدول الصناعية بإجراءات لتحمي نفسھا فأسست الوكالة الدولية للطاقة بزعامة الواليات المتحدة
عدد المشكالت التي تعاني منھا منظمة األوبك ؟
-١ظھور دول منتجة للنفط ليست أعضاء في المنظمة  -٢.سياسات الدول الصناعية تخزين احتياطات نفطية
-٤الخالفات في توزيع حصص االنتاج بين الدول األعضاء .
 -٣وتزايد التوجه نحو مصادر بديلة
عدد الدول التي أسست منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ) األوابك (  :وزارة ٢٠١٣
) الممكلة العربية السعودية ،والجماھرية الليبية ،والكويت( ثم انضم سورية  ،وقطر  ،ومصر ......
عدد األجھزة التي تمارس منظمة األوابك مسؤولياتھا واختصاصاتھا عن طريقھا ؟ ش  ٢٠١٤وزارة
-٤الھيئة القضائية .
-٢المكتب التنفيذي -٣األمانة العامة
-١المجلس الوزاري
٣

عدد شروط عضوية الدول العربية التي ترغب في االنظمام إلى منظمة األوابك ؟ وزارة  ٢٠١٠ص
 -٢أن يلتزم بأحكام اتفاق المنظمة
 -١أن يكون النفط مصدراً مھما ً لدخله القومي.
 -٣أن يوافق مجلس وزراء المنظمة بأغلبية ثالثة أرباع األصوات منھم االعضاء المؤسسون للمنظمة.
عرف المنظمة الدولية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ص
الھيئة التي تضم مجموعة من الدول وتتفق على رعاية مصالح مشتركة دائمة بينھا
بين أقسام المنظمات الدولية مع ذكر أمثلة عليھا  ٢٠١٢ :ص عناوين
-١منظمات دولية عالمية تسمح ألي دولة باالنضمام إليھا وتقبل عضويتھا ،مثل  :االمم المتحدة
-٢منظمات إقليمية عضويتھا على دول إقليم معين ،أو منطقة جغرافية معينة مثل جامعة الدول العربية
عدد مبادىء عصبة األمم ؟ وزارة  ٢٠١٦ش و ش  ٢٠١٤وزارة
ب -إقامة عالقات تقوم على العدالة
أ -التزام الدول بعدم الرجوع الى الحرب
د -إحقاق العدالة .
ج -احترامھا لقواعد القانون الدولي .
عدد أسباب فشل عصبة األمم ؟
- -٢فشل العصبة في حل بعض القضايا
 -١افتقار العصبة إلى قوة عسكرية تابعة لھا.
 -٣تھاون العصبة في رقابة برامج تحديد التسلح ٤ .ـ -اشتراط االجماع في التصويت إلصدار القرار.
 -٥منح العصبة بعض الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى ميزات خاصة بھا .
عدد أھداف ھيئة األمم المتحدة ومبادئھا ؟ وزارة  ٢٠١٦ص عنوان
السلم واألمن الدوليين
-١الحفاظ على ّ
-٢تدعيم التعاون الدولي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتعزيز حقوق اإلنسان .ص
عدد اللغات الرسمية االمم المتحدة  -:اإلنجليزية ،اإلسبانية ،الروسية ،الصينية ،الفرنسية ،والعربية
عدد أجھزة األمم المتحدة ؟
-٣المجلس االقتصادي واالجتماعي
-٢مجلس األمن
 -١الجمعية العامة
 -٦األمانة العامة
-٥محكمة العدل الدولية
-٤مجلس الوصاية
عرف الجمعية العامة ؟ وزارة ش  ٢٠١٤و  ٢٠١٢ص وص ٢٠١٠
ّ
يتكون من أعضاء المنظمة جميعھم
العام
ھي الجھاز
للمنظمة الدولية ،الذي ّ
ّ
ويتمتع بجملة من االختصاصات التي تجعل منه منبراً عالميا ً.. .
أعط اسباب مجلس االمن يعد اھم اجھزة االمم المتحدة
عرف مجلس األمن ؟
ويعد أھم أجھزة ھيئة األمم ،وتنبع أھميته مما عھد اليه من اختصاصات في حفظ السلم واألمن
ّ
الدوليين يمتلك سلطة اتخاذ إجراءات عديدة باستعمال القوة العسكرية
عدد وظائف محكمة العدل العليا ؟

 - ١اختصاص قضائي

 -٢اختصاص إفتائي

عدد أھم اختصاصات األمين العام ؟
 -١إعداد تقرير سنوي للجمعية العامة حول أعمال الھيئة  -٢تحضير مشروع ميزانية األمم المتحدة.
 -٣تمثيل ھيئة األمم المتحدة أمام المحاكم ،والمنظمات الدولية .
الوكاالت المتخصصة  :تضم مجموعة من الدول ،وتسعى إلى تحقيق مصالح مشتركة بينھا لتنظيم مرفق من
المرافق الدولية من مثل الصحة ،والتعليم ،واالقتصاد.
٤

عدد أھم المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة ألمم المتحدة ؟
-٢منظمة األغذية والزراعة) الفاو (
- ١منظمة العمل الدولية
 ) -٦األونروا(
-٤منظمة الصحة العالمية  ) -٥اليونسيف (
 ) -٣اليونسكو (
وزارة  ٢٠١٣ش  ٢٠١١ش ص ٢٠٠٩
عرف منظمة العمل الدولية :
ّ
ومقرھا جنيف
تأسست في عام  ١٩١٩م ،وھي أول منظمة متخصصة ترتبط باألمم المتحدة،
ب-تحسين أحوال العمل والعمال
أھدافھا :أ -تسھم في نشر العدالة االجتماعية
عرف منظمة األغذية والزراعة) الفاو ( ) : ( F.A.O
ّ
ومقرھا مدينة روما ،ومن أھدافھا:
اسست في عام  ١٩٤٥م،
ب -ضمان زيادة فعالية اإلنتاج
أ -العمل على رفع مستويات المعيشة والتغذية.
ما أسباب تجديد مھام األونروا سنويا على الرغم من تجديد مدة انتھاء عملھا عام  ١٩٦٩؟
-١استمرار االحتالل اإلسرائيلي  -٢ومعاناة الشعب الفلسطيني.

عدد سلبيات منظمة األمم المتحدة ؟ -١ھيمنة الدول الكبرى على قرارتھا .
 -٢عدم الحيادية في بعض القضايا ،من مثل القضية الفلسطينية.
الدول التي أسست جامعة الدول العربية ؟مصر ،واألردن ،واليمن ،ولبنان والعراق ،والسعودية ،وسورية
عدد أھداف جامعة الدول العربية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ش
ب -صيانة استقالل الدول االعضاء .
أ -توثيق الصالت بين الدول العربية
د -النظر في مصالح الدول العربية.
ج -حل المنازعات بالطرق السلمية
عدد مبادىء جامعة الدول العربية ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وص ٢٠١٠
أ -المساواة في السيادة وفي الحقوق بين الدول االعضاء ب -عدم اللجوء الى القوة لفض النزاعات العربية.
ج -عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االعضاء  .د -الدفاع المشترك .
عدد أھم أجھزة الجامعة العربية ؟ -١مجلس الجامعة  -٢اللجان الفنية

-٣

األمانة العامة

الشؤون الثقافية وزارة  ٢٠١٣ص-١إنشاء معھد المخطوطات العربية العام
 -٣توقيع اتفاقية ثقافية بين الدول االعضاء.
 -٢إنشاء معھد الدراسات العربية العالمية
 -٥إنشاء اتحاد الجامعات العربية.
-٤إنشاء معھد الموسيقى العربية.
ج-الشؤون االقتصادية
 -١تم التوقيع على اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية في عام  ١٩٥٧م ومن اھم بنودھا :و ٢٠١٢ش
البضائع والمنتوجات الوطنية
 تبادل حرية انتقال االشخاص ورؤوس األموالالنقل والترانزيت
 تبادل انشاء السوق العربية المشتركة.العمل واالقامة
 تبادل -٢إقامة مشروعات عربية مشتركة ،من مثل:
شركة البوتاس العربية \ والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
٥

وضح دور األردن في جامعة الدول العربية ؟
ُ -١يعد االردن احد الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية.
 -٣لعب األردن دور الوسيط في القضايا العربية.
اسم المؤتمر
-٢قمة
عمان
غيرالعادية
)الوفاق واالتفاق ( ١٩٨٧

 -٢تبني القضايا العربية
 -٤حضور مؤتمرات القمة العربية .

اھم القرارات
 -١التضامن مع العراق في حربھا مع ايران
 -٢بناء القوة الذاتية للعرب
 -٣لكل دولة عربية الحق في اعادة العالقات مع مصر.

ش  ٢٠١٤وزارة

عدد أھداف منظمة الوحدة اإلفريقية ؟
 -١تشجيع وحدة دول افريقيا
 -٣محاربة االستعمار بأشكاله جميعھا.

 -٢الدفاع عن سيادة الدول االعضاء
 - ٤تشجيع التعاون الدولي.

وضح كيف نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي ؟
ثال منظمة المؤتمر االسالمي
أ عدد المؤتمرات الدولية التي كانت تدعو الى وحدة وانشاء منظمة العالم االسالمي ؟
 -١مؤتمر الحج  -٢مؤتمر قمة الرباط  -٣مؤتمر كراتشي
عدد أھداف ومبادئ منظمة المؤتمر االسالمي ومبادئھا؟ ش  ٢٠١٥وزارة وزارة  ٢٠١٣ش
 -١تعزيز التضامن االسالمي
 -٢دعم التعاون بين الدول االعضاء
 -٣دعم السلم واألمن الدوليين
- ٤تعزيز التعاون بين الدول األعضاء والدول األخرى.
 -٥العمل على محارية التفرقة العنصرية.
عدد عوامل الوحدة التي تشترك بھا الدول األمريكية ؟
 -١التجاور الجغرافي  -٢ .والتاريخ المشترك  -٣والرغبة في التعاون السياسي واالقتصادي
تتبع دالالت شارة الصليب االحمر والھالل االحمر ؟ الشارات  ٢٠٠٩ص
 -١الشارة المميزة :وھي  :الصليب األحمر على قاعدة بيضاء ،وھو العلم السويسري معكوسا
شعارھا "الرحمة في وسط المعارك" و" االنسانية طريق السلم "
 ٢شارة الھالل األحمر على أرضية بيضاء عندما استخدمتھا الجمعية العثمانية إلسعاف الجرحى
في اثناء حربھا ضد روسيا .
 -٣وبعدھا اختارت إيران شعاراً جديداً
ھو األسد والشمس األحمران.
 -٤شارة البلورة الحمراء اإلضافية التي تتمتع اآلن بالوضع القانوني نفسه للصليب األحمر
عددالمبادىء األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
 -٣الطابع الوحدوي
 - -٢العالمية
 -١اإلنسانية
 -٤الطابع التطوعي

 -٥االستقالل

--٦الحياد

-٧عدم التحيز

٦

عدد أھم أعمال اللجنة الدولية للصليب االحمر؟ ش  ٢٠١٤وزارة
 -١اإلشراف على حسن معاملة ضحايا الحرب -٢ .االعتناء بأوضاع األسرى والمعتقلين
 -٤االھتمام بأحوال المعتقلين األمنيين
 -٣زيارة األسرى والمعتقلين
عدد شروط االنضمام الى الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والھالل األحمر ؟
الدولة موقعة على اتفاقية جنيف الخاصة بالجرحى والمرضى.
 -١أن تكون
الدول مستقلة.
 -٢أن تكون
 -٣ان تكون ھي الوحيدة في الدولة
 -٤ان تستخدم تسمية الصليب األحمر أو الھالل األحمر وشارتھما.
 -٥أن يشمل عملھا أراضي الدولة جميعھا.
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر:
أنشىء في باريس يھدف الى العناية بضحايا الكوارث الطبيعية ،من مثل الزالزل
القانون الدولي اإلنساني وزارة ٢٠١٢
ھو مجموعة القواعد التي ُتحدد حقوق الدول المتحاربة وواجباتھا في حالة نشوب األعمال العدائية..
وتحمي حقوق ضحايا النزاعات المسلحة .
عدد األمور التي يشملھا القانون الدولي اإلنساني:
الذي يحدد القواعد التي تنظم سلوك المتحاربين في الحرب.
أ-قانون الھاي
ب-قانون جنيف ) اتفاقيات جنيف لسنة  ١٩٤٩م وبروتوكوالتھا اإلضافية (:
 -١يبين القواعد التي تحمي الشخصية اإلنسانية في حالة الحرب .
 -٢ويھدف إلى حماية العسكريين خارج المعركة
 -٣وحماية األشخاص المدنيين في البالد المحتلة
 -٤نصوص جنيف وضعت لمصلحة الفرد
ج -أما المعاھدات الخاصة بحظر األسلحة وتقييد استخدامھا :
وتشمل اتفاقيات جنيف األربع الموقعة في )  ٢آب  ١٩٤٩م ( :
لتحسين حال جرحى القوات المسلحة في الميدان.
 اتفاقية جنيف األولى
لتحسين حال غرقى القوات المسلحة في البحار.
 اتفاقية جنيف الثانية
بشأن معاملة أسرى الحرب.
 اتفاقية جنيف الثالثة
 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن  -حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب
عدد الحقوق التي يتمتع بھا األفراد حسب اتفاقية جنيف الرابعة ؟
 -٢الحماية ضد أعمال العنف
 -١حق االحترام ألشخاصھم وشرفھم
 -٤عدم االعتداء على حياتھم.
 -٢عدم القيام بأي إكراه بدني أو معنوي ضدھم.
 -٦حرية التنقل
 -٥حق الرعاية الطبية.
حدد االنتھاكات الجسيمة التي ترتكب في أثناء الحرب كما حددھا البروتوكول اإلضافي األول عام  ١٩٧٧؟
 -١قيام دولة االحتالل بنقل بعض سكانھا إلى األراضي المحتلة
 -٢التفريق بين الضحايا عنصريا.
 -٣استھداف اآلثار التاريخية ،وأماكن العبادة
 -٤حرمان شخص من إجراء محاكمة عادلة.
 -٦الھجوم على السكان المدنيين
 -٥الھجوم على المنشآت العامة.
٧

عرف مفھوم الوحدة العربية  :وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ش
) التطلع نحو إقامة نظام سياسي تكاملي يربط بين العرب ،ويقوم على التكامل بين أقطاره سياسيا ً واقتصاديا ً
واجتماعيا ً وثقافيا ً عسكريا ً (.
عدد مقومات الوحدة العربية ؟
-٣الجغرافيا
- ٢التاريخ المشترك
-١اللغة
-٥المصير الواحد ،والتحديات المشتركة
-٥الثقافة

-٤الدين
-٧القومية العربية

عرف الثقافة ؟ ھي مجموعة األفكار والقيم والعقائد والتجارب التاريخية التي تعمل في مجموعھا على
تميز إنسانا ً عن إنسان إو جماعة عن جماعة والمجتمع العربي يكون وحدة ثقافية .
حدد عناصر الوحدة الثقافية التي تميز المجتمع العربي ؟  ٢٠٠٩ص
 -١العقيدة االسالمية  -٢واللغة العربية  -٣والتاريخ المشترك.

 -٤والعادات والتقاليد والقيم

• اذكر العوامل التي ربطت العرب بمصير واحد وضرورة العيش المشترك ؟ .وزارة ص ٢٠١٥
 -٢ويدينون بعقيدة واحدة .
 -١يتكلمون لغة واحدة .
 -٣ويشتركون بآداب واحدة  -٤ويجمع بينھم تاريخ عام مشترك  -٥ .وحضارة واحدة.
عرف القومية العربية  :الرابطة التي تجمع بين أقطار الوطن العربي وتعمل على تأكيد االنتماء للعروبة
فسر  :دعا رواد القومية العربية الى تعزيز الروابط القومية ؟
 -١تتمتع االمة بوحدة التاريخ والمصير
 -٤وحب الوطن والتمسك به واالنتماء اليه.
 -٣والمصالح المشتركة
 -٢واللغة
ما أھداف القومية العربية ؟
 -٣لوحدة بين أقطارھا وتحرر األمة.
 -١تجديد القيم االنسانية  -٢ .وحفز التقدم البشري
 -٤وكان للثورة العربية الكبرى األثر من خالل شعار الثورة العربية ) الوحدة ،الحرية ،الحياة الفضلى ( .
عدد التحديات التي تواجه األمة العربية وتؤكد ضرورة الوحدة العربية ؟
ش  ٢٠١٥وزارة وزارة  ٢٠١٣ص و ٢٠١٢ش
-١الخطر الصھيوني
- ٢تحدي العولمة
-٣حالة تردي مؤسسات العمل العربي المشترك
عدد األھداف الصھيونية في البالد العربية ؟ما نوع الخطر الذي تمثله اسرائيل على الوطن
العربي؟  ٢٠١٠ش
 -١إيجاد حدود جديدة اقتصادية وسياسية بھدف قيام سوق شرق أوسطية.
 -٢مشاركة العرب في ثرواتھم ،وتھديد االقتصاد العربي
 -٣إنشاء مراكز للبحوث تسعى إلى الترويج والتطبيع
 -٤السيطرة على مصادر المياه .
فسر  -:شھد العالم في نھايات القرن العشرين نقلة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
 -١بفعل ثورة االتصاالت  -٢وتفجر المعرفة  -٣والتقدم العلمي والتكنولوجي.

٨

بين موقف السياسيون والباحثون والمفكرون ،وكذلك موقف الشعوب من العولمة وتداعياتھا ؟
 -١منھم من يرى فيھا خطراً
يھدد السيادة الوطنية للدول .
يسعى الى تذويب الثقافات الوطنية لحساب القوى الكبرى
 -٢منھم من يرى أنھا خطر
 -٣منھم من يرى فيھا خطراً
على اقتصاديات الدول النامية
الذين يرون فيھا الجانب اإليجابي الذي يقود إلى رفاه العالم وسعادته
 -٤المتفائلين
بين تصنيف مشاريع الوحدة العربية :
 -١مشاريع الوحدة العربية من خالل الحرب العالمية األولى )  ١٩١٨ – ١٩١٤م (
الثورة العربية الكبرى  ١٩١٦م
 -٢مشاريع الوحدة العربية من خالل الحرب العالمية الثانية )  ١٩٤٥ – ١٩٣٩م ( ص ٢٠١٥وزارة
أ -مشروع الھالل الخصيب  ١٩٤٢م
ج-تأسيس جامعة الدول العربية  ١٩٤٥م
ب -مشروع سورية الكبرى  ١٩٤٣م
 -٣المشاريع والتجمعات الوحدوية بعد الحرب العالمية الثانية
ش  ٢٠١٤وزارة وزارة  ٢٠١٠ص
أ-المشاريع الوحدوية
-٢االتحاد العربي الھاشمي  ١٩٥٨م
-١وحدة الضفتين  ١٩٥٠م
-٣وحدة مصر وسورية )الجمھورية العربية المتحدة ( ١٩٥٨م
-٤مشروع المملكة المتحدة بين األردن وفلسطين  ١٩٧٢م  -٥إعادة الوحدة اليمينة  ١٩٩٤م .
ب -التجمعات اإلقليمية التعاونية ص  ٢٠١٥وزارة
-١مجلس التعاون الخليجي  ١٩٨١م -٢مجلس التعاون العربي  ١٩٨٩م
-٣مجلس التعاون المغاربي  ١٩٨٩م
نتائج الثورة العربية ومنجزاتھا :
أ -المملكة الحجازية بزعامة الشريف الحسين بن علي .
ب -والمملكة العربية السورية بزعامة األمير فيصل بن الحسين .
ج -المملكة العراقية بعد انتھاء الحكم الفيصلي في سورية.
د -وإمارة شرق األردن بزعامة األمير عبدﷲ بن الحسين بن علي.
عدد أھم ما تضمنته المذكرة ) الكتاب األزرق(التي ارسلھا نوري السعيد إلى وزير الدولة
وزارة  ٢٠١٢ص
البريطاني  ١٩٤٢؟
 -١إعادة توحيد سورية ،ولبنان ،وشرق األردن في دولة واحدة وضمھا مع العراق.
 -٢إقرار حق األھالي في اختيار شكل نظام الحكم الملكي ،أو الجمھوري.
 -٣يتولى اليھود إدارة مناطقھم ) حكم ذاتي( في األماكن التي يشكلون فيھا أغلبية .
 -٤تكون القدس مفتوحة لمعتنقي األديان الثالثة.
 -٥يمنح الموارنة في لبنان االمتيازات التي كانوا تيمتعون بھا في أواخر العھد العثماني.
أعط أسباب  -:تخلى نوري السعيد عن مشروعه الھالل الخصيب ؟ وزارة  ٢٠١٥ش و ٢٠١٢ش
 -١رد بريطانيا غير المشجع على ھذا المشروع .
 -٢وتزامنه مع مساعي األمير عبدﷲ بن الحسين لتحقيق مشروع وحدة سورية الكبرى.
فسر  -:مشروع المملكة المتحدة لم يكتب له النجاح ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة  ٢٠١٣ص
والظروف التي كانت تحيط بالقضية الفلسطينية.
بسبب االنقسامات العربية
٩

عدد أھم ما تضمنته مشاريع وحدة سوريا الطبيعية ) الكبرى (التي تمخضت عن المؤتمر الوطني السوري
في عمان عام ١٩٤٣؟ أ-المشروع األول :وھو مشروع مركزي ،وينص على اآلتي:
- ١تضم الدولة الموحدة سورية ،وشرق األردن ،وفلسطين ،ولبنان.
 - ٢إعطاء األقليات اليھودية في فلسطين والمسيحية في لبنان الحق في إقامة حكم ذاتي.
 -٣تخضع ھذه الدولة الى نظام حكم ملكي برئاسة األمير عبدﷲ بن الحسين بن علي.
ُ - ٤يلغى وعد بلفور
 -٥ثم يشكل اتحاد تعاھدي عربي مع العراق
فسر انتھت الوحدة بين مصر وسوريا ) الجمھورية العربية المتحدة (عام  ١٩٦١؟
بسبب حركة انفصالية قادھا بعض الضباط السوريين أطاحت بالوحدة بين القطرين في  ١٩٦١م .

عدد العوامل التي أدت إلى قيام الحركة االنفصالية بين مصر وسورية ؟ ش  ٢٠١٥وزارة ٢٠١٢
 -١تباين النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية في كل من مصر وسورية.
 -٢تباين الوعي القومي .
 -٣عدم دراسة قرار الوحدة االندماجية قبل اتخاذه.
 -٤أخطاء الممارسات ومنھا :إلغاء األحزاب السياسية كافة في سورية .
– ٥تعرض ھذه التجربة إلى ضغوظ خارجية
نظرت اليھا إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية على أنھا تمثل
أكبر تھديد لوجود إسرائيل ولمصالح الواليات المتحدة في المنطقة.

ب-التجمعات اإلقليمية التعاونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
الدول االعضاء وزارة  ٢٠١٣ص
 -١مجلس التعاون الخليجي:
السعودية ،والكويت  ،واالمارات ،وقطر  ،والبحرين ،وعمان
اذكر االھداف مجلس التعاون الخليجي ١٩٨١؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة ص٢٠١٠
 -١وضع أنظمة متماثلة في الميادين المتنوعة  -٢ودفع عجلة التقدم العلمي .
 - ٤وتشجيع تعاون القطاع الخاص .
 -٣وإقامة المشروعات .
 -٥والعمل على إنجازات تھم الشعوب مثل الربط الكھربائي  /تملك العقار  /حرية انتقال األفراد
فسر -:مجلس التعاون العربي لم ُيكتب له االستمرار ؟ ش  ٢٠١٤وزارة  ٢٠١٢ص
بسبب الظروف السياسية وغزو العراق للكويت في عام  ١٩٩١وما نجم عن ذلك من تداعيات .
عدد الدول ش  ٢٠١٤وزارة و ٢٠١٢ش
-٣مجلس التعاون المغاربي :عرف
وضم المملكة المغربية ،الجزائر ،تونس ،وليبيا ،وموريتانيا.
عدد العوامل التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية ؟ وزارة  ٢٠١٣ش و  ٢٠٠٩ص
-١التجزئة واالستعمار -٢االنقالبات العسكرية -٣عوامل التسرع واالرتجال
 -١اھتمام الدول العربية بالمصالح الوطنية والقطرية
 -٢تناقض بعض خطط التنمية مع ھدف التكامل االقتصادي العربي
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• اذكر األساليب التي استخدمھا االستعمار للحيلولة دون الوحدة العربية ؟ وزارة  ٢٠١٦ش٢٠٠٩
 -١استعمال القوة أو التھديد
 -٢فرض الحصار االقتصادي على العرب
 -٣دفع إسرائيل الى القيام بحمالت عسكرية
 -٤زج الوطن العربي في قضايا دولية ال تھمه مباشرة
٥ـ-إثارة الفتن والنعرات اإلقليمية والطائفية بين الدول والشعوب العربية
عرف شعار االردن أوال ؟ \ ما أھداف التي يسعى إلى تحقيقھا شعار األردن أوال ؟
نداء ھاشمي أطلقه جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في تشرين الثاني عام  ٢٠٠٢م
ويھدف ھذا النداء إلى
 -١تعزيز أسس الدولة الديموقراطية
 -٢ترسيخ روح االنتماء بين المواطنين
 -٣نشر ثقافة االحترام والتسامح
 -٤تغليب مصالح االردن على غيرھا من المصالح .

عدد أھم مرتكزات مشروع ) األردن أوالً ( ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة  ٢٠١٣ص
-١تحقيق استقرار األردن وتقدمه .
 -٢المواطنة واالنتماء والوالء ھي المحور للتفكير
-٣رفض االنعزال واالنغالق
 - ٤تأكيد على قوة األردن لتعزيز صمود األھل في فلسطين .
 -٥الوحدة الوطنية ،و الوالء واالنتماء لتعزيز مسيرة البناء
 -٦تعزيز مفھوم الديموقراطية
وضح كيف سعى األردن الى حماية األمن القومي ،والحفاظ عليه ؟ وزارة  ٢٠١٦ش  ٢٠٠٩ص
 -١الدعم الكامل لشعب فلسطين.
 -٢السعي إلى إقامة عالقات حسن الجوار بين األردن وسورية ولبنان والعراق والسعودية
 -٣الوقوف مع الصف العربي والدفاع عن القضايا العربية
 -٤التمسك بالنھج القومي الحر المستقل .
 -٥المشاركة في تأسيس الجامعة العربية
 -٦تأكيده حل المشكالت العربية ضمن البيت العربي .
بين دور األردن في عھد جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في تجسيد الوحدة العربية ؟
 -١حرص على انتھاج سياسة تتسم بالواقعية
 -٢لعب األردن دوراً في تقريب وجھات النظر العربية المتعددة
 -٣وقف إلى جانب اشقائه في كل مكان
 -٤تعزيز عالقات األردن مع مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون المغاربي .
 -٥سعى إلى تنسيق المواقف بين البلدان العربية.
كيف يتم انقاذ الشرق االوسط والعالم كما جاء في خطاب جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ؟
 -١االنقاذ يتم برفع الظلم عن الفلسطينيين.
 -٢وتحقيق العدالة لھذا الشعب الشقيق .
 -٣لينعم بحريته ودولته المستقلة ،وعاصمتھا القدس الشريف".
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مدارس االتحاد الثانوية

االستاذ زكريا الرفاعي
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• بين موقف جاللة الملك من المسألة العراقية والقضايا واألخطار التي تواجه كال من العراق و لبنان
العراق -:
 -١دعم المصالحة الوطنية .
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مع تمنيات النجاح والتوفيق

االستاذ زكريا الرفاعي

مدارس االتحاد الثانوية
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