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االستعمار

الوحدة االولى
الدرس االول :

االستعمار مفھومه واھدافه

عرف االستعمار :

سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذھا عليھا من اجل استغالل خيراتھا
في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية .

بين الفوائد التي تجنيھا الدول المستعمرة من الدول المستعمرة ؟
 -٢تسخير مواردھا البشرية والطبيعية لخدمة مصالح الدول المستعمرة
 -١نھب وسلب منظم لثروات البالد المستعمرة
 -٤تدمير لتراثھا الحضاري والثقافي

 -٣تحطيم كرامة الشعوب

أعط اسباب  -:كان الوطن العربي ھدفا للنھب من الدول االستعمارية ؟
 -٢المواقع االستراتيجية مثل باب المندب وقناة السويس
-١كان مخزن الثروات االستراتيجية كالنفط
وضح اھمية الوطن العربي االستراتيجية ؟ وزارة  ٢٠١٤ص
-٢يشرف الوطن العربي على بحار ومحيطات ومضائق مھمة .
-١يشغل مكانا وسطا بين قارات العالم .
-٣كمنتج للنفط  -يتوسط الوطن العربي دول شرق اسيا والدول الصناعية
مراحل تطور مفھوم االستعمار ؟  -١االستعمار االستيطاني  -٢االستعمار االستغاللي )اإلمبرالية (
 -٣الھيمنة األجنبية بعد الحرب العالمية الثانية .
عرف االستعمار االستيطاني  :وزارة  ٢٠١٥ص سيطرة منظمة على اراضي السكان االصليين وانتزاع ملكيتھا بالقوة وانشاء
كيان سياسي بديل لما كان قائما

عرف االستعمار االستغاللي او االمبريالية :

مثل  ) -:االحتالل الصھيوني لفلسطين ( ) االحتالل الفرنسي للجزائر (

مد الدولة سلطتھا المباشرة الى اقليم خارجي بوسائل سياسية اقتصادية وعسكرية
أمثلة  ) -:شركة الھند الشرقية االنجليزية ( ) شركة افريقيا الشرقية البريطانية ( .

عرف الھيمنة االجنبية بعد الحرب العالمية الثانية :

اذكر اھداف االستعمار ؟

السيطرة غير مباشرة على دول معينة بوسائل اقتصادية او سياسية او ثقافية
مثل ) الشركات متعددة الجنسيات ( ) القواعد والتسھيالت العسكرية ( .

أ -سياسية

ب -اقتصادية

ج -ثقافية ودينية

د -سكانية ) ديموغرافية (

فسر  :تتنافس الدول على المراكز المتقدمة على سلم القوى الدولي ؟
-١إلن تحسين المركز الدولي يوسع دائرة نفوذھا في المجتمع الدولي -٢.ويجعلھا اكثر قدرة في التحكم في القرارات الدولية
أعط أسباب انعقاد مؤتمر برلين  ١٨٨٤؟ وزارة  ٢٠١٦ش عرف مؤتمر برلين وزارة  ٢٠١٤ص
-١لتقسيم القارة االفريقية بين الدول االستعمارھا األوروبية  -٢لمنع الصدام بين القوى االستعمارية بسب التنافس
١
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ما االجراءات التي قامت بھا الدول االستعمارية لزيادة مواردھا من أجل تعزيز مركزھا الدولي ؟
تمويل بعثات االكتشافات الجغرافية للبحث عن مناطق غنية بالموارد .
أ-
أمثلة  ) :رحلة فاسكودي غاما  :اكتشف الطريق للھند عن طريق رأس الرجاء الصالح (
) كريستوفر كولومبوس اكتشف السواحل االمريكية ) البھاما ( ) ماجالن وصل لسواحل امريكا الجنوبية (١٥١٩
ب-االحتالل العسكري المباشر للمناطق الغنية بالموارد  .وزارة  ٢٠١٦ش
) احتالل بريطانيا لمصر ونيجيريا ( ) .احتالل فرنسا للجزائر وفيتنام( ) احتالل اسبانيا للمغرب (
أمثلة :
ج-ارسال موجات من المستوطنين الى المناطق التي تمت السيطرة عليھا أمثلة :
) االستيطان الصھيوني لفلسطين ( ) االستيطان البريطاني في جنوب افريقيا (
د -استخدام بعض المستعمرات الجراء تجارب نووية :
) فرنسا في الصحراء الجزائرية ( ) بريطانيا وفرنسا لعدد من الجزر في المحيط الھادي (
أمثلة
ھـ -السيطرة على مواقع تتحكم في طرق المواصالت او منابع االنھار
) -:فرنسا وبريطانيا على نھر النيل بعد حفر قناة السويس ( )واحتالل بريطانيا لعدن ( ١٨٣٩
أمثلة
عدد األھداف االقتصادية لالستعمار ؟وزارة  ٢٠١٥ش و ٢٠١٣ش
 -١الحصول على المواد الخام .

بسبب الثورة الصناعية زادت حاجة الدول األوروبية من المواد الخام لذلك بحثت عنھا

في إفريقيا وأسيا أمثلة  -:القطن من مصر \الذھب والماس من جنوب إفريقيا \األراضي الزراعية في شمال إفريقيا .
 -٢إيجاد أسواق لتصريف منتجاتھا :بسبب :قيام الثورة الصناعية \وانتشار المصانع وزيادة االنتاج  -٣والحاجة إلى اسواق جديدة.
-٣تأمين طرق المواصالت -:

لحماية ممتلكاتھا\ المحافظة على مصالحھا الحيوية \استخدامھا محطات تجارية

-٤الحصول على األيدي العاملة رخيصة األجر

.
أعط اسباب  :احتالل بريطانيا لمصر ؟

 -١للحصول على المواد الخام وخاصة القطن  -٢ .استخدامھا محطات تجارية  -٣ .تأمين طرق المواصالت إلى مستعمراتھا
بين األھداف الثقافية والدينية لإلستعمار ؟
* األھداف الثقافية  :إحالل لغة المستعمر مكان اللغة المحلية في بعض البلدان المستعمرة أمثلة -:
 اللغة اإلسبانية اللغة الفرنسية* األھداف الدينية :

في أمريكا الالتينية .

 -اللغة اإلنجليزية

في تشاد ومالي والسنغال .

 -اللغة البرتغالية

مثل  :نيجيريا والھند وجنوب إفريقيا
في موزمبيق .

تمويل البعثات واإلرساليات التبشيرية ارتبط عدد من الحمالت االستعمارية

أعط األمثلة على نجاح اإلرساليات التبشيرية في إفريقيا ؟

في جنوب السودان

\

وجنوب نيجيريا .

عدد اإلجراءات التي قامت بھا بعض الدول االستعمارية لتخفيف الضغط السكاني فيھا ؟ وزارة  ٢٠١٥ص
 -١اعتماد نظرية المجال الحيوي :

وھي )) اعتبار الدول شبيھا بالكائن العضوي الذي يحتاج إلى مساحة أكبر يتحرك
فيھا

 -٢إنشاء مدرسة اإلصالح االستعماري

كلما نما جسمه مثل  :ھجرة الفرنسيين إلى الجزائر وااليطاليين إلى ليبيا .
.قامت في أوروبا عند اشتداد البطالة في القرن التاسع عشر .
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أشكال االستعمار

الدرس الثاني
عدد اشكال االستعمار ؟ وزارة  ٢٠١٤ص
-١االحتالل العسكري .
-٣السيطرة االقتصادية.

 -٢السيطرة السياسية ) الحماية  /االنتداب  /الوصاية (
 -٥مناطق النفوذ.

 -٤الغزو الثقافي والفكري .

 -٦االستيطان

عرف االحتالل العسكري ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
سيطرة الدولة االستعمارية على اراضي الدول االخرى بالقوة العسكرية واخضاعھا لسلتطھا
من النواحي  :السياسية واالقتصادية والثقافية .

ھو من أقدم أشكال االستعمار وأكثرھا إثارة للشعوب

فسر  :االحتالل العسكري اكثر انواع االستعمار اثارة للشعوب المحتلة ؟ وزارة  ٢٠١٥ص
-١بسبب سياسة العنف والقھر والتمييز التي طبقتھا الدول المستعمرة تجاه ابناء البالد االصليين.
 -٢وبسبب سيطرة االستعمار على مرافق الحياة في الدول المستعمرة  .أمثلة  ) :فرنسا للجزائر و ايطاليا لليبيا . (١٩١١
علل  -:تراجع شكل االستعمار عن طريق االحتالل العسكري ؟ بسبب شدة المقاومة \ ولجأت إلى اشكال جديدة لالستعمار
ما اشكال السيطرة السياسية؟وزارة  ٢٠١٥ص و ٢٠١٢الحماية  /االنتداب  /الوصاية
عقد دولة قوية معاھدة مع دولة ضعيفة تتعھد بموجبھا بحمايتھا من اي عدوان خارجي
عرف الحماية :
وتحتفظ الدولة الضعيفة بمظاھر استقاللھا ولكن تحت نفوذ المستشارين .
أعط أسباب  :التعد الدول الواقعة تحت الحماية دول مستقلة ؟
 -١إلن الدولة القوية ھي صاحبة الكلمة األولى في السياسية والمالية .
-٢و السياسة الخارجية للدولة الضعيفة تحت سيطرة الدولة القوية  .مثل :الحماية الفرنسية على تونس \ و المحميات البريطانية
في الخليج العربي .
ابتدعته الدول االوروبية بعد الحرب العاليمة االولى بحجة مساعدة الشعوب
أعط أسباب ظھور نظام االنتداب ؟
التي كانت خاضعة لدول الوسط على التطور والتقدم وجعلھا قادرة على حكم نفسھا .
أمثلة  - :االنتداب البريطاني على األردن وعلى فلسطين
ظھر بعد الحرب العالمية الثانية إلدارة :
أعط أسباب  :ظھور نظام الوصاية الدولية ؟
 -١األقاليم التي كانت خاضعة لالنتداب  -٢.واألقاليم التي كانت تابعة للدول المھزومة في الحرب .
 -٣أو األقاليم التي ترغب في أن تكون تحت الوصاية .
أعط دليال على بطالن حجة الدول االستعمارية في العمل على تطوير الدول الواقعة تحت الوصاية ؟
المناطق المستعمرة كانت عند استقاللھا أسوأ حاال من قبل االستعمار فلسطين تحت االنتداب انتھى بھا إلى االحتالل الصھيوني .
عرف السيطرة االقتصادية  :وزارة  ٢٠١٣ش
ھو اكتفاء الدول القوة باالستيالء على موارد الدول الضعيفة ومرافقھا االقتصادية مع التظاھر بعدم التعرض الستقاللھا وسيادتھا .
أمثلة

 -١سيطرة ) بريطانيا وفرنسا على شركة قناة السويس قبل تأميمھا عام ( ١٩٥٦
-٢سيطرة الشركات األجنبية على إنتاج النفط في الدول العربية إذ تتحكم :في انتاج البترول - .وبيعه بأسعار تحددھا .
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أعط اسباب  :يعد الغزو الثقافي والفكري من اخطر اشكال االستعمار ؟
 -١ألنه يھاجم روح االمة ومعتقداتھا وقيمھا  -٢ .يصل بھا الى حالة من الضياع وفقدان الثقة بالنفس .
 -٣وھو إما أن يكون ممھدا لالحتالل العسكري وإما ان يمارس نشاطه في أعقابه .
عدد اساليب الغزو الثقافي والفكري ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
 -٣الصحافة
 ٢التعليم
 -١اإلرساليات التبشيرية
 -٢األفالم السينمائية والتلفازية .

 -٤اإلذاعات اإلجنبية باللغة العربية .
 -٦وسائل االتصال الحديثة

 -٥الكتب

عرف مناطق النفوذ :
اإلقرار لدولة معينة باألولوية على غيرھا من الدول لتحقيق مصالحھا في منطقة معينة
مثل  -١ :اطالق الواليات المتحدة لمبدأ مونرو  ١٨٢٣الذي عد امريكا الالتينية منطقة ال يجوز للدول االوروبية
أن تستعمر أجزاء منھا وھي منطقة نفوذ أمريكية .وأوروبا الشرقية منطقة نفوذ لالتحاد السوفيتي
 - ٢تقسيم القارة االفريقية الى مناطق نفوذ بين الدول االوروبية بموجب مؤتمر برلين ١٨٨٤
فسر  :لجوء بعض الدول االستعمارية لالستيطان ؟ -الستغالل ثروات المستعمرات و اإلقامة فيھا
أعط أمثلة على االستيطان ؟ وزارة  ٢٠١٦ش
أ-االستيطان األسرائيلي في فلسطين .ب -الھجرة االنجليزية الى كندا واستراليا ونيوزلندا وجنوب افريقيا باعداد كبيرة .
بين التنظيم الخاص الذي قامت به بريطانيا في مستعمرات االستيطان ؟
 -٢تخضع الحكومة لرقابة مجلس تشريعي
 -١إقامة حكومات شبيھة بالحكومة اإلنجليزية
 -٣وعينت حاكم عام ينوب عن التاج البريطاني وليس للمستعمرة حق االنفصال وليست لھا سياسة خارجية مستقلة .

األوضاع الحضارية في الوطن العربي قبيل االستعمار

الدرس الثالث

وضح التقسيم االداري لبالد الشام وفقا لقانون الواليات ١٨٦٤؟
 -واليات ) دمشق وحلب وبيروت (

عدد المھام التي يقوم بھا كل مما يلي :

 -وسنجقيات مستقلة ) القدس  ،لبنان  ،ديرالزور  ،الكرك (

مم يتالف الجھاز اإلداري للواليات العثمانية ؟

الوالي  -:نائب السلطان في واليته يعينه السلطان ويرتبط به إداريا له مھمات االمور االدارية والعسكرية وحفظ االمن و الضرائب
معاون الوالي  :يتركز نشاطه في الجانب المالي المتمثل في  -نظام الوالية  -وتعيين المحاسبين  -ومديري المال وعزلھم
حكام السناجق والنواحي  -١ :تنفيذ أوامر الوالي \ واالدارة المركزية \وتصريف االمور الداخلية \وحفظ أمن واستقرار االوضاع
الدفتردار :

 -١تقديم المشورة في القضايا المالية  -٢ .إشرافه على السجالت المالية للوالية .
 -٣ويراس عدد من المحاسبين .

المكتوبجي

:

مدير المعارف :

 -٤يشبه في الوقت الحاضر مدير المالية .

كاتب الوالية والمسؤول على مراسالتھا وله عدد من الموظفين المساعدين
ادارة المرافق التعليمية وما يتبعھا ضمن نظاق الوالية
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اذكر العوامل التي عمقت أزمة االقتصاد العربي خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؟ ٢٠١٦ش
بسبب  :االضطرابات السياسية ) كبالد الشام ( تزايد الھجرة من الريف للمدن
-١تقلص المساحة الزراعية :
-٢تعرض االنتاج الصناعي العربي لمنافسة شديدة  :بسبب
أ -التقدم التكنولوجي في المصانع االوروبية  .ب -تنامي انتاج المصانع البريطانية في الھند لالقمشة
 -٢زيادة ضرائب الواردات
 -٣االمتيازات التي منحتھا المعاھدة العثمانية االنجليزية ١٨٣٨
علل:سادت البالد العربية أوضاع اقتصادية متردية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ؟
 -١بسبب الحصار االسباني والبرتغالي للسواحل العربية  -٢.وتحول طرق التجارة الدولية الى راس الرجاء الصالح .
بين بنية المجتمع العربي في العھد العثماني ؟ وزارة  ٢٠١٤ص العناوين
 -٢االمراء المحليون واالشراف  -٣ :العلماء ورجال الدين :
 -١طبقة عليا مسيطرة :

.

) فالحين  /صناع \ تجار ( تاخرت احوالھم بسبب :
 -٤طبقة الحرفيين  :نظام الطوائف الحرفية
وارھاقھم بالضرائب .
تدھور االحوال االقتصادية
مسيحيين ويھود ) أھل الذمة ( تعاملت معھم الدولة بنظام الملل .
-٥رعايا الدولة غير المسلمين:
ولم تتدخل الدولة في شؤونھم الخاصة وتعملت بالتسامح معھم .
) نظام ينظم العالقة مع أھل الذمة في المجاالت الدينية والتعليمية والقضائية (
نظام الممل -:
بين طبيعة نظام التعليم في الوطن العربي في العھد العثماني ؟
الجامعة االمريكية
 -١طغى على التعليم الطابع الديني  ،مثل :
 -٢عام  ١٨٦٩صدر قانون عثماني جديد يتيح المجال النشاء مدارس عسكرية ومھنية
 -٣وافتتح عدد من المدارس في الواليات العربية .
الدرس الرابع

وجامعة القديس يوسف

مراحل السيطرة االستعمارية على الوطن العربي

مراحل السيطرة االستعمارية على الوطن العربي ؟ما قبل الحرب العالمية االولى  /مرحلة ما بعد الحرب العالمية االولى
ما مناطق السيطرة االستعمارية على الوطن العربي في مرحلة ما قبل الحرب العالمية االولى ؟
 -١الخليج العربي .

 -٢مصر  -٣.الحملة الفرنسية على بالد الشام  -٤ . ١٧٩٩في المغرب العربي .

ما نقطة البدء لالستعمار االوروبي للوطن العربي ؟
 -١سيطرة البرتغال على سواحل عمان ) ( ١٦٥٩ – ١٥٠٨

 -٢البريطانيين قاعدة لھم في الكويت . ١٧٩٣

أعط امثلة أو تتبع سلسلة االتفاقيات والمعاھدات التي وقعتھا الدول األوروبية )بريطانيا ( مع حكام ومشيخات الخليج العربي ؟
 -١معاھدة بريطانيا مع سلطان مسقط ١٨٠٠م

-٢

احتالل بريطانيا لخليج عدن ١٨٣٩

 -٣توقيع بريطانيا سلسلة معاھدات مع شيخ البحرين وابوظبي والشارقة ودبي وعجمان وام القوين وراس الخيمة والفجيرة
فسر تزايد اھمية عدن بعد فتح قناة السويس )  ( ١٨٦٩ – ١٨٥٩وزارة ٢٠١٣
-١تقع على الطريق البحري بين اوروبا والھند عبر البحر االحمر
 -٣لذلك ھي مفتاح لمدخل البحر االحمر والمحيط الھندي .

 - ٢.تتحكم في مضيق باب المندب
 -٤مركز كبير لتجارة الترانزيت .
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اذكر دوافع الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام )  ( ١٨٠١—١٧٩٨وزارة  ٢٠١٥ص و٢٠١٣
 -١التنافس االستعماري بين بريطانيا وفرنسا .
 -٣قطع الطريق على بريطانيا ومستعمراتھا في الھند

 -٢الشعور الفرنسي بضعف الدولة العثمانية
 -٤تسھيل السيطرة على البحر المتوسط بالسيطرة

اذكر اسباب فشل الحملة الفرنسية على بالد الشام  ١٧٩٩؟وزارة ٢٠١٤ص
 -١تصدي حامية عكا بقيادة احمد باشا الجزار .

 -٢حصانة اسوار مدينة عكا .

 -٣مھاجمة االھالي لجنود الحملة ومقاومتھم لھا .

 -٤انتشار وباء الطاعون بين الجنود الفرنسيين .

 -٥تدخل االسطول البريطاني لقطع االمدادات عن جيش نابليون .
أذكر أسباب االستعمار الفرنسي للجزائر  ١٨٣٠؟
 -١موقع الجزائر الجغرافي المواجه لحدود فرنسا الجنوبية -٢ .الشكوى الفرنسية من نشاط الجھاد البحري االسالمي ضد سفنھا .
-٣عد نابليون االول الجزائر سوقا اقتصاديا مھما

 -٤مشكلة ) المروحة ( التي كانت السبب المباشر لالحتالل .

 -٥محاولة شارل العاشر ملك فرنسا كسب تاييد الكنيسة الكاثوليكية والشعب الفرنسي للتوسع في البالد االسالمية .
اذكر اسباب االستعمار الفرنسي لتونس  ١٨٨١؟ وزارة  ٢٠١٥ش و٢٠١٢
-١موقع تونس االستراتيجي على البحر المتوسط وقربھا من الجزائر .

ب -األوضاع االقتصادية المتردية في تونس .

ج-الحوادث الحدودية وھي السبب المباشر  :دخول قبيلة الخمير التونسية لالراضي الجزائرية
اذكر بنود معاھدة باردو  ١٨٨١التي وقعتھا فرنسا مع ) الباي ( محمد الصادق وزارة ٢٠١٣
 -١اعتراف تونس مجبرة بالحماية الفرنسية عليھا .

 -٢وضع الشؤون الخارجية بيد فرنسا .

-٣تعھد ) باي ( تونس بعدم عقد اية اتفاقية مع اي دولة اخرى اال بموافقة فرنسا .
فسر  -:تطلع الفرنسيين الحتالل المغرب ) مراكش (؟
 -١ليحكموا قبضتھم على المغرب العربي الكبير  -٢.الموقع االستراتيجي المطل على البحر المتوسط والمحيط األطلسي .
عدد االتفاقيات التي عقدتھا فرنسا مع الدول االوروبية لتتمكن من احتالل )مراكش( المغرب ؟
• سنة  ١٩٠٠مع ايطاليا والسماح اليطاليا بمد نفوذھا في ليبيا مقابل سكوتھا لفرنسا عن مراكش .
• سنة  ١٩٠٤مع بريطانيا واالعتراف لھا بمصر ) االتفاق الودي( لحل الخالف بينھما
•  ١٩٠٥مع اسبانيا لتقسيم المغرب  ،شماال السبانيا والبقية لفرنسا
•  ١٩١١مع المانيا وتنازلت فيھا عن الكونغو مقابل عدم معارضة المانيا لفرنسا في احتالل المغرب .
أذكر االتفاقيات التي عقدتھا ايطاليا مع الدول االوروبية للسيطرة على ليبيا ؟ وزارة  ٢٠١٥ص

 ١٨٧٧ -١مع المانيا لمنع فرنسا من توطيد مركزھا في طرالبس الغرب .
 -٢اتفاق مع انجلترا والنمسا واسبانيا لمنع اقتسام البحر المتوسط اال على اساس التعويضات المتبادلة .
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كيف مھدت ايطاليا للسيطرة على ليبيا  ١٩١١؟ وزارة  ٢٠١٦ش

 -١ھجرة الكثير من رعاياھا الى ليبيا .

 - ٢تكوين شركات تجارية ومدارس ومستشفيات  -٣فتحت بنوك وقدمت قروض للفالحين
وضح حجة إيطاليا لغزو ليبيا ؟  -١بحجة تحقيق األمن -٢وتنفيذ مشروعاتھا االقتصادية  -٣ .وان ھناك خطرا يھدد اإليطاليين .

عدد األمور التي شملتھا مراحل السيطرة االستعمارية على الوطن العربي ما بعد الحرب العالمية االولى ؟
 -١مؤامرات الحلفاء على العرب بين )  -٢ ( ١٩٢٠ – ١٩١٦انحسار االستعمار المباشر على الوطن العربي .
أذكر مؤامرات الحلفاء على العرب في الفترة ما بين  ١٩٢٠—١٩١٦؟
سايكس – بيكو

\ ١٩١٦

١٩١٧

وعد بلفور

سان ريمو

١٩٢٠

عرف اتفاقية سايكس بيكو ؟
اتفاقية وقعھا سايكس االنجليزي بيكو الفرنسي وقسمو المشرق العربي الى ثالث مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية ودولية .
عدد االمتيازات التي ُمنحت لبريطانيا وفرنسا في اتفاقية سايكس بيكو ؟
 -١انشاء إدارات وحكومات في مناطقھما

 - ٢السيطرة على توريد السالح للمنطقة العربية

 --٣استعدادھما لالعتراف بقيام حكومات عربية مستقلة .
وضح أثر اتفاقية سايكس بيكو على العرب؟

 - -٤وضع فلسطين تحت االدارة الدولية .

-١مناقضة التفاقيات الحسين – مكماھون  -٢ .نكثا لعھود بريطانيا للعرب .
 -٣فرقت شمل العرب .

 -٤حرمت بالد الشام والعراق من االستقالل .

عرف وعد بلفور ؟ اعلنت بريطانيا في  ١٩١٧في تعھد لزعماء الحركة الصھيونية العالمية بانشاء وطن قومي لليھود في فلسطين
عرف مؤتمر سان ريمو  :عقد  ١٩٢٠في مدينة سان ريمو في إيطاليا واتفق فيه على -:
أ -تقسيم بالد الشام والعراق من جديد بين بريطانيا وفرنسا  :تخضع سوريا ولبنان لفرنسا /االردن وفلسطين والعراق لبريطانيا /
ب -وعلى الدولة المنتدبة على فلسطين تنفيذ وعد بلفور .
بين نتائج ظھور النفط بكميات كبيرة في الدول العربية ؟
أخذت كل دولة تعمل على مساندة شركائھا في
حفز الدول االجنبية على العمل للحصول على حقوق امتياز التنقيب عن النفط \
مواجھة الشركات األخرى \ ادى ھذا التنافس الى رسم الحدود بين الكيانات السياسية العربية طبقا لحدود امتيازات التنقيب عن النفط
اذكر اسباب انحسار االستعمار المباشر عن الوطن العربي ؟

أ-

المقاومة المستمرة للھمينة االستعمارية  :أشكالھا  :وزارة ٢٠٠٩

 - ١ثورات مسلحة متواصلة مثل
 -٣ھبات عسكرية

مثل

الجزائر .
سورية العراق السودان .

 -٢ثورات مسلحة متقطعة مثل
 - ٤اضرابات

مثل

فلسطين او الريف المراكشي
فلسطين )إضراب عام .( ١٩٣٦

 -٥من االشكال السلمية لمقاومة االستعمار  :تقديم عرائض االحتجاجات الرسمية لألمم المتحدة مقاطعة سلع الدول االستعمارية
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ب-

تراجع المكانة الدولية لقوى االستعمار المباشر) بريطانيا وفرنسا ( بسبب :
 -١ظھور قوى منافسة على المسرح الدولي )الواليات المتحدة و االتحاد السوفيتي واليابان(
 -٢تزايد اعباء االحتفاظ بالمستعمرات ).االنفاق الدفاعي والحاجة إلى الموارد البشرية المستغلة في المجال العسكري ( .
 -٣االثار التي تركتھا الحرب العالمية الثانية إذ تعرض اقتصادھاالى التدمير واستنزفت مواردھا.

ج-تنامي الدعوات التحررية على المستوى الدولي.

وضح اساليب االستعمار والھيمنة االجنبية بعد الحرب العالمية الثانية ؟ وزارة  ٢٠١٤ص
 -١الغزو الثقافي

 - ٢الشركات متعددة الجنسيات  ) :ھي شركات تنتج السلع والخدمات وتسوقھا عبر العالم (
 -٤الديون

 -٣القواعد والتسھيالت العسكرية

الوحدة الثانية

 -٥القوانين التجارية

 -٦المنظمات الدولية

الدرس الثاني

اذكر مطالب الجمعيات واالحزاب السياسية العربية ؟
 -١اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في المعامالت ومجلسي النواب واالعيان  -٢.اعالء كلمة العرب ورفع مستواھم المعيشي .
 -٤استقالل البالد العربية من اي سلطة اجنبية .

 -٣رفع القيود التي تحد من حرية التعبير .
ما اثر الجمعيات واالحزاب السياسية العربية في اليقظة العربية ؟
أ -زيادة الوعي القومي العربي .

ب-المحافظة على اللغة العربية واالسھام في التنمية الثقافية .

ج-وضع برامج سياسية النقاذ البالد العربية من سياسة التتريك والمحافظة على الھوية العربية .
ما ابرز الجمعيات واالحزاب السياسية العربية السرية ؟ وزارة  ٢٠١٤ص
أ-

الجمعيات  :الجمعية السرية في بيروت  /الجمعية القحطانية ) أسسھا عزيز علي المصري (
الجمعية العربية الفتاة في باريس /جمعية العھد .

ب -االحزاب :حزب الالمركزية االدارية  /حزب رابطة الوطن العربي )نجيب عازوري (
فسر تحول العمل السري للجمعيات واالحزاب العربية الى موقف علني ؟
بسبب استمرار االتحاديين بإنتھاج سياسة متعصبة للعنصر التركي

والمركزية .

مؤتمر باريس العربي )(١٩١٣دعا إليه الجمعية العربية الفتاة مع حزب الالمركزية اإلدارية وكان برئاسة عبدالحميد الزھراوي
ما اھم المسائل التي كانت على جدول اعمال مؤتمر باريس العربي  ١٩١٣؟ وزارة  ٢٠١٥ش
أ(حقوق العرب في االمبراطورية العثمانية .

ب( االصالح اإلداري على اساس الالمركزية .
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ما ابرز قرارات المؤتمر العربي في باريس  ١٩١٣؟
(١االصالحات الحقيقية واجبة وضرورية في االمبراطورية العثمانية  (٢ .البد من ضمان الحقوق السياسية العربية .
 ( ٤اللغة العربية لغة رسمية في الواليات العربية

 (٣يجب ان تنشأ في كل والية عربية إدارة المركزية .

ما االجراءات التي قامت بھا حكومة االتحاديين للبطش بالعرب بعد المؤتمر العربي ١٩١٤؟ ٢٠١٦ش
 (٢مقاومة حركات االصالح العربية

 (١اقصاء الضباط العرب عن االستانة .
(٣تعزيز نفوذ جمعية االتحاد والترقي في البالد العربية .
الدرس الثالث :

الثورة العربية الكبرى

أعط اسباب  :يتمتع االشراف الھاشميون بمنزلة عظيمة بين العرب والمسلمين ؟
 (١من ال بيت النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم  (٢ .ولھم مكانتھم السامية واحترامھم منذ فجر االسالم .
 (٣على مدى قرون ظلت امارة مكة بايديھم .
عدد االمور التي أثارت إعجاب العرب السيما المثقفين ودعاة اإلصالح بالشريف الحسين بن علي ؟
 - ١حرص على استعادة االمتيازات و التمسك باستقالل الحجاز .
 -٢رجل شديد المراس واسع الطموح  -٣ .يعتز بإسالمه وبشخصيته ويعتد بقوميته .
ما عوامل تطلع العرب إلى زعامة الشريف الحسين بن علي ؟

 -١عوامل دينية

 -٢عوامل سياسية .

أذكر العوامل الدينية والسياسية لتطلع العرب لزعامة الشريف الحسين بن علي ؟  ٢٠١٥و٢٠١٢
العوامل الدينية لتطلع العرب الى زعامة الشريف الحسين بن علي .
 -١نسبه الى ال بيت الرسول محمد ) صل ﷲ عليه وسلم (  -٢.مركزه كشريف مكة وما له من مكانة في حماية االماكن المقدسة .
العوامل السياسية لتطلع العرب الى زعامة الشريف الحسين بن علي
 -١مواقفه السياسية ومؤھالته القيادية .

 -٢موقع بالده البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش العثمانية وطرق المواصالت .

-٣امكانية اتصاله عن طريق ابنائه بالمراكز المدنية وبقادة الحركة العربية .
من أول من اعترف بزعامة الشريف الحسين بن علي ؟
النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني قدموا مذكرة للشريف الحسين يقرونه على امارة مكة وعلى الرئاسة الدينية على
جميع االقطار العربية وقد وقعھا  ٣٥نائبا عربي عام . ١٩١٣
فسر  /سارع قادة الحركة العربية لالتصال بالشريف الحسين وعرضوا عليه ان يتولى قيادتھم عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب
العالمية االولى سنة  ١٩١٤؟ -بصفته ابا العرب  -٢وزعيم االسالم  -٣وسليل الدوحة المحمدية  -٤واعظم امير عربي
عدد األمور التي تضمنھا ميثاق دمشق الذي قدم لألمير فيصل بن الحسين ؟
 -١مشروع لوحدة األقطار العربية في آسيا .
-

 -٢استقاللھا عن الدولة العثمانية .
 -٣الشروط التي اتفقوا عليھا لعقد معاھدة مع بريطانيا .
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اذكر بنود ميثاق دمشق ؟

 -١اعتراف بريطانيا باستقالل البالد العربية ضمن الحدود التالية :

شماال  :خط مرسين اضنه ) ٣٧شماال(– حدود ايران  .شرقا  :على امتداد حدود ايران الى الخليج العربي جنوبا .
جنوبا  :المحيط الھندي باستثناء عدن .
-٢الغاء االمتيازات االستثنائية االجنبية .

غربا  :على امتداد البحر االحمر ثم المتوسط الى مرسين .
 -٣عقد معاھدة دفاعية بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة .

 -٤تشاور الفريقين في حال دخول احدھما نزاعا مسلحا .
ما المقصود بميثاق دمشق  :اتفاق عقده قادة الحركة العربية )جمعية العھد  /وجمعية العربية الفتاة ( وسلموه لالمير فيصل
وشكل االطار العام لمراسالت الحسين – مكماھون وارفق معه خريطة للحدود المقترحة .
اذكر اسباب اتصال بريطانيا بالعرب في الحرب العالمية االولى ؟ وزارة  ٢٠١٥ش اإلجابة العناوين
 -١مركز العرب في االمبراطورية العثمانية :
 -١العرب االكثر عددا في الدولة العثمانية  -٢العرب االكثر تقديرا من الناحية الدينية - ٣مجاورة بالدھم لطريق الحلفاء إلى الشرق
-٢الزعامة القومية والدينية للشريف الحسين بن علي
• قوميا  :اتجاه انظار العرب للشريف الحسين بسبب تبنيه لقضاياھم ودفاعه عن حقوقھم
• دينيا  :من ساللة الرسول ) صل ﷲ عليه وسلم ( فھو الوحيد الذي يستطيع ابطال دعوى الجھاد او اعالنھا .
 -٣الموقع الحربي االستراتيجي للبالد العربية
• اشراف الحجاز على البحر االحمر مما يساعد على قطع مواصالت القوات العثمانية في اليمن وعسير وسورية
•
أعط أسباب :

موقع بالد الشام والعراق فيه نقتطين ھما في قناة السويس وراس الخليج العربي .
تعد الرسالة االولى من الشريف الحسين لمكماھون ھي االھم ؟
 -١إلنھا أكدت على تصميم االمة العربية على االستقالل .
 -٢وعددت الشروط والمطالب القومية التي تضمنھا ميثاق دمشق مقابل االشتراك في حلف مع بريطانيا .

وضح رد الشريف الحسين بن علي على مذكرة مكماھون حول تحفظاته على الحدود التي اقترحھا الشريف الحسين بن علي ؟
 -١عدم النتازل عن شبر واحد لفرنسا  -٢ .أصر على رفض فصل أي جزء من العراق عن الدولة العربية ،
 - ٣رفض التخلي عن المناطق التي تقع إلى الغرب من دمشق .
اذكر اھداف الثورة العربية الكبرى ؟
أ -تحرير البالد العربية االسيوية واستقاللھا .

ب -التخلص من ظلم االتحاديين  .ج-القضاء على الطائفية واالقليمية .

اذكر مقومات الثورة العربية الكبرى ؟ وزارة  ٢٠١٣ش
 -١اھداف واضحة ومحددة في الوحدة والحرية واالستقالل -٢ .الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تعھدت بريطانيا بتقديمه
 -٣قيادة مؤھلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي ممثلة بقيادة الشريف الحسين بن علي
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ما المستويات التي خطط لھا الشريف الحسين لالعداد للثورة ؟

السياسي  /العسكري  /الدبلوماسي

كيف أعد الشريف الحسين بن علي للثورة العربية الكبرى

على المستوى السياسي ؟

إجراء مباحثات مع جيرانه في جزيرة العرب والقوميون في العراق والشام والسودان وليبيا
) لجمع كلمتھم  /وحثھم على عدم مساعدة االتحاديين (
على المستوى العسكري ؟

كيف اعد الشريف الحسين بن علي للثورة العربية الكبرى
 -١جند القبائل العربية في الجزيرة العربية وسورية .

 -٢طالب بريطانيا بتوفير االسلحة والذخيرة .

 -٣ألح على بريطانيا بالقيام بمناورة بحرية على السواحل السورية حتى تعلن الثورة في الحجاز وسوريا بنفس الوقت .
كيف اعد الشريف الحسين بن علي للثورة

على المستوى الدبلوماسي ؟

ابقى باب المفاوضات مفتوحا مع االتحاديين لتحقيق االھداف التالية :
• اشعار السلطة العثمانية بآمال التسوية لتخفيف ضغطھا على العرب .
• التھديد الضمني لبريطانيا بالتلويح بالوفاق العربي العثماني لتحسين شروط االتفاق العربي البريطاني
ما العوامل الحاسمة التي دفعت بالشريف الحسين بن علي الى العمل فورا واعالن الثورة ؟
قيام جمال باشا السفاح قام بإعدام عدد من الزعماء والمفكرين العرب .

أ-

ب-وصول قوة عثمانية بقيادة خيري بك )  ( ٣٥٠٠تحت ستار التوجه لليمن لكنھا بالحقيقة كانت للجزيرة والحجاز
متى اعلن عن انطالق الثورة العربية الكبرى ؟  ١٠حزيران  ١٩١٦أطلقھا الشريف الحسين بن على من مكة المكرمة .

مرت الثورة العربية بثالث مراحل -:
مرحلة األولى الحرب

في الحجاز حزيران  – ١٩١٦تموز  ١٩١٧؟ وزارة ٢٠١٦
- ١السيطرة على سواحل الحجاز من القنفذة جنوبا الى العقبة شماال .
 - ٢مبايعة الشريف الحسين ملكا على العرب ) ملك العرب

 -٣تحرير مكة وجدة والطائف .

أعط أسباب عدم تمكن العرب من تحرير المدينة المنورة بداية الثورة العربية ؟ وزارة  ٢٠١٥ص
• وجود خط سكة الحديد الذي يربط الحجاز بدمشق ووصول التعزيزات .
• وجود حامية تركية كبيرة ) ( ١٠االف جندي بقيادة فخري باشا
المرحلة الثانية الحرب

في )شرق االردن تموز—١٩١٧ايلول  (١٩١٨وزارة ٢٠١٥

أ-

اصبح شرق االردن ميدان عمليات جيش الثورة العربية الشمالي بقيادة االمير فيصل

ب-

تحقيق النصر في معارك معان ووادي موسى والشوبك والطفيلة .
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* وضح كان تحرير العقبة نقطة تحول سياسي
من الناحية السياسية

وعسكري في تاريخ الثورة العربية  -:وزارة ٢٠١٢

) إجابة السؤال في الوزارة تم دمج الجانب السياسي والعسكري معا (

-١اظھر القدرات العربية ونقلھا الى دائرة الجد والتعامل بمنطق وثقة -٢اصبحت العقبة مركزا لتجمع القبائل العربية .
من الناحية العسكرية :
 (١تامين الجناح االيمن للقوات البريطانية القادمة من مصر الى فلسطين .
 (٢نجحت قوات الثورة في محاصرة القوات العثمانية الموجودة في الحجاز وشرق االردن
 (٣اصبحت االرض االردنية ميدانا لمعارك الثورة مدة ) (١٦شھرا
مرحلة الحرب في سوريا ؟ وزارة ٢٠١٠

المرحلة الثالثة

 -١قام الجيش الشمالي بعزل درعا من خالل قطع خطوط المواصالت التي تربطھا مع حيفا ودمشق وعمان .
-٢اجبار القوات العثمانية على االنسحاب

 -٣دخول القوات العربية الى دمشق ورفع العلم الھاشمي والتقدم لحلب

-٤توقيع ھدنة مدروس وبذلك تكون قوات الجيش الشمالي قد نجحت بتحرير كافة المناطق
ما اھمية راية الثورة العربية الكبرى ؟
 -١الرمز التاريخي الوطني االول

 -٢واالھم في تاريخ العرب الحديث  -٣وھو يمثل التاريخ العربي اإلسالمي .

ما الوان ودالالت علم الثورة العربية الكبرى ؟
االحمر  :يمثل راية الھاشميين االسود  :راية العقاب والعباسيين االخضر  :شعار الفاطميين
ما الھدف من الوان علم الثورة العربية الكبرى ؟

االبيض  :االمويين

 -١ممثال لحضارات االمة العربية واإلسالمية .

 -٢جامعا لكل رايات االستقالل العربي .

 -٣ليدل أن الثورة العرية الكبرى ھي االمتداد الحضارات األصلية .

فسر اھتمام جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين في استعادة النموذج االصلي لعلم الثورة العربية الكبرى؟
 - ١ما يمثله من قيمة تاريخية .

 -٢شاھد على صدق توجه الثورة العربية الكبرى  - ٣ .من باب االھتمام بالوثائق التاريخية

ما ھي ابعاد نتائج الثورة العربية الكبرى ؟

ذات بعد معنوي قومي  /نتائج ذات بعد سياسي عسكري .

اذكر النتائج ذات البعد المعنوي والقومي للثورة العربية الكبرى ؟ وزارة  ٢١٠٤ص
 -١اخراج القضية العربية الى حيز الوجود  -٢اعادة وحدة العرب الروحية وخلق تاريخ قومي
 -٣بعث الفكرة العربية عمليا

 -٤تكريس شرعية المطالب العربية  -٥الثورة الكبرى في تاريخ العرب الحديث

اذكر النتائج ذات البعد السياسي للثورة العربية الكبرى ؟
 .١قيام اول دولة عربية معترف بھا دوليا في العصر الحديث في الحجاز عام  -٢ ١٩١٦تاسيس امارة شرق االردن
 .٢قيام ممالك عربية مستقلة في سورية والعراق .

-٤كانت الثورة سببا في نشوء دول والممالك العربية االخرى .
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اذكر النتائج ذات البعد العسكري للثورة العربية الكبرى ؟
 -١تأليف جيش نظامي مدرب على الفنون العسكرية تولى تدريبه مثل  :عزيز علي المصري ونوري السعيد
 -٢حققت الثورة انتصارات عسكرية على الجيش العثماني في الحجاز وسورية وشرق االردن .
 -٣ظھر العرب على مسرح السياسة الدولي وشاركوا في مؤتمر الصلح بباريس ١٩١٩

الدرس الرابع  /الثورة المصرية ) ٢٣تموز ( ١٩٥٢
علل قام عدد من ضباط الجيش المصري بالثورة في  ١٩٥٢؟

ألسباب سياسية وعوامل اجتماعية واقتصادية .

اذكر العوامل السياسية لقيام الثورة المصرية ؟ وزارة ش  ٢٠١٦وزارة  ٢٠١٤ص
-١تنامي االتجاھات التحررية لدى شعوب العالم .
 -٣استمرار احتالل بريطانيا لمصر

 -٢تنامي الوعي الوطني والقومي لدى الشعب المصري .

 -٤وصول الوضع السياسي في عھد الملك فاروق الى اقصى درجات الفساد

 -٥خسارة العرب حرب فلسطين . ١٩٤٨
اذكر العوامل االجتماعية واالقتصادية لقيام الثورة المصرية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
أ -سوء االحوال االجتماعية واالقتصادية .

ب -سوء توزيع ملكية االراضي مما شكل ظاھرة االقطاع في مصر .

ما المباديء التي نادت الثورة المصرية بتحقيقھا ؟
-١القضاء على االستعمار واعوانه  -٢ .القضاء على االقطاع
 -٥اقامة جيش وطني قومي .

-٤اقامة عدالة اجتماعية .

 -٣القضاء على االحتكار .
 -٦اقامة حياة ديموقراطية سليمة

اذكر منجزات الثورة المصرية على الصعيد الداخلي في المجال السياسي ؟
 -١اعالن الجمھورية بعد مغادرة الملك فاروق للبالد .

 -٢اعالن دستور مؤقت للبالد  -٣ .تأميم قناة السويس . ١٩٥٦

 -٤اصدار قانون لتنظيم االحزاب السياسية المصرية .

 -٥توقيع اتفاقية الجالء  ١٩٥٤والغاء معاھدة  ١٩٣٦مع بريطانيا .

ما أسباب فشل العدوان الثالثي على مصر ؟ و ٢٠١٥وزارة  ٢٠١٤ص ٢٠٠٩
 -١صمود الشعب المصري

 -٢وقوف الرأي العام العربي والعالمي إلى جانبه

اذكر اسباب تأميم شركة قناة السويس سنة  ١٩٥٦؟ وزارة  ٢٠١٣و ٢٠١٦ش وزارة  ٢٠١٣ش
-١التخلص من نفوذ الشركات االجنبية التي كانت تدير القناة

 -٢حاجة مصر لالموال لدعم اقتصادھا ورفع مستوى معيشة سكانھا .

 -٣حرمان الشعب المصري من إدارة القناة والعمل في وظائفھا .
اذكر منجزات الثورة المصرية في المجال االقتصادي؟
 -١بناء السد العالي الذي انقذ مصر من اخطار الفيضانات  -٢تحديد االصالح الزراعي الذي قضى بتحديد الملكية الزراعية .
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عدد فوائد السد العالي ؟
 (٢تحقيق االصالح الزراعي الذى قضى بتحديد الملكية الزراعية .

 (١وقاية مصر من خطر الفيضانات .

 (٣اضافة مايقارب مليون ونصف فدان لالراضي الزراعية ٤ .

( تحسين المالحة في نھر النيل  (٥انشاء بحيرة ناصر .

اذكر منجزات الثورة المصرية في المجال االجتماعي أو اإلجراءات إلقامة مبدأ العدالة اإلجتماعية ؟وزراة ٢٠١٥
ب -ضمان الحقوق الصحية للعمال وافراد الشعب كافة .

أ -مجانية التعليم بما فيھا الجامعي

اذكر منجزات الثورة المصرية على الصعييد الخارجي ؟ وزارة ٢٠١١
 .١توقيع اتفاقية السودان مع بريطانيا  ١٩٥٣لتحقيق الجالء البريطاني ونصت االتفاقية على حق تقرير المصير فاختار
السودانيون االستقالل عام . ١٩٥٦
 .٢تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام  ١٩٥٨باسم الجمھورية العربية المتحدة .
 .٣تبني سياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز .

 -٤تأييد حركات التحرر العربية لنيل االستقالل .

الدرس الخامس  /الثورة الجزائرية ١٩٥٤
ما المقصود بمجزرة )  ٨ايار  : ( ١٩٤٥مجزرة قام بھا الفرنسيون ردا على مظاھرات الجزائريين الذي خرجوا مطالبين
باالستقالل ورافعين علم عبدالقادر الجزائري رمزا لمطلبھم باالستقالل وتنفيذ وعود الحلفاء فرد عليھم الفرنسييين بالرصاص
لماذا لجأ الجزائريون إلى الكفاح المسلح ضد الفرنسيون ؟
 -١بسبب صدور دستور االتحاد الفرنسي سنة  -٢ . ١٩٤٧واستمرار فرنسا في ممارسة سياسة القمع واالرھاب .
اذكر عوامل قيام الثورة الجزائرية ؟ وزارة  ٢٠١٥ص
 -١رغبة الجزائريين في الحصول على الحرية واالستقالل  -٢ .تاثرھا بحركات النضال في تونس والمغرب
-٣انتصار ثورة الھند الصينية على فرنسا مما ادى الضعافھا .
متى انطلقت الثورة الجزائرية ؟

 ١تشرين الثاني  / ١٩٥٤اطلق مصطفى بلعيد الرصاصة االولى معلنا انطالق الثورة .

ما االھداف التي تضمنھا بيان انطالق الثورة الجزائرية ؟

 -١تحقيق االستقالل الوطني .

 -٢اقامة الدولة الجزائرية الديموقراطية ذات السيادة  - ٣ .دعا البيان الجزائريين لالنضمام للكفاح المسلح ضد فرنسا .
تتبع مراحل مجريات الثورة الجزائرية ؟
المرحلة االولى )  ( ١٩٥٦—١٩٥٤تثبيت الوضع العسكري ومد الثورة بالمتطوعين والسالح ولتشمل كافة انحاء البالد .
المرحلة الثانية )  ( ١٩٥٨ – ١٩٥٦ارتفعت حدة الھجوم الفرنسي للقضاء على الثورة لكنھا زادت اشتعاال
المرحلة الثالثة )  ( ١٩٦٠ – ١٩٥٨قام المستعمر بعمليات عسكرية وشاركت النساء بالثورة مثل جميلة بوحيرد وجميلة بو باشا
\ اعالن الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس
\ طرحت القضية الجزائرية في االمم المتحدة وفي مؤتمر الشعوب االفريقية.
١٤
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المرحلة الرابعة ) ( ١٩٦٢ – ١٩٦٠
 -١فشل الفرنسيون بالحسم العسكري بسبب تعمق جذور الثورة

 -٢اعتراف الرئيس ديغول بحق الجزائر في تقرير المصير

- -٢دعت االمم المتحدة الى مفاوضات وحق تقرير المصير للشعب الجزائري
-٣عاد الفرنسيون للتفاوض بعد فشلھم في تحقيق النصر وانتھت المفاوضات في ) إيفيان( ووقع اتفاق وقف اطالق النار سنة ١٩٦٢
* تم انسحاب القوات الفرنسية في )  ٥تموز  ( ١٩٦٢وھو نفس يوم االحتالل في سنة ١٨٣٠
بعد  ١٣٢سنة من االستعمار  .تعيين احمد بن بيال رئيسا لجمھورية الجزائر المستقلة ) اول رئيس بعد االستقالل (

اذكر اسباب استمرار الثورة الجزائرية وانتصارھا ؟
 (١وضوح اھداف القائمين عليھا والتضحيات

(٢توحيد االحزاب جميعھا في جبھة التحرير الوطني الجزائري .

 (٢توحيد القوى المسلحة في جيش التحرير الجزائري .

 (٤الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية .

 (٥كسب تاييد المنظمات الدولية مثل عدم االنحياز والمنظمة األفرو أسيوية واالمم المتحدة .

الدرس السادس  /تقييم عام الوضاع الوطن العربي بعد االستقالل
ما االثار السيئة التي تركھا االستعمار على الوطن العربي بعد رحيلة ؟التجزئة السياسية  /التخلف  /التبعية االقتصادية والسياسية .
اذكر اھداف المستعمر من التجزئة ؟ وزارة  ٢٠١٣ش
 .١تكريس االقليمية الضيقة التي فرضھا وشجع عليھا  -٢ .زعزعة استقرار الوطن العربي .
--٣بقاء امل الوحدة بعيد المنال .

 -٤تحقيق مصالح الدول المستعمرة .

اذكر الخطوات التي اتبعھا المستعمر لفرض التجزئة للوطن العربي ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
 -١فصل افريقيا العربية عن اسيا العربية باقامة ) الكيان الصھيوني (
 -٣تجزئة الخليج العربي ليسھل السيطرة عليه .

 -٢تجزئة بالد الشام الى اربعة كيانات .

 -٤اقتطاع لواء االسكندرونة السوري ) (١٩٣٩وضمه الى تركيا

أ -لتضمن فرنسا وقوف تركيا الى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ب -ولخلق مشكالت بين تركيا وسوريا .
وضح نتائج التجزئة على الوطن العربي ؟
 -١إثارة النزاعات على ملكية مناطق حدودية

- ٢النزاعات حول التبادل والحركة عبر الحدود

 -٣اصبحت الخالفات الحدودية مدعاة للتدخالت االجنبية في المنطقة .

 -٤الصراع حول المصادر الطبيعية الحدودية -:

يظھر عند استغالل دولة لمواردھا على حساب دولة اخرى مثل تركيا وسوريا والعراق حول استغالل مياه نھر الفرات .
١٥

زكريا الرفاعي ٠٧٩٦٣٢١٧٥٣

ما طبيعة الخالفات التي قامت بين كل من الدول التالية ؟
ملكية مناطق حدودية  ) -:السعودية وقطر ( – ) مصر والسودان ( – ) العراق وايران ( ) سوريا وتركيا ( – االمارات وايران (
النزاع حول التبادل والحركة عبر الحدود  ) -:عبور ثوار البوليساريو الحدود الجزائرية للصحراء الغربية (
ماصفات الحدود في الوطن العربي ؟

وھمية

ومصطنعة

/

أعط أسباب حدود الوطن العربي مصطنعة ؟
 - ١ألنھا ال تتماشى مع ابسط قواعد ترسيم الحدود  ،فصلت بين االمة الواحدة
 -٢اتخذت الحدود المصطنعة األشكال اآلتية  :الخطوط الھندسية المستقيمة  :مثال االردن وسورية والعراق واالردن والعراق
خطوط فلكية  ) :استخدمت دوائر العرض وخطوط الطول كما ھو الحال بين مصر والسودان \ ومصر وليبيا ( .
وضح حدود الوطن العربي وھمية ؟
 -١اليوجد لھا اثر في الخرائط والمعاھدات الدولية .
 -٢وال تفصل بين قوميات مختلفة مثال حركة التشريق التي يقوم بھا بدو الرولة الذين ينتقلون عبر الحدود بحرية تامة .

وضح مفھوم التخلف ؟

ھو الوجه المعاكس للتنمية وھو ظاھرة اقتصادية تشمل انخفاض مستوى المعيشة

النسبي وينجم عنه ضعف المستوى الثقافي وعدم الوعي بالمفاھيم واالختراعات العلمية .
وضح مظاھر التخلف االقتصادية ؟

مظاھر اقتصادية

وزارة  ٢٠١٥ص

و مظاھر اجتماعية .

عدد مظاھر التخلف االقتصادية في الوطن العربي ؟
 -١المواد الخام على الميزان التجاري

-٢عدم اعتماد الوطن العربي على منتجاته بسبب ضعف المواصالت

-٣اعتماد غالبية السكان على الدخل الزراعي  -٤سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على انتاج المواد الخام الالزمة للصناعة
وضح مظاھر التخلف االجتماعية في الوطن العربي ؟ وزارة  ٢٠١٦ش وزارة  ٢٠١٤ص و٢٠٠٩
 -٢تدني مستوى التعليم والمعيشة والخدمات الصحية واالسكان .

 .١التضخم السكاني في المدن .
 -٣انتشار االمية وضعف الكوادر الفنية .

 -٤نقص الخدمات االجتماعية

 -٥االفتقار الى العلم والتكنولوجيا .

ما اإلجراءات التي يجب على الدول العربية القيام بھا لكي تتخطى عوامل التخلف ؟ وزارة ٢٠١١
 -١الوحدة العربية

 -٢تبادل الخبرات العربية

 -٣جذب االستثمارات للشركات العربية

 -٤توفير المستوى المطلوب من العلم واالدارة والتنظيم والمساعدة على نقل التكنولوجيا
ما المقصود بالتبعية السياسية واالقتصادية  :نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبه احدى الدول لدولة اخرى مما يحرم الدولة
التابعة من ممارسة سيادتھا داخل اقليمھا ومع المجتمع الدولي والتبعية السياسية نتيجة منطقية للتبعية االقتصادية .
عرف التبعية أقتصادية  :خضوع الدولة التابعة إلى تأثيرات أو توجيھات تباشرھا مراكز من خارج الدولة للحصول على المنفعة
من غير النظر إلى المصالح الذاتية لالقتصاد التابع .
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اذكر نتائج التبعية االقتصادية على الوطن العربي ؟
-١ربط بعض عمالت الدول العربية بالنظام النقدي للدول االستعمارية
--٣اعتماد الدول العربية على تصدير المواد االولية

-٢ربط التجارة الخارجية بالدول االستعمارية

-٤تخلف طرق المواصالت  -٥ .انخفاض الدخل القومي

اذكر المشكالت الناجمة عن التبعية االقتصادية في الوطن العربي ؟
 -١استنزاف الموارد االولية والثروات الطبيعية .

 -٣ضعف القدرة على اإلدخار .

 -٣تدني مستوى دخل الفرد بسبب انخفاض الدخل القومي مما ادى الى
) ضعف القدرة الشرائية  /ضيق السوق العربية  /عرقلة نمو قطاعات االنتاج (
ما االجراءات التي يجب ان تتبعھا الدول العربية للتخلص من التبعية االقتصادية ؟
 -١التحكم في السيولة النقدية ومعدالت النقد .

 -٢وضع قوانين لتنظيم النقد العربي واالجنبي .

--٣وضع تعرفة جمركية على البضائع المستوردة  -٤ .االستثمار المباشر في النشاط االنتاجي والمشروعات االقتصادية العامة
وضح المقصود بالتبعية السياسية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
اسلوب استعماري جديد تحاول الدول االستعمارية فيه فرض ھيمنتھا على الدول الضعيفة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وابعادھم عن
المشاركة الفعلية في القرارات الحيوية والتنموية .

 .عدد الوسائل التي استخدمتھا الدول االستعمارية الرأسمالية لتحقيق التبعية السياسية لھا ؟ وزارة ٢٠١٥
القروض .

االسلحة والتكنولوجيا .

الدرس األول
الوحدة الثالثة
عرف األيدولوجية  -:وزارة  ٢٠١٤ص

االمتيازات التي تحقق لھا نفوذا

الحرية "
الليبرالية "
ّ

ھي نظام فكري عاطفي يعبر عن مواقف األفراد حول العالم والمجتمع واإلنسان طبق على األفكار والعواطف والمواقف السياسية
• عرف الليبرالية ؟ وزارة ٢٠١٢
الليبرالية كلمة إنجليزية األصل مأخوذة من )  ( liberalismوتعني الحرية باللغة العربية.
ظھرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر كتيار فكري رأسمالي ينادي بالحرية الفردية المطلقة في المجاالت السياسية واالقتصادية،
 -١في المجال السياسي :
أ-النطاق الفردي:
ب-النطاق الجماعي:

تھتم الليبرالية بالحرية السياسية على نطاقين :أذكرھما ؟
عدم تدخل السلطة بالحرية الفردية للشخص في نفسه وماله وفكره وعقيدته.
الليبرالية نظام سياسي مبني على التعددية الحزبية والنقابية.

عدد االمور التي تتمثل فيھا الليبرية في المجال االقتصادي ؟
-٢المجال االقتصادي :
ودافع المنفعة الشخصية.
وقوانين العرض والطلب.
المنافسة االقتصادية الحرة.
بين أھمية كتاب) ثروة االمم( لإلنجليزي آدم سميث ؟
 -٢وبين فيه أن دافع المنفعة الشخصية بأقصى يزيد من النشاط والمنافسة.
 -١يعد أساس علم االقتصاد الحديث،
 -٣وأن ثروة األمم ال تقاس بما تملكه من ذھب وفضة ،بل بجھد الشعب ومھاراته.
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* سعى أعضاء الحزب الليبرالي االسباني الى تطبيق المبادىء الدستورية البريطانية التي ھدفت إلى :
ب -وكفالة حقوق األفراد.
أ -تقييد سلطة الحاكم
وقصد به  :حرية الفكر ،وحرية التجارة  ،وحرية الملكية الخاصة  .لتطبيقھا في الحياة السياسية االسبانية
) أذكر أنواع الحريات التي تمتع فيھا الفرد في االسالم ( وزارة ٢٠١٦
ب( الحرية السياسية  :وتتمثل في اختيار السلطة التي تحكم الفرد ،وقد طبق المسلمون
أ( الحرية الفردية-:
ما تأثير بيعة السقيفة على على نظم الحكم الليبرالية ؟
 -١وكانت ھذه البيعة نظاما ً حراً في اختيار الحاكم ،استفادت منه نظم الحكم الليبرالية مفاھيم متعلقة بحق الفرد في اختيار السلطة
 -٢كما اشتق منھا نظام تعدد األحزاب ،والمجالس النيابية.
ثالثا :خصائص الليبرالية وزارة  ٢٠١٥ص
عدد الخصائص التي تمتاز بھا الليرالية عن غيرھا من التيارات الفكرية وجعلت لھا طابعھا الخاص؟
-١معارضتھا لسيطرة الحكومة أو الطبقة العليا على الفرد.
-٣دعم المنافسة الحرة في المجال االقتصادي.
-٢الحد من تدخل الدولة في المجال االقتصادي.
أعطت الليبرالية الفرد حق التمتع بنوعين من الحرية؟
وھي استقاللية الفرد ،واالعتراف له بمجال خاص يتمتع فيه بحريته في نفسه وماله.
الحرية الفردية :
وھي حق كل فرد في اختيار السلطة التي تحكمه ،فال تتدخل الدولة في حريته الشخصية .وزارة ٢٠٠٩
الحرية السياسية :
عدد الدعائم التي يقوم عليھا الفكر الليبرالي ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
-٢اإليمان بالفرد وقدرته على تسخير عقله لخدمة أھدافه .
-١الفرد اساس النظام السياسي
-٤التقاء مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة في النھاية.
-٣حرية الفرد واستقاللية وصون كرامته.
بين دور الدولة في النظام الليبرالي ؟ وزارة ٢٠١٠
-٣وكفالة األمة .
 -١عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي -٢ ،المحافظة على سالمة الشعب
 -٦ودفع االخطار الخارجية.
 -٥وإقامة القضاء بين االفراد .
 -٤النظام واالستقرار
عدد الحريات العامة في النظام الليبرالي ؟-١حرية الرأي -٢حرية االجتماع -٣حرية الصحافة -٤حرية تكوين النقابات والجمعيات
للحريات األخرى كافة ؟
أعط أسباب  -:تعد حرية الرأي الركيزة األولى
ّ
 -١في ظل الليبرالية تكون الفرصة للشعب كي يتبادل الرأي بحرية ،ويثير تساؤالت ويجد الرد عليھا.
 -٢تعد حرية الرأي روح الفكر الديمقراطي  :ألن الشعب يستطيع بوساطتھا أن يعبر عن رأيه صراحة بما يحتاج إليه من خدمات.
ً
وفي الدستور األردني
وتأكيدا على أھمية حرية الرأي  :في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
-٣
حرية االجتماع ؟ ھي تعد من الحقوق المعنوية في النظام الليبرالي ،وھي تمكن األفراد من االجتماع في األماكن
العامة ليعبروا عن آرائھم بالخطابة ،أو المناقشه ،أو تبادل الرأي بطرق سلمية من غير مساس باألمن واالستقرار .
أعط أمثلة على حرية االجتماع في بعض األنظمة الليبرالية ؟
الكونغرس لن ّ
يسن قانونا ً ينتقص من حق الشعب في االجتماع .ويجوز لحاكم المدينة
أ-النظام األمريكي:
عدم إعطاء إذن إذا رأى أن ذلك سيؤدى الى إخالل باألمن.
عدم اعتبار حرية االجتماع حرية قائمة بذاتھا ،إنما ھي نابعة عن الحرية الشخصية
ب-النظام اإلنجليزية:
تخضع حرية االجتماع لممارسة الحكومة ،ويجوز وقفھا اذا توقع وجود إخالل باألمن.
ج-النظام الفرنسي:
بين دور حرية الصحافة في التعبير عن الحريات؟ أو ما أھمية الصحافة ؟ وزارة ٢٠٠٩
 -٢وقد كان للصحافة دور في التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 -١يستطيع المواطن من خاللھا التعبير عن آرائه
 -٣لعبت دوراً كبيراً في نجاح الثورة األمريكية والثورة الفرنسية والحركات القومية في أوروبا.
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أعط اسباب  -:إن تشكيل النقابات واالنضمام اليھا ،حق مصون ومضمون من حقوق األفراد؟ وزارة  ٢٠١٣و ٢٠١٤ص
 -١اذ يستطيعون من خالل ھذه النقابات المطالبة بحقوقھم -٢ .ويسعون بوساطتھا الى تحسين حالتھم االجتماعية.
 -٤والحرية النقابية متفرعة من حق االفراد في تشكيل الجميعات
 -٣وإعادة تنظيم المجتمع على أسس سليمة.
عدد شروط تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية في األردني حسب الدستور األردني ؟
 -٣وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور"
 -٢ووسائلھا سلمية.
 -١أن تكون غايتھم مشروعة .
عدد الجوانب السلبية لليبرالية ؟
 -٢تتعارض الحرية الفردية مع قيم بعض الشعوب ومعتقداتھا .
 -١تتعارض الليبرالية مع الشريعة اإلسالمية
 -٣ان المبدأ الذي يحكم الليبرالية مبدأ العلمانية  :ھو فصل الدين عن السياسية
 -٤تتعارض الليبرالية مع مبدأ سعادة اإلنسان ،ألن الحرية فيھا تؤدي إلى سوء تطبيق في بعض مبادئھا.
 -٥استخدام وسائل غير مشروعة في أثناء التطبيق لتحقيق المنفعة الخاصة
لفاشية
النازية وا
الدرس الثالث
ّ
ّ
عدد اليتارات الفكرية والحركات السياسية التي اتصفت بالعنصرية والتطرف واستخدام العنف ؟ النازية \ الفاشية \ الصھيونية
أذكر العوامل التي ساعدت ھتلر للوصول إلى السلطة في المانيا ؟
أ -العوامل الخارجية:
 -٢وقسوة شروط معاھدة فرساي ،التي اعتبرت مھينة لھا.
 -١ھزيمة ألمانيا في الحرب العالمية األولى.
 -٣وبسبب ھذا االستياء نشأ" حزب العمال " الذي تأسس في ميونخ في عام  ١٩١٩م وقد انضم الى ھذا الحزب ھتلر
ب -العوامل الداخلية :
 -١األزمة االقتصادية التي حلت بألمانيا بين عامي ) ١٩٣٣ –١٩٢٩م (
 -٢كما كان لنجاح ھتلر في بعث الروح القومية العسكرية ودعوته الى تمجيد الجنس اآلري
 -٣وعندما توفي الرئيس األلماني ھوتنبرغ في  ١٩٣٤م أصبح ھتلر رئيسا ،وأطلق عليه لقب الزعيم.
حركة سياسية اسسھا ھتلر في المانيا تؤمن بالتفوق العرقي للشعب االلماني وسمو الجنس اآلري .
عرف النازية -:
عدد مبادىء النازية ؟
 -١التطرف في العقيدة القومية والعنصرية  :واعتبار الجنس اآلري سيد األجناس وأنقاھا ولذلك تطالب النازية بعدم
اختالط العنصر اآلري مع الشعوب األخرى كي يبقى نقيا ً من غير تشويه.
-٢تمجيد الزعامة وإدارة األمة الجرمانية ،التي يجب أن يكونا بيد زعيم أو حد.
أي نظرية ذات طابع دولي يجب أن يقضي عليھا:
 -٣أن ّ
 -٤الدعوة الى جرمنة أوروبا بضم األجزاء األلمانية ،أو ذات العالقة مع اآلريين.
 -٥يجب ان يبذل الفرد أقصى طاقاته لتحقيق األھداف الكبرى
وشعوب ھدامه للحضارة كاليھود.
 -٦تقسيم شعوب العالم الى  -:شعوب مؤسسة للحضارة:من مثل اآلرية .
عدد خصائص النازية المنافية للحرية والديمقراطية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
أ-التفاوت في التعامل مع الشعوب واالجناس ،وإخضاع الشعوب األقل مرتبة إلرادة الشعب اآلري.
ب-الغاء الحرية الفردية واھمال المؤسسات التي تمكن االفراد من ممارسة حريتھم ،من مثل النقابات
ج-استخدام القوة والوحشية في التعامل مع اآلخرينوقد أسس ھتلر لھذه الغاية منظمات شبه عسكرية مثل -:
- ١فرقة الحصار :التي كانت تھدف الى تخريب اجتماعات األحزاب األخرى.
 -٢وفرقة الدفاع  :التي كانت مھمتھا حماية زعماء الحزب  ،واغتيال خصومه.
ما أسباب سقوط النازية ؟ وزارة  ٢٠١٦ش وزارة  ٢٠١٣ص
 - ٢والوسائل التي لجأت إليھا.
 -١بسبب معتقداتھا ومبادئھا التي أمنت بھا.
 -٤اذ انتھت النازية بانتھاء الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٥
 -٣ونظامھا الدكتاتوري.
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عرف كتاب كفاحي ؟ كتاب وضعه ھتلر وھو في السجن سرد فيه مبادئه السياسية للخروج باأليدولوجية النازية وھو من
تحدث عن أھم األفكار السياسية
جزئين  :الجزء األول تحدث فيه عن حياته وعن ظروف ألمانيا الجزء الثاني
وضح أثار النازية في البالد العربية ؟
موقف النازية من حركات التحرر العربية:
أ-
 -١نظر قادة حركة التحرر العربية إلى المانيا النازية كحليف لھم من أجل الحرية واالستقالل .
 -٢إال أن السياسية األلمانية النازية لم تتجه إلى إقامة دعائم لعمل سياسي في المنطقة العربية
 -٣وحرصت على تجنب دعم أي حركة وطنية عربية ،باستثناء دعمھا حركة
واتصالھا بالمفتي أمين الحسيني.
رشيد عالي الكيالني في العراق ضد بريطانيا،
ب -موقف النازية من الوحدة العربية :ظھر الموقف األلماني الرسمي من خالل موقف دعائي ومصلحي
تمثل في التأييد الكالمي لھذه الوحدة  ،حتى تجد المانيا لھا موطىء قدم في الشرق العربي

عرف الفاشية ؟
العصي كانت تحمل أمام الحكام في روما دليالً على سلطتھم.
الفاشية كلمة مشتقة من الكلمة اإليطالية  fascesوتعني حزمة من
ّ
الجماعة المكافحة كونھا موسوليني من مجموعة من الفاشيين في ميالنو تدعو إلى أعمال إصالحية ثورية ،إلنقاذ إيطاليا من أزماتھا.
علل اتخاذ موسوليني لباسا وتحية خاصتين لحزبه ؟ وھو القميص األسود – ويرمز الى الحداد والخيبة –
كما وضع تحية عسكرية خاصة ،وھي رفع اليد اليمنى على نمط التحية الرومانية القديمة.
عدد مبادى الفاشية ؟ وزارة  ٢٠١٤ص
 -٣عدم المساواة بين األفراد.
 -١تقديس األمة ،واعتبارھا القيمة العليا  -٢تقديس الزعيم ،أو الرجل المنقذ.
-٥الطبقة الممتازة :ھي القادرة على تحمل المسؤولية التي تعمل لصالح الشعب.
 -٤تضحية الفرد في سبيل الجماعة.
أذكر خصائص الفاشية ؟ وزارة  ٢٠١٦ش
أ-االيمان بمبدأ نظام الحزب الواحد .
ج-تقييد حريات الفرد مثل حرية الصحافة وحرية االجتماع .

ب-تركيز السلطة في يد الطبقة الممتازة .
د-سيطرة جھاز الحكم على وسائل االعالم

ما أسباب سقوط الفاشية ؟
وتتمثل في ھزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية على يد الحلفاء
أ-العوامل الخارجية:
ب-عوامل داخلية -١:وتتمثل في وجود أزمة سياسية حادة في إيطاليا  -٢إذ قرر المجلس الفاشي عزل موسوليني في عام ١٩٤٣
ما أثار الفاشية في البالد العربية ؟
أ-موقف الفاشية من حركات التحرر العربية:
 -١لم يقم قادة حركات التحرر العربية بأية أتصاالت مع قادة إيطاليا ،سوى تلك اللقاءات التي قام بھا شكيب أرسالن،
 -٢حركات التحرر العربية لم تر في ايطاليا حليفا لھا يمكن ان يساعدھا على التحرر:
ألن إيطاليا كانت تحتل منطقة عربية ھي ليبيا ،وترتكب في مدنھا مجازر عدة.
بيانا ،أو اعترافاً
ب-موقف الفاشية من الوحدة العربية :اتخذت وسائل االعالم االيطالية ،موقفا ً مويداً للوحدة العربية ،لكنھا لم تصدر ً
عدد األسس والمبادىء التي تلتقي فيھا النازية مع الفاشية؟
 -١الزعامة القومية المطلقة  -٢ .الفرد يذوب في المجتمع الشمولي  -٣ .الحزب"الفاشي أو النازي" ھو األوحد في الدولة..
 --٤األخذ بنطرية المجال الحيوي" توسع ألمانيا في البلطيق واوروبا الشرقية ،وتوسع ايطاليا في البحر المتوسط
 -٦االستناد الى مثل ما عليا تاريخية مثل) :اآلرية لدى النازية في المانيا واالمبراطورية الرومانية لدى الفاشية في ايطاليا( .
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الدرس الرابع

الصھيونية

عرف الحركة الصھيونية ؟ حركة سياسية عنصرية منظمة أسسھا يھود روسيا بعد منتصف القرن الثامن عشر ،تھدف الى
جمع شتات يھود العالم وإنشاء وطن قومي لھم في فلسطين ،وقد سميت بھذا االسم نسبة الى جبل صھيون وھو تل من تالل القدس
عدد السمات التي تتمثل بھا الفكر الصھيوني ؟ وزارة  ٢٠١٦ش
-٤فكر مترعرع في أحضان اإلمبريالية
-١فكر عنصري-٢:فكر استيطاني-٣ :فكر إجالئي:
عرف الجيتو -:
أحباء صھيون -:

-٥فكر تضليلي:

يقصد بھا األحياء األوروبية التي كان يعيش فيھا اليھود وقد كانت محاطة بأسوار عالية تمنع اليھود
من مغادرتھا بعد منتصف الليل وھذه األحياء رمز لعزلة اليھود .
ھي منظمة أقامھا يھود روسيا ھدفھا تشجيع الھجرة اليھودية إلى فلسطين

عدد قرارت المؤتمر الصھيوني في مدينة بال في سويسرا عام  ١٨٩٧؟ قرارت مؤتمر بال ؟
 -١إن ھدف الصھيونية ھو إقامة وطن قومي للشعب اليھودي في فلسطين .من خالل اإلجراءات التالية -:
أ -تشجيع الھجرة اليھودية إلى فلسطين  .ب -تنظيم اليھود ج -للحصول على تأييد دول العالم للھدف الصھيوني.
 -٢تشكيل المنظمة الصھيونية العالمية بزعامة " ھرتزل "
-٣تنمية الحس والوعي القومي اليھوديين ،وتعزيزھما
-٤تشكيل الجھاز التنفيذي الوكالة اليھودية لتنفيذ قرارات المؤتمر ،ومھمتھا جمع األموال لشراء األراضي  ،وإرسال المھاجرين
عدد العوامل التي ساعدت على ظھور الحركة الصھيونية؟ وزارة  ٢٠١٥ص
-٢فشل حركة االندماج " الھسكاال "
-١اضطھاد شعوب العالم لليھود
-٤أثر الحرب العالمية األولى
-٣ظھور النزعة القومية
عرف الالسامية -:
ھو العداء العرقي لليھود ظھر في أوروبا في القرن التاسع عشر وقد استغل اليھود ھذا العداء لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية ،وتھجير
اليھود من مختلف دول العالم إلى فلسطين .
أذكر أسباب اضطھاد األوروبيين اليھود ؟ وزارة  ٢٠١٥ش
أ -انعزالھم ) اليھود ( عن المجتمعات التي عاشوا في كنفھا .بُ-عقدة التفوق العنصري لدى اليھود ،واعتقادھم أنھم شعب ﷲ المختار
د -اقتران اسم اليھود بصلب السيد المسيح عليه السالم.
ج -سيطرتھم على مھنتي الصيرفة والسمسرة.
عرف حركة االندماج الھسكاال ؟
ً
تھدف ھذه الحركة إلى صھر اليھود اجتماعيا وسياسيا في المجتمعات التي يعيشون فيھا لحمايتھم من االضطھاد الذي لقوه من شعوب
العالم والدعوة إلصالح اليھودية إال أن اليھود رفضوا فكرة االندماج
و بين دور الثورة الفرنسية في قيام النزعة القومية عند اليھود ؟
-١بدأت بالظھور لدى اليھود بعد قيام الثورة الفرنسية وإعالن مبادئھا في الحرية واإلخاء والمساواة .
 -٢وتحقيق الوحدتين األلمانية واإليطالية  -٣ .اذ اعتقد اليھود بانھم أمة وشعب ،وأن من حقھم أن يكون لھم وطن خاص.
ما دور الحرب العالمية األولى في ظھور الصھيونية ؟
 -١لما وقعت الحرب العالمية األولى وانحازت الدولة العثمانية الى جانب األلمان ضد الحلفاء،وضعت خطط لتوزيع أمالكھا.
 -٢فأصبحت فلسطين من نصيب بريطانيا ،ثم اصبحت الوطن القومي لليھود بموجب وعد بلفور ) ( ١٩١٧
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عدد المبادىء الدينية والتاريخية للحركة الصھيونية من أجل إقامة وطن قومي لليھود في فلسطين ؟
-١اليھود شعب ﷲ المختار -٢اليھود شعب ذو مصير تاريخي-٣ ،على اليھود أن يستقروا في وطنھم القديم فلسطين،
عدد أھداف الحركة الصھونية العالمية؟ وزارة  ٢٠١٤ص وزارة  ٢٠١٣ش
 -١تجميع اليھود وتأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين  -٢ .تطوير دولة إسرائيل جغرافيا ً وديمغرافيا ً .
-٤تفوق إسرائيل على الدول العربية واإلسالمية.
 -٣ضمان بقاء الدولة اليھودية عضواً أصيالً في المنطقة
عدد األخطار التي تمثلھا الصھيونية على األمة العربية من الناحية السياسية والعسكرية واالقتصادية ؟
-١سياسة إسرائيل التوسعية :ووجودھا في فلسطين يجبر الدول العربية على االحتفاظ بقوات مسلحة على أھبة االستعداد
أرھقت مخصصات التسلح في بعض الدول العربية ميزانيتھا
-٣عرقلة الوحدة العربية،
-٢ضرب الحركات التحررية في البالد العربية.
-٥الخطر النووي الصھيوني:
-٤محاربة القوة االقتصادية العربية ،خاصة الصناعة.
الدرس الخامس

النظام اإلسالمي

عرف النظام اإلسالمي -:
استمد النظام اإلسالمي من التعاليم اإلسالمية التي انزلت على سيدنا محمد صلى ﷲ عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا ً و مصدرا النظام
ً
االسالمي القرآن الكريم والسنة النبوية وھو شامالً
ومتكامال ،يھدف إلى سعادة الفرد والمجتمع معا ً.
عدد الخصائص التي يمتاز بھا النظام اإلسالمي عن باقي األنظمة الوضعية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش و ٢٠١٣ش
ً
-٢جاء شامالً
ومتكامال،
-١القرآن الكريم والسنة النبوية ،ھما مصدرا النظام االسالمي.
-٤عمل على تحقيق العدل والمساواة بين الناس
 -٣حدد العالقات بين أفراد المجتمع اإلسالمي
علل  -:يعد النظام االقتصادي االسالمي أرسخ قدما من اي اقتصاد على وجه األرض :
ألنه استمد أصوله من التعاليم اإلسالمية
النظام الرأسمالي االسس التي يقوم عليھا -١جعل الفرد ھدفه ،وقدمه على المجتمع -٢.وأعطاء الحرية في األنشطة االقتصادية
عيوبه  :ظھور األزمات االقتصادية وسوء توزيع الثروة.
النظام االشتراكي  :جعل المجتمع ھدفه .وقدمه على الفرد عيوبه ضعف الحوافز الشخصية وضياع الحريات .
عدد المميزات التي يقوم عليھا النظام االقتصاد االسالمي ؟
 -١لم يجعل من المنافسة االقتصادية وسيلة لطغيان طبقة على أخرى .
) تتم من خالل نقطة (٤
تحقيق العدالة االجتماعية .
-٣
 -٢التوازن بين مصالح الفرد والجماعة.
 -٤وحفظ التوازن االقتصادي ومنع تركز الثرورة في أيدي فئة من األشخاص و من خالل الزاكاة والميراث
ما أھمية الزكاة في اإلسالم في حفظ التوازن االقتصادي ومنع تركز الثروة ؟ او عرف الزكاة
 -١ھي ركن من أركان اإلسالم تسھم في التخفيف من حدة الطغيان المادي.
 -٣وتساعد على بناء اقتصاد سليم .
 -٢وتثبيت روح اإلخاء بين المسلمين.
ما اھمية الميراث في حفظ التوازن ومنع تركز الثروة ؟
وسيلة من وسائل القضاء على تركز الثروة ،اذ توزع ثروة الميت على أكبر عدد من أقاربه ذكوراً وإناثا ً ،
عدد المبادئ التي قام عليھا النظام السياسي اإلسالمي؟ وزارة ٢٠١٢
 -١الحق  -٢والعدل  -٣والمساواة  -٤والتعاون على البر والتقوى  -٥مبدأ الشورى.
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أعط امثلة على مظاھر التكافل في اإلسالم ؟
وتعد مؤاخاة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،بين المھاجرين واالنصار
أعط أمثلة على تطبيق أمر الشورى في االسالم ؟
 -٢وبعد وفاة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ُترك أمر الخالفة شورى بين المسلمين ،ليختاروا في ما بينھم
من يخلفه فاختار المسلمون أبا بكر الصديق رضى ﷲ عنه لما توافر فيه من صفات القيادة الحكيمة ،والخلق الرفيع.
 -٣كما اختير باقي الخلفاء الراشدين عن طريق الشورى واالنتخاب ،إذ كانت تتم
البيعة الخاصة من قبل أھل الحل والعقد ) كبار الصحابة ( ثم البيعة العامة في المسحد لعامة المسلمين.
* وحينما انتقلت الخالفة إلى األمويين،ظھر النظام الملكي الوراثي في اإلسالم .
وضح النظام الملكي كان قد ُعرف منذ القدم ؟
ُ
سيدنا سليمان وسيدنا داوود – عليھما السالم – .
ملوكا ،من مثل :
 -١أن بعض األنبياء عليھم السالم كانوا
سيدنا يوسف – عليه السالم -
 -٢كما أن بعض األنبياء خدموا الملوك ،من مثل :
 -٣كما أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قام ببعث الرسائل الى الملوك ،من مثل :
المقوقس حاكم مصر ،والمنذر ابن ساوى ملك البحرين ،والنجاشي ملك الحبشة  ،وكسرى ملك الفرس
وھرقل ملك الروم ،يدعوھم فيھا إلى اإلسالم .وزارة جدول اسم الملك والدولة ٢٠١٣
إلى من يرجع نسب الھاشميين ؟
إلى عمرو ابن عبد مناف الملقب بـ ) ھاشم (  ،ألنه كان يھشم الثريد لقومه في سنين القحط. ،
وضح كيف يرتقي نسب الھاشميون في المملكة األردنية الھاشمية إلى الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ؟
ينحدرون مباشرة من نسل النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن طريق ابنته فاطمة الزھراء - ،رضي ﷲ عنھا – وزوجھا على بن أبي
طالب عنه إذ رزقا بسبطي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم الحسن والحسين الساللة الھاشمية في األردن ينتسبون إلى فرع األشراف
األشراف  -:احفاد الحسن االبن األكبر لعلي بن أبي طالب  .وزارة  ٢٠١٥ش
االسياد  -:أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب .
بين البعد الديني الذي أضفى شرعية للقيادة الھاشمية ؟
 -١تؤھل الھاشميين لممارسة دور قيادة األمة  -٢ .وھناك نصوص من الكتاب والسنة تشير الى ھذا البعد "
أعط أسباب تعد اإلسرة الھاشمية من األسر العريقة في العالم ؟ وزارة  ٢٠١٥ص
 -١لھا ما ينوف عن األلفي عام من التاريخ المسجل في مكة المكرمة.
 -٢تولى الھاشميون مسؤولية القيادة والحكم منذ عھد جدھم ھاشم بن عبد مناف قبل اإلسالم .
 -٣وتأكدت ببعثة نبي البشرية سيدنا محمد صلى ﷲ عليه وسلم .
 -٤مروراً بخالفة اإلمام علي بن أبي طالب رضي ﷲ عنه وابنه الحسن رضي ﷲ عنه ثم خالفة العباسيين.
 -٥وصوالً إلى إمارة مكة التي وصلت إلى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز ،وملك العرب
وضح شرعية اإلنجاز البعد النھضوي الذي أضفى شرعية للقيادة الھاشمية ؟
 -٢وھم من حمل لواء الثورة ّ
ضد الظلم واالستبداد .
 -١الھاشميين ھم من حفز العرب نحو نھضتھم .
 -٣كانت الثورة العربية الكبرى بعثا ً لقضية العرب جميعا ً  -٤ .سعى الشريف الحسين نحو استقالل العرب وتوحيد كلمتھم
ما أبعاد شرعية القيادة الھاشمية في األردن ؟ وزارة  ٢٠١٤ص اإلجابة

الديني

والتاريخي

واإلنجاز
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الدرس السادس
العولمة
ما األوصاف والمصطلحات التي توصف يھا العولمة ؟
ثورة المعلومات \ ،وثورة االتصاالت والمواصالت \والشركات متعددة الجنسيات\ والقرية الكونية الصغيرة .
أوالً :مفھوم العولمة
• ما أصل كلمة العولمة ؟ وماذا يعني مفھوم العولمة ؟
يرادف كلمة العولمة في اللغة العربية كلمة الكونية ،وھي فرنسية األصل ،وتعني العولمة وھي إنجليزية
وتطرح العولمة اليوم كإطار لنظام اقتصادي عالمي جديد.
من العالم وتعني :تعميم الشيء ،ليشمل العالم كله.
العولمة لغة :
العولمة اصطالحا ً :ليس ھناك داللة واضحة على مفھوم العولمة وقد تناولھا الباحثون كل حسب اختصاصه وتوجھاته،
فالجغرافي – مثالً – يتناول مفھوم العولمة من وجھة نظر جغرافية
ما المقصود بالمفھوم السياسي للعولمة ؟
أن الدولة ال تكون ھي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي ،إنما نقل لسلطة الدولة إلى مؤسسات عالمية .
عرف المفھوم االقتصادي للعولمة ؟
ً
تحول العالم إلى منظومة من العالقات االقتصادية المتشابكة ،التي تزداد تعقيدأ ،لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد،
ما المفھوم الثقافي للعولمة ؟ عرف التنميط الثقافي ؟
اقتصاديا ،وإعالميا ً
ً
يرتبط بفكرة التنميط ،أو التوحيد الثقافي للعالم ،واتخذ ھذا المفھوم ُبعداً
إذ ان اإلعالم ھو أداة التوصيل والتأثير في األفكار الثقافية
ما المفھوم االجتماعي للعولمة ؟

وجه من وجوه الراسمالية التي ال تفكر اال في نفسھا، ،من دون التفكير بالمجتمعات،

وضح المقصود بالعولمة ؟
ظاھرة تقوم على تبادل شامل إجمالية بين مختلف أطراف الكون ،يتحول العالم بموجبھا إلى محطة تفاعلية لإلنساينة بأكمالھا .أنھا
نموذج القرية الكونية التي تربط بين الناس واألماكن من غير قيود أو حدود.
بين تصنيف المراحل التاريخية التي مرت بھا العولمة ؟  ٢٠١٥ش العناوين عدد المراحل
عرف المرحلة الجينية ؟
المرحلة الجنينية :
المرحلة األولى :
ظھرت في اوروبا منذ القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر ،وشھدت ھذه المرحلة -:
 -٢وإضعافا ً للقيود التي كانت سائدة في القرون الوسطى .
 -١نمو المجتمعات القومية .
 -٣كما تعمقت اإلفكار الخاصة بالفرد واالنسانية.
المرحلة الثانية:

مرحلة النشوء :عدد أھم ما تضمنته المرحلة الثانية للعولمة مرحلة النشوء ؟
 -١استمرت في أوروبا بعد منتصف  ١٧إذ حدث تحول في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة .
 -٢وأخذت تتبلور المفاھيم الخاصة بالعالقات الدولية
 -٣وبدأت مشكلة قبول المجتمعات غير األوروبية في المجتمع الدولي .
 -٤وبدأ االھتمام بموضوع القومية والعالمية.
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مرحلة االنطالق:
المرحلة الثالثة:
وھي التي بدأت في عام  ١٨٧٠م واستمرت إلى العشرينيات من القرن العشرين ،وظھرت فيھا مفاھيم كونية ،من مثل:
 -٣كما ظھرت مفاھيھم تتعلق بالھويات القومية والفردية
 -٢والمجتمع القومي
 -١خط التطور الصحيح
 -٤وتم إدماج عدد من المجتمعات غير األوروبية في المجتمع الدولي .
المرحلة الرابعة :

الصراع من أجل الھيمنة  :بين ما تضمنته ؟
 -١استمرت ھذه المرحلة من العشرينيات إلى منتصف الستينيات من القرن العشرين .
 -٢وظھرت فيھا الخالفات والحروب الفكرية حول المصطلحات الخاصة العولمة.
 -٣ونشأت صراعات كونية حول صور الحياة أشكالھا المختلفة.
وزارة  ٢٠١٦ش

مرحلة عدم اليقين :أھم األمور التي حدثت فيھا ؟ وزارة  ٢٠١٤ص
المرحلة الخامسة :
 -١بدأت منذ الستينيات  ،وأدت إلى بروز االتجاھات واألزمات في التسعينيات
 -٣وحدث أول ھبوط على القمر .
 - ٢تم فيھا إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي .
 -٥وظھرت حركة الحقوق المدنية،
 -٤نھاية الحرب الباردة.
ثالثا ً :العولمة وتأثيراتھا في الوطن العربي
تأثيرات اقتصادية \ سياسية \ ثقافية  .وزارة  ٢٠١٣ش عناوين
التأثيرات االقتصادية :
وضح التأثيرات االقتصادية للعولمة على الوطن العربي ؟
 -١تزايد االعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول على مستوى العالم
 -٢وفتح الحدود أمام التجارة الحرة بال قيود.
 -٣إنشاء منظمة التجارة العالمية فتحت الحدود لحرية التجارة وإزالة القيود .
 -٤التنافس العالمي أن الدول كافة ،غنيھا وفقيرھا ستكون على قدم المساواة .
بين التأثيرات الثقافية للعولمة على الوطن العربي ؟
التأثيرات الثقافية :
 -١االرتفاع الخطر في معدالت األمية في الوطن العربي .
 -٢الشعب العربي لن يكون قادرا على التعامل بكفاءة مع عصر الثورة العلمية والتكنولوجية.
 -٣الوطن العربي يحتاج إلى ثورة تعليمية كاملة
الـتأثيرات السياسية

:

وضح التأثيرات السياسية للعولمة على الوطن العربي ؟

 -١تجابه الدول العربية تحديات بعض الدول انتقلت من السلطوية إلى الديمقراطيةو بعض الدول العربية لم تتجه نحو الديمقراطية .
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