
 

 

 (الوحدة االولى)

 :عرف المفاهيم والمصطلحات االتيه: السؤال االول

 الحماٌه, مبدأ مونروا, المكتوبجً, الشركات المتعدده الجنسٌات, االحتالل العسكري, الوالً,           االستعمار االستغاللً

 :اعط اسباب لكل مما يلي : السؤال الثاني

 .م1884انعقاد مؤتمر برلٌن -1

 .تنافس برٌطانٌا وفرنسا على السٌطره على مصر- 2

 .لجوء الدول االستعمارٌه الى اسواق للتصرٌف منتجاتها- 3

 .ٌعد االحتالل العسكري اقدم اشكال االستعمار واكثرها اثاره للشعوب المحتله- 4

 .م1945ظهور نظام الوصاٌه بعد الحرب العالمٌه الثانٌه - 5

 .ٌعد الغزو الثقافً من اخطر اشكال االستعمار - 6

 .م1839احتالل برٌطانٌا لخلٌج عدن - 7

 .فشل الحمله الفرنسٌه على بالد الشام- 8

 .الغزو االٌطالً للٌبٌا- 9

 .تراجع المكانه الدولٌه لقوى االستعمار المباشر ال سٌما برٌطانٌا وفرنسا- 10

 :اجب عما يلي : السؤال الثالث

 بٌن اهمٌة الوطن العربً االستراتٌجٌه؟-1

 اذكر االهداف االقتصادٌه لالستعمار؟- 2

 عدد اسالٌب الغزو الثقافً والفكري؟- 3

 اذكر مهام الوالً ؟- 4

 ؟(1920-م1916)اذكر مؤامرات الحلفاء على العرب فً الفتره - 5

 :اكمل الجدول التالً بالمعلومات الصحٌحه:  السؤال الرابع

 تاريخ االستعمار   شكل االستعمار   الدولة المستعمره   اسم الدوله     

 م  1830            ـــــــــــــ         فرنسا      الجزائر

       ـــــــــــــــ  السٌطره االقتصادٌه       برٌطانٌا      مصر

 م1881            الحماٌه     ـــــــــــــــــ      تونس
 

 



 

 

 (الوحدة الثانيه) 

 

 :عرف المفاهيم والمصطلحات االتيه: السؤال االول

 التخلف, التبعٌه, اتفاقٌة اٌفٌان,                               العدوان الثالثً على مصر 

 

 :اعط اسباب لكل مما يلي : السؤال الثاني

 .تحول العمل العربً السري ال العمل العلنً-1 

 .اتصال برٌطانٌا بالعرب-2 

 .مكماهون اهم رسائله-تعد الرسالة االولى لمراسالت الحسٌن-3

 .قٌام الشرٌف الحسٌن بن علً باجراء مباحثات مع جٌرانه العرب-4

 .عدم تمكن العرب من تحرٌر المدٌنة المنوره منذ البداٌه- 5

 .اقتباس الوان اعالم بعض الدول العربٌه من علم الثورة العربٌة الكبرى- 6

 .سعً جاللة الملك عبدهللا الثانً باقتناء علم الثورة العربٌة الكبرى- 7

 .م1956تأمٌم قناة السوٌس - 8

 .قٌام الثورة الجزائرٌه- 9

 .اقتطاع لواء االسكندرونه السوري وضمه لتركٌا- 10

 :اجب عما يلي: السؤال الثالث

 اذكر اسماء الجمعٌات واالحزاب السٌاسٌه السرٌه التً ساهمت بالٌقضة العربٌه؟-1

 م؟1913بٌن قرارات مؤتمر بارٌس العربً - 2

 (الدٌنٌة والسٌاسٌه)اذكر عوامل تطلع العرب الى زعامه الشرٌف الحسٌن بن علً- 3

 اذكر النتائج العسكرٌة للثورة العربٌة الكبرى؟- 4

 بٌن انجازات الثورة المصرٌة عالمستوى الخارجً؟- 5

 ؟(م1962-1960)وضح مجرٌات المرحلة الرابعه للثورة الجزائرٌه- 6

 وضح ذلك؟, تتصف الحدود السٌاسٌه فً الوطن العربً بانها حدود مصطنعه- 7

 كٌف تستطٌع الدول العربٌه تجاوز عوامل التخلف؟- 8



 

 

 (الوحدة الثالثه)

 :عرف المفاهيم والمصطلحات االتيه: السؤال االول

 االٌدولوجٌه, االسٌاد, االشراف, العولمه, الهسكاال, الصهٌونٌه, اللٌبرالٌه,                           النازٌه

 :اعط اسباب لكل مما يلي : السؤال الثاني

 .تعد حرٌة الرأي روح الفكر الدٌمقراطً-1

 .اعطت اللٌبرالٌه للفرد موقعاًا متمٌزاًا - 2

 سقوط النازٌه- 3

 .(الوكالة الٌهودٌه)تشكٌل الجهاز التنفٌذي - 4

 .تعد االسرة الهاشمٌه من االسر العرٌقه فً العالم-5

 .ٌعد تشكٌل النقابات واالنضمام الٌها حق مصون ومضمون من حقوق االفراد- 6

 .اضطهاد االوروبٌٌن للٌهود-7

 .للصحافة دور كبٌر فً التعبٌر عن الحرٌات- 8

 .(هاشم)لقب عمرو بن المناف ب- 9

 .ٌعد القطاع االسالمً ارسخ قدماًا من اي اقتصاد على وجه االرض وٌختلف عن النظم االقتصادٌه االخرى- 10

 :اجب عما يلي: السؤال الثالث

 اذكر خصائص اللٌبرالٌه؟-1

 اذكر الحرٌات العامه فً النظام اللٌبرالً؟- 2

 عدد المبادئ واالسس التً تلتقً فٌها النازٌه والفاشٌه؟-3

 عدد المراحل التارٌخٌه التً مرت بها العولمه؟- 4

 اذكر المبادئ التً قام علٌها النظام االسالمً؟- 5

 متع االسالم الفرد بنوعٌن من الحرٌه , وضحهما؟- 6

 اذكر تأثٌرات العولمه على الوطن العربً ؟- 7

 اذكر مبادئ الحركة الصهٌونٌه؟- 8

 

 


