
 

 

 بكر عماٌره: اعداد                               (الوحدة االولى)               (المنهاج الجدٌد) 3تارٌخ العرب والعالم م

 :عرف المفاهيم والمصطلحات االتيه: السؤال االول

م, مبدأ اٌزنهاور, التكامل االقتصادي,  1944االنظمة الملكٌه, مبدأ الطائفٌه, بروتوكول االسكندرٌه ,   الدولة القطرٌه

 الهوٌة الثقافٌه العربٌه االسالمٌه

 :اعط اسباب لكل مما يلي : السؤال الثاني

 .ٌواجه التعلٌم العالً العربً ازمات مالٌه واقتصادٌه مستمره-1

 .تعرضت الهوٌه الثقافٌه العربٌه االسالمٌه لتحدٌات كبٌره- 2

 .تعد اللغه هً المكون االساس فً الهوٌه الثقافٌه العربٌه االسالمٌه- 3

 .ظهور االحزاب والتجمعات السٌاسٌه فً الوطن العربً قبل االستقالل- 4

ٌعتبر تأثٌر االستعمار على المشرق العربً اقل وطأه من المغرب العربً - 5

 .فشل الوحدة المصرٌه السورٌه - 7.  ازدادت اهمٌة النفط العربً فً اعقاب الحرب العالمٌه الثانٌه- 6

 .ضعف اداء جامعة الدول العربٌه- 9.    اصدار مبدأ اٌزنهاور - 8

. م2008االزمة االقتصادٌه العالمٌه - 11. هشاشة التنظٌم الداخلً لالحزاب العربٌه-10

 :اجب عما يلي : السؤال الثالث

 بٌن دوافع نشوء االحزاب العربٌه؟- 2سم الدول االوروبٌه التً استعمرت الوطن العربً؟   -1

 وضح ابرز ما جاء بالمرحله الثانٌه؟, تحقق االستقالل فً الوطن العربً على ثالث مراحل- 3

كٌف ٌمكن التغلب على الطائفٌه؟                                                                                                       - 4

بٌن العوامل الخارجٌه التً ادت لبروز الحركة السٌاسٌه بالنصف االول من القرن العشرٌن؟ - 5

بٌن اهداف الجامعة العربٌه؟ - 7اذكر اسماء الدول المؤسسه لجامعة الدول العربٌه؟     -6

. الدول االعضاء , العاصمة ,سنة التأسٌس : قارن بٌن الجمهورٌه العربٌه المتحده واالتحاد العربً الهاشمً من حٌث-8

وضح دوافع االردن لتشكٌل مجلس التعاون العربً؟ - 10وضح انجازات مجلس التعاون الخلٌجً ؟      - 9

عدد المشكالت التً تعانً منها الصناعة العربٌه؟ - 12بٌن التحدٌات التً تواجه اتحاد المغرب العربً ؟    - 11

بٌن االثار االقتصادٌه للنفط على البلدان العربٌه المنتجه للنفط ؟ - 14بماذا ٌتمٌز قطاع السٌاحه فً الوطن العربً؟     - 13

ما السمات العامة للمجتمع العربً؟ - 16وضح مقومات التكامل االقتصادي العربً  ؟      - 15

وضح دور التربٌة والتعلٌم فً الحفاظ على الهوٌه الثقافٌه العربٌه االسالمٌه ؟ - 17 

وضح هذه االنجازات؟ ,حقق التعلٌم العالً فً الوطن العربً انجازات نوعٌه وكمٌه-18



 

 

 بكر عماٌره: اعداد                               (الوحدة الثانيه)               (المنهاج الجدٌد) 3تارٌخ العرب والعالم م

: عرف المفاهيم والمصطلحات االتيه: السؤال االول

, البؤر االستٌطانٌه,االسبله,الكتاب االبٌض,338م,قرار 1936لجنة بٌل الملكٌه ,مارك ساٌكس,           الحركة الصهونٌه 

 حرب االستنزاف, قانون امالك الغائبٌن

 

 :اعط اسباب لكل مما يلي : السؤال الثاني

 .قٌام االحتالل االسرائٌلً ببناء قبور وهمٌه ٌهودٌه فً القدس- 2.   م1969مؤتمر القمة االسالمً فً الرباط -1 

 .م2014,م 2012تكرار اعتداءات االحتالل االسرائٌلً على غزه فً اعوام - 3

  .(انتفاضة الحجاره)االنفاضة الفلسطٌنٌه االولى - 5.   م2005انسحاب االحتالل االسرائٌلً من قطاع غزه عام -4

 .تتمتع فلسطٌن بموقع استراتٌجً مهم- 8م    1929ثورة البراق - 7.    م 1948هزٌمة العرب عام - 6

 شكلت القضٌه الفلسطٌنٌه مسأله جوهرٌه لالردن- 10.  تشكٌل الجمعٌة االسالمٌه المسٌحٌه الفلسطٌنٌه فً القدس- 9

 .م صوراً جدٌده من صور النضال1987اتخذت المقاومة الفلسطٌنٌه منذ عام - 12انشاء الوكالة الٌهودٌه    - 11

 

 :اجب عما يلي: السؤال الثالث

 ما االجراءات التً قامت بها برٌطانٌا لتنفٌذ وعد بلفور؟- 2م ؟  1897اذكر قرارات المؤتمر الصهونً االول فً بال -1

 بٌن مظاهر النضال السٌاسً الذي قام به الشعب الفلسطٌنً ضد الهجره الٌهودٌه واالنتداب البرٌطانً؟- 3

,  تعد قضٌة االسرى الفلسطٌنٌن فً السجون االسرائٌلٌه من اهم القضاٌا االنسانٌه والسٌاسٌه اٌالماً فً العصر الحدٌث- 4

 وضح ذلك؟

 اذكر اهم المكتبات الموجوده فً مدٌنة القدس؟- 6عدد المعالم الدٌنٌه والتارٌخٌه االسالمٌه فً مدٌنة القدس؟  - 5

 بٌن اهمٌة المسجد االقصى الدٌنٌه بالنسبة للمسلمٌن؟- 7

 بٌن االجراءات التً ٌقوم بها االحتالل االسرائٌلً لتهوٌد مدٌنة القدس؟- 8

ما هً الطرق التً قامت بها اسرائٌل لتزٌف الحقائق التارٌخٌه فً القدس؟ - 9

ودعم الصمود الفلسطٌنً فً القدس؟ , ما السبل التً ٌمكن بها دعم مقاومة سٌاسة التهوٌد- 10

بٌن موقف االتحاد االوروبً تجاه القضٌه الفلسطٌنٌه؟ - 11

:  كراٌن ولجنة بٌل الملكٌه من حٌث–قارن بٌن لجنة كنج - 12

 التوصٌات التً خرجت بها, االهداف ,         العام التً جاءت به الى الوطن العربً



 

 

 بكر عماٌره: اعداد                               (الوحدة الثالثه)               (المنهاج الجدٌد) 3تارٌخ العرب والعالم م

 :عرف المفاهيم والمصطلحات االتيه: السؤال االول

 مؤتمر باندوٌنغ , الرأسمالٌه, الحرب البارده, الدرع الصاروخً االمرٌكً,                           النازٌه

 :اعط اسباب لكل مما يلي : السؤال الثاني

 .سحب الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه تموٌل السد العالً فً مصر- 2.     م1973االزمة االفغانٌه عام -1

 .تسمٌة الحرب الباردة بهذا االسم- 4.     فشل العدوان الثالثً على مصر- 3

 .م1950ارسال الوالٌات المتحده االمرٌكٌه قواتها البحرٌه والجوٌه الى كورٌا الجنوبٌه عام - 5 

 .عدم انضمام كل من كورٌا الشمالٌه وٌوغسالفٌا لحلف وارسو- 6

 .سعً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه لجذب مصر للمعسكر الرأسمالً- 8.     قٌام حلف الناتو - 7

 

 :اجب عما يلي: السؤال الثالث

 اذكرهما؟, تتألف المؤسسة العسكرٌه لحلف الناتو من جهازٌن - 2سم الدول الموقعة على حلف الناتو؟    -1

 سم الدول المؤسسة لحلف الناتو؟- 4وضح التطورات التً شهدها حلف الناتو بعد انهٌار حلف وارسو؟  -3

 وضح نتائج انهٌار حلف وارسو؟- 6بٌن اهداف حلف وارسو؟  - 5

 االستمرارٌه ؟, الدول االعضاء , سنة التأسٌس : قارن بٌن حلف الناتو وحلف وارسو من حٌث- 7

الدولة التً تبنتها ؟ , االفكار , الزعٌم االوحد : قارن بٌن الفاشٌه والنازٌه من حٌث - 8

قارن بٌن موقف حلف الناتو وحلف وارسو تجاه القضاٌا العربٌه فً فترة الحرب البارده؟ -9

م؟ 1956عدد قرارات مؤتمر برٌونً - 11ما هً انوع االسلحه التً ظهرت فً فترة الحرب البارده؟  - 10

اذكر هذه االزمات؟ , نتج عن الحرب البارده ظهور العدٌد من االزمات الدولٌه- 12

سم ابرز الرؤساء الذٌن تزعمو سٌاسة الحٌاد االٌجابً ؟ - 13

سم المؤتمرات التً كان لها دور اساس فً بلورة عدم االنحٌاز؟ - 14

وضح مبادئ حركة عدم االنحٌاز؟ - 15

وضح موقف االردن من حركة عدم االنحٌاز؟ - 16

وضح سٌاسة االردن تجاه المجتمع الدولً من كلمة جاللة الملك عبدهللا الثانً فً قمة حركة عدم االنحٌاز  - 17

  م؟2012فً مدٌنة طهران عام 


