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 الفصل األول : الواقع السياسي المعاصر للوطن العربي
 

بين النتائج المترتبة على تعرض الوطن العربي لالستعمار  : }س  {

 األوروبي؟

خضوع معظم أجزائه لسيطرة أربع دول أوروبية غربية هي  ❶

 بريطانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا.

 تجِزئة الدول العربية التي كان يجمعها وحدة واحدة.  ❷

 بروز مفهوم الدولة القطرية.  ❸

 

بريطانيا ؟  : عدد الدول الغربية التي استعمرت الوطن العربي}س {

 وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

 

: مصطلح يطلق على الدول العربية التي ظهرت الدولة القطرية -◙

الدولة القطرية بحدود سياسية مصطنعة بعد حقبة االستعمار، وترتبط 

 . رسمها المستعمر

 

سعت بريطانيا  وفرنسا إلبقاء المنطقة العربية : وضح كيف }س {

 ؟تحت سيطرتيهما 

 بريطانيا: -❶

عن طريق االتفاقيات التي عقدتها مع بعض الدول العربية بين الحربين 

 .العالميتين األولى والثانية كاألردن والعراق 

 

 :  فرنسا -❷

انتهجت سياسة ثقافية هدفت إلى نشر اللغة والثقافة الفرنسية  

واستهداف اللغة العربية والتعليم والهوية الوطنية السيما في دول 

 .المغرب العربي التي خضعت لالستعمار الفرنسي، وخاصة الجزائر 

 

فسر تأثيرالسياسة الثقافية التي انتهجتها فرنسا كانت أقل : }س {

قصر مدة االستعمار،  بسبب ؟  في أقطار المشرق العربيوطأة 
 الثقافة والهوية العربية اإلسالمية. وعمق

 

فسر تعرض الوطن العربي الختراق كبير بعد الحرب :   }س {

 ؟ بسبب العالمية الثانية

 إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين في قلب الوطن العربي. ❶

لجوء االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية إلى أساليب  ❷

متنوعة لفرض هيمنتهما على المنطقة، وكانت سياسة الواليات المتحدة 

 إلى السيطرةانتشار النفوذ السوفييتي، إضافة  تستهدف منعاألمريكية 

 غير المباشرة على نفط المشرق العربي.

 

شهدته المنطقة العربية  بعد الحرب اذكر) بين ( أبرز ما : }س {

 ؟  العالمية الثانية

 إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين في قلب الوطن العربي. ❶

لجوء االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية إلى أساليب  ❷

 .متنوعة لفرض هيمنتهما على المنطقة

نشاطًا شعبيًا ورسميًا يدعو للوحدة العربية، ومحاربة  شهدت ❸

 األحالف االستعمارية، وقيام حركات تحررية ضد االستعمار. 

 

بسبب حالة ؟  فسر تحقيق االستقالل الوطني للدول العربية: }س {

  الوعي، وتنامي روح المقاومة الوطنية.

 

 ؟  بين مراحل االستقالل الوطني للدول العربية: }س {

 : المرحلة األولى

كانت مصر والعراق أول من حصل على استقالل اسمي من  

م ، وبقيتا على ارتباط بالدولة 2291م و2211االستعمار في عامي 

المستعمرة بريطانيا بعدة اتفاقيات تحفظ التواجد العسكري لبريطانيا 

  .على أراضيها

 

   : المرحلة الثانية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي صحبتها وعود من القوى 

االستعمارية بمنح االستقالل للدول العربية الخاضعة لها مقابل وقوفها 

 إلى جانب الدول المستعمرة في الحرب. 

 

بين أبرز) أذكر ( ما شهدته المرحلة الثانية من مراحل :}س {

 ؟ االستقالل الوطني للدول العربية

 شهدت تراجًعا للقوى االستعمارية التقليدية  " بريطانيا وفرنسا ". ❶

بروز الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي بوصفها  ❷

 قوى عظمى.

شهدت إنهاء االنتداب الفرنسي على سورية ولبنان واالنتداب  ❸

 م.2291البريطاني على األردن عام 

 م.2291والمغرب في عام  إنهاء الحماية الفرنسية على تونس ❹

  

 

 المرحلة الثالثة:

م باستقالل الكويت، وحتى عام 2212بدأت هذه المرحلة منذ عام  

م، حين حصلت دول الخليج )قطر والبحرين واإلمارات( على 2292

 م2211ضاً على استقاللها في عام االستقالل، وحصلت الجزائر أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً : أنظمة الحكم في الوطن العربي.

 األنظمة الملكية:  -1

: هي أنظمة تنحصر فيها السلطة بأسرة محددة ،  األنظمة الملكية -◙

مع اختالف الشكل الوراثي ألنظمة الحكم في الوطن العربي من بلد 

آلخر، ففيه وراثة مغلقة اي محددة في خط معين مثل االردن ، ويوجد 
 وراثه مفتوحة كالكويت.

 

: هو شكل من أشكال األنظمة الملكية بحيث   الوراثة المغلقة -◙

ها السلطة بأسرة محددة  وتكون محددة في خط معين أو تنحصر في

مسار واحد ، بحيث ينتقل الحكم من األب إلى األبن األكبر مثل االردن 
 ، أو ينتقل الحكم في خط االخوة مثل السعودية.
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حيث ينتقل  هو شكل من أشكال األنظمة الملكيةالمفتوحة :  الوراثة -◙

فرعي أسرة آل الصباح األحمد الحكم على نحو تناوبي كالكويت بين 
 والسالم الصباح.

 

تتميز بوجه عام باالنتقال السلس  ؟بماذا تتميز األنظمة الملكية : }س {

 والسلمي للسلطة.

 

 : األنظمة الجمهورية -2

تحول األنظمة الملكية في معظم الدول العربية للنظام :فسر }س {

 ؟الجمهوري الرئاسي 

 العسكرية.بفعل الثورات واالنقالبات 

 

تحول األنظمة الملكية في معظم الدول العربية :أعط أمثلة على }س {

 ؟للنظام الجمهوري الرئاسي 

 .على أثر قيام الثورة المصرية  ،م2299تحول مصر في عام  ❶

 م .2291تحول السودان بعد استقالل في عام  ❷

بعد أن أطاح عدد من الضباط الليبيين بقيادة العقيد  ،تحول ليبيا  ❸

 .معمر القذافي بالنظام الملكي

 .م 2291تموز من عام  29العراق بعد قيام ثورة تحول  ❹

 .بعد أن قاد عبدهللا السالل ثورة ضد اإلمام البدر  تحول اليمن ❺

 

بين ) وضح ( ماذا ترتب على اختالف أنظمة الحكم في الوطن  :}س {

 ؟العربي 

 اختالف المؤسسات التشريعية والتنفيذية وأساليب عملها. ❶

تباين األنظمة االقتصادية واالجتماعية، حيث تبنى بعضها النظام  ❷

اعتمد النظام االقتصادي  الرأسمالي، وآخر النظام االشتراكي، وثالث

 .طالمختل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا: األحزاب السياسية في الوطن العربي

فسر ظهور األحزاب السياسية في الوطن العربي قبل  :}س {

 ؟االستقالل 

 لمواجهة االستعمار ومقاومته والحصول على االستقالل. ❶

 إيجاد حياة برلمانية. ❸إضافة لصياغة الدساتير.         ❷ 

  

فسر ظروف نشأة األحزاب السياسية العربية كانت مختلفة عن  :}س {

 ؟ غيرها

ألنها كانت محكومة برد الفعل، وكان العامل الخارجي هو العامل 

 تلك األحزاب.المحدد من قيام معظم 

 
 

 ؟ أذكرها تمثلت دوافع نشوء األحزاب العربية بمظاهر :}س {

اذكر ) بين ( العوامل والظروف التي أسهمت في توفير  :}س {

 الشروط لتأسيس حركة ثقافية وفكرية وسياسية عربية؟

 : فسر ظهور نماذج عدة من األحزاب السياسية العربية؟}س {

وتآكلها، وتزايد ممارسات التتريك التي تفكك الدولة العثمانية  ❶
 أنتهجها حزب االتحاد والترقي.

 تصاعد النزعة القومية الطورانية فيها ضد العرب. ❷

الهجمة االستعمارية على المنطقة، وما أسفرت عنه من  تصاعد ❸

 .مشاريع تقسيم للوطن العربي 

انتصار الحلفاء في الحرب العالمية األولى وانسحاب القوات  ❹

 .التركية من األراضي العربية 

تقاسم القوات الفرنسية والقوات البريطانية احتالل المنطقة،  ❺

 .وقسمتها إلى كيانات قطرية 

 

 ظهوراألحزاب القومية العربية؟ فسر :}س {

أسفرت عنه من  الهجمة االستعمارية على المنطقة، وما بسبب تصاعد

مشاريع تقسيم للوطن العربي وسيطرة مباشرة عليه، وتقسميها إلى 

 . كيانات قطرية

   

 : سمى األحزاب القومية العربية ؟}س {

الحزب القومي السوري االجتماعي إلى جانب األحزاب الوطنية 

 القطرية؛ واألحزاب الشيوعية، واألحزاب اإلسالمية.

 

 

شهد الوطن العربي تحوالت تاريخية أثرت جميعها في  فسر :}س {

 مصير االتجاهات السياسية والفكرية العربية ؟ 

التحوالت التاريخية التي أثرت في  أذكر أو) بين ( أبرز :}س {

 نقاط( 5) حفظ اي مصير االتجاهات السياسية والفكرية العربية ؟ 

 م 2219حرب عام  ❷               م2291حرب عام  ❶

 المشروع الصهيوني واستمرار االحتالل اإلسرائيلي. ❸

التبعية االقتصادية         ❺    مشاريع تفتيت الوطن العربي. ❹

                     تركز الثروة. ❼             التخلف االجتماعي.     ❻
 الديمقراطية ❽

 

 

بعد  األقطار العربية بين نوع الديمقراطية التي مارستها  :}س {

 حصول على استقاللها ؟

مارست نوعاً من الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي، حيث  

قامت مجالس وطنية وتشريعية منتخبة بوجود أحزاب متعددة وخاصة 

 في مصر والعراق ولبنان واألردن والمغرب وسوريا.
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تقسم الدول العربية من حيث السماح بإنشاء األحزاب،  :}س {

 أذكرها  ؟ األحزاب السياسية إلى ثالث مجموعات والموقف من

 دول تسمح بالعمل الحزبي وهي" األردن ومصر  ❶

دول اعتمدت نظام الحزب الواحد الحاكم كما في سوريا والعراق  ❷

 م. 1009قبل االحتالل األمريكي عام 

 .دول ال تسمح بالعمل الحزبي مثل دول الخليج العربي  ❸

 

الفكرية لألحزاب السياسية العربية، مع ذكر اذكر االتجاهات  :}س  {

 مثال على كل اتجاه؟

 :التيِّار القومي ❶

ويركز على مبادئ الوحدة العربية وافكارها، وينطلق من مبدأ أن  

الوطن العربي هو وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة ال 

ر ، حزب البعث العربي االشتراكي، والتياومثّل هذا التيّارتتجزأ، 

  الناصري، وحركة القوميين العرب.

 

 : التيّار اليساري ❷

ويركز على ضمان العدالة االجتماعية وحقوق العًمال والطبقات 

ومثَّل هذا الفقيرة، وتأكيده على القيم االشتراكية، ودور القطاع العام، 

   .، األحزاب االشتراكية والشيوعية التيّار

   

  التيّار اإلسالمي: ❸

ويركز على تقديم الدين اإلسالمي بوصفه منظومة من المبادئ 

واألفكار القادرة على إيجاد الحلول للمشكالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، وجعل الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس للتشريع 

  .، جماعة اإلخوان المسلمين ومثّل هذا التيار

 

 :التيّار الوسطي الليبرالي ❹

ويرّكز على مبادئ عامة وطنية مثل الحريات العامة، والحفاظ على  

 الهوية الوطنية، وتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية.

 

أذكر ) بين ( أبرز  التحديات التى تواجه األحزاب السياسية  :}س  { 

 اي نقاط( 5) حفظ العربية ؟

 شيوع ظاهرة االنشقاقات الحزبية ألسباب سياسية أو شخصية.  ❶

عجز األحزاب العربية عن إيجاد ثقافة سياسية مدنية ووعي  ❷

 .سياسي

عدم امتالك أغلب األحزاب العربية برامج عملية قابلة للتنفيذ إذا  ❸

 .ما وصلت إلى سدة الحكم

بسبب حداثة النشأة،  ) فسر (هشاشة التنظيم الداخلي لألحزاب  ❹

وغياب الديمقراطية الداخلية، وضعف مواردها المالية، والصدام مع 

 .السلطة 

 تمسك المجتمعات العربية بالبنى العشائرية والوالءات القبلية  ❺

 .بروز الطائفية ❻

تعد الطائفية من أكبر األخطار التي تهدد الدول  فسر :}س  {

نظراً للتنوع المذهبي  والمجتمعات والسيما في الوطن العربي؟ 

 والطائفي والعرقي الذي يميز بعض المجتمعات العربية

 
 

هي التعصب لطائفة دينية أو اجتماعية أو مذهبية أو : الطائفية  -◙

  لبية على مكونات المجتمع. انعكاسات سعرقية معينة، ما يؤدي إلى 

 

 5حفظ  أذكر ) بين ( اآلثار السلبية المترتية على الطائفية ؟ :}س  {

 نقاط

                   انقسام المجتمع إلى جماعات متناحرة ❶

   ظهور مشكالت اجتماعية مختلفة ❷

 حدوث الفوضى االجتماعية ❹         غياب األمن االجتماعي  ❸

 نشوب الحروب الطائفية بين مكونات المجتمع المختلفة. ❺

 .توقف عملية تقدم المجتمع وإخفاقه  ❻

 

أذكر ) بين ( " طرق أو أساليب أو األجراءات " التغلب  :}س  {

 على الطائفية ؟

تعميق وعي األفراد بأخطار التعصب الطائفي وأضراره على  ❶

  .والمجتمع عن طريق وسائل اإلعالم الفرد

إصدار التشريعات القانونية التي تفرض العقوبات ضد دعاة  ❷

 الطائفية واالنقسام في المجتمع.

 اعتماد الحوار والتسامح بين فئات المجتمع كلها. ❸

 تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.     ❹

 

ا في التعايش والتآخي بين فئات فسريعد األردن أنموذجً  :}س  {

 األردني وطوائفه كلها ؟المجتمع 

بسبب وعي فئات المجتمع األردني بأخطار التعصب الطائفي  ❶

 وأضراره على الفرد والمجتمع .

 اعتماد الحوار والتسامح بين فئات المجتمع كلها. ❷

 تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.     ❸

 

 

فسر لم تصبح بعد الحياة البرلمانية العربية مرجعية لتداول  :}س  {

ألنها ال تزال  تقتصر على الرقابة والتشريع وتقديم   السلطة؟ 

 المشورة والرأي.

 

 بين الدور الذي تقوم به الحياة البرلمانية العربية؟ :}س  {

التشريع وتقديم المشورة والرأي. وتسهم في تطوير الحياة  الرقابة و 

 السياسية، وحفظ الحقوق العامة، والرقابة على الحكومات.
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الفصل الثاني      اإلقليمية    المشاريع الوحدوية العربية والتجمعات  

 العربية بعد الحرب العالمية الثانية
 

 اوالً:  المشاريع الوحدوية العربية

 

 ؟  ( أبرز المشاريع الوحدوية العربية : أذكر ) بين}س {

 الوحدة المصرية السورية  ❷جامعة الدول العربية        ❶

 اتحاد اإلمارات العربية المتحدة. ❹االتحاد العربي الهاشمي    ❸

 

   

 جامعة الدول العربية - ❶

، 2299: بروتوكول وقع في عام  بروتوكول اإلسكندرية -◙

تضمن المبادئ األساسية التي تقوم عليها جامعة الدول العربية ، 

وحضره ممثلون عن مصر وسورية ولبنان والعراق واألردن 

 والسعودية.

 

: ميثاق وقعهُ ممثلوا الدول العربية  مصر  ميثاق الجامعة العربية -◙

م، 2299وسورية ولبنان والعراق واألردن والسعودية واليمن عام 

 وقد نص الميثاق على أن تكون مدينة القاهرة المقر الدائم للجامعة.

 . وكان عبدالرحمن عزام أول أمين عام للجامعة العربية

 

 

 ؟  العربيةأهداف جامعة الدول (  : أذكر ) بين}س {

 صيانة استقالل الدول العربية.        ❶

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء.❷

تشجيع التعاون العربي في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية   ❸

 واالجتماعية والثقافية. 

 حل النزاعات العربية بالطرق السلمية من غير اللجوء للقوة.  ❹

 

 

 وضح أهم اإلنجازات التي حققتها جامعة العربية؟ : }س {

دعم قضايا التحرر الوطني في الوطن العربي، وفي مقدمتها دعم  ❶

القضية الفلسطينية ، ومساعدة األقطار العربية على الحصول على 

 .استقاللها

مساعدة الدول المستقلة على بناء قدراتها عن طريق انتداب  ❷

   .لدساتير والقوانينخبراء ومتخصصين في صياغة ا

معالجة األزمات التي تعرضت لها بعض الدول العربية، منها  ❸

  .األزمة العراقية الكويتية واألزمة اللبنانية 

حشد القدرات العربية لمساعدة مصر وسورية في حرب عام  ❹

 .م، واستعمال النفط سالًحا في المعركة2299

ية والدولية مثل عقد بناء شراكات مع عدد من التجمعات اإلقليم ❺

 .القمة العربية اإلفريقية

 

 

فسر بناء جامعة الدول شراكات مع عدد من التجمعات : }س {

 اإلقليمية والدولية ؟ 

من الخبرة العلمية  واالستفادةشراكات اقتصادية،  بهدف إقامة

الحوار السياسي لدعم  وتوطيد آليةواالقتصادية لهذه األطراف، 

 القضايا العربية. 

 

: هي أزمة حدثت بين العراق والكويت األزمة العراقية الكويتية -◙

م في أثناء مدة حكم عبدالكريم قاسم الذي رفض 2212في عام 

االعتراف باستقالل الكويت بعد أن حصلت على استقاللها عن 

 .بريطانيا، وطالب بضمها إلى العراق

 

التي : هي الحرب األهلية م1771 -م1795األزمة اللبنانية  -◙

( عاًما، وانتهت بعد مؤتمر القمة العربي في 29دامت ألكثر من )

، وأكد ضرورة بسط سيطرة الدولة اللبنانية على  مدينة الدار البيضاء

كامل التراب اللبناني، وتقرر نشر الجيش السوري بوصفه قوة ردع 

  .عربية

 

 

 اذكر ) بين ( أسباب ضعف أداء جامعة الدول العربية؟ : }س {

إلن   فسر( ) غياب مبدأ اإللزام وااللتزام في تنفيذ القرارات ❶

ميثاق الجامعة ال يمنحها أي سلطة إلزامية تلزم األطراف المختلفة 

 بتنفيذ القرارات الصادرة عنها. 

عدم امتالك األمين العام أية صالحيات تخوله المبادرة للدعوة  ❷

إذ ال يمكن  () فسرإلى عقد اجتماع طارئ لمواجهة المواقف الطارئة 

عقد اية جلسة غير عادية لمجلس الجامعة إال بناًء على طلب دولتين 

 على األقل. 

لم تتخذ جامعة الدول العربية حتى اآلن اإلجراءات الالزمة من  ❸

 .أجل إلغاء تأشيرات السفر والحواجز الجمركية

العجز عن إنجاز أي برنامج يتعلق باتخاذ القرارات التي تخص  ❹

 .األمن القومي العربي وتنفيذها

     

وجود فجوة واسعة بين القرارات الصادرة عن الجامعة وبين  ❺

 االعضاء. سياسات الدول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الوحدة المصرية السورية ❷

م، وأنتُحب الرئيس المصري 2291مصر وسورية عام بين وحدة 

وتكونت الجمهورية  ،جمال عبدالناصر رئيًسا لهذه الدولة الجديدة 

: سورية وتشكيل اإلقليم الشمالي، هماالعربية المتحدة من إقليمين، 

 .ومصر وتشكل اإلقليم الجنوبي. باسم الجمهورية العربية المتحدة

 

الداخلية والخارجية للوحدة المصرية أذكر) بين ( العوامل : }س {

 السورية ؟

التقارب وااللتقاء وتنسيق السياسة الخارجية لكل من الدولتين  ❶

 م. 2291م وحتى عام 2299مصر وسورية منذ عام 
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  .تأكيد الدستورين المصري والسوري ضرورة الوحدة العربية ❷

 التأييد الشعبي الكبير للوحدة.  ❸

م 2291الضغط الغربي على سورية والذي بلغ ذروته في عامي  ❹

 م؛ بسبب رفض سورية االنضمام إلى حلف بغداد. 2299و

 () فسر  م2299الحشود التركية على حدود سورية في عام  ❺

للضغط على سورية نتيجة مواقفها المعارضة لسياسة األحالف، حيث 

في الدفاع عنها  ساندت مصر سورية بإرسال قوات عسكرية لإلسهام

في وجه التهديدات الخارجية، ما ساعد على تسريع التقارب السوري 

 المصري.  

 

فسرالضغط الغربي على سورية والذي بلغ ذروته في عامي : }س {

 م؟1759م و1751

بسبب رفض سورية االنضمام إلى حلف بغداد. حيث فضلت أتباع 

 .سياسة الحياد اإليجابي

 

  ؟م1759ومصر مبدأ أيزنهاور في عام رفضت سورية  فسر: }س {

 بوصفه تدًخال في الشؤون الداخلية لدول العربية.

 

م بناًء على 2299حلف عسكري أنشيء في عام : حلف بغداد -◙

طلب الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا للوقوف في وجه التوسع 

 السوفيتي في بلدان الشرق األوسط.

 

 

وضعه الرئيس األمريكي دوايت مشروع : مبدأ أيزنهاور -◙

بهدف ملء الفراغ االستعماري في   ) فسر(م2299أيزنهاور في عام 

الشرق األوسط، وإحالل النفوذ األمريكي محل النفوذ البريطاني 

والفرنسي، ودعم الدول الصديقة في مواجهة المد السوفيتي في الشرق 

 األوسط.

  

 م؟1711في عام فسر انهيار الوحدة المصرية السورية : }س {

 تدخل القوى الخارجية وخاصة الدول الغربية. ❶

المعارضة الشديدة للقرارات االقتصادية التي طبقتها حكومة  ❷

 الوحدة في سورية. 

م 2212ام مجموعة من الضباط في الجيش السوري عام يق ❸

 .بانقالب عسكري أطاح بالوحدة المصرية السورية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : االتحاد العربي الهاشمي ❸

اتحاد وقَع بين المملكة األردنية : االتحاد العربي الهاشمي  -◙

م ، وكان اتحاداَ كونفدرالياَ 2291الهاشمية ومملكة العراق من عام 

كل من البلدين فيه على نظامه السياسي وتولى الملك فيصل حافظ 

الثاني رئاسة االتحاد، بينما كان الملك الحسين بن طالل نائب رئيس 

 االتحاد.

 

 

 م؟1751فسر  انهيار االتحاد العربي الهاشمي في عام  : }س {

قيام مجموعة من الضباط في الجيش العراقي وعلى رأسهم العميد 

م ،  بتنفيذ انقالب عسكري في بغداد أطاح 2291عبدالكريم قاسم عام 

بالنظام الملكي، وأُعلن قيام الجمهورية العراقية، وانسحابها من 

 االتحاد العربي الهاشمي. 

 

 

اد العربي ما الفرق بين الوحدة المصرية السورية واالتح: }س { 

الوحدة المصرية السورية اتحاد الهاشمي من حيث شكل االتحاد؟ 

 فيدارالي بينما االتحاد العربي الهاشمي اتحاد كونفدرالي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتحاد اإلمارات العربية المتحدة: ❹

بسبب  ؟اإلمارات حالة من التجزئة السياسية عاشتس: فسر 

رسخها االستعمار البريطاني، فكل إمارة كانت تشكل وحدة سياسية 

 وقانونية مستقلة بذاتها.

 

فسر على الرغم أن كل إمارة كانت تشكل وحدة سياسية  :}س {

وقانونية مستقلة بذاتها، إال انه وجد قدر من التعاون بين هذه 

 .م التقارب الجغرافي واألسريبحك اإلمارات؟ 

  

م 2291هو اتحاد تشكل في عام : دولة اإلمارات العربية المتحدة  -◙

يضم إمارة أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس 

 الخيمة، والفجيرة ، ويعد الشيخ زايد بن سلطان أول أمرائها.

 

م 2221ولد في مدينة العين في عام  الشيخ زايد بن سلطان : -◙

تولى حكم مدينة العين في إمارة أبو ظبي . يعد مؤسس دولة االمارات 

 .العربية المتحدة وأول أمرائها 

 

فسر تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أنجح  :}س {

 التجارب الوحدوية في الوطن العربي المعاصر؟

بين الخبرات التجارية لمواطنيها كونها مركزاً للتجارة  ألنها مزجت 

النفطية،  وبين العائداتالبحرية وصيد اللؤلؤ  واالتجار به منذ القدم، 

وإيجاد دولة رفاة تتسم باقتصاد متنوع وأصبحت مركًزا إقليميًا 

 للصناعات والخدمات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيًا: التجمعات اإلقليمية العربية في النصف الثاني من القرن 

 العشرين

ظهرت في الوطن العربي تجمعات إقليمية على شكل اتحادات 

 :أهمها منكونفدرالية، 

 مجلس التعاون العربي   ❷   مجلس التعاون الخليجي.  ❶

 اتحاد المغرب العربي. ❸
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 الخليجي:مجلس التعاون  ❶

م ومقره 2212مجلس تشكل عام  مجلس التعاون الخليجي : -◙

الرياض ، ضم كل من السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة 

، وسلطنة ُعمان وقطر والبحرين  بهدف العمل على تحقيق التنسيق 

 والتكامل بين الدول األعضاء في المجاالت كلها.

 

 ؟ بهدف فسر إنشاء مجلس التعاون الخليجي :}س {

 العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول األعضاء  ❶

 .وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين  ❷

دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدين  ❸

 والزراعة.

 إقامة مشاريع مشتركة.  ❺       إنشاء مراكز بحوث علمية.  ❹

 

أذكر)بين( العوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت في قيام  :}س {

 مجلس التعاون الخليجي؟

التشابه الكبير في األنظمة السياسية والموارد االقتصادية  ❶

 والتاريخ والثقافة والمصير المشترك. 

 التي ُعدت تهديداً أمنيًا لدول الخليج العربي.  الثورة اإليرانية  ❷

لتي وضعت منطقة الخليج أمام االحرب العراقية اإليرانية  ❸

 رب إلى أراضيها. لحتحديات أمنية خطيرة، والخوف من امتداد ا

قيع تو بعداالضطراب الذي تعرض له النظام اإلقليمي العربي  ❹

مصر في جامعة  تجميد لعضويةو مع اسرئيلمعاهدة السالم مصر 

الدول العربية، فبات الخليج العربي مكشوفًا وبال أي عمق استراتيجي 

 عربي يسانده.   

 

حرب نشبت بين العراق وإيران  : اإليرانية –الحرب العراقية  -◙

م بسبب الخالف حول ترسيم الحدود في منطقة شط العرب 2210عام 

 .المطلة على الخليج العربي 

 

أذكر ) بين ( اإلنجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي  :}س {

 ؟ 

 م. 1001إعالن قيام السوق الخليجية المشتركة في عام  ❶

إقامة االتحاد الجمركي الذي يهدف إلى توحيد التعرفة الجمركية  ❷

 بين الدول األعضاء. 

حرية التنقل واإلقامة والتملك للمواطن الخليجي بين دول  ❸

 المجلس. 

 تشكيل قوة درع الجزيرة قًوة دفاع مشترك.  ❹

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، يضم كل 2212مجلس تشكل عام :  مجلس التعاون العربي -◙

التدريجي من األردن والعراق واليمن ومصر. بهدف تحقيق التكامل 

في المجاالت االقتصادية والصناعية والزراعية والتعليم والبحث 

 العلمي وأقامة سوق مشتركة بين دول األعضاء.
 
 

أذكر ) بين ( دوافع الدول العربية األربع لتشكيل مجلس  :}س {

 التعاون العربي؟

فسر سعي كل من األردن والعراق ومصر واليمن لتأسيس  :}س {

 ؟م1717ربي في عام مجلس التعاون الع

قوة ردع عربية للوقوف في وجه  بحاجة إلىكان  األردن ❶

 واستيعابأسواق العراق ومصر واليمن لصادراته،  وفتحإسرائيل، 

األموال في  وتوظيفالفائض من قوته العاملة في العراق واليمن، 

من مياه نهر الفرات  واالستفادةالعراق في حقبة البناء والتعمير، 

 إلحياء البادية األردنية. 

 

إلى عمق استراتيجي وبشري في بحاجة فقد كان  أما العراق ❷

على قدرته العسكرية، وتنمية قدراته العلمية  والحفاظمواجهة إيران، 

 موقفه لحل المشكلة الكردية. وتقوية والتكنولوجية، 

 

التي فرضتها  إلى الخروج من العزلة بحاجةكانت  أما مصر ❸

مشكلة وحل عليها اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع إسرائيل، 

 البطالة ومشكلة المديونية الخارجية.

 

بحاجة إلى دعم الدول العربية الثالث في  فكانت أما اليمن ❹

 مساعيها للتنمية االقتصادية واالجتماعية.  

 

 

 أذكر ) بين ( أهداف قيام مجلس التعاون العربي؟ :}س {

تحقيق التكامل تدريجيًا في المجاالت االقتصادية والصناعية  ❶

 والزراعية والتعليم والبحث العلمي. 

 .إقامة سوق مشتركة بين الدول األعضاء  ❷

 

 

   أذكر ) بين ( إنجازات مجلس التعاون العربي ؟ :}س {

 اإلنجازات االقتصادية : -أ

 اتفاقية نقل األيدي العاملة بين الدول األعضاء.   ❶

 الربط الكهربائي بين مصر واألردن والعراق. ❷

 

 

   :اإلنجازات على المستوى السياسي -ب

دراسة موضوع هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل، وآثارها  ❶

 السلبية في فلسطين المحتلة واألردن.

إلعالم الغربي بسبب تعاظم حملة ا مساندت العراق في مواجهة  ❷

 .قوته العسكرية

 

 م 2222في عام  فسر انهيار) إنهاء( مجلس التعاون العربي :}س {

 م .2220بسبب احتالل العراق للكويت في آب من عام  
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 :اتحاد المغرب العربي ❸

تجسيًدا  2212: اتحاد تأسس في عام   اتحاد المغرب العربي -◙

أقطار المغرب العربي ، لتحاشي أخطار للتعاون  والتكامل بين 

التهميش الناجمة عن نمو االتحادات األقليمية ، وفي مقدمتها االتحاد 

 االوروبي.

 

 

 

 أذكر ) بين ( أهداف قيام أتحاد المغرب العربي؟ :}س {

توثيق أواصر األخوة التي تربط الدول األعضاء والشعب  ❶

 العربي. 

 تحقيق تقدم مجتمعاتهم ورفاهيتها والدفاع عن حقوقها. ❷

العمل تدريجيًا على تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال  ❸

 الخدمات والسلع ورؤوس األموال بين الدول األعضاء.

  

 

أذكر) بين ( أهم التحديات التي واجهت اتحاد المغرب  :}س {

 العربي؟

تصاديًا، فالجزائر وليبيا عدم التماثل بين دول المغرب العربي اق ❶

 المحروقات من نفط وغاز. رتصد

المغرب وتونس فيعتمدان على قطاعات الزراعة والصناعية  بينما 

 .والسياحة

المشكالت الحدودية وأبرزها مشكلة الصحراء الغربية بين  ❷

 الجزائر والمغرب. 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الواقع االقتصادي للوطن العربي   الفصل الثالث        
 

فسر تتنوع األقطار العربية تنوعاً كبيراً من حيث خصائصها  :}س {

 نظًرا للتنوع اإلقليمي والمناخي، والثروات الطبيعية.  االقتصادية ؟

 

  أذكر القطاعات الرئيسة لالقتصاد العربي ؟ :}س {

 قطاع السياحة ❸ قطاع الصناعة        ❷  لزارعة    قطاع ا ❶

 النفط العربي ❺    طاع التجاري                  الق ❹

 

 أوال : قطاع الزراعة 

 اذكر ) بين ( مقومات الزراعة في الوطن العربي ؟ :}س {

 توفر مساحات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي. ❶

 امتداد الوطن العربي في بيئات مناخية متعددة. ❷

 .وجود الفائض المالي  ❹         العاملة.توافر األيدي  ❸

 توافر المصادر المائية كأنهار دجلة والفرات والنيل ❺
  

 
 
 

فسر يشكل قطاع الزراعة مدخال حيويًا في معالجة قضايا  :}س {

 التنمية في الدول العربية؟

 ويمثل%( 90في الناتج المحلي اإلجمالي إلى ) بسبب مساهمته 

 فرص العمل.  وتوفيرمصدًرا مهًما من مصادر الدخل، 

 

 أذكر التحديات التي تعاني منها الزراعة في الوطن العربي؟ :}س {

 .تذبذب معدالت اإلنتاج بسبب اعتماد الزراعة على مياه األمطار ❶

ارتفاع تكاليف  ❸    محدودية المياه المستخدمة للري .  ❷

 مستلزمات اإلنتاج.

 .انخفاض الدعم الحكومي  ❹

 تدهور خصوبة التربة بسبب التصّحر والرعي الجائر. ❺

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا : قطاع الصناعة .

فسر كانت الصناعة في الوطن العربي حتى مطلع القرن  :}س {

 ؟العشرين بدائية

مقتصرة على تزويد السكان بما هو ضروري من المواد  ألنها كانت 

وكانت المعدات المستعملة تدار بوساطة األيدي  ،الغذائية والمالبس 

 العاملة وأحياناً باستعمال الحيوانات.

 

فسر اندثار بعض الصناعات الحرفية المحلية  بعد خضوع  :}س {

 الوطن العربي لالستعمار الغربي؟

لتصريف المنتجات الصناعية الغربية، والتي  ألن الوطن أصبح سوقًا

 وجدت نفسها عاجزة عن منافسة الصناعات األجنبية.

 

أذكر) بين ( السمات العامة لقطاع الصناعة في الوطن  :}س {

 العربي؟

تنامي الصناعات  ❷صغر حجم المؤسسات الصناعية.      ❶

 االستهالكية، ما يجعلها غير قادرة على منافسة الصناعة األجنبية.

 يتركز القسم األكبر منها في المدن الكبرى.  ❸

   

 المشاكل التي تعاني منها الصناعة العربية ؟أذكر) بين (  :}س {

 محدودية اإلنتاج. ❶

 ضعف توجهها نحو الصناعات التكنولوجية المتطورة  ❷

 ف التنسيق مع القطاعات اإلنتاجية األخرى.ضع ❸

 قيام الكثير منها على صناعات تجميع قطع مصنعة في الخارج ❹

 



 4777047070مدارس ) جامعة الزرقاء، المعالي (           إعداد : محمد أحمد البطران       وحدة األولى        مكثف تاريخ العرب / ال
 

 ثالثًا : قطاع السياحة.

 في الوطن العربي؟ قطاع السياحةأذكر) بين ( ميزات  :}س {

 يوجد في الوطن العربي ما يقرب من نصف آثار العالم،  ❶

 المناخ المعتدل ❹    .يتميز بالشواطئ البحرية  ❷

 المنتجعات السياحية والمحميات الطبيعية. ❸

 

 بين أهمية قطاع السياحة كالمورد لالقتصاد الوطني ؟ :}س {

 توفير فرص العمل. ❷   يعد مصدراً مهماً للعمالت األجنبية.   ❶

يساعد على تطوير غيره من القطاعات مثل النقل واالتصاالت  ❸

 .والكهرباء 

 

بين أهم التحديات ) المشاكل ( التي يعاني منها قطاع  :}س  {

 في الوطن العربي ؟ السياحة

 تأثره باألحداث السياسية في المنطقة. ❶

ظهور أسواق سياحية جديدة منافسة في العالم خاصة في دول  ❷

  .جنوب آسيا وشرقها مثل الصين وماليزيا وسنغافورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابًعا : القطاع التجاري.

أذكر) بين ( أهم أسباب ضعف التبادل التجاري بين األقطار  :}س {

 العربية؟

 فسر ضعف التبادل التجاري بين األقطار العربية؟ :}س {

 ارتباط اقتصادياتها مع األقطار الصناعية الغربية. ❶

عدم كفاءة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية التي تربط بين  ❷

 .أجزاء البالد العربية

 الخالفات السياسية بين الدول العربية.  ❹الحواجز الجمركية.     ❸

 

 فسر عرقلة حركة انسياب السلع بصورة منتظمة وسريعة :}س {

البرية والبحرية بسبب عدم كفاءة وسائل النقل     بين األقطار العربية؟

 والجوية التي تربط بين أجزاء البالد العربية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خامًسا : النفط العربي

  أهمية النفط العربي بعد الحرب العالمية الثانية؟ يادفسر ازد :}س {

 لعدم كفاية إنتاج الفحم الحتياجات أوروبا واليابان من الطاقة. ❶

 .تحٌول الواليات المتحدة األمريكية إلى مستورد للنفط  ❷

 .التطور التقني الذي حدث في وسائل النقل ❸

سيطرة الشركات العالمية للنفط على إنتاج النفط الخام وتسويقه  ❹

 وتسعيره

 

فسر قيام الشركات العالمية للنفط بتخفيض أسعار النفط  :}س {

 لتأمين تزويد الدول الصناعية بطاقة رخيصة.  الخام؟

 

بين ) اذكر ( النتائج المترتبة على قيام الشركات العالمية  :}س {

 للنفط بتخفيض أسعار النفط الخام؟

ار لدول االزده تحقيق وبناء ما خّربته الحرب العالمية الثانية، إعادة  

 أوروبا الغربية.

 

 أذكر ) بين ( مميزات النفط العربي؟   :}س {

 قلة تكاليف إنتاجه وتصنيعه. ❷ سهولة اكتشاف حقوله  ❶

الموقع المتوسط للدول المنتجة  ❹ وفرة إنتاجه وجودته.    ❸

 بالنسبة إلى الدول المستهلكة

 

أذكر ) بين ( أهم التحوالت العربية لتحرير النفط العربي من  :}س {

 ؟السيطرة الغربية وتحكم الشركات النفطية األجنبية 

 .إنشاء منظمتي األوبك واألوابك ❷       تأميم النفط العربي. ❶

 

ً تم 1711الحكومة العراقية في عام  ارفسر أصد :}س { م  قانونا

بموجبه استعادة معظم أراضي االمتياز التي أعطيت لشركة نفط 

 العراق البريطانية؟

فسر تعد عملية تأميم العراقي من أهم عمليات التأميم في  :}س { 

 الشرق األوسط؟

 رة التدريجية على ثروته النفطية.النه مكن العراق من السيط  

 

 :أعط أمثلة على دول عربية قامت يتأميم نفطها؟}س { 

 العراق، الكويت، وقطر، والسعودية. 

 

 .إنشاء منظمتي األوبك واألوابك ❷

فسر إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( في عام  :}س {

 م؟1711

 الدفاع عن المصالح المشتركة للبلدان األعضاء فيها. ❶

تجميع هذه البلدان في تكتل قوي في عالقاتها مع شركات النفط  ❷

 األجنبية.

 

أذكر ) بين ( األهداف التي حققتها منظمة الدول المصدرة  :}س {

 للنفط )األوبك( ؟

 منع شركات النفط من االستمرار في تخفيض أسعار النفط. ❶

 تحقيق مكاسب كبيرة للدول المنتجة، أهمها:  ❷

 .التحكم بقرارات تسعير النفط وإنتاجه  .أ 

 ب. استعادة الدول المنتجة لألصول المالية لثرواتها النفطية. 
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: فسر إنشاء منظمة الدول  العربية المصدرة للنفط )األوابك( في }س {

 م؟1711عام 

للقيام بدور رائد في ما يتعلق بتأسيس عدد من المشروعات العربية 

 ،النفطية، منها: الشركة العربية لنقل البترولالمشتركة في الصناعة 

والشركة العربية لالستثمارات البترولية، والشركة العربية للخدمات 

 البترولية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لعربي.سادًسا: آثار النفط في الوطن ا

  اآلثار السياسية: ❶

تم استخدام النفط سالًحا ألول مرة في تاريخ الصراع العربي 

 .م2299اإلسرائيلي على أثر حرب تشرين األول من عام 

 

أذكر ) بين ( اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية الستخدام  :}س {

 النفط سالًحا من أجل خدمة القضايا العربية.

 أ. تخفيض إنتاج النفط وصادراته. 

ب. مضاعفة أسعار النفط العربي لتعويض النقص في اإلنتاج، ومن ثم 

 .تقليص حجم الخسارة االقتصادية 

 

بين النتائج التي ترتبت على قرار استخدام النفط سالًحا  :}س {

 لتحقيق أغراض ساسية؟ 

إلى أهمية القضية  ،لفت أنظار الدول الصناعية المستهلكة للنفط ❶

 .الفلسطينية، وإيجاد رأي عام عالمي 

ّجسدت  التضامن العربي ووقوف البلدان العربية النفطية إلى جانب  ❷

 شقيقاتها من دول المواجهة. 

ما كان له أثر إيجابي في الدول النفط ارتفاع كبير باألسعار  ❸

 المنتجة. 

دفع توقف اإلمدادات النفطية للدول الصناعية على المستوى  ❹

 .العالمي إلى التفكير عملياً في أمن الطاقة

 

 م ؟1791إنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام فسر  :}س {

للدفاع عن مصالح الدول المستهلكة للنفط ، نتيجة توقف اإلمدادات 

 النفطية للدول الصناعية على المستوى العالمي.

 

أذكر) بين ( أهم اآلليات التي ابتكرتها وكالة الطاقة الدولية  :}س {

 لتحقيق أمن الطاقة ؟

( يوًما من 20إلزام أعضائها االحتفاظ باحتياطي نفطي يعادل ) 

 االستيراد لمواجهة أي انقطاع مفاجئ في اإلمدادات.

 

فسر استحدث الواليات المتحدة األمريكية وزارة الطاقة في  :}س {

لإلشراف على سياسات الطاقة التي كانت من اختصاص  م؟1799عام 

 الحكومات الفدرالية على مستوى الواليات.

أذكر) بين ( النتائج المترتبة على الحرب العراقية اإليرانية  :}س {

 ؟م(1711 -1711)

 فقدان السوق إمدادات أهم دولتين نفطيتين منتجتين في المنطقة. ❶

 النفط.زيادة في األسعار  ❷

 

فسر خاضت الدول الغربية حربين األولى حرب الخليج  :}س {

م، والثانية االحتالل األمريكي للعراق في 1771الثانية في عام 

 ؟   من أجل النفط، وأمن إسرائيل. م2112عام 

 

 ؟االقتصادية واالجتماعيةاآلثار  ❷

ما اآلثار االقتصادية اإليجابية والسلبية للنفط في الوطن  :}س {

 نقاط 5حفظ اي العربي؟ 

بدأت البلدان العربية المنتجة للنفط باستثمار العائدات النفطية  ❶

 .الضخمة 

 بدأت حركة التصنيع واإلنماء الزراعي. ❷

 أثر سلبًا على.....  ❸

 .الحرف التقليدية في الدول الخليجية كصيد اللؤلؤ أ.

التي هجرها العمل الزراعي والصناعات والحرف التقليدية  ب.

 أصحابها للعمل في الصناعات النفطية.

 

 .أنشئت مناطق للصناعات التحويلية كالصناعات البتروكيماوية ❹

يشكل ألن سهم بنسبة مرتفعة من الناتج الوطني اإلجمالي. أ ❺

 الدول النفطية.البترول الجزء األكبر من صادرات 

البلدان  فيأسهم في دفع حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ❻

 من الغتربين. زيادة التحويالت الماليةبسبب غير النفطية 

 

ما أثر تحويالت المغتربين األردنيين في الحياة االقتصادية  :}س {

 واالجتماعية في األردن؟

في دفع حركة التنمية  ما أسهمالتحويالت المالية إلى اإلردن، زيادة 

 االقتصادية واالجتماعية فيها. 

  

ما اآلثار االجتماعية اإليجابية والسلبية للنفط في الوطن  :}س {

 العربي؟ 

 أوجد النفط طبقة عمالية ذات شأن في دول الخليج. ❶

المجتمعات الخليجية عمليات تحّضر وزيادة سكانية  شهدت ❷

 واتساع حركة الهجرة من الريف والبادية إلى المراكز الحضرية.

العوائد  أسهم النفط في قيام دولة ومجتمع الرفاه بعد استخدام ❸

 المالية للنفط في رفع مستوى المعيشة.
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عمليات : دول ومجتمعات خليجية ظهرت بعد  دولة ومجتمع الرفاه -◙

تحّضر واتساع حركة الهجرة من الريف والبادية إلى المراكز الحضرية 

 .التي شهدتها المجتمعات الخليجية 

 

 

أذكر ) بين ( المالمح والسمات العامة للواقع االقتصادي  :}س {

 العربي المعاصر ؟

 بين المالمح األساسية للواقع االقتصادي العربي؟ :}س {

 .ترّكز االستثمارات الكبرى في قطاع الخدمات ❶

التقنيات الحديثة في مجال  إدخالبسبب  ) فسر(زيادة حجم البطالة ❷

ضعف ارتفاع معدالت النمو السكاني، و استمراراألنشطة االقتصادية، و

 معدالت النمو االقتصادي. 

 التباين الكبير في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.  ❸

 تزايد مديونية الدول العربية.  ❹

 ارتباط االقتصاد العربي باألسواق العالمية.  ❺

عدم توظيف عائدات النفط في مشاريع تنموية في البلدان العربية  ❻

 غير النفطية.  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2111سابًعا: األزمة االقتصادية العالمية في عام

هي احدي األزمات  : 2111األزمة االقتصادية العالمية في عام -◙

التي مر بها النظام الراسمالي العالمي، ظهرت أول بوادرها في 

الواليات المتحدة األمريكية ، ومن اسبابها ضعف الرقابة الحكومية على 

 .النظم المصرفية 

 

 ؟م2111فسر ظهور األزمة االقتصادية العالمية في عام  :}س {

ضعف الرقابة الحكومية على النظم المالية المصرفية  ❶

 .واالستثمارية 

فقدان الثقة في النظم المصرفية بعد توقفها عن منح القروض  ❷

 لصغار المستثمرين والمستهلكين، وإفالس بعضها. 

 

 فسر فقدان الثقة في النظم المصرفية وإفالس بعضها؟ :}س {

أمريكا  وتدخلعلى اإلرهاب،  والحربسحب المودعين أموالهم،  نتيجة 

على ذلك من خسائر بشرية ومادية  وما ترتبفي أفغانستان والعراق، 

 مديونية الواليات المتحدة األمريكية.  وارتفاعكبيرة، 

 

أذكر )بين ( مظاهر تأثر الدول العربية باألزمة) االقتصادية(  :}س { 

 المالية العالمية؟ 

فقدت األسواق المالية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ما  ❶

 .يقرب من نصف قيمتها السوقية 

الخارج  التأثير السلبي على االستثمارات واألرصدة العربية في ❷

 .وزيادة خسائرها المالية

 

تدني أسعار النفط األمر الذي أثر في خطط التنمية في الدول  ❸

حين أثر هذا االنخفاض إيجابًيا في العربية المصدرة للنفط، في 

 .اقتصاديات الدول العربية المستوردة للنفط

الخسائر الكبيرة التي طالت الصناديق الحكومية العربية، وعلى  ❹

  .رأسها صندوق هيئة استثمار أبو ظبي 

تراجع حجم االستثمارات الخليجية المباشرة في الدول العربية  ❺

 غير النفطية مثل مصر وتونس والمغرب. 

 

 

بين أثر تدني أسعار النفط  في اقتصاديات الدول العربية  :}س {

؟ أثر هذا االنخفاض إيجابيًا في اقتصادها كاألردن المستوردة للنفط

،حيث وفر االنخفاض في األسعار مبالغ مالية يمكن االستفادة منها 

 في مشاريع تنموية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثامنًا: التكامل االقتصادي العربي

يقصد به عملية  زيادة التعاون  :التكامل االقتصادي العربي -◙

المتبادل بين الدول العربية بهدف زيادة القدرة االقتصادية 

واالجتماعية  لهذه الدول وتدعيمها ، لتسهيل عملية التنمية 

 االقتصادية وتنويع اإلنتاج وزيادته.

 

اذكر ) بين ( أهداف زيادة التعاون المتبادل بين الدول  :}س {

 قتصادي العربي( ؟ العربية ) التكامل اال

 زيادة القدرة االقتصادية واالجتماعية لدول العربية  ❶

 تسهيل عملية التنمية االقتصادية.       ❷

 رفع مستوى رفاهية المواطنين.   ❹      تنويع اإلنتاج وزيادته. ❸

 زيادة فرص العمل.  ❻   .حماية اقتصاديات الدول العربية  ❺

 

  وضح ) بين ( مقومات التكامل االقتصادي العربي؟ :}س {

  .توافر الموارد الطبيعية المعدنية والزراعية  ❶

 توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة. ❷

 .اتساع السوق في الوطن العربي  ❸

 توافر البنية التحتية األساسية كالطرق ووسائل النقل واالتصال. ❹

 

 .أهم التجارب العربية في مجال التكامل االقتصادي 

 . م1711إنشاء السوق العربية المشتركة في عام  ❶

لتسهيل  االتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية ❷

 السوق المشتركة.

اتفاقية الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  ومن أهمها 

  واالجتماعي، واتفاقية صندوق النقد العربي.
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 2291منظمة عربية إقليمية تأسست عام    صندوق النقد العربي -◙

جامعة الدول  وهي منظمة تعمل تحت مظلة لتسهيل السوق المشتركة

 .أبوظبي ومقره في العاصمة اإلماراتية، العربية

 

  م1779في عام   إقامة منطقة تجارة حرة عربية ❸

بهدف تحقيق التحرير الكامل للتجارة البينية بين الدول   ) فسر(

 .العربية على مراحل سنوية متدرجة 

 

بهدف تمويل  إنشاء صناديق عربية استثمارية للتنمية) فسر( ❹

 المشاريع التنموية في الدول العربية.

 

وصندوق أبو ظبي ، االقتصادية  الصندوق الكويتي للتنمية ومنها 

 . والصندوق السعودي للتنمية،  للتنمية

 

 فسرارتفاع قيمة التجارة الحرة العربية البينية؟  :}س {

بسبب التطبيق العملي الجماعي للدول األعضاء في منطقة التجارة  

الحرة العربية الكبرى اإلعفاء الكامل من الضرائب الجمركية على 

 .السلع المتبادلة في ما بينها ذات المنشأ العربي 

 

 اذكر )بين( أهم أهداف السوق العربية المشتركة؟ :}س {

 بين الدول األعضاء.  حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال أ.

 حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية واألجنبية.  ب.

 حرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصادي.  ج.

 حرية النقل والترانزيت واستعمال الموانئ والمطارات المدنية.  د.

 

فسر فشل الجهود المبذولة للوصول إلى التكامل االقتصادي  :}س 

 العربي؟ بسبب

 .الخالفات السياسية العربية  أ.

 .ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية  ب.

 اختالف األنظمة االقتصادية في الدول العربية.  ج.

  

 فسر ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية؟ :}س {

 وارتباطاقتصاد كل منها الحتكارات الشركات العالمية،  تبعيةبسبب  

معظمها بالدوالر  وارتباطأنظمتها المالية والنقدية بنظام نقدي أجنبي، 

 األمريكي.

 

ما اآلثار المترتبة على ارتباط النظام االقتصادي العربي  :}س {

 باالقتصاد العالمي؟

اقتصاد كل  تبعيةبسبب  ،التبادل التجاري بين الدول العربية ضعف 

أنظمتها المالية والنقدية  وارتباطمنها الحتكارات الشركات العالمية، 

 . معظمها بالدوالر األمريكي وارتباطبنظام نقدي أجنبي، 

 فسر قيام أنظمة اقتصادية مختلفة في الدول العربية؟ بسبب: }س {

أنظمة سياسية ذات  ونشوء ،السياسية في الوطن العربي التجزئة

) أيديولوجيات متباينة ، فتوجد دول عربية تتبنى النظام االقتصادي 

 اوالمختلط(االشتراكي، او الرأسمالي، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

     الفصل الرابع           الواقع االجتماعي والثقافي والتربوي 

 للوطن العربي
  

 أذكر) بين( أبرز السمات العامة للمجتمع العربي؟: }س 

زراعي في مدنه وأريافه، وشبه رعوي في بعض  -مجتمع تجاري أ.

 مناطقه الريفية والبدوية. 

يتمركز في تنظيمه االجتماعي واالقتصادي حول العائلة  ب.

 والعشيرة.

ال يزال في طور النمو الصناعي، ومع وجود تفاوت كبير بين  ج.

 .الدول العربية الغنية والفقيرة

 .ي هويته الثقافية المجتمع العربي متجانس فد.

 .الشعب العربي في مجمله شعب فَتِّي  ز.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً: الهوية الثقافية العربية اإلسالمية

: يقصد بها مجموعة السمات  الهوية الثقافية العربية اإلسالمية -◙

والخصائص التي تتفرد بها الشخصية العربية وتجعلها متميزة عن 

 .غيرها من الهويات الثقافية األخرى

 

 العاملوهي   ؟الهوية الثقافية العربية اإلسالمية: بين أهمية س

الذي يحدد السلوك، ونوع القرارات واألفعال األصلية للفرد 

المّحرك الذي يسمح لألمة بمتابعة التطور  والعنصروالجماعة، 

 .واإلبداع

 

بميزات عدة  اآلخرى عن غيرها من الثقافات: تتميز الثقافات }س {

  اذكرها ؟

 أساليب االتصال والسيما اللغة.  ❷طبيعة الشخصية.             ❶

المعايير والقيم والعالقات ❹الصور المختلفة للسلوك.    ❸

 بين أفرادها. االجتماعية التي تربط

 

 ثانيًا: مكونات الهوية الثقافية العربية اإلسالمية

تتكون الهوية الثقافية العربية اإلسالمية من عناصر عدة : }س {

 مرتبطة ببعضها، اذكر هذه المكونات؟ 

 .. التاريخ المشترك9. الدين                 1. اللغة             2

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
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 اللغة: ❶

هي المكون األساس في الهوية الثقافية فسر تعد اللغة : }س {

 العربية؟ ألنها...

 .من الركائز األساسية للوجود العربي ❶

اللغة العربية هي الجسر الذي عبر منه العرب والمسلمون جياًل  ❷

 بعد جيل لتحقيق التواصل الثقافي واالجتماعي.

 .لغة ثرية في محتواها ومفرداتها ❹   لغة القرآن الكريم. ❸

  

 

 الدين: ❷

تستمد الهوية الثقافية العربية اإلسالمية مقوماتها من  فسر: }س {

 ؟ الدين اإلسالمي

يحدد لألمة فلسفتها األساسية عن سر الحياة وغاية الوجود،  ألنه

 .فالتوحيد بمعناه الشامل يمثل أبرز مالمح هوية األمة الثقافية 

  

 التاريخ المشترك: ❸

 المقومات األساسية لهوية األمة؟فسر يمثل التاريخ أحد : }س {

ألنه ال يمكن ألي أمة أن تشعر بوجودها إال عن طريق التاريخ، فهو 

 فكل الذين يشتركون في ماض واحد  الذي يّميز الجماعات البشرية ً.

 يكونون أبناء أمة واحدة. 

  

 أذكر ) بين ( السمات العامة للثقافة العربية اإلسالمية؟  :}س {

 تقوم الثقافة العربية اإلسالمية على أساس تداخل المعرفة وتكاملها.  أ.

 . ثقافة تجمع علوم الدين وعلوم الدنيا.ب

 أقامت قاعدتها الفكرية والعلمية على أساس من األصالة والتميز. ج.

ثقافة لم تتردد في االنفتاح على العالم من حولها تأخذ من ثقافاته  د.

  .وعلومه ما تحتاج إليه

 ثقافة إنسانية توازنت فيها القيم الروحية والمادية. ز.

 
 

 ثالثًا: التحديات التي تواجه الهوية الثقافية العربية اإلسالمية

فسر تعرضت الهوية الثقافية العربية اإلسالمية لتحديات  :}س {

 ؟كبيرة

الحوار والتفاعل مع  وضرورةعدم مواكبتها لتطورات العصر،  بسبب

 االستفادة من الثورة المعلوماتية.عدم الثقافات األخرى، و

 

 ؟ أذكر ) بين ( أبرز التحديات التي تواجه الثقافة العربية  :}س {

 .التبعية الثقافية  ❶

ضعف التكيف اإليجابي مع المتغيرات المحلية واإلقليمية  ❷

بسبب عدم تشجيع اإلبداع، والتنوع  ) فسر(والدولية والتكنولوجية 

 الفكري. 

 

ثقافة  غلبه السلبية  هامن نتائجالتجزئة السياسية ، حيث كان  ❸

التنسيق والتعاون الثقافي بين الدول  وضعفالقطر على ثقافة األمة، 

 العربية. 

 .معاناة األقطار العربية تفشي األمية بنسب متفاوتة ❹

اختراق ثقافة األمة وزعزعتها وتذويب هويتها وسلب مكوناتها  ❺

 .عن طريق الغزو الثقافي 

 

: هو اختراق ثقافة األمة وزعزعتها وتذويب هويتها  الغزو الثقافي -◙

وسلب مكوناتها عن طريق التأثير في اللغة والسلوك واألخالقيات 

 ونمط المعيشة والتقليد األعمي.

 

فسر يعد الغزو الثقافي من أخطر صور االستعمار وأعظمها : }س {

 فتكاً بحياة األمم والشعوب؟ 

ألنه يقوم على التأثير في اللغة والسلوك واألخالقيات ونمط المعيشة 

 وتذويب هويتها وسلب مكوناتها.والتقليد األعمى.

 

 التدخل عن طريق...   أذكر ) بين ( وسائل الغزو الثقافي؟ :}س { 

يم ، والصحافة ، واألفالم السينمائية والتلفازية، ووسائل التواصل التعل

 واالتصال االجتماعي الحديثة. 

 

وضح االتجاهات التي ظهرت في الثقافة العربية بوصفها رد :}س {

 فعل على التبعية الثقافية؟

ويدعو إلى التمسك الشديد بالماضي الثقافي : االتجاه التقليديأ. 

والتراثي لألمة بكل ما فيه، والدعوة إلى ممارسة الحياة على أساس 

 منه. 

ويدعو إلى إحالل الثقافة الغربية بدالً من الثقافة  االتجاه الحداثي:ب. 

 العربية طريًقا للنهوض.

هين هو اتجاه عملي يريد الجمع بين االتجا االتجاه التوفقي :. ج

 واإلفادة منهما.  

 

وضح ) بين ( كيف تجسدت التبعية الثقافية للهوية العربية :}س {

 ؟ اإلسالمية 

إحالل قيم وعادات جديدة محل القيم والعادات  من خالل محاولة

العربية واإلسالمية، كالمباهاة، والتقليد األعمى، وتشويه التاريخ 

 العربي اإلسالمي، والعمل على إضعاف اللغة العربية والنيل منها.

 

: هي سياسة اتبعها المستعمر األوروبي بهدف التبعية الثقافية-◙

 ثقافة العربية اإلسالمية.القضاء على الرموز األساسية لل
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رابًعا: دور التربية والتعليم في الحفاظ على الهوية الثقافية 

 العربية اإلسالمية

تؤدي التربية والتعليم دوًرا أساسيًا في مجال تعزيز : فسر }س {

 الهوية الثقافية؟

 دور التربية والتعليم في مجال تعزيز الهوية الثقافية؟ : بين}س {

 السعيالثوابت القومية، تأكيد قيم الوالء واالنتماء ألوطانهم،  غرس 

تعزيز التفاعل اإليجابي مع  تأكيدإلى تأكيد الهوية العربية اإلسالمية ، 

 معطيات الثقافات األخرى بال انبهار أو ذوبان.

 

تعني الفهم الصحيح للتراث، وعدم االكتفاء بحفظه،  :األصالة -◙

 وربط العلم بالعمل والحياة، 

وال تعني االنغالق عن مكتسبات العلم الحديث أو القطيعة مع ثقافتنا 

 وماضي األمة الحضاري. 

 

 خامًسا: التعليم في الوطن العربي

 التعليم الحكومي في الوطن العربي ❶

الحديث، بعد ظهور الدولة العصرية ساد نظام التعليم : فسر }س {

 في الوطن العربي؟

ألن الحكومات بدأت باالهتمام بشؤون التعليم، وتمثل ذلك في تأسيس 

 .جهاز رسمي في الحكومة حمل اسم "نظارة المعارف" 

 

: جهاز رسمي في الحكومة العربي يهتم بشؤون  نظارة المعارف -◙

 الوطن العربي.التعليم ، بعد ظهور الدولة العصرية في 

 

واجه التعليم العام في الوطن العربي عدداً من المشكالت : }س {

 نقاط( 5) حفظ أي  والتحديات؟ أذكر أبرز تلك التحديات:

 .اختالف السياسات التربوية والتعليمية في البلدان العربية أ.

 .عدم مواكبة كثير من مناهج التعليم لتطورات العصر وتقنياته ب.

عدم توافر البيئة المدرسية في عدد من البلدان العربية التي تتفق  ج.

 مع المتطلبات األساسية إلنجاح العملية التربوية 

 عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية.  د.

محدودية الميزانيات العامة المخصصة للتعليم في معظم البلدان  هـ.

 العربية. 

ق الفعال ما بين األقطار العربية في مجال تنفيذ غياب التنسي و.

 اإلستراتيجيات التربوية. 

ضعف قدرة معظم الدول العربية على جذب الكفاءات العالية  ز.

 للتعليم. 

 . . األميةح

 ظاهرة التسرب من المدارس والسيما قبل إنهاء التعليم اإللزامي .ط

 بسبب الرسوب أو االنقطاع. ) فسر(

 
 

 اآلثار) النتائج( المترتبة على ظاهرة التسرب المدرسي؟أذكر :}س {

البنية االقتصادية  وإضعافمعدالت األمية والجهل والبطالة،  زيادة 

أيًضا ظواهر خطيرة كعمل األطفال واستغاللهم،  وتسببواإلنتاجية، 

 وظاهرة الزواج المبكر وغيرها. 

 

تعليمية في اذكر نتائج  االختالف السياسات التربوية وال : }س {

 البلدان العربية؟

الروابط الثقافية  إضعافالدول العربية عن بعضها تربويًا،  عزل

فرص االستفادة المتبادلة من  تقليلوالمعرفية بين هذه الدول، و

 .الخبرات لتطوير التعليم 

 

اذكر نتائج عدم مواكبة كثير من مناهج التعليم العربية :}س {

 ؟لتطورات العصر وتقنياته

 تعميق الهوة بين التعليم في الوطن العربي، والتعليم في العالم المتقدم. 

 

ما األهداف التي تسعى التربية العربية لتحقيقها التي حددها :}س {

ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر عن الجامعة العربية عام 

 .... تنشئة جيل عربي م ؟ 1711

عربي.       . مخلص للوطن ال1        . واع مستنير مؤمن باهلل.    2

. يدرك رسالته القومية واإلنسانية.      9        . يثق بنفسه وبأمته9

 . يتمسك بمبادئ الحق والخير والجمال.9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعالي في الوطن العربيالتعليم ا ❷

أول جامعة بمثابة م ويعد 991عام في تونس  : بنيجامع الزيتونة* 

 .وأول جامعة في العالم، إسالمية

في العالم  أهم المساجد وأشهرهافي مصر من  الجامع األزهر *

م بأمر من الخليفة المعز لدين هللا أول 290بني في عام ، ُاإلسالمي

 مصر.الخلفاء الفاطميين في 

 

نشأت مؤسسات التعليم العالي )الجامعات والمعاهد العليا( في س: 

  ؟كل بلدان الوطن العربي تقريبًا

العرب العلم والتعليم أول االستراتيجيات التي عملوا بها س: كان 

 ؟ بسببلبناء وطنهم

، وما رافقه من اتراجع تأثير الحضارة العربية اإلسالمية وضعفه -2

 .تأخر علمي وحضاري

خضوع الوطن العربي لالستعمار األوروبي وجد العرب أنفسهم  -1 

 .أمام تكنولوجيا الغرب الحديثة

 .العرب استقاللهم حصول على حروب التحرير، و اءانته -9 

 

باستثناء تتركز الجامعات العربية غالبًا في المدن الكبيرة :  مالحظة

 واألردن والجزائر.بعض البالد العربية مثل مصر وليبيا والمغرب 
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توجد جامعات عامة وشاملة تضم معظم التخصصات  -1 مالحظة

جامعة القاهرة، وجامعة دمشق، وجامعة محمد الخامس بالرباط،  مثل

 .والجامعة األردنية في عمان، وجامعة الملك سعود بالرياض

جامعة الفاتح للعلوم الطبية  توجد جامعات متخصصة مثل -1

 بطرابلس ليبيا، وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

  

 بين اإلنجازات التي حققها التعليم العالي في الوطن العربي؟ :}س {

حقق التعليم العالي إنجازات نوعية وكمية، واسهم في بناء الدولة  ❶

 الحديثة في الوطن العربي.

أجياالً من الموظفين واالختصاصيين في مختلف شؤون خرج   ❷

 .الحياة 

حل الخريجين تدريجيًا محل الكثير من الموظفين والخبراء  ❸

 األجانب في معظم البالد العربية.

أسهم في إعداد المواطن، وترسيخ مبدأ المواطنة، وفكرة الحقوق  ❹

 .والواجبات في الدولة الحديثة في الوطن العربي

 

أذكر )بين( المشكالت والتحديات التي تواجه تطور التعليم  :}س { 

 نقاط(9) حفظ اي  العالي في الوطن العربي ؟

غلبة طابع النقل واالستعارة من النماذج األجنبية على محاوالت  أ.

 .اإلصالح الكثيرة التي شهدها التعليم العالي

تدني نوعية الخريجين، وعدم مالءمة إعدادهم وتدريبهم مع  ب.

  .حاجات وقدرة سوق العمل 

وجود فائض من خريجي بعض التخصصات في العلوم اإلنسانية  ج.

 واآلداب والقانون واالقتصاد.

 ) فسـر(يواجه التعليم العالي طلبًا اجتماعيًا متزايًدا على مؤسساته د.

الدراسة في الجامعة قيمة واعتبار النمو السكاني السريع،  بسبب

 اجتماعية بحد ذاتها بغض النظر عن جدوى الشهادة الجامعية. 

 انتشار مؤسسات التعليم العالي في العواصم والمدن الكبرى. هـ.

 ) فسر (مواجهة التعليم العالي أزمات مالية واقتصادية باستمرار و.

لزيادة اوتمويل الحاجة لإلنفاق على مؤسسات التعليم،  تزايدبسبب 

ما تخصصه  وتقلصعدد طالبها،  وزيادةالمطردة بعدد الجامعات، 

 البالد العربية للتعليم العالي في ميزانياتها السنوية.

 

 فسر وجود بطالة مقنعة أو ظاهرة في الوطن العربي؟ بسبب :}س {

وجود فائض من خريجي بعض التخصصات في العلوم اإلنسانية 

 واآلداب والقانون واالقتصاد

 

فسر استيراد العمالية األجنبية المدربة في الوطن العربي؟  :}س {

 النقص الشديد في تخصصات العلوم التقنية المتقدمة والتطبيقية. بسبب

 
 

بين نتائج المترتبة على انتشار مؤسسات التعليم العالي في  :}س {

 العواصم والمدن الكبرى في الوطن العربي؟

على الهجرة من الريف إلى  وساعداإلسهام في تنمية الريف،  أضعف

 من تكافؤ الفرص. وقللالمدن، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث العلمي في الوطن العربي.❸

:  هو الدراسة العميقة والحقيقة لمشكلة من  البحث العلمي -◙

المشكالت التي تواجه المجتمع وقطاعاته المختلفة في أي ميدان من 

 ميادين العلوم الطبيعية، أو العلوم اإلنسانية.

 

لتحقيق التي تستخدمها األمم الوسيلة  س : اهمية التعليم العالي ؟

 نهضتها وتقدمها.

 

  

أذكر )بين( المشكالت والعقبات التي يواجه البحث العلمي  :}س {

 في الوطن العربي ؟

 عدم مواكبة برامج األبحاث لمتطلبات التنمية الشاملة. ❶

ضعف التفاعل بين الجامعات والمعاهد التطبيقية ومؤسسات  ❷

 البحث العلمي.

 ضعف الحوافز المقدمة للعلماء والباحثين. ❸

 مالية والبشرية الكافية.عدم تخصيص الموارد ال ❹
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الفصل األول        الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية  

 أين تقع فلسطين ؟ أو حدد الموقع الجغرافي لفلسطين؟ س{:}

 .تقع فلسطين على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط

 

 فسرتتمتع فلسطين بموقع استراتيجي مهم؟  }س{:

قارتي آسيا حلقة الوصل بين وتعد تتوسط الوطن العربي،  ألنها 

 وأفريقيا.

 

أذكر ) بين ( أبرز الحضارات التي تعاقبت على أرض  }س{:

  فلسطين؟

 أول من سكنها العرب الكنعانيون حتى أنها عرفت )بأرض كنعان(. 

 

تعرضت فلسطين عبر العصور إلى الغزوات وأطماع كثيرة ،  }س{:

 اذكرها؟

والفارسية تعرضت فلسطين إلى الغزوات األشورية والبابلية  ❶

واليونانية والرومانية حتى مجيء الفتح العربي اإلسالمي، ومن ثم 

 .شهدت غزو الفرنجة والمغول

وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت األطماع الصهيونية في  ❷

 .فلسطين، إذ سعت إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 

  

هي حركة سياسية عنصرية استيطانية،  :الحركة الصهيونية -◙

هدفت إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين استناًدا إلى مزاعم 

إلى تل صهيون  تاريخية ال أساس لها من الصحة، وسميت بذلك نسبة

 في القدس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: المؤتمر الصهيوني األول.  أوًلا

: هو المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في مدينة بال  مؤتمر بال -◙

م بزعامة ثيودور هرتزل ، تقرر فيه إقامة وطن 7981بسويسرا عام 

 قومي لليهود في فلسطين.

 

 م؟7981أذكر قرارات مؤتمر بال في عام  }س{:

إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين عن طريق الوسائل  ❶

 واإلجراءات اآلتية: 

. كسب تأييد دول العالم بتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين.      أ.

 لتحقيق أهداف الصهيونية. 

 . تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية.  ج

 ل(. تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية )بزعامة ثيودور هرتز ❷

إنشاء الوكالة اليهودية التي تعنى بإسكان المهاجرين اليهود  ❸

 وتوطينهم في فلسطين.

 تنمية الحس والوعي القومي عند اليهود وتعزيزهما ❹

 
 

 
 

:  تشكلت بعد المؤتمر الصهيوني األول في مدينة الوكالة اليهودية -◙

بإسكان المهاجرين اليهود وتوطينهم في  بهدف، م 7981بال عام 

األموال في صندوق قومي بهدف شراء األراضي  وجمعفلسطين ، 

 في فلسطين.  

 

وضح ) بين ( كيف حرص هرتزل على تحقيق المشروع  }س{:

 الصهيوني؟

عن طريق االتصاالت الدبلوماسية، ومحاولة تشجيع الدول  ❶

 المشروع.الكبرى، والسيما بريطانيا على تبني هذا 

إقناع الدولة العثمانية بمنحه تسهيالت لهجرة اليهود إلى  محاولة ❷

 .فلسطين، إال أن طلبه قوبل بالرفض 

 

مستشار سياسي ودبلوماسي وعسكري بريطاني، : مارك سايكس  

كان متخصًصا بشؤون الشرق األوسط ومناطق سوريا الطبيعية في 

  الحرب العالمية األولى.

سياسي دبلوماسي فرنسي وقع اتفاقية سايكس : فرنسوا جورج بيكو

بيكو عن الجانب الفرنسي بعد الحرب العالمية األولى القتسام مناطق 

 النفوذ مع بريطانيا في منطقة الهالل الخصيب. 

 

تشرين الثاني من عام  2وعد أصدرته بريطانيا في  وعد بلفور: -◙

 م يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.7871

 

 ثانياا : اإلدارة العسكرية واًلنتداب البريطاني على فلسطين

فسر أرسلت بريطانيا بعثة صهيونية إلى فلسطين إلى عام  }س{:

 ؟ للقيام7871

أذكر مهام البعثة الصهيونية ألتي أرسلتها بريطانيا إلى  }س{:

 م؟7871فلسطين عام 

 فتح مكتب للبعثة الصهيونية في فلسطين لمتابعة شؤون اليهود  ❶

االتصال باألقلية اليهودية في فلسطين للتمهيد إلقامة الوطن  ❷

 القومي اليهودي.

محاولة السيطرة على بعض المواقع والممتلكات اإلسالمية  ❸

 المهمة بشراء المنطقة المحيطة بالممر المؤدي إلى حائط البراق.

وكان من م 7879في عام  مدينة يافاعقد مؤتمر صهيوني في  ❹

 قراراته:

 تأكيد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.أ.

إطالق كلمة إسرائيل على األراضي المعروفة تاريخياً باسم ب. 

 فلسطين.
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فسر تشكيل الجمعية اإلسالمية المسيحية الفلسطينية في  }س{:

 القدس؟

الصف الوطني والتصدي للمشاريع الصهيونية ، والتي دعت  لتوحيد

 .م 7878إلى عقد المؤتمر العربي الفلسطيني األول في عام 

 

اذكر أهم قرارات المؤتمر العربي الفلسطيني األول في عام  س{:

 م؟7878

 فلسطين وشرق األردن جزء ال يتجزأ من سوريا الكبرى. ❶

ورفض اتفاقية سايكس بيكو المطالبة باستقالل سوريا الكبرى  ❷

 ووعد بلفور.

 

لجنة أرسالها الرئيس األمريكي ويلسون في  :كراين  –لجنة كينغ  -◙

للنظر في مطالب أهالي  ،) فسر(م إلى بالد الشام والعراق 7878عام 

البالد ورغباتهم ، بناًء على مبادئ الرئيس األمريكي ويلسون في حق 

 الشعوب في تقرير مصيرها.

 

أذكر أبرز أراء ومطالب ممثلي أهالي شرق األردن من لجنة  }س{:

 (45كينغ كراين؟ من النص) ص 

المطالبة باالستقالل للبالد العربية المحررة جميعها بال حماية وال  ❶

 وصاية.

رفض االنتداب البريطاني  ❸  عدم تجزئة هذه البالد   ❷

 والفرنسي عليها.

اتفاقية من شأنها  بلفور، وكلرفض اتفاقية سايكس بيكو ووعد  ❹

 تقسيم البالد.

 

 م؟7891فسر عقد مؤتمر سان ريمو في عام  س{:} 

بريطانيا وفرنسا بنود اتفاقية سايكس بيكو التي نصت على  لتطبيق

وضع كل من األردن والعراق وفلسطين تحت االنتداب البريطاني، 

وسورية ولبنان تحت االنتداب الفرنسي، وتضمن االتفاق أن تلتزم 

 الدولة المنتدبة على فلسطين بتنفيذ بنود وعد بلفور.

  

 سان ريمو؟ س: ما النتائج التي ترتبت على مؤتمر

دخل الجيش الفرنسي إلى دمشق بعد انتصاره على الجيش العربي  -7

 م .7821في معركة ميسلون في عام 

 تحويل اإلدارة العسكرية البريطانية في فلسطين إلى إدارة مدنية. -2

تعيين هربرت صموئيل اليهودي مندوبًا ساميًا في فلسطين،  -3

 مهاجرين اليهود إلى فلسطين.فأصدر من جهته قانونًا يسمح بتدفق ال

 

معركة دارت بين القوات العربية والفرنسية في  معركة ميسلون : -◙

م على أثرها دخل الجيش الفرنسي إلى دمشق بعد انتصاره 7821عام 

 على الجيش العربي، حيث استشهد فيها القائد يوسف العظمة.

 

الفصل الثاني    المقاومة الوطنية الفلسطينية وتطورها  

 أوًلا: النضال السياسي.

بين مظاهر النضال السياسي الذي قام به الشعب الفلسطيني  }س{:

 نقاط( 4) حفظ  اي  ضد الهجرة اليهودية واًلنتداب البريطاني؟

ركزت على المقاومة السلمية للمشروع الصهيوني، ومحاولة  ❶

 .إقناع بريطانيا بالعدول عن وعد وبلفور

قيام المظاهرات الشعبية والمهرجانات الوطنية واإلضرابات  ❷

 العامة والحمالت اإلعالمية.

 إرسال برقيات االحتجاج للمحافل الدولية. ❸

ة أو لدول العالم، لشرح توجيه الوفود السياسية سواء للدول العربي ❹

 تجاوزات اليهود تجاه الشعب الفلسطيني.

األحزاب السياسية التي دعت إلى المطالبة بتحرير  تأسيس ❺

 حزب االستقالل، والحزب العربي الفلسطيني. هاومن أشهرفلسطين، 

الجمعية اإلسالمية المسيحية في يافا رسالة احتجاج إلى  الأرس ❻

العتداءات الصهيونية على الشعب العربي الحاكم البريطاني بشأن ا

 الفلسطيني.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ثانياا: الكفاح المسلح.

ضد  قيام الشعب الفلسطيني بعدد من الثورات المسلحة }س{: فسر

 اليهود واًلنتداب البريطاني؟

تزايد أعداد المهاجرين اليهود وانتقال األراضي الفلسطينية إلى  بسبب

 سلطات االنتداب البريطاني. وتواطؤأيدي المستوطنين اليهود، 

 

ضد  أذكر )عدد( أبرز الثوارت التي قام بها الفلسطينيين }س{:

 اليهود واًلنتداب البريطاني؟

 م. 7828. ثورة البراق في عام 2    م.   7827. ثورة يافا في عام 7

. الثورة الفلسطينية 4م.    7831. ثورة الشيخ عز الدين القسام 3

 م.7831الكبرى عام 
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الثورات 

 الفلسطينية

 أسبابها السنة

 

 ثورة يافا

 

 م7897

مهاجمة عدد من اليهود بعض أحياء العرب في مدينة يافا، األمر الذي أدى إلى قيام األهالي بالدفاع 

 عن أرضهم، واتسع نطاق المواجهات ليشمل سائر مدن شمال فلسطين. 

 

 ثورة البراق

 

 م7898

بسبب ادعاء الصهاينة بأن حائط البراق من األماكن المقدسة عند اليهود وأسموه حائط المبكى، 

 .تجمعات اليهود المحتفلين عند حائط البراقمهاجمة األمر الذي دفع الفلسطينيين إلى 

االنتداب بسبب استمرار االعتداءات والهجرات اليهودية إلى األراضي الفلسطينية في ظل  7894 ثورة القسام

  .البريطاني

 

الثورة الفلسطينية 

 الكبرى

 

7891 

بسبب زيادة التوتر بين الفلسطينيين واليهود، بعد استشهاد الشيخ عزالدين القسام، وازدياد الهجرة 

إلى اإلضراب العام ، وتحول اإلضراب إلى ثورة مسلحة عمت مدن  إدىاليهودية إلى فلسطين، 

 فلسطين وقراها جميعاً.

 بماذا تميزت ثورة القسام؟ }س{:

تميزت باإلعداد والتنسيق الميداني والتجهيز الذي اعتمد فيه على  

دعوة أهالي المدن واألرياف للمشاركة في الثورة، وانتهت باستشهاد 

الشيخ عزالدين القسام، وعدد كبير من المناضلين على يد الجنود 

 البريطانيين قرب مدينة جنين. 

 

قائد وزعيم سوري، قدم إلى : (7894 -7999) عزالدين القسام -◙

وفي  ،م بعد االحتالل الفرنسي لها7821فلسطين من سوريا في عام 

فلسطين تزعم حركة النضال ضد االنتداب البريطاني والهجرة 

 .اليهودية، وأصبح رمزاً للمقاومة الفلسطينية

 

بين موقف بريطانيا من الثورة الفلسطينية الكبرى في عام  س{:

 ؟م7891

 .      أ. وقفت بريطانيا في وجه الثورة وقاومتها بعنف

   ب. أعلنت قانون الطوارئ في فلسطين.

ج. أقامت المحاكم العسكرية للمشاركين في أعمال الثورة وهدمت 

        البيوت.

 م. 7831د. أرسلت بريطانيا لجنة بيل الملكية في عام  

الكتاب األبيض الذي تضمن الموافقة على هجرة أعداد  ارو. أصد

 كبيرة من اليهود إلى فلسطين خالل السنوات الخمس القادمة.

 

م تضمن 7838كتاب أصدرته بريطانيا في عام  : الكتاب األبيض -◙

الموافقة على هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين خالل 

بعد ذلك ، وتعهد بريطانيا السنوات الخمس القادمة، وإيقاف الهجرة 

بإقامة دولة فلسطينية خالل عشر سنوات، ووقف انتقال األراضي 

لتمكين المزارعين العرب من االحتفاظ بمستوى معيشي  لليهود.

 مناسب.

 

رفضوا الكتاب  بين موقف اليهود من الكتاب اًلبيض؟ }س{:

 األبيض، وعدوه نصًرا للعرب.

 

: لجنة تحقيق بريطانية برئاسة اللورد بيل  لجنة بيل الملكية -◙

م ، لدراسة أسباب الثورة ، فاوصت 7831تشكلت على أثر ثورة عام 

في تقريرها بوجوب إنهاء االنتداب على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين 

 عربية ويهودية.

 

 

أيلول من عام  9بلودان بسوريا في  موتمر العرب فسر عقد}س{:  

 ؟م7891

قرروا فيه تأكيد أن فلسطين لماقشة  قرار لجنة بيل الملكية ، حيث  

جزء ال يتجزأ من الوطن العربي، ورفضوا تقسيم  فلسطين، وإنشاء 

 دولة يهودية فيها. 

 

م 7831أيلول من عام  9مؤتمر عقد بسوريا في   مؤتمر بلودان -◙

قرروا فيه تأكيد أن فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي، 

 رفضوا تقسيم فلسطين، وإنشاء دولة يهودية فيها.و

 

 الحروب العربية اإلسرائيلة : ثالثاا

اذكر أسماء الحروب التي خاضتها الجيوش العربية مع  }س{:

 الكيان الصهيوني؟

 م  7811. حرب عام 2م.        7849. حرب عام 7

 م7819. معركة الكرامة عام 3 

 م.7892غزو جنوب لبنان  .1م         7813. حرب رمضان عام 4
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 الجدول اآلتي بين أسباب الحروب العربية اإلسرائيلية ونتائجها

 نتائجها أسبابها الحروب

 

 م7859حرب عام 

قيام العصابات الصهيونية باحتالل المدن الكبرى 

آيار  71في فلسطين ، بعدما أعلنت بريطانيا في 

م انتهاء االنتداب البريطاني على 7849من عام 

 فلسطين.

 فقدان العرب جزءاً كبيًرا من أرض فلسطين. ❶

نزوح قرابة مليون فلسطيني من مدنهم وقراهم  ❷

 باتجاه األردن وسوريا ولبنان. 

 

 م7811حرب عام 

تنامي القوة العسكرية اإلسرائيلية،قامت إسرائيل 

بشن هجوًما مباغتًا على مصر وسورية واألردن 

 م7811، في الخامس من حزيران من عام 

احتلت إسرائيل باقي فلسطين )الضفة الغربية(، وقطاع 

 غزة، وصحراء سيناء، ومرتفعات الجوالن السورية.

 

معركة الكرامة عام 

 م7819

قيام إسرائيل بشن هجوًما واسًعا على األردن في 

م، حيث تصدت لها 7819آذار من عام  27

 القوات األردنية .

بالقوات اإلسرائيلية،  القوات األردنية هزيمة كبيرة ألحق

إسرائيل بهذه الحرب خسائر كبيرة في األرواح وتكبدت 

 والمعدات.

 

 

 

 م7819حرب رمضان عام 

 

 

اتفاق مصر وسوريا وبمشاركة من قوات عربية 

م،على إعالن الحرب على 7813أخرى في عام 

 إسرائيل الستعادة األراضي العربية المحتلة.

حقق العرب فيها إنجازات عسكرية أبرزها تدمير  ❶

 خط بارليف.

  .توقف الحرب بقرار من مجلس األمن  ❷

(الذي 242تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم ) ❸

يقضي بانسحاب إسرائيل إلى حدود أراضي عام 

م، واالعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 7811

وإقامة الفلسطيني التي منها حق العودة إلى أرضه، 

 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

م للقضاء على 7892غزو إسرائيل لبنان في عام  م.7899غزو جنوب لبنان 

 المقاومة الفلسطينية.

فيها  وارتكبتإسرائيل أسلحة محرمة دوليًا،  استخدام

 مجازر أشهرها مذبحة صبرا وشاتيال.             

 

م أو انتصار 7859فسر هزيمة العرب في حرب عام  }س{:

 ؟7859إسرائيل في حرب عام 

         ضعف التنسيق بين القوات العربية.  ❶

 ضعف التسليح للجيوش العربية. ❷

قيام الدول الغربية بدعم اليهود وتزويدهم باألسلحة، ما أضعف  ❸

 الروح المعنوية للجيوش العربية.

 

ئيلية فسر ألحق القوات األردنية هزيمة كبيرة بالقوات اإلسرا }س{:

 ؟م7819في حرب الكرامة عام 

نظًرا إلى الروح المعنوية العالية للجندي األردني، واستبساله في 

 الدفاع عن أرضه.

 

: هي االشتباكات العسكرية بين الجيوش العربية  حرب اًلستنزاف -◙

 م(. 7811-7811والجيش اإلسرائيلي التي استمرت في األعوام من )

 

 

فسر انعقد مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة في عام  }س{:

الجهود الفلسطينية في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي  لتوحيد م؟7815

 كيان موحد للفلسطينيين. وإبرازوتنظيمها، 

 

اذكر نتائج مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة في عام  }س{:

 م؟7815

 والدعوةمنظمة التحرير الفلسطينية في العام نفسه.  تقرر فيه إنشاء  

 ى انعقاد المؤتمر الفلسطيني األول في القدس في العام نفسه.لإ

 

ي القدس  المنعقد في اذكر نتائج المؤتمر الفلسطيني األول ف س{:

 م؟  7815

التنازل عن اي جزء  وعدمالكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين،  تأكيد

أحمد الشقيري أول  وانتخبجيش التحرير الفلسطيني،  وتشكيلمنها، 

 رئيس للمنظمة.
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 رابعاا: اًلنتفاضات الفلسطينية ضد اًلحتالل اإلسرائيلي

ا 7819منذ عام فسر اتخذت المقاومة الفلسطينية  }س{: م صورا

  جديدة من صور النضال تمثلت بانتفاضات الشعب الفلسطيني؟

 ... بعد التأكد من عدم جدية المجتمع الدوليبسبب 

عطاء الشعب الفلسطيني إ ❷        في حل القضية الفلسطينية. ❶

 حقه في تقرير مصيره 

 م.7811إقامة دولته المستقلة على حدود عام  ❸

 

اندًلع اًلنتفاضة الفلسطينية األولى في عام بين سبب  }س{:

 م؟7891

 وطردلسياسة إسرائيل المتمثلة في انتزاع األراضي،  رفضها

سياسة االعتقال والسجن والتهجير  ممارسةالفالحين الفلسطينيين، و

 وترديبإغالق المدارس والجامعات،  والقيامالقسري ضد األهالي، 

 نين الفلسطينيين.األوضاع الصحية واالقتصادية للمواط

 

بين سبب اندًلع اًلنتفاضة الفلسطينية الثانية في عام  }س{:

 م؟ أو عرف9111

بسبب قيام رئيس وزراء إسرائيل شارون بدخول ساحة الحرم 

القدسي الشريف، فكان ذلك سببًا مباشًرا في غضب األهالي 

وخروجهم بالمظاهرات والمسيرات الغاضبة في أنحاء فلسطين 

 أكيد ُحرمة هذه المقدسات.جميعها، لت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م9114خامساا: اًلنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة في عام 

 ؟ م9114فسر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام  }س{:

والتكاليف الباهظة المترتبة على بسبب ضراوة المقاومة الفلسطينية،  

 االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة .

 

ا اقتصادياا شامالا على قطاع غزة؟  فسر }س{:  فرض إسرائيل حصارا

بسبب نجاح حركة المقاومة اإلسالمية في االنتخابات التشريعية  

 .م2111الفلسطينية في عام 

 

 ؟  إسرائيل على غزةاشتمل حصار س: وضح على ماذا 

منع دخول المحروقات والسلع، وقطع الكهرباء، ومنع الصيد، وغلق 

 .المعابر بين القطاع وإسرائيل

 

م اعتداءا برياا وبحرياا 9119فسر شن إسرائيل في عام  س{:}

لقضاء االبنية التحتية في القطاع، ،  للتدمير وجوياا على قطاع غزة؟

إسرائيل من صواريخ المقاومة  ولحمايةعلى المقاومة الفلسطينية، 

 التي طالت مدن تل أبيب وحيفا وبئر السبع. 

 

 فسر قيام سكان غزة  حفر األنفاق بين قطاع غزة ومصر؟ س{:}

 رًدا على الحصار ، من أجل تأمين المواد الغذائية والدوائية.  

ا: األسرى في السجون اإلسرائيلية .  سادسا

تُعد قضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من  }س{:

أكثر القضايا اإلنسانية والسياسية إيالما في العصر الحديث، وضح 

 ذلك؟ ألن

 .تعرض أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني لألسر  ❶

 ألن االعتقاالت طالت فئة األطفال والنساء. ❷

المنافية لقواعد مورس بحق األسرى شتى أساليب التعذيب ألنه  ❸

 القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

مارست إسرائيل إهماالً طبيًا متعمًدا للجرحى والمرضى داخل  ❹

 .السجون اإلسرائيلية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

األهمية التاريخية والدينية لمدينة القدس   الفصل الثالث     

 

تعد مدينة القدس من أقدم مدن العالم، وقد سكنها كثير من  }س{:

العرب الكنعانيين،    م عبر العصور التاريخية  أذكرهم ؟األقوا

 واليونان والرومان، والبيزنطيين، والعرب المسلمين.

 

أورسالم ، عرفت القدس عبر التاريخ بعدة أسماء ، أذكرها ؟   }س{:

 يبوس، إيلياء، بيت المقدس.

 

إحدى القبائل الكنعانية،  اليبوسيونبناها    من بنى القدس؟  }س{:

 ق.م( .3111منذ ما يقرب من عام )

 

تعرضت القدس عبر التاريخ للغزو الخارجي طامعين    }س{:

 ؟اذكرهم .

 العبرانيين، والفرس، واليونان والرومان. 

 

بين األهمية الدينية لمدينة القدس عند المسلمين   }س{:

  والمسيحيين؟

 السماوية...تعد مدينة القدس أرض الديانات  

بأنه أُسري إليها بالرسول محمد  أهميتها عند المسلمينحيث تكمن 

( ومنها عرج به إلى السماء ، واستمرت القدس القبلة األولى )

 .للمسلمين 

فهي تعرف بمدينة السالم، فهي موطن  أهميتها عند المسيحيينوتكمن 

المسيح عليه السالم، وأمه السيدة مريم عليها السالم، وتزخر القدس 

 بعدد من األماكن المسيحية المقدسة .
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: المعالم الدينية والتاريخية اإلسالمية في مدينة القدس   أوًلا

أذكر أبرز المعالم الدينية اإلسالمية في القدس، وأهمية كل  }س{:

 منها؟

 .المسجد األقصى المبارك ❶

: مسجد يقع على تلة في الزاوية  المسجد األقصى المبارك -◙

الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة، وله سور على شكل 

وهو ( دونًما هي مساحة الحرم القدسي، 744مستطيل مساحته قرابة )

قبلة المسلمين األولى، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى الرسول 

( .ويعد من أقدم األماكن الدينية بعد الكعبة المشرفة ،))أهميته ( 

 

 .مسجد قبة الصخرة ❷

م، 187هـ/ 12في عهد الخليفة األموي عبدالملك بن مروان عام  بني 

( إلى تخليًدا للصخرة التي عرج منها الرسول محمد ) ) فسر(

 السماوات العال.

  

 سور بلدة القدس القديمة. ❸

لغايات الحماية  ) فسر(سور أثري بني حول بلدة القدس القديمة

والدفاع عنها، وأول من بناه العرب الكنعانيون، ويبلغ طوله قرابة 

  .( متر4211)

 

 .أبواب مدينة القدس القديمة ❹

للقدس خمسة عشر بابًا، ثالثة منها مشتركة مع المسجد األقصى،  

 وهي باب المغاربة، وباب األسباط، وباب السلسلة. 

 

 .قلعة القدس ❺

تقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة القدس القديمة، ويعود بناؤها 

إلى العصر المملوكي، وقد غير االحتالل اإلسرائيلي اسمها إلى قلعة 

 .داود

 

 .الزوايا الصوفية ❻

: بناء متخصص الستقبال المتصوفة المتنقلين  الزوايا الصوفية -◙

والفقراء ،إليوائهم وإطعامهم وكسوتهم وتعد من المؤسسات الدينية 

التي نالت اهتماًما لدى السالطين المسلمين في العصور األيوبية 

 والمملوكية والعثمانية.

 

 انتشار الزوايا الصوفية في القدس؟  }س{: فسر

من المؤسسات الدينية التي نالت اهتماًما لدى  ألن الزوايا الصوفية

السالطين المسلمين في العصور األيوبية والمملوكية والعثمانية بسبب 

 زيادة انتشار التصوف في بالد الشام.

 

         

 .ألسبلةا ❽

وهي أماكن مخصصة لتوفير مياه الشرب، أقيمت في . ألسبلةا -◙

الطرقات واألحياء والمساجد والمدارس، انتشرت في العصرين 

 المملوكي والعثماني. 

 

 .المكتبات ❾

مكتبة المسجد األقصى، والمكتبة البديرية، والمكتبة أشهرها من  

 .الخالدية

 .لتكاياا❿ 

: هي أبنية كبيرة كان يقدم فيها الطعام والشراب للمساكين التكايا -◙

وأهمها تكية خاصكي سلطان التي أنشأتها زوجة السلطان والفقراء، 

  م.7447العثماني سليمان القانوني في عام 

 

 . المدارس⓫ 

المدرسة أشهرها من ،يوجد في القدس عدد من المدارس التاريخية

 صالح الدين األيوبي.الصالحية التي أنشأها السلطان 

      

من أشهر مدارس القدس اإلسالمية استمرت  المدرسة الصالحية :-◙

أنشأها  (ميالدي 9)في  التدريس فترة طويلة حتى نهاية القرن 

 .هـ199عام  السلطان صالح الدين األيوبي

 

 بين دور المدرسة الصالحية في الحياة العلمية والثقافية ؟ }س{: 

خالل ما كانت تدرسه من علوم دينية ولغوية ورياضية لعبت دوًرا من 

وتاريخية، واعتبر مدرسو المدرسة من كبار علماء زمانهم، ومن 

 كبار موظفي الدولة.

 

 ؟ اذكر أشهر مدرسين المدرسة الصالحية}س{:  

عز الدين بن شداد، وفخر الدين بن عساكر، والشيخ علي بن محمد  

 بن علي بن جار هللا.
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 ثانياا: األماكن الدينية المسيحية في مدينة القدس.

فهي  ؟تعرف مدينة القدس عند المسيحيين بمدينة السالمس: فسر 

موطن المسيح عليه السالم، وأمه السيدة مريم عليها السالم، وتزخر 

 .القدس بعدد من األماكن المسيحية المقدسة 

 

 أذكر اهم األماكن الدينية المسيحية في مدينة القدس؟ }س{:

 كنيسة القيامة. ❶

تعد أهم المعالم المسيحية في العالم، أمرت ببنائها : كنيسة القيامة -◙

القديسة هيالنة والدة اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين األول في عام 

 م.321

 

 غرفة العشاء األخير. ❷

وهي الغرفة التي مكث فيها الحواريون أتباع  :غرفة العشاء األخير-◙

المسيح عليه السالم، وكان فيها العشاء األخير الذي يعد آخر لقاء للسيد 

 المسيح عليه السالم مع اتباعه وتالميذه، طبقًا للمعتقد المسيحي.

 

 .كنيسة رقاد السيدة العذراء ❸

وهي كنيسة واقعة على تل صهيون  :كنيسة رقاد السيدة العذراء -◙

في مدينة القدس، ويعتقد المسيحيون أنها المكان الذي التجأت إليه 

 السيدة مريم عليها السالم، وبقيت فيها إلى أن توفيت.

 

فسر تشرف وزارة األوقاف في المملكة األردنية الهاشمية  }س{:

 على األماكن الدينية؟

المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وذلك تجسيًدا للوصاية الهاشمية على 

حيث جعل الملوك الهاشميون الحفاظ على تراث القدس والحفاظ على 

 عروبتها وهويتها اإلسالمية والمسيحية على رأس أولوياتهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخططات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس                          رابعالفصل ال

اًلحتالل اإلسرائيلي تهويد مدينة القدس،  ةحاولم}س{: فسر 

وطمس معالمها العربية اإلسالمية والمسيحية، وتفريغها من سكانها 

استناداً إلى مزاعم تاريخية ودينية ال يوجد ما يسندها على ؟ العرب

 أرض الواقع.

 

كثيرة في مدينة تقوم إسرائيل بجرائم وأعمال تخريبية }س{: فسر 

 القدس؟

لتشويه تاريخ المدينة المقدسة؛ تحقيًقا لهدفها وهو جعلها عاصمة  

 لدولة الكيان الصهيوني.

 

 : ولة تهويد مدينة القدس.محا أوًلا   

تغير التركيبه السكانية لصالح اليهود ، عن طريق  تهويد القدس:  -◙

قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بسلسلة من اإلجراءات غير القانونية 

 بهدف االستيالء على األراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود.

 

إنشاء إسرائيل إدارة عسكرية خاصة في القدس في عام س{: فسر }

 ؟م7811

طات اًلحتالل اإلسرائيلي بسلسلة من تقوم سل}س{: فسر 

بهدف االستيالء على  م؟ 7811اإلجراءات غير القانونية منذ عام 

األراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود، عن طريق تغيير 

 التركيبة السكانية فيها لصالح اليهود.

 

اذكر ) بين ( السياسات التي اتباعتها إسرائيل لتهويد مدينة }س{: 

 ؟القدس

بين اإلجراءات التي يقوم بها اًلحتالل اإلسرائيلي لتهويد }س{: 

 مدينة القدس؟

 االستيطان اإلسرائيلي في القدس.   ❶

الحفريات واألنفاق.                       ❸ التهويد السكاني للقدس. محاولة ❷

 بناء قبور يهودية وهمية. ❹

 

         اًلستيطان اإلسرائيلي في القدس.

بين اإلجراءات التي يقوم بها اًلحتالل اإلسرائيلي لزيادة عدد }س{: 

 اليهود في القدس ؟

 .بناء شريط من الكتل االستيطانية حول القدس ❶

 توفير تسهيالت لسكان البؤر االستيطانية. ❷

 .قانون أمالك الغائبينسن  ❸

بناء شبكة طرق ومواصالت عبر إقامة أنفاق وجسور تسهل لهم  ❹

 عملية تنقل المستوطنين إلى القدس. 

تشجيع الشركات والمصانع اإلسرائيلية على اتخاذ القدس الغربية  ❺

 مقًرا لها.

 

ما التسهيالت التي قدمها اًلحتالل اإلسرائيلي لتشجيع }س{: 

عطائهم ميزات ال حصر إ المستوطنين على السكن في مدينة القدس؟

 لها مثل.....

حراس مسلحين لحماية األسر اليهودية في  وتوفيرالمادي،  الدعم

كنس ومعابد دينية  وبناءالمدارس،  وبناءالمستوطنات اإلسرائيلية، 

 بنية تحتية متميزة دون سواهم من سكان األحياء العربية.   وتوفيرلهم، 

 

هي التجمعات السكانية االستعمارية  المستوطنات اإلسرائيلية : -◙

اليهودية التي بنيت على األراضي العربية المحتلة ، الستيعاب أكبر 

 عدد من المستوطنين اليهود.

 

:هي مجموعة من البيوت التي يستولى عليها  البؤر اًلستطانية -◙

 اليهود داخل األحياء العربية في القدس.

 

ه إسرائيل يسمح لها بمصادرة قانون سنت: قانون أمالك الغائبين -◙

اي عقار أو أرض تعود ملكيتها ألي فلسطيني أجبرته ظروف الحرب 

 على مغادرة وطنه واللجوء إلى بلد آخر.
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  محاولة التهويد السكاني للقدس ❷

بين اإلجراءات التي يقوم بها اًلحتالل اإلسرائيلي لطرد }س{: 

 نقاط( 4حفظ اي ) العرب من القدس من أجل تهويد مدينة القدس ؟

مصادرة األراضي تحت أي ذريعة، وتحويل هذه األراضي إلى  ❶

 .معسكرات تسمى المساحات الخضراء

وضع شروط تعجيزية في وجه الفلسطينيين من سكان المدينة  ❷

المقدسة للحصول على تصاريح البناء، وهدم البيوت التي تبنى بال 

 تصريح. 

 بناء جدار الفصل العنصري. ❸

سحب الهويات، وهو أسلوب تستخدمه إسرائيل لتفريغ القدس من  ❹

 سكانها العرب. 

فرض سياسات اإلفقار على أهل مدينة القدس من العرب عن  ❺

 طريق فرض الضرائب، وتضييق فرص العمل. 

إقامة حواجز، حيث فرضت إسرائيل قيوًدا على حركة السكان ❻ 

بهدف منع دخول  ) فسر (الفلسطينيين في داخل الشفة الغربية

 الفلسطينيين إلى إسرائيل والقدس الشرقية.

استخدام العنف المفرط ضد سكان القدس من العرب، والقيام  ❼

 بإجراءات استفزازية يراد منها تهجيرهم. 

لسلخ الجيل الناشئ  ) فسر (إتباع سياسة التجهيل وتهويد المناهج ❽

 .عن تاريخه وتراثه

منع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من زيارة القدس إال بعد  ❾

 استصدار تصاريح خاصة. 

 

 ؟الثانيةفي أثناء اًلنتفاضة س: بين اًلجراءات التي قامت اسرائيل 

نصبت إسرائيل في داخل الضفة الغربية الحواجز والمعيقات، منها  

األكوام الترابية، والمكعبات اإلسمنتية، وحفر القنوات، وشرعت أيضاً 

 في إقامة الجدار الفاصل والبوابات التي تتخلله. 

 

هي أراضي عربية يتم مصادراتها تحت أي  المساحات الخضراء: -◙

ت ، فال يسمح بالبناء عليها تمهيًدا ذريعة ، وتحويلها إلى معسكرا

 إلعطائها للمستوطنين اليهود.

 

( أمتار 9: هو جدار عازل يبلغ ارتفاعه )جدار الفصل العنصري -◙

تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية، لمنع سكان الضفة الغربية من 

الدخول إلى القدس وإلى المستوطنات اإلسرائيلية، وقد أخرج الجدار 

 .من القدس أحياء عربية 

 

جدار  فيما يخص محكمة العدل الدولية في ًلهاي: بين قرار س

جدار الفصل العنصري عدت ؟  الفصل العنصري في الضفة الغربية

في الضفة الغربية غير قانوني، مطالبة بهدمه على الفور، وتعويض 

 األضرار الناجمة عن بنائه.

  

 

كتب الجغرافيا  يعد كتاب )جغرافية أرض إسرائيل( أكثرس{: فسر }

ألنه يصور العرب الفلسطينيين على أنهم بدو ُرحل   تطرفاا؟

ولصوص وقتلة خارجيين عن القانون، وأنهم عصابة إرهابية، 

 .ويصور القرى العربية الفلسطينية أنها على بدائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حفريات واألنفاقال❸

اًلحتالل اإلسرائيلي في تهويد تراث مدينة  }س{: بين سياسات

 القدس؟

 .السيطرة على أراضيها عن طريق االدعاء بأنها حفريات أثرية ❶

قيام قوات االحتالل اإلسرائيلية، وجماعات متطرفة بإدارة موقع  ❷

الحفريات، وتسعى لربط كل ما يُكتشف بروايات تلمودية مزيفة 

 .لتاريخ المدينة

 .قيام إسرائيل من خالل الحفريات األثرية بتدمير اآلثار وسرقتها  ❸

 تُزيف إسرائيل حقيقة ما تبقى من آثار وتدعي أنها تعود لفترات ❹

 . يهودية في محاولة لتزييف الحقائق التاريخية

 

أذكر) بين( أهم الحفريات التي قام بها اًلحتالل الصهيوني  }س{:

 في مدينة القدس؟

 .أ. حفريات عند أساسات المسجد األقصى المبارك

م عشرات المحاوالت 7811نفذت سلطات االحتالل منذ عام  

 .الختراق جدران المسجد األقصى

 

: شق االحتالل اإلسرائيلي شبكة أنفاق وحفريات بباطن األنفاقب. 

 .أرض مدينة القدس تصل بين مناطق ومواقع مختلفة في مدينة القدس

 

 

أذكر) بين( أهداف إنشاء األنفاق التي يقوم بها اًلحتالل  }س{:

 الصهيوني في مدينة القدس؟

 ربط مواقع الحفريات والمرافق اليهودية مع بعضها بعًضا.  ❶

 طمس اآلثار التي تعود للحقب البيزنطية واإلسالمية أو تجاهلها.  ❷

 ضرب االقتصاد العربي في البلدة القديمة.  ❸

تأمين المستوطنين اليهود الذين يأتون للقدس لممارسة طقوسهم  ❹

 .التلمودية، وتوفير الحماية لهم 

 

 ء قبور يهودية وهمية.بنا ❹

قيام اًلحتالل الصهيوني ببناء القبور  ) فسر( أذكر أهداف }س{: 

اليهودية الوهمية والمزيفة في محيط المسجد األقصى، والبلدة 

 القديمة من القدس ؟ 

 واًلستيالءمعالم القدس العربية اإلسالمية والمسيحية،  بهدف تهويد 

القدس من دفن موتاهم في  أهلومنع على مزيد من األراضي الوقفية، 

االحتالل اإلسرائيلي أيًضا ما هو موجود من قبور  ويزيلمقابرها، 

 االحتالل أراضيها لمشاريع استيطانية.  واستخدمإسالمية تاريخية 
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 المسجد األقصى تحت اًلحتالل اإلسرائيلي  ثانياا: 

  

أذكر اًلعتداءات التي يقوم بها اًلحتالل اإلسرائيلي ضد  }س{:

 8نقاط 4) حفظ أي  المسجد األقصى المبارك؟

 فرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك ❶

 وما حوله جزء ال يتجزأ من أراضي إسرائيل. واعتباره  

 .م 7818إحراق المسجد األقصى المبارك في عام  ❷

الحد من إمكانية وصول المصلين إلى المسجد األقصى، وذلك  ❸

 .عن طريق استصدار تصاريح دخول للقدس

تركيب كاميرات مراقبة تسهل على شرطة االحتالل اإلسرائيلي  ❹

 اعتقال المرابطين. 

 االقتحام المسلح للمسجد األقصى تكرار ❺

حتالل اإلسرائيلي إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد سعي اال ❻

ليكون  )فسر(األقصى وساحاته بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

المسجد ملًكا للمسلمين في أوقات الصالة فقط، وما عداها فهي أوقات 

      .المستوطنين للتواجد داخل ساحاته

 

  ؟األقصىتمركز قوات شرطة اًلحتالل على بوابات فسر   س:

لمنع بعض الفئات العمرية دون سن األربعين من المصلين المسلمين 

 .من دخول القدس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مقاومة التهويد ودعم الصمود الفلسطيني في القدس. ثالثاا: 

ما السبل التي يمكن بها دعم مقاومة سياسة التهويد، ودعم  }س{:

 الصمود الفلسطيني في مدينة القدس؟ 

 مرابطين في باحات المسجد األقصىدعم صمود المقدسيين وال ❶

تأصيل أهمية المسجد األقصى، وقضية القدس في نفوس أبنائنا  ❷

 .وعقولهم 

 ) فسر (تقديم الدعم المالي والمعنوي المتوصل ألهلنا في القدس  ❸

 .تعزيز صمودهم من أجل

في  الضوء على اختراقات االحتالل اإلسرائيلي، وجرائمهتسليط  ❹

   تهويد القدس، واالستعانة بالمنظمات الدولية.

 

 

 

      المواقف العربية واإلسالمية والدولية  الفصل الخامس

 تجاه القضية الفلسطينية

شكلت القضية الفلسطينية محور الصراع في المنطقة س: فسر 

 ميتها الدينية والتاريخية.أله ؟العربية 

 

 ؟دول العالم وهيئة األمم المتحدة  الفلسطنينة  وشغلت القضية س: 

 .من أجل إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية

 

: الموقف العربي واإلسالمي تجاه القضية الفلسطينية.    أوًلا

مؤتمرُعقد في القدس ضم  :م7897المؤتمر اإلسالمي العام  -◙

زعماء وعلماء ومفكرين مسلمين من شتى أنحاء العالم اإلسالمي 

للبحث في أساليب التعاون اإلسالمي للدفاع عن المقدسات اإلسالمية 

 في القدس.

 

 

فسر عقد المؤتمر اإلسالمي العام في القدس في عام  }س{:

 م؟7897

ن المقدسات في أساليب التعاون اإلسالمي للدفاع ع للبحث ❶

 اإلسالمية في القدس.

 الوقوف في وجه األطماع الصهيونية في فلسطين. ❷

 تنبيه المسلمين إلى خطر الصهيونية على فلسطين. ❸

 

 

بين موقف العالم اإلسالمي والعربي تجاه القضية  س{:}

 نقاط( 4) حفظ أي  الفلسطينية؟

في  للبحث م7837عقد المؤتمر اإلسالمي العام في القدس في عام ❶

 .أساليب التعاون اإلسالمي للدفاع عن المقدسات اإلسالمية في القدس

تأييد الدول اإلسالمية والعربية للشعب الفلسطيني، ففي عام  ❷

 .م رفضت الدول اإلسالمية والعربية قرار تقسيم فلسطين7841

مساندة شعب فلسطين مادية وسياسية ومعنوية، ودعم قضيته  ❸

 دة وخارجها.داخل األمم المتح

عقد أول مؤتمر قمة لملوك الدول اإلسالمية على أثر إحراق  ❹

م، ، ورؤسائها في الرباط ، لدعم 7818المسجد األقصى في عام 

 القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات اإلسالمية. 

المجتمع الدولي ببذل الجهود لتحقيق انسحاب القوات  همطالبتم ❺

 .م جميعها7811اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في عام 

 م2112بعض الدول العربية مبادرة السالم العربية في عام  يتبن ❻

لحل قضية فلسطين، وإيجاد حل عادل وشامل للنزاع العربي  ) فسر(

 .اإلسرائيلي استناًدا إلى قرارات الشرعية الدولية 

رفضت الدول العربية واإلسالمية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين،  ❼

 وعّدت القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين األولى
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 ما األسس التي استندت عليها مبادرة السالم العربية؟ س{:}

استندت إلى قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس األمن 

( التي تنص على االنسحاب اإلسرائيلي الكامل 339( و)242رقم )

 من األراضي المقدسة المحتلة بما فيها القدس.

 

 ة لألردن؟شكلت القضية الفلسطينية مسألة جوهري فسر }س{:

ا   السكاني  والترابطللجوار الجغرافي بين األردن وفلسطين، نظرا

واألخوي والروحي بين الشعبين األردني والفلسطيني على مر 

 التاريخ.

 

 بين موقف األردن تجاه القضية الفلسطينية؟ }س{:

 نقاط( 4)حفظ اي 

 اتسم بالثبات حيال قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي. ❶

مطالبة المحافل الدولية بالعمل على إنهاء احتالل إسرائيل  ❷

 لألراضي الفلسطينية.

التزم األردن على مدى سنوات الصراع بتحقيق تسوية سياسية  ❸

  .سلمية وعادلة للصراع العربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية 

عٌد منظمة التحرير وعلى استقاللية القرار الفلسطيني، ُ  هحرص ❹

 .سطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطينيالفل

م فك 7899تموز من عام  37أعلن الملك الحسين بن طالل في  ❺

العالقة القانونية واإلدارية بين الضفة الغربية والمملكة األردنية 

 .الهاشمية

 

: فك العالقة القانونية واإلدارية بين الضفة الغربية  فك اًلرتباط -◙

م ، بعد وحدة اندماجية 7899تموز من عام 37والمملكة األردنية في 

 م.7811عاًما منذ عام  39بين الضفتين دامت 

 

اإلسرائيلي لن يكون  -إيمان األردن بأن حل الصراع الفلسطيني ❻

     .الفلسطينية إال عبر الوصول إلى اتفاق مع السلطة الوطنية

من  قرارتبنى األردن بمساندة الدول العربية واإلسالمية صدور  ❼

م المتعلقة بجدار الفصل 2114محكمة العدل الدولية في عام 

 أنه غير قانوني، وطالب بهدمه على الفور.  والذي نصالعنصري، 

لثاني في نجاح الجهود األردنية التي يقودها جاللة الملك عبدهللا ا❽ 

م باعتبار 2171في عام  )اليونسكو( تصدار قرار من منظمة اس

 المسجد األقصى مكانًا مقدًسا للمسلمين فقط. 

 

 

بين قرارات منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  }س{:

 م تجاه األماكن المقدسة في فلسطين؟9171)اليونسكو( في عام 

على  والحفاظالمسجد األقصى مكانًا مقدًسا للمسلمين فقط .  اعتبار 

المسجد  واعتبارالتراث الفلسطيني وطابعه المميز في القدس، 

األقصى وكامل الحرم الشريف موقًعا إسالميًا مقدًسا مخصصاً 

إلى الوضع الذي كان قائًما حتى أيلول من عام  والعودةللعبادة، 

اإلسالمية األردنية هي السلطة  م، إذ كانت دائرة األوقاف2111

االوحيدة المشرفة على شؤون المسجد األقصى،  أن تلة  ويؤكد أيضا

 باب المغاربة هي جزء من المسجد األقصى.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .موقف هيئة األمم المتحدة من القضية الفلسطينية ثانياا: 

؟  بين موقف هيئة األمم المتحدة من القضية الفلسطينية}س{: 

 اصدار جملة القرارات وتمثلت بـ:

م الذي ينص على تقسيم 7841( في عام 797قرار التقسيم رقم ) ❶

  ) عرف( فلسطين بين العرب واليهود، واعتبار القدس منطقة دولية.

 .م 7811( الصادر في عام 242قرار مجلس األمن رقم ) ❷

 .م7813( الصادر في عام 339قرار مجلس األمن رقم ) ❸

 

 

( 959قارن بين قراري مجلس األمن الدولي رقم )س{: قارن بين }

 ( من حيث:999وقرار )

 

 (999قرار رقم )  (959قرار رقم )  وجه المقارنة

سنة صدور 

 القرار

 م7813 م7811

 

 األسباب

على اعقاب الحرب 

م واحتالل 7811

إسرائيل للضفة 

 الغربية

 

على إثر حرب تشرين 

)رمضان( من عام 

 م7813

 

 

 

 

 نص القرار

انسحاب قوات 

االحتالل اإلسرائيلي 

من األراضي التي 

احتلتها في عام 

م، واالعتراف 7811

بالحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني، 

وعلى رأسها حقه في 

العودة إلى أرضه 

وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة 

 قدس.وعاصمتها ال

أ. وقف إطالق النار 

 بصورة كاملة.

ب. دعوة األطراف 

جميًعا إلى االلتزام 

بتنفيذ قرار مجلس 

األمن الدولي رقم 

(242.) 

ج. إطالق مفاوضات 

بين األطراف المعنية 

بإشراف دول إلقامة 

سالم عادل ودائم في 

 المنطقة

 

 



 4777047770إعداد محمد البطران            مدارس ) جامعة الزرقاء / المعالي (             مكثف تاريخ العرب / الوحدة الثانية     
سبب فشل األمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل وشامل }س{: ما 

 للقضية الفلسطينية؟ 

من القضية  اذكر المآخذ على قرارات الشرعية الدولية }س{:

 ؟ الفلسطينية

عدم جدية المجتمع الدولي في تطبيقها، وعدم إلزام إسرائيل بتنفيذها، 

سياسة ازدواجية المعايير التي فرضتها الواليات المتحدة  بسبب

األمريكية في ظل انهيار االتحاد السوفييتي، وتفردها باإلرادة والقرار 

 الدوليين وانحيازها الصارخ إلسرائيل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثاا : موقف الوًليات المتحدة األمريكية من القضية الفلسطينية.ثال

 

بين موقف الوًليات المتحدة األمريكية من القضية }س{: 

 الفلسطينية.

اإلسرائيلي والمنطقة العربية ضمن  -بالصراع العربيها اهتمام ❶

مصالحها االستراتيجية في المنطقة العربية، والحفاظ على أمن 

 بوصفها قوة إقليمية. إسرائيل وهيمنتها

 

استخدام الواليات المتحدة )حق النقض الفيتو( ضد أي قرار يدين  ❷

 اإلجراءات اإلسرائيلية في

 فلسطين. 

انحياز اإلدارة األمريكية إلسرائيل عن طريق قرار صادر عن  ❸

مجلس النواب األمريكي )الكونجرس( بالتصويت لصالح قرار نقل 

م، واعتبار القدس هي 7881س في عام السفارة األمريكية إلى القد

 عاصمة إسرائيل. 

 

الروسية  –عقد مؤتمر السالم في مدريد تحت الرعاية األمريكية ❹

م، حيث بدأت المفاوضات بين الفلسطينيين 7887في عام 

 .واإلسرائيليين 

       

 

انحياز الواليات المتحدة في عملية مفاوضات السالم العربية  ❺

 .اإلسرائيلية إلى إسرائيل دون الفلسطينيين

 

ما دًللة تصويت الكونغرس األمريكي على قرار نقل السفارة }س{: 

 األمريكية إلى القدس؟

 انحياز اإلدارة األمريكية إلسرائيل.

 

فسر استخدام الوًليات المتحدة )حق النقض الفيتو( ضد أي  }س{:

 قرار يدين اإلجراءات اإلسرائيلية في فلسطين؟

 -بسبب اهتمام الواليات المتحدة األمريكية بالصراع العربي

اإلسرائيلي والمنطقة العربية ضمن مصالحها االستراتيجية في 

ا بوصفها قوة المنطقة العربية، والحفاظ على أمن إسرائيل وهيمنته

 إقليمية.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

فسر جمود مفاوضات السالم بين الفلسطينيين  }س{:

 واإلسرائيليين؟

 عدم جدية إسرائيل في الوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.❶

عدم اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حال دون ❷

 المضي في عملية السالم في المنطقة العربية. 

انحياز الواليات المتحدة في عملية مفاوضات السالم العربية  ❸

 .اإلسرائيلية إلى إسرائيل دون الفلسطينيين

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابعاا : موقف اًلتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية.

 

 بين موقف اًلتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية؟ }س{:

متأرجًحا ينطلق من دوافعه ومصالحه واستراتيجياته  هكان موقف ❶

 في المنطقة العربية.

كان من السباقين باالعتراف بدولة إسرائيل منذ قيامها في عام  ❷

 م، وأيد وجود وطن قومي لليهود.7849

عالنه أن للفلسطينيين الحق اتخذ بعض المواقف اإليجابية مثل إ❸ 

الكامل في العودة إلى أرضهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 

 . وعاصمتها القدس

 تأييده لقرارات األمم المتحدة الخاصة بفلسطين. ❹

م استمرت روسيا 7887وبعد انهيار االتحاد السوفييتي في عام  ❺

  االتحادية على نهجه في موقفها من القضية الفلسطينية.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا : موقف اًلتحاد األوروبي من القضية الفلسطينية.  خامسا

 

 بين موقف اًلتحاد األوروبي من القضية الفلسطينية؟ }س{:

بوجوب قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس  هتمثل موقف❶ 

م انسجاًما مع قرارات 7811الشرقية على األراضي المحتلة في عام 

 الشرعية الدولية.

 .رفض االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ❷

قضية المستوطنات واستمرار األنشطة االستيطانية  عدّ  ❸

وعقبة كبيرة في وجه اإلسرائيلية ال تتفق مع مبادئ القانون الدولي، 

 السالم.

بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري، وعد بناءه تهديًدا  هانتقد ❹

 للوضع اإلنساني واالقتصادي الفلسطيني. 

تقديم الدعم االقتصادي واإلنساني عن طريق المساعدات ❺ 

 .االقتصادية األوروبية للسلطة الفلسطينية

  

منحه اًلتحاد األوروبي بين مظاهر الدعم اًلقتصادي الذي ي }س{:

 للفلسطينيين؟

 والتركيزاالقتصادية األوروبية للسلطة الفلسطينية، تقديم المساعدات 

دفع وعلى المشروعات التنموية التي تحسن من االقتصاد الفلسطيني، 

مشروعات في الزراعة والتعليم والمياه  فظهرتعجلة التنمية، 

 وغيرها.
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ا : موقف الصين تجاه   . القضية الفلسطينيةسادسا

 بين موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية ؟ }س{:

 أكدت الصين دعمها للمواقف العربية جميًعا تجاه إسرائيل. ❶

 اتجهت إلى تبني القرارات كلها التي تؤيد الحقوق العربية والفلسطينية. ❷

 م ممثالً شرعيًا وحيًدا للشعب الفلسطيني.7814اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية فور تأسيسها في عام  ❸

 تبنت الصين أيًضا المواقف الفلسطينية تجاه حل القضية حين عرضها ومناقشتها في المحافل الدولية. ❹

 .يل لألراضي العربيةتبلورت رؤيتها في أن جوهر األزمة الفلسطينية يتمثل في احتالل إسرائ ❺

 

 بين رؤية الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية ؟ }س{:

تبلورت رؤيته في أن جوهر األزمة الفلسطينية يتمثل في احتالل إسرائيل لألراضي العربية، وأن أي حل عادل يجب أن يستند إلى انسحاب 

 قرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.إسرائيل من هذه األراضي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وحق ت
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الفصل األول      األحالف العسكرية                  

 هدفب  ؟التاريخ المعاصر فيالتحالفات والتكتالت  س: فسر قيام

تعاون الدول لتحقيق مصالح مشتركة في المجاالت السياسية 

 .واالقتصادية والعسكرية

 األحالف العسكرية من أقدم صور هذا التعاون. تعد  :مالحظة  

 

فسر قامت األحالف العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية على  }س{:

 أساس أيدولوجي؟

الصراع بين المعسكر الغربي )الرأسمالي( والمعسكر الشرقي  نتيجة 

المعسكران سياسات تهدف إلى استقطاب  حيث اتبع)االشتراكي(، 

إلى انقسام العالم في فترة الحرب الباردة من  ما أدىالدول األخرى، 

أحالف عسكرية بصفتها  وإنشاءم( إلى قطبين، 7447 -7491عام )

 أدوات للدفاع عن مصالح هذين القطبين. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أوالً : حلف شمال األطلسي " الناتو"

م 7494: حلففع عسففكرش أنشففا فففي عففام  حلففف شففمال األطلسففي  -◙

ا للحلفع ، للحفففان علفى األمففن 82يضفم )  ( دولفة وأتذففذ بروكسفر مقففرل

األوروبي والدفاع عفن أيفة دولفة مفن دول الذلفع ، والحفد مفن الت سف  

 الذش أخذ يمتد في العالم، ويهدد القارة األوروبية نفسها.الس فييتي.

 

 . نشأة الحلف.1

 فسر إنشاء حلف شمال األطلسي؟  }س{:

اشتداد الحرب الباردة وزاد التنافس بين ال اليات المتحدة  ❶

 األمريكية واالتحاد الس فييتي بعد الحرب العالمية الثانية.

في العالم، ويهدد القارة  ت س  النف ذ الس فييتي الذش أخذ يمتد ❷

 األوروبية نفسها.

م، ما دف  7492عام  ،حصار الق ات الس فيتية برلين الغربية  ❸

الدول األوروبية إلى اإلسراع في تنظيم الدفاع المشترك بينها لم اجهة 

 التهديدات األمنية.

 

 . أهداف الحلف2

 أذكر اهداف إنشاء حلف شمال األطلسي؟ }س{:

أ. الحفان على األمن األوروبي، والدفاع عن أية دولة من دول الحلع 

 تتعرض لالعتداء. 

ب. الحد من الت س  الس فييتي.          ج. الت س  في نف ذ الحلع 

 ليشمر دول أوروبا الشرقية. 

د. التعاون بين الدول األعضاء في المجاالت السياسية واالقتصادية 

 والثقافية جميعها. 

 
 

 :هما يتك ن الحلع من مؤسستين، : جهزة الحلف. أ3

 :أ. المؤسسة السياسية

، وه  السلطة العليا فيه، ويتك ن من وزراء من مجلس الحلفتتألع  

الذارجية والمالية في الدول األعضاء، ويرأسه السكرتير العام 

اللجان، منها: لجنة الشؤون السياسية، للحلع، ويتب  له عدد من 

 لدفاعي. ولجنة التخطيط ا

 

 :هماتتألع من جهازين رئيسين،  :ب. المؤسسة العسكرية

مقرها واشنطن، وتعد أعلى  اللجنة العسكرية العليا للحلف: ❶

 سلطة عسكرية للحلع، وتتك ن من رؤساء أركان الدول األعضاء. 

م زعة في ثالث مناطق، هي قيادة  القيادات العسكرية الثالث: ❷

األطلسي في والية فرجينيا في ال اليات المتحدة األمريكية، وقيادة 

منطقة القنال اإلنجليزش في بريطانيا، وقيادة الق ات المتذالفة في 

أوروبا، ومقرها بروكسر، وتتب  لها قيادات عسكرية فرعية م زعة 

 في أنحاء أوروبا.

 

  

 إلقليمية لحلف شمال األطلسي.. اآلثار الدولية وا4

 أذكر ) بين ( اآلثار الدولية واإلقليمية لحلف شمال األطلسي؟ }س{:

حفظ الت ازن بين ق ى المعسكرين الشرقي والغربي في فترة  ❶

 الحرب الباردة. 

 الدخ ل في سباق التسلح، ما أرهق اقتصاد الق تين.  ❷

بسبب التنافس بين الق ى  ) فسر(إضعاف هيئة األمم المتحدة  ❸

الكبرى، ما أدى إلى عدم قدرة المنظمة على تحقيق األمن والسلم 

 الدوليين. 

 .ضرب حركات التحرر في العالم كما حدث م  الث رة الجزائرية ❹

دعم الكيان اإلسرائيلي إلضعاف المنطقة العربية والسيطرة على  ❺

 قة العربية. م اردها، وضمان بقاء المصالح الغربية في المنط

 

 . حلف شمال األطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة . 5

  م ؟1991بين نتائج  انهيار حلف وارسو في عام  }س{:

نه ر نظام عالمي جديد يعتمد على القطب ال احد متمثالل في ال اليات 

 المتحدة األمريكية ب صفها ق ة تتذذ من حلع النات  أداة لها.

 

 وضح )بين ( كيف عمل حلف شمال األطلسي على إيجاد }س{:

 مبررات جديدة الستمرارية بقاء الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة؟

لحلع على تغيير أهدافه، حيث أُعلن في قمة بروكسر في عام عمل ا

مشروع الشراكة من أجر السالم في إطار السعي  عن إطالقم 7449

 وفتح البابدول شرق أوروبا، إلى تنمية الثقة ودعم التعاون م  

 ألعضاء جدد لالنضمام للحلع.
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أذكر ) بين ، وضح ( التطورات التي مر بها حلف شمال  }س{:

 األطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة " انهيار حلف وارسو "؟

امتداد نشاط الحلع إلى منطقة حلع وارس  السابق، وسعيه إلى ❶ 

 ضم العديد من دولة إلى عض يته. 

 

م اجهة تهديدات جديدة تتمثر بذطر انتشار األسلحة الن وية،  ❷

 وتهديدات أمن الطاقة، واإلرهاب، والجريمة. 

 

عدم تقييد تحركات الحلع بقرارات من مجلس األمن، وتجاوز ❸

 الحدود الجغرافية للحلع لتشمر العالم أجم . 

 

 م8007أيل ل من عام  77تح ل استراتيجية الحلع بعد أحداث  ❹

في ال اليات المتحدة األمريكية إلى مبدأ العمر ال قائي الذش يسمح 

 باتذاذ تدابير وقائية استباقية ضد دول أو جماعات معادية.

 

في عام  الحرب على أفغانستان والعراقذلك  ومن األمثلة على 

ونشر الدرع الصاروخي م، 8077في عام  والتدخل في ليبيام، 8002

 .لم في مناطق من العا للحلف

 

: ه  نظام حماية يتك ن من ص اريخ الدرع الصاروخي األمريكي -◙

أرضية مستندة إلى نقاط ارتكاز جغرافية قادرة على إسقاط أش 

صاروخ بالستي عابر للقارات يستهدف ال اليات المتحدة األمريكية أو 

 حلفاءها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلف وارسو.ثانيًا: 

م بعد اتفاقية 7411 حلع عسكرش أنشا في عام: حلف وارسو -◙

تعاون عسكرش بين االتحاد الس فييتي ودول أوروبا الشرقية في 

وارس  عاصمة ب لندا ، بهدف م اجهة الكتلة الغربية وضم الحلع 

عند تأسيه كالل من " االتحاد الس فييتي والبانيا وب لندا وتشيك سل فاكيا 

 والمجر وألمانيا الشرقية ورومانيا وبلغاريا.

 

 حلف وارسو.. نشأة 1

 فسر إنشاء حلف وارسو؟ }س{:

م بعد عقد اتفاقية تعاون عسكرش بين االتحاد 7411إنشا  في عام 

الس فييتي ودول أوروبا الشرقية في مدينة وارس  عاصمة ب لندا، 

 بهدف م اجهة الكتلة الغربية.

 

 

 ..أهداف الحلف2

 أذكر ) بين ( أهداف إنشاء حلف وارسو؟ }س{: 

م اجهة الق ة المتزايدة للمعسكر الغربي المتمثلة بحلع شمال  ❶

 األطلسي. 

الدفاع عن الدول األعضاء، والتعاون  في المجاالت االقتصادية  ❷

 والثقافية. 

 إيجاد ق ة عسكرية قادرة على م اجهة حلع شمال األطلسي.  ❸

رغبة االتحاد الس فييتي في إضفاء صفة الشرعية على وج ده  ❹

 أوروبا. في شرق

 

 
 

فسر عدم انضمام الصين الشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام  }س{:

 وكوبا على الرغم من كونها تعد من الدول الشيوعية؟

بسبب  تحديد ميثاق حلع وارس  اإلطار الجغرافي لمسؤوليات الحلع 

 بالقارة األوروبية.

 

 

فسر عدم انضمام يوغسالفيا الشيوعية على الرغم من أنها  }س{:

 تقع ضمن اإلطار الجغرافي للحلف؟

بسبب تبنيها م قع الحياد في الصراع بين المعسكرين الشرقي 

 والغربي، واختالف زعيمها ج زيع تيت  م  االتحاد الس فييتي. 

فسر عدم انضمام بعض الدول الشيوعية لحلف وارسو؟ نفس  }س{:

 اب السؤالين السابقين.الجو

 

 

 

بين ) وضح ( الدور التي قامت بها القيادة العسكرية،  }س{:

 والقوات التابعة لحلف وارسو؟

استذدمها االتحاد الس فييتي أداة لقم  حركات التحرر داخر المعسكر  

م، وتشيك سل فاكيا 7411االشتراكي، كما حدث م  المجر في عام 

 م.7412في عام 

 

فسر نجاح ألبانيا في االنسحاب من حلف وارسو في عام  }س{:

 م؟1991

 بسبب عدم وج د حدود مباشرة لها م  دول الحلع.  

 

 
 .. اآلثار الدولية واإلقليمية لحلف وارسو3

أ. كان لحلع وارس  أثر في حفظ الت ازن الدولي، يظهر ذلك من 

ع نفسه تعاطفه م  بعض القضايا العربية، وذلك خدمةل لمصالح الحل

 م.7411ك ق فه إلى جانب مصر في العدوان الثالثي في عام 

 

ب. تأييده لبعض الدول العربية كمصر في مدة حكم الرئيس جمال 

عبدالناصر، وليبيا في مدة حكم الرئيس معمر القذافي، وس ريا 

ا لتبنيها النهج االشتراكي. (فسروالعراق والجزائر)   نظرل

 
 
 
 . انهيار الحلف.4

االتحاد السوفيتي  وانهيار بين العوامل التي أدت إلى تفكك }س{:

 ؟م1991في عام  وحلف وارسو

 االنذراط في السباق العسكرش م  الغرب.  ❶

 

استنزاف م ارده المالية، وتراجعه ب صفه ق ة اقتصادية  ❷

 وسياسية. 

 

فشر حركة التغيير واإلصالح التي بدأت م  ت لي الرئيس ❸ 

م، التي هدفت إلى إصالح البنية 7421في عام الروسي غ رباتش ف 

االقتصادية، والتح ل التدريجي من سياسة االقتصاد الم جه إلى 

 إعطاء دور أكبر للقطاع الذاص.
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 نتائج المترتبة على انهيار حلف وارسو ؟ بين  }س{:

م، 7440إعالن ال حدة األلمانية بعد انهيار جدار برلين في عام  ❶

وانضمامها إلى حلع شمال األطلسي، لتك ن بذلك أول عض  من 

 حلع وارس  ينضم إلى حلع األطلسي. 

 

إعالن كر من تشيك سل فاكيا سابقلا والمجر وب لندا وبلغاريا  ❷

 انسحابها من حلع وارس . 

 

ن ينضم ن إلى الحلع األطلسي في بدأ أعضاء الحلع السابق  ❸

م كر 7444نهاية التسعينيات من القرن الماضي ، فانضمت في عام 

م انضمت أست نيا 8009من التشييك والمجر وب لندا، وفي عام 

وليت نيا )جمه ريات س فيتية سابقة( وبلغارريا ورومانيا وسل فينيا، 

 م. 8004وانضمت كرواتيا وألبانيا للحلع في عام 

 

 

 ثالثًا : روسيا االتحادية بعد انتهاء الحرب الباردة.

السياسة الخارجية الروسية التي ركزت عليها بين )وضح (  }س{:

 بعد انتهاء الحرب 

 ركزت على.....  الباردة ؟

قضية الت صر إلى أرضية مشتركة للتفاهم م  ال اليات المتحدة  ❶

 األمريكية.

 االنفتاح على الغرب. ❷

 الحد من حدة الت تر على الصعيدين العالمي واإلقليمي. ❸  

رفض الرئيس الروسي فالديمير ب تين نظام القطبية ال احدة  ❹

واالنفراد األمريكي بتقرير مصير العالم في مؤتمر مي نيخ في عام 

 م.8001

أصبحت روسيا تنظر إلى السياسة األمريكية على أنها مصدر  ❺

 خطر مباشر على مصالحها.

 

اعتبرت ال ج د العسكرش لحلع النات  في أوروبا الشرقية ❻

 والذليج العربي وأفغانستان ه  بمثابة تط يق شامر لألمن الروسي.

 

 

 

بين الموقف الروسي تجاه حلف األطلسي بعد انتهاء الحرب  }س{:

 الباردة؟  

فسر محاولة روسيا االتحادية استعادة بعض مناطق النفوذ  }س{:

 ؟ ألنها.....التي فقدتها بعد سقوط االتحاد السوفيتي

أ. أصبحت تنظر إلى السياسة األمريكية على أنها مصدر خطر مباشر 

على مصالحها، إذ اعتبرت منظ مة "الدرع الصاروخي" في عدد من 

 الدول تهديدال لألمن الق مي الروسي.

 

ب. اعتبرت ال ج د العسكرش لحلع النات  في أوروبا الشرقية 

والذليج العربي وأفغانستان ه  بمثابة تط يق شامر لألمن الروسي، 

لذا تحاول روسيا االتحادية استعادة بعض مناطق النف ذ التي فقدتها 

عقب سق ط االتحاد الس فيتي، ومن ذلك دورها في األزمة الس رية 

 م.8077منذ عام 

 

 

قارن بين موقف كل من حلف وارسو وحلف الناتو تجاه  س{:}

 القضايا العربية في فترة الحرب الباردة ؟

 . حلف الناتو:1

ضرب حركات التحرر كما حدث م  الث رة الجزائرية، ودعم أ. 

 م. 7411أعضاء الحلع للعدوان الثالثي على مصر في عام 

العربية والسيطرة على ب. دعم الكيان اإلسرائيلي إلضعاف المنطقة 

 م اردها، وضمان بقاء المصالح الغربية في المنطقة العربية.

 

 . حلف وارسو: 2

أ. تعاطفه م  بعض القضايا العربية، وذلك خدمةل لمصالح الحلع نفسه 

 م.7411ك ق فه إلى جانب مصر في العدوان الثالثي في عام 

رئيس جمال ب. تأييده لبعض الدول العربية كمصر في مدة حكم ال

عبدالناصر، وليبيا في مدة حكم الرئيس معمر القذافي، وس ريا 

ا لتبنيها النهج االشتراكي.  والعراق والجزائر، نظرل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني                        الحرب الباردة       

: هي صراع غير مسلح يق م (1991-1941الحرب الباردة )-◙

على التهديد باستعمال الق ة عبر اإلعالم، وتبادل االتهامات 

لدول، وسرعة حشد الق ات العسكرية في والتصرفات العدائية بين ا

 مناطق الت تر.

 نفس التعريع السابقفسر تسمية الحرب الباردة بهذا االسم؟  }س{:

 

 :  جذور الحرب الباردةاواًل 

اذكر أبرز التحوالت والتغيرات الجذرية على المستوى  }س{:

 (؟1945-1939العالمي المترتبة على الحرب العالمية الثانية )

 النظم الشم لية )الديكتات رية( الفاشية والنازية في أوروبا. انهيار ❶

خرجت بريطانيا وفرنسا منهكتين اقتصاديلا وعسكريلا، وتراج   ❷

 م قعاهما الدوليان.

نه ر قطبان عالميان جديدان هما: ال اليات المتحدة األمريكية  ❸

واالتحاد الس فيتي، وأصبح هذا النظام يعرف بالنظام الدولي الثنائي 

 .القطبية

 

ه  النظام الذش ميز العالقات  النظام الدولي الثنائي القطبية: -◙

نهاية م، إلى غاية 7491الدولية بعد الحرب العالمية الثانية من عام 

م ، وتميز ببروز قطبين متصارعيين على 7424الحرب الباردة 

فرض هيمنتهما ونف ذهما على العالم هما ال اليات المتحدة االمريكية 

 واالتحاد الس فيتي.

 

ه  النظام الذش ال يؤمن بالديمقراطية والتعددية  النظام الشمولي:-◙

 طات الدولة. السياسية، ويق م على سيطرة الحزب ال احد على كر سل

 

: حركة سياسية عنصرية تق م على تمجيد الفرد على الفاشية -◙

حساب اضطهاد جماعي للشع ب، واإليمان بتف ق الشعب اإليطالي، 

م بزعامة م سيليني الذش نادى 7488ونهرت في إيطاليا في عام 

 بالفاشية مذهبلا سياسيلا. 
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حركة سياسية عنصرية تؤمن بالعداء للديمقراطية وتف ق  :النازية -◙

الجنس الجرماني، وحقه في زعامة العالم، وصلت إلى الحكم في 

م بزعامة أدولع هتلر الذش طبق سياسته 7422ألمانيا في عام 

 النازية، ما كان سببلا من أسباب اندالع الحرب العالمية الثانية.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا: عوامل قيام الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي.

 

أذكرعوامل قيام الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي  }س{:

 والشرقي؟

 ما عوامل ظهور النظام الدولي ثنائي القطبية؟ }س{:

التنافس والصراع على المصالح السياسية واإلستراتيجية في  ❶

 العالم. 

التقدم التقني التسابق في تط ير األسلحة غير التقليدية ، بسبب  ❷

 على مجال التسليح.الذش انعكس بص رة مباشرة 

قيام ال اليات المتحدة األمريكية بتقديم مساعدات اقتصادية لدول  ❸

أوروبا المتضررة من الحرب العالمية الثانية عن طريق مشروع 

م، ما عده االتحاد الس فيتي تحديلا له ودفعه 7491مارشال في عام 

 م.7491إلى تشكير تكتر اقتصادش في عام 

عمق االختالف بينهما، التناقض األيدي ل جي بين القطبين الذش ❹  

حيث انقسمت الكثير من دول العالم إلى أيدي ل جيتين رأسمالية 

 واشتراكية. 

 

 االشتراكية   الراسمالية   المقارنة

  
 
 

 مبادئها

نظام فكرش يق م على 

أساس الديمقراطية 

والحرية السياسية والحرية 

االقتصادية لألفراد في 

ملكية النشاط االقتصادش 

الحر وإدارتهما، والتنافس 

والحد من دور الدولة في 

االقتصاد، واقتصاره على 

 الت جيه والتنظيم.

 

نظام  فكرش يق م على 

أساس نظام الحزب 

ال احد، والملكية العامة 

لعناصر اإلنتاج، وإلغاء 

الملكية الفردية، وتقديم 

مصلحة الجماعة على 

مصلحة الفرد، وتملك 

 الدولة لعناصر اإلنتاج

 
أثرها 

 لسليبةا

أدت إلى سيطرة مجم عة 

من الطبقات الغنية على 

المشروعات االقتصادية 

الكبرى، وتحكمها في 

الس ق واألج ر 

 واألسعار. 

 

ضعع الح افز الفردية 

والمركزية اإلدارية، ما 

أدى إلى إلغاء المنافسة، 

 والدافعية في اإلنتاج. 

 

 

: ه  عبارة مساعدات اقتصادية قدمتها ال اليفات  مشروع مارشال -◙

لدول أوروبا المتضررة مفن الحفرب  7491المتحدة األمريكية في عام 

 العالمية الثانية .

 

فسفففر تشفففكيل االتحفففاد السفففوفيتي تكتفففل اقتصفففاد  ففففي عفففام   }س{:

م، وتنسففيق النشففاطات االقتصففادية بففين الحكومففات واألحففزاب 1941

 مختلفةاالشتراكية في الدول ال

بسبب قيام ال اليات المتحدة األمريكية بتقديم مساعدات اقتصادية 

لدول أوروبا المتضررة من الحرب العالمية الثانية عن طريق 

 م.7491رشال في عام مشروع ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثًا : األزمات الدولية.

نتج عن الحرب الباردة ظهور العديد من األزمات الدولية ،  }س{:

 أذكرها؟

. العدوان الثالثي  8م              7410. األزمة الك رية في عام 7

 م7411على مصر في عام 

. حرب تشرين 9م     7418. أزمة الص اريخ الك بية في عام 2

 م7414أفغانستان في عام  . غزو1    م7412)رمضان( 

 

 م.1951. األزمة الكورية في عام 1

 م ؟1951بين سبب قيام األزمة الكورية عام  }س{:

قيام ق ة عسكرية تابعة لك ريا الشمالية التي تتب  النظام االشتراكي 

بشن هج م على ك ريا الجن بية التي تتب  النظام الرأسمالي واجتياز 

 الفاصر بين الك ريتين. ( درجة، وه  الحد22خط عرض )

 

فسر قيام الواليات المتحدة بإرسال قواتها البحرية والجوية  }س{:

من أجر صد هج م ك ريا  م ؟1951إلى كوريا الجنوبية عام 

 الشمالية، وتعزيز دفاعات ك ريا الجن بية، واحت اء الت س  الشي عي.

 

وية  في فسر تهديد الواليات المتحدة  باستخدام األسلحة النو }س{:

بسبب الدعم الصيني والس فيتي م؟ 1951الحرب الكورية في عام 

 لك ريا الشمالية  إدى إلى تف قها.

 

  .م1959. العدوان الثالثي على مصر في عام 2

فسر سعي إدارة الواليات المتحدة األمريكية إلى جذب مصر  }س{:

 ؟ للمعسكر الرأسمالي

م، وإقامة 7411عام  بسبب رفض مصر االنضمام إلى حلع بغداد في

 عالقات سياسية وعسكرية م  الدول االشتراكية .

وضح كيف سعت إدارة الواليات المتحدة األمريكية إلى جذب  س{:

 ؟ مصر للمعسكر الرأسمالي

عن طريق تقديم إغراءات جاءت على ص رة تم ير لمشروع السد 

 العالي.

 

 فسر سحبت الواليات المتحدة تمويل السد العالي؟ }س{:

بسبب استمرار النهج المحايد لمصر في السياسة الذارجية، واعترافها 

م، ودعم الث رة 7411ام بجمه رية الصين الشعبية االشتراكية في ع

 الجزائرية.
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فسر قيام فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بشن عدوان على مصر  }س{:

 م؟  1959في عام 

 قناة الس يس .بسبب قيام الرئيس المصرش جمال عبدالناصر بتأميم  

 
 

بين ) وضح ( الموقف االتحاد السوفيتي من العدوان الثالثي  س{:}

االتحاد الس فيتي الهج م على رفض     م؟1959على مصر في عام 

 على بريطانيا وفرنسا إذا لم ت قفا عدوانهما. وهدد بالردمصر، 

 

 م؟1959فسر فشل العدوان الثالثي على مصر في عام  }س{: 

الرأش العام العربي  ووقوفالشعب المصرش،  بسبب صمود 

االتحاد الس فيتي الهج م على ورفض  والعالمي إلى جانب مصر.

 على بريطانيا وفرنسا إذا لم ت قفا عدوانهما. وهدد بالردمصر، 

  

تح ير ملكية الشركات والمشاري  األجنبية إلى ملكية  : التأميم-◙

 عامة للدولة.

 

 م. 1992. أزمة الصواريخ الكوبية في عام 3

فسر كانت كوبا من أكثر المناطق إثارة لقلق الواليات المتحدة  }س{:

 األمريكية في فترة الحرب الباردة؟

الزعيم  ووصولم قعها الجغرافي االستراتيجي المجاور لها،  بحكم 

الك بي فيدير كاسترو الم الي لالتحاد الس فيتي إلى الحكم في عام 

م، ما دف  إدارة الرئيس األمريكي دوايت أيزنهاور في عام 7414

ا تجاريلا على ك با، وتقط  عالقاتها 7410 م، أن تفرض حظرل

 م. 7417الدبل ماسية معها في عام 

 

 م؟1992أسباب األزمة الكوبية في عام  س{: عدد}

م بنصب ص اريذه الن وية 7418قيام االتحاد الس فييتي في عام  ❶

ا يهدد  ا خطيرل في ك با. ما عده الرئيس األمريكي ج ن كندش تط رل

 األمن الق مي لل اليات المتحدة األمريكية.

 فرض ال اليات المتحدة األمريكية حصارال بحريال على ك با ❷

 لمن  وص ل أش إمدادات عسكرية إضافية إليها. ) فسر(

 وض  الق ى الن وية االستراتيجية األمريكية على أهبة االستعداد. ❸

 

 م؟1992األزمة الكوبية في عام  }س{: بين نتائج 

كادت األزمة الك بية أن تؤدش إلى حرب ن وية بين المعسكرين  ❶

صار المفروض الغربي والشرقي ل ال تدخر األمم المتحدة لفك الح

 على ك با.

استعداد الس فيتي لسحب ص اريذه من ك با ، على أن تتعهد  ❷

 ال اليات المتحدة بعدم غزو ك با.

 

 

 م.1913تشرين )رمضان(  –. حرب أكتوبر 4

تشرين األول من  9فسر شنت كاًل من مصر وسوريا في  }س{:

 إسرائيل؟م بالتنسيق في ما بينهما هجوما مباغتًا على 1913عام 

ا الحتالل إسرائير أجزاء من األراضي  الستعادة أراضيهما ، نظرل

 م.7411المصرية والس رية في حرب عام 

 

دور ) موقف ( الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد }س{: بين 

 م؟1913تشرين )رمضان(  –السوفيتي في  حرب أكتوبر 

ها باألسلحة ساندت ال اليات المتحدة األمريكية إسرائير وزودت

والمعدات خاصة بعد قيام االتحاد الس فيتي بدعم الق ات المصرية 

والس رية. ما زاد من ت تر العالقات بين المعسكرين الغربي 

 والشرقي.

 

فسر حظرت الدول العربية تصدير النفط العربي إلى الواليات  }س{:

ا على سياساتها المس المتحدة األمريكية والدول األوروبية؟  اندة ردل

 إلسرائير.

 

بين النتائج المترتبة على توتر العالقات بين المعسكرين  }س{:

 ؟م1913الغربي والشرقي في حرب رمضان عام 

قيام الرئيس األمريكي نيكس ن ب ض  ق اته التقليدية والن وية في 

شتى أرجاء العالم على أهبة االستعداد، وه  ما لم يحدث منذ أزمة 

 الص اريخ الك بية.

 

 م؟1913بين دور األردن  في حرب رمضان عام  }س{:

أ. قامت األردن بأرسال الل اء )المدرع أربعين( إلى الجبهة الس رية 

 بعد تده ر الم قع العسكرش للجيش الس رش.

ب. عمر إلى جانب الق ات العراقية، وأجبر الل اء المدرع أربعين 

وشاغر الق ات ( كلم، 70الق ات اإلسرائيلية على التراج  لمسافة )

 اإلسرائيلية، ومنعها من الزحع باتجاه العاصمة الس رية دمشق.

 

 م.1919. غزو أفغانستان في عام 5

 فسر سبب اندالع األزمة األفغانية؟  }س{:

م في أعقاب القضاء على 7412بدأت األزمة األفغانية في عام  ❶

 النظام الملكي.

االشتراكيين على الحكم، وزيادة النف ذ الس فييتي في  استيالء  ❷

أفغانستان عن طريق إرسال الذبراء العسكريين، وتقديم الدعم 

االقتصادش، وتشجي  األحزاب السياسية المرتبطة باأليدي ل جية 

 االشتراكية.

قيام ث رة إسالمية ضد الحك مة األفغانية والنف ذ الشي عي  ❸

 .الس فيتي

م لمن  7414اد الس فييتي بغزو أفغانستان في عام ام االتحيق ❹

نجاح الث رة اإلسالمية التي كانت تطمح إلى أن تقضي على الشي عية 

 والنظام الحاكم الم الي لها في أفغانستان.
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دعم ال اليات المتحدة األمريكية للمقاومة األفغانية باألسلحة  ❺

الحديثة والمتط رة إضافة إلى دعمها من بريطانيا والصين وباكستان 

 وبعض الدول العربية.

تكبد االتحاد الس فيتي خسائر عسكرية كبيرة في الجن د  ❻

شباط من  71والمعدات، أجبرته على االنسحاب من أفغانستان في 

 م. 7424عام 

 

بين السياسة التي اتبعها االتحاد السوفيتي في أفغانستان حين }س{:

 م؟ 1919غزوها في عام 

إرسال الذبراء العسكريين، وتقديم الدعم االقتصادش، وتشجي  

األحزاب السياسية المرتبطة باأليدي ل جية االشتراكية. وقام االتحاد 

نجاح الث رة م لمن  7414الس فييتي بغزو أفغانستان في عام 

اإلسالمية التي كانت تطمح إلى أن تقضي على الشي عية والنظام 

 الحاكم الم الي لها في أفغانستان.

 

بريطانيا والصين بين موقف الواليات المتحدة األمريكية و}س{:

  م 1919غزو أفغانستان في عام في  وباكستان وبعض الدول العربية

اومة األفغانية باألسلحة الحديثة دعم ال اليات المتحدة األمريكية للمق

والمتط رة إضافة إلى دعمها من بريطانيا والصين وباكستان وبعض 

الدول العربية، فتكبد االتحاد الس فيتي خسائر عسكرية كبيرة في 

شباط  71الجن د والمعدات، أجبرته على االنسحاب من أفغانستان في 

 م.7424من عام 

 رابًعا : نهاية الحرب الباردة.

 وضح عوامل انهيار االتحاد السوفيتي؟ }س{:

وضح كيف أسهمت سياسة غورباتشوف في تفكك االتحاد  }س{:

 السوفيتي وانهيار المعسكر االشتراكي؟ 

ت لي الرئيس ميذائير غ رباتش ف زعامة االتحاد الس فيتي في ❶ 

 .م 7421عام 

فرض غ رباتش ف رؤية جديدة للعالقات بين الغرب والشرق،  ❷

ووقع سباق التسلح م  ال اليات المتحدة األمريكية، وإنهاء عالقة 

 العداء التي كانت بين القطبين، فذع الت تر في العالم 

اإلجراءات اإلصالحية الداخلية التي قام بها  غ رباتش ف   ❸

 .ن يعانيها االتحاد الس فيتي للذروج من األزمة االقتصادية التي كا

 

تراخي القبضة الس فيتية على أوروبا الشرقية، اندلعت ث رات  ❹

شعبية عدة مطالبة بالديمقراطية أطاحت باألنظمة االشتراكية في 

 .بدأت من ب لندا .أوروبا الشرقية

 

م الذش أدى إلى انهيار 7440م انهيار جدار برلين في عام ت مالحظة:

م أُعلن رسميلا انتهاء الحرب 7447تي، وبحل ل عام االتحاد الس في

 الباردة. 

 

 بين دور االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية في األزمات اآلتية؟ {:س

 

 

  

 

 

األزمة الكورية في عام  الدولة

 م.1951
األزمة الكوبية في عام 

 م.1992
تشرين من عام  –حرب أكتوبر 

 م.1913

 

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

إرسال ق اتها البحرية والج ية 

م 7410إلى ك ريا الجن بية عام 

، من أجر صد هج م ك ريا 

الشمالية، وتعزيز دفاعات 

ك ريا الجن بية، واحت اء الت س  

 الشي عي. 

فرض ال اليات المتحدة األمريكية 

لمن   حصارال بحريال على ك با

وص ل أش إمدادات عسكرية 

الن وية إضافية إليها. وض  الق ى 

االستراتيجية األمريكية على أهبة 

 االستعداد.

 

ساندت ال اليات المتحدة األمريكية 

 إسرائير وزودتها باألسلحة والمعدات 

دعم  االتحاد الس فيتي لك ريا  االتحاد السوفيتي

 الشمالية  إدى إلى تف قها.

قيام االتحاد الس فييتي في عام 

م بنصب ص اريذه الن وية 7418

 ك بافي 

قيام االتحاد الس فيتي بدعم الق ات 

 المصرية والس رية
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حركة عدم االنحياز                  الفصل الثالث                        

 

يقصد به ال ق ف على الحياد  ": الحياد اإليجابيعدم االنحياز"  -◙

في الصراع بين الكتلتين اللتين يتزعمها االتحاد الس فييتي وال اليات 

 المتحدة . 

تتذذه الدول لالبتعاد عن المشاركة في صراع  أو موقف سياسي

المعسكرين م  عدم االمتناع عن التعاون معهما في المجاالت 

 المذتلفة.

 

. أواًل:  نشاة كتلة عدم االنحياز

: يعد المؤتمر التأسيسي لحركة  م1955مؤتمر باندونغ عام  -◙

م ، بهدف تحديد 7411عدم االنحياز ، ُعقد في إندونسيا في عام 

م قع كر من الدول اآلسي ية واألفريقية تجاه العالم الحديث ، 

 في قضية السالم والتعاون الدولي.وإسهام كر منها 

 

( دولة آسي ية 81شارك في مؤتمر باندونغ ) مالحظة هامة :

 %( من سكان العالم.11وأفريقية، وضم ممثلين عن )

 

الذين تزعموا سياسة الحياد أذكر أبرز زعماء العالم  }س{: 

 اإليجابي؟

رئيس ال زراء الهندش ج اهر الل نهرو، والرئيس األندونيسي  

أحمد س كارن ، والرئيس الي غسالفي ج زيع تيت ، والرئيس 

 المصرش جمال عبدالناصر، والزعيم الصيني ش ان الش.

 

مؤتمر باندونغ عام أذكر أهم القرارات التي صدرت عن   }س{:

 ؟م1955

 تأكيد التضامن األفريقي األسي ش.  ❶

 شجب االستعمار والعنصرية والدع ة إلى المساواة بين البشر.  ❷

 دعم حق ق الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل.  ❸

تأكيد انتهاج سياسة مستقلة، وعدم التحالع م  أش من  ❹

 المعسكرين الشرقي أو الغربي.

 

بين أهمية مؤتمر بريوني لدول عدم االنحياز في يوغسالفيا  }س{:

 م؟1959عام 

نضال  ودعمالتسلح،  ووقففيه بحظر التجارب الن وية، طالبوا 

 الشعبين الجزائرش والفلسطيني. 

 

 م؟1991بين أهمية مؤتمر القاهرة  لدول عدم االنحياز عام  }س{:

 تحددت عن طريقه معايير العض ية في حركة عدم االنحياز.

 

 

 
 

 م  لدول عدم االنحياز 1913بين أهمية مؤتمر الجزائر في عام  س{:

 طالب إسرائير باالنسحاب الف رش من األراضي المحتلة. ❶

 مساندة الشعب الفلسطيني في استعادة حق قه المشروعة. ❷

ال اليات المتحدة األمريكية بالت قع عن تقديم الدعم طالب  ❸

 ي.إلسرائير في عدوانها على الشعب الفلسطين

منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة العض  الكامر بعد أن كانت  ❹

 بصفة عض  مراقب. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثانيًا:  مبادئ حركة االنحياز وأهدافها.

بلغراد في ي غسالفيا في عام تجسدت مبادئ الحركة في مؤتمر 

م حيث أكد أن الدولة التي تتب  سياسة عدم االنحياز يجب أن 7417

 تلتزم بالمبادئ الذمسة.

 

  مبادئ حركة عدم االنحياز؟ أذكر }س{:

انتهاج سياسة مستقلة على أساس التعاون م  الدول ذات األنظمة ❶ 

 السياسية واالجتماعية المذتلفة. 

مساندة الشع ب المستعمرة التي تناضر من أجر التحرر ❷ 

 واالستقالل. 

عدم االنضمام لألحالف العسكرية الناشئة عن الصراع بين الدول  ❸

 الكبرى.

أال تك ن أش من دول الحركة طرفلا في اتفاقية ثنائية م  دول  ❹

 كبرى. 

 عدم إقامة ق اعد عسكرية أجنبية على أراضيها بإرادتها. ❺

 

إلى  عدم االنحيازأذكر األهداف الرئيسة التي سعت حركة  }س{:

 تحقيقها؟ 

تس ية الذالفات الدولية بالطرائق الدبل ماسية، وتذفيع حدة  ❶

 الت تر الدولي. 

 تنمية المصالح المتبادلة والتعاون االقتصادش بين الدول األعضاء.  ❷

 مساندة الشع ب المستعمرة لنير استقاللها.  ❸

 

 حديات التي تواجه حركة عدم االنحياز.ثالثًا: الت

 ما التحديات التي تواجه حركة عدم االنحياز؟  }س{:

تحدش التنمية االقتصادية واالجتماعية، وم اجهة األخطار المتمثلة  ❶

بـ )الفقر، واألمية، والبطالة، والتده ر البيئي، واإلرهاب، وتدني 

 مست ى المعيشة، والمذدرات. 

القدرة على تدعيم العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ❷

 والتجارية بين الدول النامية وتق يتها. 

مجابهة الصراعات الداخلية واإلقليمية المتصاعدة، وتحديات  ❸

 الديمقراطية وحق ق اإلنسان. 

القدرة على تثبيت الذات في نر وج د التكتالت السياسية  ❹

 ة. واالقتصادية الدولي
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 رابًعا: دور األردن في حركة عدم االنحياز.

 وضح موقف األردن من حركة عدم االنحياز؟}س{: 

حرص األردن على حض ر مؤتمرات قمة دول عدم االنحياز  ❶

 ودعم القرارات التي تتذذ لصالح الحركة والعالم.

وأكد باستمرار ضرورة االلتزام بمبادئ الحركة، والسعي إليجاد  ❷

 الحل ل لم اجهة العقبات التي ت اجهها.

دور بارز في  -رحمه هللا –وكان لجاللة الملك الحسين بن طالل  ❸

دعم الحركة منذ تأسيسها، واستمر جاللة الملك عبدهللا الثاني في 

 السير على النهج نفسه. 

 

لة الملك عبد هلل الثاني وضح السياسة التي من كلمة جال}س{: 

 111ينتهجها األردن تجاه المجتمع الدولي؟ النص ص 

سياسة األردن ستبقى مستندة على التعاون م  المجتم  الدولي  ❶

 على أسس من االحترام المتبادل وعدم التدخر في شؤون اآلخرين.

جمي  شع ب دعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسالم ل❷ 

 األرض.

 

بين رؤية جاللة الملك لحل المشكالت التي تواجه حركة عدم }س{: 

 111االنحياز؟ النص ص 

العمر الجماعي والتعاون والتنسيق والعمر المشترك م  شركائنا في 

 األسرة الدولية.
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