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الوحدة األولى
الفصل األول:

الواقع المعاصر للوطن العربي
الواقع السياسي المعاصر للوطن العربي

ما نتائج تعرض البالد العربية لالستعمار األوروبي منذ القرن التاسع عشر ؟
 -١خضوع معظم أجزائه لسيطرة
أربع دول أوروبية ھي :بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا
 -٢وتجزئة الدول العربية
 -٣وبروز مفھوم الدولة القطرية.
وضح كيف سعت بريطانيا وفرنسا إلبقاء المنطقة العربية تحت سيطرتھم ؟
بريطانيا  -:باالتفاقيات التي عقدتھا مع بعض الدول العربية
فرنسا  -:انتھجت سياسة ثقافية ھدفت :
إلى نشر اللغة والثقافة الفرنسية واستھداف اللغة العربية والتعليم .
وضح كان تأثير االستعمار على أقطار المشرق العربي أقل وطأة من المغرب العربي ؟
 -١بسبب قصر االستعمار  -٢وعمق الثقافة والھوية العربية اإلسالمية.
بين اساليب الھيمنة واالختراق التي تعرض لھا الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية ؟
 -١إنشاء الكيان الصھيوني في فلسطين .
 -٢لجوء االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة إلى أساليب متنوعة لفرض ھيمنتھما
 -٣وكانت سياسة الواليات المتحدة
أ( منع انتشار النفوذ السوفييتي .ب( السيطرة على نفط المشرق العربي.
عدد المراحل الثالثة لالستقالل الوطني للدول العربية ؟
المرحلة األولى :مصر  ١٩٢٢والعراق  ١٩٣٢وھما أول من حصل على استقالل اسمي
المرحلة الثانية :عدد أھم ما شھدته المرحلة الثانية من مراحل استقالل البالد العربية ؟
 -١تراجعا للقوى االستعمارية التقليدية ) بريطانيا وفرنسا (:
 -٢وبروز الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي بوصفھا قوى عظمى.
 -٣إنھاء االنتداب الفرنسي على سورية ولبنان واالنتداب البريطاني على األردن  ١٩٤٦م
 -٤وانھاء الحماية الفرنسية على تونس والمغرب في عام  ١٩٥٦م .
المرحلة الثالثة:

 -١عام  ١٩٦١م استقالل الكويت
 ١٩٧١ - ٢حصلت ) قطر والبحرين واالمارات ( على االستقالل
 -٣عام  ١٩٦٢م حصلت الجزائر على استقاللھا

وجزء
الدولة القطرية  :الدول العربية التي ظھرت بعد حقبة االستعمار ُجزء المغرب العربي منذ القرن التاسع عشر ُ
المشرق العربي بعد الحرب العالمية األولى ) باتفاقية سايكس بيكو ومؤتمر سان ريمو ( ولھا حدود سياسية
مصطنعة .
بين أشكال أنظمة الحكم في الوطن العربي  :األنظمة الملكية \ األنظمة الجمھورية
ما الشكل الوراثي لألنظمة الملكية في الوطن العربي ؟
أ( وراثة مغلقة  -:أي محددة في خط معين مثل  -:البحرين واألردن والمغرب
حيث ينتقل الحكم من األب إلى األبن األكبر .وفي السعودية ينتقل الحكم في خط األخوة .
ب( وراثة مفتوحة :
والسالم الصباح
كالكويت حيث ينتقل الحكم على نحو تناوبي بين فرعي أسرة آل الصباح األحمد

١

كانت معظم الدول العربية ملكية ،وتحول بعضھا للنظام الجمھوري الرئاسي.
األنظمة الجمھورية:
واالنقالبات العسكرية.
بفعل الثورات
أعط أمثلة على أنظمة عربية تحولت من أنظمة ملكية إلى أنظمه جمھورية ؟
 -١مصر
بسبب الثورة المصرية ١٩٥٢م
عام ١٩٥٣
بعد استقالل
 -٢السودان عام ١٩٥٦
ليبيا حكتھا األسرة السنوسية ) محمد ادريس السنوسي (
عام ١٩٦٩م
ج -ليبيا
أول حاكم بعد االستقالل أطاح بھا عدد من الضباط الليبيين
انتھت الملكية بعد قيام ثورة  ١٤تموز من عام ١٩٥٨م
د -العراق عام ١٩٥٨
قاد عبد السالل ثورة ضد االمام البدر نقلت اليمن إلى الحكم الجمھوري.
ھـ  -اليمن
ما نتائج اختالف انظمة الحكم في الوطن العربي :
 -١أدى إلى اختالف المؤسسات التشريعية والتنفيذية  -٢تباين األنظمة االقتصادية واالجتماعية:
عرف النظام االقتصادي المختلط ؟ يجمع بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي.
الفصل الرابع:

الواقع االجتماعي والثقافي والتربوي للوطن العربي

ما أبرز السمات العامة للمجتمع العربي ؟
 -١أنه مجتمع تجاري زراعي
 -٣وھو في طور النمو الصناعي

 -٢تنظيمه االجتماعي حول العائلة والعشيرة.
-٤المجتمع العربي متجانس في ھويته الثقافية .

فسر  -:الشعب العربي في مجمله شعب فتي ؟ بسبب ارتفاع نسبة من ھم دون الخامسة عشرة من العمر
ھي السمات التي تتفرد بھا الشخصية العربية وتجعلھا متميزة
عرف الھوية الثقافية العربية ؟
وھي العامل الذي يحدد السلوك ،ونوع القرارات واألفعال والعنصر الذي يسمح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع .
عدد مكونات الھوية الثقافية العربية االسالمية ؟
فسر  :تعد اللغة العربية من أھم مكونات الھوية الثقافية ؟
 -٢من الركائز للوجود العربي.
 -١المكون األساس في الھوية الثقافية العربية .
 -٤وھي لغة ثرية في محتواھا ومفرداتھا
-٣وھي لغة القرآن الكريم .
إضافة إلى وجود لغات أخرى كاللغة الكردية ،واللغة األمازيغية.
ما أھمية الدين في الھوية العربية االسالمية ؟
 - ١تستمد مقوماتھا من الدين االسالمي.
 -٣التسامح الديني مع المسيحية ،واليھودية
 -٢التوحيد يمثل ھوية األمة الثقافية .
فسر  :تعرضت الھوية الثقافية العربية اإلسالمية لتحديات كبيرة ؟
 -١بسبب عدم مواكبتھا لتطورات العصر والتفاعل مع الثقافات األخرى.
 -٢وعدم االستفادة من الثورة المعلوماتية .
فسر  :يمثل التاريخ المشترك أحد المقومات األساسية لھوية األمة ؟
 -٢وھي ثقافة تجمع علوم الدين وعلوم الدنيا.
 -١ھو الذي يميز الجماعات البشرية
 -٣أقامت قاعدتھا الفكرية والعلمية على األصالة  -٤وھي ثقافة إنسانية توازنت فيھا القيم الروحية والمادية.
عدد أبرز التحديات التي تواجه الثقافة العربية ؟
 -١التبعية الثقافية
 -٢ضعف التكيف اإليجابي مع المتغيرات بسبب عدم تشجيع اإلبداع
 -٤تفشي األمية
 -٣انعاكس التجزئة السياسية على الواقع الثقافي
 -٥اختراق ثقافة األمة عن طريق الغزو الثقافي
اللغة \ الدين \ التاريخ المشترك

٢

عرف الغزو الثقافي :
أذكر وسائل الغزو الثقافي ؟
 -١التعليم
 -٤ووسائل التواصل

اختراق ثقافة األمة وتذويب ھويتھا بالتأثير في اللغة والسلوك
واألخالقيات ونمط المعيشة والتقليد األعمى .
 -٢والصحافة
 -٥واالتصال االجتماعي الحديثة.

 -٣واألفالم السينمائية والتلفازية

وضح االتجاھات التي ظھرت في الثقافة العربية بوصفھا رد فعل على التبعية الثقافية ؟
يدعو الى التمسك بالماضي الثقافي والتراثي
 -١االتجاه التقليدي:
 -٢االتجاه الحداثي :ويدعو إلى إحالل الثقافة الغربية
 -٣االتجاه التوفيقي :ويدعو الى المواءمة بين االتجاھين األول والثاني.
وضح االمور التي تجسدت بھا التبعية الثقافية ؟
إحالل قيم وعادات محل القيم والعادات العربية واالسالمية:
كالمباھاة ،والتقليد األعمى  ،وتشويه التاريخ العربي اإلسالمي،

والعمل على اضعاف اللغة العربية .

وضح دور التربية والتعليم في الحفاظ على الھوية الثقافية العربية االسالمية؟
 -٢وتأكيد الثوابت القومية وتحصينھا ضد محاوالت السيطرة والھيمنة.
 -١تعزيز الھوية الثقافية
 -٣التفاعل اإليجابي مع معطيات الثقافات األخرى
تعني الفھم الصحيح للتراث ،وعدم االكتفاء بحفظه،وربط العلم بالعمل والحياة.
 -٤األصالة
عرف نظارة المعارف  :ھو جھاز رسمي في الحكومة يھتم بشؤون التعليم كان في مصر في القرن التاسع عشر
عدد أبرز المشكالت و التحديات التي تواجه التعليم العام في الوطن العربي؟
 -١عدم مواكبة مناھج التعليم لتطورات العصر والتقدم .
 -٢عدم توافر البيئة المدرسية .
 - ٣محدودية الميزانيات العامة المخصصة للتعليم
 -٤ضعف القدرة على جذب الكفاءات العالية للتعليم.
 -٥ظاھرة التسرب من المدارس
 -٦األمية .
وضع االمية في الوطن العربي ؟
 -١أعلى من المتوسط الدولي.
 - ٢وجود نحو ) (٩٠مليون أمي من سكان الوطن العربي ) (%٣٠من البالغين.
نسبة األمية في األردن  % ٦قطر  % ٢موريتانيا . % ٤٨
عدد نتائج المركزية الشديدة في اإلدراة على التعليم ؟
 -١تؤثر سلبيا في العملية التعليمية  -٢ .ويحد من حرية المبادرة ،والتفكير ،واستنباط الحلول للمشكالت
) حدد ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر عن الجامعة العربية عام ١٩٦٤م ھدف التربية والتعليم (
 -٢مخلص للوطن العربي .
 -١تنشئة جيل عربي مؤمن با} .
 -٤ويدرك رسالته القومية واإلنسانية .
 -٣يثق بنفسه وبأمته .
ما نتائج و آثار ظاھرة التسرب من المدارس وال سيما قبل إنھاء التعليم اإللزامي ؟
 -٢وإضعاف البنية االقتصادية واإلنتاجية .
 -١زيادة معدالت األمية والجھل والبطالة .
 -٣وتسبب في ظوھر خطيرة أ -كعمل األطفال واستغاللھم ب -وظاھرة الزواج المبكر .
٣

تتبع تطور قطاع التعليم العالي في الوطن العربي ؟
 -١ويعد جامع الزيتونة في تونس الذي بني في عام ٧٣٢م بمثابة أول جامعة إسالمية ،وأول جامعة في العالم .
 -٢ويعد الجامع األزھر في مصر من أھم المساجد في العالم اإلسالمي وقد ُبنى في عام ٩٧٠م بأمر
من الخليفة المعز لدين ﷲ الفاطمي .
 -٤حافظ على وحدة الفكر واللغة والثقافة العربية.
 -٥وعندما انتھت حروب التحريركان التعليم أول االستراتيجيات
فسر  -:تعد الجامعات العربية بصفة عامة جامعات ناشئة .
 -١حوالي ) (%٨٠منھا ال يزيد عمرھا على) (٤٠عاما.
 -٢وتتركز الجامعات العربية غالبا ً في المدن الكبيرة باستثناء بعض البالد العربية :
مثل مصر وليبيا والمغرب واألردن والجزائر.
جامعات عامة وشاملة مثل جامعة القاھرة ،وجامعة دمشق،والجامعة األردنية
 -٣وتختلف الجامعات العربية
جامعات متخصصة مثل جامعة الفاتح للعلوم الطبية بطرابلس ليبيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
بين االنجازات التي حققھا التعليم العالي في الوطن العربي ؟
 -١حقق إنجازات وأسھم في بناء الدولة الحديثة  -٢ .أنشئت الجامعات والمعاھد
 -٤فتوسعت آفاق المواطن العربي
 -٣وأسھم في إعداد المواطن
فسر  :مواجھة التعليم العالي أزمات مالية واقتصادية باستمرار في الوطن العربي ؟
 - ١بسبب تزايد الحاجة للموارد المالية لإلنفاق على مؤسسات التعليم.
 -٢وتمويل الزيادة بعدد الجامعات
 -٣وتقلص ما تخصصه البالد العربية للتعليم العالي في ميزانياتھا السنوية.
عدد أبرز المشكالت والتحديات التي تواجه تطور التعليم العالي في الوطن العربي ؟
 -٢تدني نوعية الخريجين
 -١غلبة طابع النقل واالستعارة من النماذج األجنبية
ً
 -٤يواجه طلبا اجتماعيا متزايدا على مؤسساته .
 -٣وجود فائض من خريجي بعض التخصصات
 -٦مواجھته أزمات مالية باستمرار .
 -٥انتشار مؤسسات التعليم العالي في العواصم والمدن
فسر  - :يواجه التعليم العالي في المجتمع العربي طلبا ً اجتماعيا متزايدا ؟
 -١بسبب النمو السكان السريع
 -٢واعتبار الدراسة في الجامعة قيمة اجتماعية
ما نتائج انتشار مؤسسات التعليم العالي في العواصم والمدن الكبرى؟
 -١أضعف في تنمية الريف
 -٢وساعد على الھجرة من الريف إلى المدن
 -٣وقلل من تكافؤ الفرص.
عرف البحث العلمي ؟
ھو الدراسة العميقة لمشكلة من المشكالت التي تواجه المجتمع في العلوم الطبيعية ،أو العلوم االنسانية
و البحث العلمي ھو الوسيلة لتحقيق نھضتھا وتقدمھا.
عدد المشكالت والعقبات التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي ؟
 -١عدم مواكبة لمتطلبات التنمية الشاملة.
 -٢ضعف التفاعل بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي
 -٣وضعف الحوافز المقدمة للعلماء والباحثين .
 -٤وعدم تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية.
٤

الوحدة الثانية

القضية الفلسطينية

فسر  :فلسطين تتمتع بموقع استراتيجي مھم؟
 -١تتوسط الوطن العربي  -٢حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأفريقيا -٣ .وتعاقبت على أرضھا الحضارات
تعرضت فلسطين إلى غزوات عدة أذكرھا ؟
األشورية والبابلية والفارسية واليونانية والرومانية ثم الفتح العربي االسالمي ثم غزو الفرنجة والمغول
عدد قرارات المؤتمر الصھيوني األول في مدينة بال بسويسرا في عام ١٨٩٧م ؟
 -١اقامة وطن قومي لليھود في فلسطين عن طريق الوسائل واإلجراءات اآلتية :
ب( كسب تأييد دول العالم ج( تنظيم اليھود
أ( تشجيع الھجرة اليھودية
 -٢تشكيل المنظمة الصھيونية العالمية)بزعامة ھرتزل( .
 -٣إنشاء الوكالة اليھودية إلسكان المھاجرين اليھود في فلسطين ،وجمع األموال لشراء األراضي في فلسطين.
 -٤تنمية الحس والوعي القومي عند اليھود
مؤتمر بال  -:ھو المؤتمر الصھيوني األول في مدينة بال  ١٨٩٧من أجل إقامة وطن قومي لليھود في فلسطين .
ھي حركة سياسية عنصرية استيطانية ھدفت إلى إنشاء وطن قومي لليھود
الحركة الصھيونية :
في فلسطين استنادا إلى مزاعم تاريخية وسميت بذلك نسبة إلى تل صھيون
بين كيف حرص ھرتزل على تحقيق المشروع الصھيوني ؟
 -٢تشيجع الدول الكبرى على تبني ھذا المشروع .
 -١باالتصاالت الدبلوماسية .
 -٣وحاول اقناع الدولة العثمانية بھجرة ليھود إلى فلسطين إال أن طلبه قوبل بالرفض
 -٤للتحالف مع القوى االستعمارية
اتفاقية سايكس بيكو  :ھي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا عام  ١٩١٦من بنودھا وضع فلسطين تحت إشراف
دولي .
سايكس :سياسي ودبلوماسي بريطاني ،كان متخصصا بشؤون الشرق األوسط
بيكو :سياسي دبلوماسي عن الجانب الفرنسي بعد الحرب العالمية األولى
عام  ١٩١٧ينص على انشاء وطن قومي لليھود في فلسطين
وعد بلفور :
فسر  -:خسارة الشريف الحسين بن على عرشه وتم نفيه ؟
 -١بسبب تنصل بريطانيا وفرنسا من وعودھا للعرب .
 -٣وقد فضل على التفريط بفلسطين .
 -٢اصر على عروبة فلسطين
عدد مھام البعثة الصھيونية التي أرسلتھا بريطانيا إلى فلسطين عام  ١٩١٧؟
 -١فتح مكتب للبعثة الصھيونية في فلسطين
 -٢االتصال باألقلية اليھودية في فلسطين إلقامة الوطن القومي اليھودي.
 -٣محاولة السيطرة على بعض الممتلكات االسالمية المحيطة بالممر إلى حائط البراق.
 -٤عقد مؤتمر صھيوني في مدينة يافا في عام  . ١٩١٨قراراته
أ -تأكيد إنشاء وطن قومي لليھود في فلسطين .ب-إطالق كلمة إسرائيل على فلسطين.
علل  :قام زعماء فلسطين بتشكيل الجمعية االسالمية المسيحية الفلسطينية في القدس ؟
 -٢والتصدي للمشاريع الصھيونية
 -١لتوحيد الصف الوطني .
 -٣و دعت إلى عقد المؤتمر العربي الفلسطيني األول في عام ١٩١٩م .
الذي أكدوا فيه أن فلسطين وشرق األردن جزء ال يتجزأ من سوريا الكبرى.
٥

ھو من مبادئ الرئيس االمريكي ويلسون في حق الشعوب في تقرير مصيرھا .
مبدأ ويلسون -:
لجنة كينغ -كراين  :ھي لجنة الى بالد الشام والعراق في عام  ١٩١٩م للنظر في مطالب أھالي البالد
بناء على مبادئ الرئيس ويلسون في حق الشعوب في تقرير مصيرھا.
ما ھي مطالب العرب في العراق وبالد الشام للجنة كينج كراين ؟
 -٢ورفض االنتداب البريطاني والفرنسي عليھا،
 -١المطالبة باستقالل سوريا الكبرى .
 -٤ورفض وعد بلفور .
 -٣ورفض اتفاقية سايكس – بيكو
ما مطالب ممثلي أھالي شرق األردن من لجنة كينج كراين ؟
 -٢رفض االنداب البريطاني والفرنسي
 -١استقالل البالد العربية المحررة وعدم التجزئة
 -٣رفض اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور  -٤رفض كل اتفاقية من شأنھا تفسيم البالد وإقامة وطن لليھود فيھا
مؤتمر سان ريمو -:
نصت على-:

عام ١٩٢٠م عقدته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لتطبيق بنود اتفاقية سايكس بيكو
 - ١وضع األردن والعراق وفلسطين تحت االنتداب البريطاني
 -٢وسورية ولبنان تحت االنتداب.الفرنسي
 -٣أن تلتزم الدولة المنتدبة على فلسطين بتنفيذ وعد بلفور

بين الجيش الفرنسي والجيش العربي و دخل الجيش الفرنسي
عرف معركة ميسلون :
إلى دمشق بعد انتصاره عام ١٩٢٠م و استشھد فيھا القائد يوسف العظمة.
ما االجراءات التي قامت بھا بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور؟
ً
 -٢وتعيين صموئيل اليھودي مندوبا في فلسطين.
 -١تحويل االدارة إلى إدارة مدنية .
الفصل الثاني :

المقاومة الوطنية الفلسطينية وتطورھا

بين مظاھر النضال السياسي الذي قام به الشعب الفلسطيني ضد الھجرة اليھودية واالنتداب البريطاني؟
 -١المقاومة السليمة للمشروع الصھيوني .
 -٢ومحاولة إقناع بريطانيا بالرجوع عن وعد بلفور.
 -٣المظاھرات الشعبية والمھرجانات الوطنية واإلضرابات العامة والحمالت اإلعالمية
 -٤وإرسال برقيات االحتجاج للمحافل الدولية
والحزب العربي الفلسطيني .
 -٥وأسست األحزاب السياسية حزب االستقالل
فسر  -:قيام الشعب الفلسطيني بعدد من الثورات المسلحة ؟
 -١تزايد أعداد المھاجرين اليھود  -٢ .وانتقال األراضي الفلسطينية الى المستوطنين
 -٣وتواطؤ سلطات االنتداب البريطاني .
عدد أبرز الثورات المسلحة التي قام بھا الشعب الفلسطيني ؟
 -٢ثورة البراق في عام  ١٩٢٦م
 -١ثورة يافا في عام ١٩٢١م
 -٤الثورة الفلسطينية الكبرى في عام ١٩٣٦م:
 -٣ثورة الشيخ عز الدين القسام في عام ١٩٣٥م
ما أسباب ثورة يافا ؟ مھاجمة اليھود أحياء العرب في يافا واتسع نطاق المواجھات ليشمل شمال فلسطين.
عرف ثورة البراق في عام  ١٩٢٩م
ادعاء الصھاينة بأن حائط البراق من االماكن المقدسة عند اليھود وأسموه حائط المبكى
بسبب
األمر الذي دفع الفلسطينيين إلى رفض ھذا االدعاء وشملت الثورة معظم المدن الفلسطينية
ثورة الشيخ عز الدين القسام في عام ١٩٣٥م ؟
 -٢والھجرات اليھودية إلى االراضي الفلسطينية
بسبب  -١ -:استمرار االعتداءات.
النتيجة  -:استشھاد الشيخ عز الدين القسام وعدد من المناضلين
٦

عز الدين القسام  -:قائد سوري تزعم في فلسطين حركة النضال ضد االنتداب البريطاني
والھجرة اليھودية وأصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية استشھد عام . ١٩٣٥
ما أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى في عام ١٩٣٦م .
 -٢وازدياد الھجرة اليھودية الى فلسطين .
 -١استشھاد الشيخ عز الدين القسام .
 -٣تشكلت لجان قومية دعت على االضراب العام منھا اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج امين الحسيني
بعد توقف االضراب بعد الثورة الفلسطينية الكبرى وصلت لجنة تحقيق
عرف لجنة بيل الملكية ؟
برئاسة اللورد بيل عام  ١٩٣٦لدراسة أسباب الثورة  .نتائج لجنة بيل الملكية -:
 -٢وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويھودية .
 -١وجوب إنھا االنتداب على فلسطين
موقف العرب من لجنة بيل الملكية ؟ رفضوا قرار التقسيم إلن فيه ھدرا لحقوقھم الوطنية .
مؤتمر بلودان :
قرروا فيه أن فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي ورفضوا تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يھودية فيھا
عرف الكتاب األبيض ؟

وفي عام  ١٩٣٩أصدرته بريطانيا الذي تضمن الموافقة على ھجرة أعداد كبيرة
من اليھود الى فلسطين خالل السنوات الخمس القادمة ،وايقاف الھجرة بعد ذلك .

عدد بنود الكتاب األبيض ؟
 - ١الموافقة على ھجرة أعداد من اليھود الى فلسطين خالل  ٥سنوات وايقاف الھجرة بعد ذلك .
 -٢وتعھدت بريطانيا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة خالل عشر سنوات.
 -٣ووقف انتقال االراضي لليھود .
رفضوا الكتاب األبيض ،وعدوه نصرا للعرب.
ما موقف اليھود من الكتاب األبيض ؟
الحروب العربية االسرائيلية :
ما أسباب حرب عام  ١٩٤٨؟

 -١انتھاء االنتداب البريطاني على فلسطين.
 -٢أعلنت الوكالة اليھودية قيام الكيان الصھيوني في اليوم نفسه.
 -٣العصابات الصھيونية احتلت المدن الكبرى
 -٤وتصاعدت المقاومة العربية
ً
 -٥أعلنت الدول العربية التدخل عسكريا في فلسطين .

فسر  :بداية حرب عام  ١٩٤٨حققت القوات العربية انتصارات إال ان الموقف تحول لصالح اليھود ؟
بسبب تدخل مجلس األمن الدولي أدى إلى إعالن الھدنة بين الطرفين ووقف القتال.
ما نتائج حرب عام  ١٩٤٨م ؟
 -١أظھرت ضعف التنسيق بين القوات العربية
 -٣قامت الدول الغربية بدعم اليھود
 -٥ونزح قرابة مليون فلسطيني .
حرب في عام ١٩٦٧م ؟

بسبب

عدد نتائج حرب عام  ١٩٦٧؟

 - ٢ضعف التسليح للجيوش العربية.
 -٤فقد العرب جزءا كبيرا من أرض فلسطين .

شنت اسرائيل ھجوما مباغتا على مصر وسورية واالردن
 -١احتالل الكيان الصھيوني الجزاء من الدول العربية.
 -٢و احتل الضفة الغربية وغزة ،وسيناء و الجوالن

معركة الكرامة عام  ١٩٦٨؟ شنت اسرائيل ھجوما واسعا على االردن في  ٢١آذار من عام ١٩٦٨م .

٧

ما نتائج معركة الكرامة -:
األرواح والمعدات :
ھزمت القوات االردنية إسرائيل وتكبدت إسرائيل بھذه الحرب خسائر كبيرة في
 -٢واستبساله في الدفاع عن ارضه.
 -١بسبب الروح المعنوية العالية للجندي االردني
سبب حرب رمضان )تشرين( في عام ١٩٧٣م؟
 -١بسبب نتائج حرب عام ١٩٦٧م
 -٢اتفقت مصر وسوريا إعالن الحرب على اسرائيل الستعادة االراضي العربية المحتلة .
ما نتائج حرب رمضان عام  ١٩٧٣؟

 -١حقق العرب فيھا انجازات عسكرية مثل تدمير خط بارليف.
 -٢إال أن الحرب توقفت بقرار من مجلس األمن رقم). (٣٣٨

بين ما تضمنه قرار مجلس األمن  ٣٣٨؟
 -٢تطبيق قرار مجلس األمن رقم ٢٤٢
 -١وقف حرب رمضان عام . ١٩٧٣
 -٣واالعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني :
منھا حق العودة إلى أرضه ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس.
فسر غزو إسرائيل جنوب لبنان عام  ١٩٨٢؟

للقضاء على المقاومة الفلسطينية .

فسر  -:انعقد مؤتمر القمة العربي األول في القاھرة في عام ١٩٦٤م ؟
 -١لتوحيد الجھود الفلسطينية في مقاومة االحتالل االسرائيلي  -٢وابراز كيان موحد للفلسطينين
عدد بنود الميثاق الوطني الفلسطيني  ١٩٦٤؟
 -١أكد الكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين

 -٢وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني.
 -٣وانتخب أحمد الشقيري أول رئيس للمنظمة.

فسر  -:اتخذت المقاومة الفلسطينية منذ عام ١٩٨٧م صورا جديدة من صور النضال؟
 -١عدم جدية المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية .
 -٣واقامة دولته المستقلة
 -٢واعطاء الشعب الفلسطيني حقه.
ما أسباب االنتفاضة الفلسطينية األولى)انتفاضة الحجارة( في عام  ١٩٨٧م ؟
 -٢وممارسة سياسة االعتقال والسجن
 -١بسبب سياسة اسرائيل في انتزاع االراضي
 -٤وتردي االوضاع الصحية واالقتصادية
 -٣اغالق المدارس والجامعات .
ما سبب االنتفاضة الفلسطينية الثانية)انتفاضة االقصى( في عام ٢٠٠٠م ؟
بسبب قيام رئيس وزراء اسرائيل انذاك ارئيل شارون بدخول ساحة الحرم القدسي الشريف.
فسر  -:انسحاب اسرائيل من قطاع غزة في عام ٢٠٠٥م ؟
 -٢والتكاليف الباھظة المترتبة على االحتالل االسرائيلي
 -١بسب شدة المقاومة الفلسطينية.
 -٣فرضت اسرائيل حصارا اقتصاديا شامال على القطاع
عدد األمور التي أشتمل عليه حصار إسرائيل لقطاع غزة ؟
 -١لمنع دخول المحروقات والسلع  -٢ .وقطع الكھرباء  -٣.ومنع الصيد  -٤.وغلق المعابر بين القطاع واسرائيل
فسر تكررت اإلعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة في اإلعوام  ٢٠١٢و  ٢٠١٤؟
 -٢ولحماية اسرائيل من صواريخ المقاومة
 -١للقضاء على المقاومة الفلسطينية .
فسر -:قضية األسرى في السجون اإلسرائيلي من أكثر القضايا االنسانية والسياسية ؟إعالن اإلضراب بسبب
 -٢اعتقال االطفال النساء .
 -١تعرض اكثر من ثلث الشعب الفلسطيني لألسر
 -٤ومارست اسرائيل اھماالً طبيا ً متعمداً للجرحى والمرضى
 -٣ومورس بحقھم شتى اساليب التعذيب
٨

األھمية التاريخية والدينية لمدينة القدس

الفصل الثالث

عدد األقوام الذين سكنوا القدس عبر العصور التاريخية؟
 -١العرب الكنعانيين  -٢واليونان  -٣والرومان  -٤والبيزنطيين  -٥.والعرب المسلمين.
من ھم الذين بنوا مدينة القدس ؟

اليبوسيون إحدى القبائل الكنعانية

عدد األسماء التي عرفت بھا مدينة القدس ؟

 -١أور سالم  -٢ويبوس  -٣وايلياء  -٤وبيت المقدس.

عدد الغزاة الذين ھاجموا القدس ؟

العبرانيين \ والفرس \ واليونان \ والرومان.

أھمية مدينة القدس ؟ أرض الديانات السماوية \ إليھا اإلسراء ومنھا المعراج للرسول صلى ﷲ عليه وسلم
عدد أبرز المعالم الدينية والتاريخية االسالمية في مدنية القدس ؟
 -١المسجد االقصى المبارك  -٢مسجد قبة الصخرة  -٣سور بلدة القدس القديمة  -٤قلعة القدس
 – ٩التكايا  -١٠المدارس
 -٨المكتبات
 -٦الخوانق  -٧األسبلة
 -٥الزوايا الصوفية
المسجد االقصى المبارك  :يقع المسجد االقصى المبارك على التلة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة
وله سور على شكل مستطيل مساحته قرابة) (١٤٤دونما ً ھي مساحة الحرم القدسي .
بين األھمية الدينية للمسجد األقصى ؟
 -١ھو قبلة المسلمين األولى  -٢وثالث الحرمين الشريفين  -٣ومسرى الرسول صلى ﷲ عليه وسلم
 -٤أعيد بناؤه في عھد الوليد بن عبد الملك.
 -٤من أقدم األماكن الدينية
عرف مسجد قبة الصخرة:

شيد في عھد عبد الملك بن مروان تخليداً للصخرة التي عرج
منھا الرسول محمد صلى ﷲ عليه وسلم الى السماوات .

ما أھمية مسجد قبة الصخرة ؟
 -١أقدم أثر إسالمي في العمارة العربية االسالمية -٢ .تميز بروعة فن الھندسة المعمارية االسالمية.
سور بلدة القدس القديمة :وھو سور اثري بني حول بلدة القدس القديمة للحماية وأول
من بناه العرب الكنعانيون ويبلغ طوله قرابة ) (٤٢٠٠متر ،وارتفاعه بين ١١م ٣٠ -م
ما أبواب مدينة القدس القديمة ؟ للقدس خمسة عشر بابا ،ثالثة منھا مشتركة مع المسجد االقصى:
وباب السلسلة.
وباب االسباط
باب المغاربة
عرف قلعة القدس ؟
الزوايا الصوفية:
الخوانق:
األسبلة:
التكايا:

ويعود بناؤھا إلى العصر المملوكي وقد غير االحتالل االسرائيلي اسمھا
الى قلعة داود ،وحولھا إلى متحف .
من المؤسسات الدينية التي نالت اھتماما في العصور  :االيوبية والمملوكية والعثمانية
وھي بناء مخصص الستقبال المتصوفة الفقراء.

وھي أماكن للمتصوفة ،خصصت للتعليم والتعبد وتقديم الطعام للفقراء
مثل الخانقاة الصالحية التي أسسھا صالح الدين األيوبي
وھي أماكن مخصصة لتوفير مياه الشرب انتشرت في العصرين المملوكي والعثماني.
ھي أبنية كبيرة كان يقدم فيھا الطعام والشراب الفقراء ،وأھمھا تكية خاصكي سلطان
٩

عدد أشھر المكتبات في القدس ؟

مكتبة المسجد األقصى

والمكتبة البديرية

والمكتبة الخالدية،

من أشھر مدارس القدس ويعتبر السلطان صالح الدين األيوبي مؤسس ھذه المدرسة
المدرسة الصالحية :
تدرس من علوم دينية ورياضية وتاريخيه .مدرسو المدرسة من كبار العلماء
عز الدين بن شداد \ وفخر الدين عساكر \ والشيخ علي بن جار ﷲ.
أشھر مدرسو المدرسة الصالحية ؟
ما أھمية مدينة القدس عند المسيحيين ؟
ب -فھي موطن المسيح عليه السالم وأمه مريم
أ -مدينة السالم .
 -٣كنيسة القيامة
ج -فيھا األماكن المسيحية المقدسة  -١ -:كنيسة رقاد السيدة العذراء  -٢غرفة العشاء االخير
عرف  :كنيسة القيامة:
عرف  :غرفة العشاء االخير:

تعد أھم المعالم المسيحية في العالم ،أمرت ببنائھا القديسة ھيالنة
الغرفة التي مكث فيھا الحواريون اتباع المسيح عليه السالم
و يعد آخر لقاء للسيد المسيح عليه السالم مع اتباعه .

عرف كنيسة رقاد السيدة العذراء:
واقعة على تل صھيون في مدينة القدس وھي المكان الذي التجأت إليه السيدة مريم عليھا السالم ،حتى توفيت.
بين أھمية الوصاية الھاشمية على المقدسات في فلسطين؟
 -٢والحفاظ على عروبتھا وھويتھا االسالمية والمسيحية
 -١الحفاظ على تراث القدس
الفصل الرابع:

المخططات االسرائيلية لتھويد مدينة القدس

عرف تھويد القدس ؟ وطمس معالمھا العربية االسالمية والمسيحية وتفريغھا من سكانھا العرب استنادا إلى
مزاعم تاريخية دينية ال يوجد ما يساندھا على أرض الواقع
اإلجراءات التي اتخذتھا سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعد ان شكلت إدارة عسكرية في القدس؟
االستيالء على االراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين اليھودعن طريق تغيير التركيبة السكانية فيھا لصالح اليھود.
بين االجراءات التي يقوم بھا االحتالل االسرائيلي لتھويد مدينة القدس؟
 - ٢محاولة التھويد السكاني للقدس
 -١االستيطان اإلسرائيلي في القدس .
 -٤بناء قبور يھودية وھمية
 -٣الحفريات واالنفاق
ولزيادة عدد اليھود في القدس ؟
االستيطان اإلسرائيلي
وضح إجراءات اسرائيل من اجل
 -١بناء شريط من الكتل االستيطانية حول القدس
 -٢توفير تسھيالت لسكان البؤر االستيطانية
يسمح بمصادرة أي عقار أوأرض تعود ملكيتھا
 -٣قانون امالك الغائبين:
ألي فلسطين أجبرته الحرب على مغادرة وطنه
 -٤بناء شبكة طرق ومواصالت .
 -٥تشجيع الشركات االسرائيلية على اتخاذ القدس الغربية مقرا لھا.
ما التسھيالت التي قدمھا االحتالل اإلسرائيلي للمستوطنين؟
 -١الدعم المادي  -٢وبناء المدارس  -٣وتوفير حراس  -٤وبناء كنس ومعابد  -٥وتوفير بنية تحتية
عرف المستوطنات اإلسرائيلية ؟ ھي التجمعات السكانية االستعمارية اليھودية التي بنيت على األراضي
العربية المحتلة الستيعاب أكبر عدد من المستوطنين اليھود .
عرف البؤر االستيطانية :
وھي مجموعة من البيوت التي يستولي عليھا اليھود داخل األحياء العربية في القدس
١٠

لمدينة القدس ؟
عدد اإلجراءات التي يقوم بھا االحتالل االسرائيلي من أجل التھويد السكاني
 -١مصادرة االراضي العربية وتحويل ھذه األراضي إلى معسكرات تسمى المساحات الخضراء
 -٢وضع شروط تعجيزية في وجه الفلسطينيين لتصاريخ البناء
 -٣بناء جدار الفصل العنصري.
 -٤سحب الھويات
فرض الضرائب وتضييق فرص العمل.
 -٥سياسات اإلفقار على أھل مدينة القدس
 -٦منع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من زيارة القدس إال بعد استصدار تصاريح خاصة.
عدد اإلجراءات للحد من حركة السكان الفلسطنين داخل الضفة الغربية لمنع دخولھم القدس ؟
 -٢اقامة الجدار الفاصل
 -١نصبت الحواجز منھا األكوام الترابية والمكعبات االسمنتية
المساحات الخضراء ؟ ھي مصادرة االراضي العربية وتحويل ھذه األراضي إلى معسكرات تسمى
المساحات الخضراء تمھيداً العطائھا للمستوطنين اليھود وتحويلھا إلى بؤر استيطانية .
فسر  -:قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري.

 -١لمنع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس
 -٢وقد أخرج الجدار أحياء عربية من القدس

عرف جدار الفصل العنصري :
ھو جدار عازل تبنيه إسرائيل لمنع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وقد أخرج الجدار أحياء عربية
من القدس وشرع بالعمل به في عام  ٢٠٠٢ويبلغ ارتفاعه  ٨م .
موقف

محكمة العدل الدولية من جدار الفصل العنصري ؟
وتعويض األضرار الناجمه عن بنائه .
أنه غير قانوني مطالبه بھدمه

ما ھدف إسرائيل من الحفريات واالنفاق في القدس وكيف تقوم بتھويد تراث المدينة :
 - ١تسعى لربط كل ما يكتشف بروايات تلموديه مزيفة لتاريخ المدينة
 -٢وتقوم اسرائيل من خالل الحفريات بتدمير اآلثار وسرقتھا
 -٣وتزيف حقيقة ما تبقى من آثار وتدعي أنھا تعود لفترات يھودية
بين الطرق التي من خاللھا تحاول إسرائيل تزيف الحقائق التاريخية في القدس ؟
أ -حفريات عند أساسات المسجد األقصى المبارك:
ب -األنفاق :في منطقة سلوان ،والقصور األموية ،وساحة البراق،وتلة المغاربة
أعط أسباب  -:شق االحتالل االسرائيلي شبكة انفاق وحفريات بباطن أرض مدينة القدس؟
 -٢طمس اآلثار التي تعود للحقب البيزنطية االسالمية
 -١ربط مواقع الحفريات مع بعضھا
 - ٤تأمين المستوطنين اليھود الذي ياتون للقدس
- -٣ضرب االقتصاد العربي
ما أھداف االحتالل اإلسرائيلي من بناء القبور الوھمية في محيط المسجد األقصى والبلدة القديمة ؟
 -١بھدف تھويد معالم القدس العربية االسالمية والمسيحية.
 -٢واالستيالء على مزيد من األراضي الوقفية .
 -٣ومنع أھل القدس من دفن موتاھم في مقابرھا.
 -٤ويزيل ما ھو موجود من قبور إسالمية تاريخية كمقبرة مأمن ﷲ .
مقبرة مأمن ﷲ :

دفن فيھا عدد كبير من الصحابة واستخدم االحتالل أراضيھا لمشاريع استيطانية.
١١

ما الھدف االحتالل االسرائيلي الحكام سيطرته على المسجد االقصى ؟
 -٢أو تحويل أجزاء منه لكنيس يھودي.
 -١لھدم المسجد االقصى المبارك .
اذكر صور االعتداءات التي يقوم بھا االحتالل اإلسرائيلي ضد المسجد األقصى المبارك؟
 -١فرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك
 -٢إحراق المسجد األقصى عام .١٩٦٩
 -٣الحد من إمكانية وصول المصلين إلى المسجد األقصى
 -٤تركيب كاميرات مراقبة
 -٥تكرار حوادث االقتحام المسلح للمسجد األقصى،
 -٦سعي االحتالل اإلسرائيلي الى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى
ما نتائج إحراق االسرائيليون المسجد االقصى في عام ١٩٦٩م ،بعد صالة الفجر؟
 -١شبت النيران في الجامع القبلي والتھمت محتويات الجناح القبلي
 -٢والتھمت منبر صالح الدين.
 -٣وھدد الحريق قبة الجامع األثرية .
متى تم إعادة إعمار المسجد االقصى بعد إحراق االسرائيليون المسجد االقصى عام  ١٩٦٩؟
 -١أعيد اإلعمار في عھد الملك الحسين بن طالل
 -٢في عھد الملك عبدﷲ الثاني ُأعيد إعمار منبر صالح الدين وتركيبه في المسجد في عام ٢٠٠٧م.
إلى المسجد األقصى؟

كيف تسعى قوات االحتالل اإلسرائيلي من الحد من إمكانية وصول المصلين
 - ١إجبارھم باستصدار تصاريح دخول للقدس.
 -٢وتمركز قوات شرطة االحتالل على بوابات األقصى لمنع من دون سن األربعين
 - ٣وأصدرت أوامر إبعاد بحق المرابطين الذين يتصدون لالقتحامات اليھودية .
ما الواجبات التي يمكن بھا

الفصل الخامس :

دعم مقاومة سياسة التھويد ،ودعم الصمود الفلسطيني في مدينة القدس؟
 -١دعم صمود المقدسيين والمرابطين في باحات المسجد األقصى
 -٢تأصيل أھمية المسجد األقصى في نفوس أبنائنا وعقولھم
 -٣تقديم الدعم المالي والمعنوي المتواصل ألھلنا في القدس
 -٤تسليط الضوء على اختراقات االحتالل االسرائيلي.

المواقف العربية واإلسالمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية

ما الموقف العربي واإلسالمي تجاه القضية الفلسطينية ؟
 -٢عدتھا قضية العرب والمسلمين األولى.
 -١رفضت االحتالل اإلسرائيلي
 - ٤عقد ١٩٣١م الموتمر االسالمي العام
 -٣مدينة القدس جوھر القضية الفلسطينية
 -٥عام ١٩٤٧م رفضت قرار تقسيم فلسطين  -٦مساندة شعب فلسطين
فسر  -:عقد الموتمر االسالمي العام في القدس في عام ١٩٣١م .
 -١للبحث في أساليب التعاون اإلسالمي للدفاع عن المقدسات اإلسالمية في القدس.
 -٢والوقوف في وجه األطماع الصھيونية
 -٣وتنبيه المسلمين إلى خطر الصھيونية على فلسطين.
في الرباط في ١٩٦٩م؟
أعط أسباب :عقد أول مؤتمر قمة لملوك الدول االسالمية
 -٢و لدعم القضية الفلسطينية .
 -١بسبب إحراق المسجد االقصى في عام ١٩٦٩م.
 -٣واتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات اإلسالمية.
 -٤طالبت المجتمع الدولي لتحقيق انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتھا في عام ١٩٦٧م
١٢

فسر  -:تبنت بعض الدول العربية مبادرة السالم العربية في عام ٢٠٠٢م ؟
 -١لحل قضية فلسطين .
 -٢وإيجاد حل عادل وشامل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية  .قرارات مجلس األمن رقم)(٢٤٢و)(٣٣٨
؟

فسر  -:شكلت القضية الفلسطينية مسالة جوھرية لألردن
 -١للجوار الجغرافي
 -٢والترابط السكاني واألخوي والروحي بين الشعبين
 -٣التزام االردن بتسوية سياسية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية
من القضية الفلسطينية ؟

األردن
بين موقف
 -١اتسم بالثبات حيال قضايا الصراع
 -٢وبذل جھودا إلعادة الحقوق المسلوبة
 -٣والتزام بتحقيق تسوية سياسية سلمية وعادلة
 -٤واستجابة للقرار الذي يعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
عرف  :قرار "فك االرتباط  .أعلن الملك الحسين بن طالل في  ٣١تموز من عام ١٩٨٨م
فك العالقة القانونية واإلدارية بين الضفة الغربية والمملكة األردنية الھاشمية.
ما القرار الذي اصدرته منظمة ) اليونسكو (  ٢٠١٦بخصوص المسجد االقصى ؟
 -١اعتبار المسجد األقصى مكانا مقدسا للمسلمين فقط .
 -٢والحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني
ً
ً
ً
 -٣واعتبار المسجد األقصى موقعا ً اسالميا مقدسا مخصصا للعبادة.
 -٤ويطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائما ً حتى عام ٢٠٠٠م،
كانت دائرة األوقاف األردنية ھي الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد األقصى
 -٥ويؤكد أن تلة باب المغاربة ھي جزء من المسجد األقصى.
بين أبرز قرارات االمم المتحدة من القضية الفلسطينية ؟
 -١قرار التقسيم رقم ) (١٨١في عام ١٩٤٧م
أ -الذي ينص على تقسيم فلسطين بين العرب واليھود
ب -واعتبار القدس منطقة دولية.
 -٢قرار مجلس األمن رقم ) (٢٤٢الصادر في عام ١٩٦٧م
أ -انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من األراضي التي احتلتھا في عام ١٩٦٧م.
ب -واالعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
 -٣قرار مجلس األمن رقم ) (٣٣٨الصادر في عام ١٩٧٣م؟
أ -وقف إطالق النار بصورة كاملة.
ب -دعوة األطراف بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم ).(٢٤٢
ج -إطالق مفاوضات إلقامة سالم عادل ودائم في المنطقة.
في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؟

ما سبب فشل األمم المتحدة
 -١ھو عدم جدية المجتمع
 -٢وعدم إلزام إسرائيل بتنفيذھا .
 -٣سياسة ازدواجية المعايير التي فرضتھا الواليات المتحدة األمريكية

١٣

بين موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية الفلسطينية ؟
-١شكلت جزءا من اھتماماتھا الدولية ضمن مصالحھا االستراتيجية .
 -٢والحفاظ على أمن اسرائيل بوصفھا قوة إقليمية .
 -٣استخدمت الواليات المتحدة )حق النقض الفيتو( ضد أي قرار يدين إسرائيل .
 -٤قرار من مجلس النواب األمريكي بنقل السفارة األمريكية الى القدس واعتبار القدس ھي عاصمة اسرائيل.
مؤتمر السالم في مدريد  :عقد عام ١٩٩١م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تحت الرعاية األمريكية-الروسية.
اتفاقية أوسلو  :اتفاقية سرية بين االسرائيليين والفلسطنيين نتج عنھا إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية .
فسر  -:جمود مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين و حالت دون المضي في عملية السالم ؟
 -١عدم جدية إسرائيل في الوصول إلى حل سلمي.
 -٢وعدم اعترافھا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
بين موقف االتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية ؟
 -١متأرجحا ينطلق من دوافعه ومصالحه .
أ -إعالنه أن للفلسطينيين الحق في العودة إلى أرضھم.
 -٢اتخذ بعض المواقف االيجابية :
ج -وتأييده لقرارات األمم المتحدة الخاصة بفلسطين.
ب -وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
 -٣وبعد انھيار االتحاد السوفييتي استمرت روسيا على نھجه .
وضح موقف

االتحاد األوروبي من القضية الفلسطينية ؟
 -١قيام دولة فلسطينية وعاصمتھا القدس الشرقية على األراضي المحتلة في عام ١٩٦٧م
 -٢ورفض االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل .
 -٣وتعليق نقل سفارات دول االتحاد االوروبي إلى القدس
 -٤وعد قضية المستوطنات ال تتفق مع مبادئ القانون الدولي
 -٥وانتقد بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري .
 -٦ويتمثل الدعم في الجانب االقتصادي واالنساني .
للفلسطينيين ؟

بين مظاھر الدعم االقتصادي الذي يمنحه االتحاد االوروبي
 -١عن طريق المساعدات االقتصادية
 -٢والتركيز على المشروعات التنموية التي تحسن من االقتصاد الفلسطيني
 -٣فظھرت مشروعات في الزراعة والتعليم والمياه وغيرھا .

بين موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية ؟
 -١دعمھا للمواقف العربية جميعا ً تجاه اسرائيل.
 -٢تبني القرارات التي تؤيد الحقوق العربية والفلسطينية.
 -٣اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية فور تاسيسھا في عام ١٩٦٤م
 -٤وتبنت المواقف الفلسطينية تجاه حل القضية في المحافل الدولية
 -٥وأن اي حل عادل يجب أن يستند الى -:
بين االسس التي تستند إليھا رؤية الصين لحل القضية الفلسطينية ؟
ب -وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
أ -انسحاب اسرائيل من االراضي المحتلة
د -وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس.
ج -وحق تقرير المصير
حق النقض )الفيتو(  :ھو أمتياز يمنح للدول دائمة العضوية في مجلس األمن حق االعتراض على القرارات
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الوحدة الثالثة
الفصل األول:

األحالف والتكتالت الدولية
األحالف العسكرية

فسر  :قيام االحالف العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية على أساس أيدولوجي ؟
 -١نتيجة الصراع بين المعسكر الغربي)الرأسمالي( والمعسكر الشرقي)االشتراكي( .
 -٢سياسات تھدف إلى استقطاب الدول األخرى ما أدى إلى انقسام العالم في
فترة الحرب الباردة من عام) ١٩٩١-١٩٤٧م( إلى قطبين
 -٣وإنشاء أحالف عسكرية
ھو حلف شمال األطلسي تأسس عام  ١٩٤٩في واشنطن كان يضم عند تأسيسه  ١٢دولة منھا
الناتو :
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا  ....للحفاظ على األمن األوروبي والحد من التوسع السوفييتي.
من حيث

حلف شمال االطلسي

التأسيس

حلف وارسو

الناتو
1949

بروكسل

المقر

1955
موسكو

وبولندا،
وألبانيا،
السوفييتي،
الدول التي الواليات المتحدة االمريكية ،بريطانيا ،فرنسا االتحاد
وألمانيا
والمجر،
الدنمارك،ھولندا\بلجيكا\ لوكسمبورغ ايسلندا ،وتشيكوسلوفاكيا،
يضمھا
الديمقراطية)الشرقية سابقا( ورومانيا،وبلغاريا.
ايطاليا،النرويج كندا ،البرتغال
األھداف

اآلثار

بين
الدولية
واإلقليمية
لحلف شمال
األطلسي
االستمراية

-١الحفاظ على األمن األوروبي.
-٢الحد من التوسع السوفييتي.
-٣التوسع في نفوذ الحلف ليشمل دول
اوروبا الشرقية.
٤التعاون في المجاالت السياسية واالقتصادية
 - ١حفظ التوازن بين قوى المعسكرين
 -٢الدخول في سباق التسلح
 -٣إضعاف األمم المتحدة بسبب التنافس
بين القوى الكبرى.
 -٤ضرب حركات التحرر في العالم
 -٥دعم الكيان االسرائيلي.
ما زال

 -١مواجھة القوة المتزايدة للمعسكر الغربي
 -٢الدفاع عن الدول االعضاء ،والتعاون بينھا
-٣إيجاد قوة عسكرية لمواجھة حلف االطلسي.
 -٤رغبة االتحاد السوفييتي في إضفاء
صفة الشرعية على وجوده في شرق أوروبا.
 -١له أثر في حفظ التوازن الدولي.
 -٢تعاطفه مع بعض القضايا العربية كوقوفه
إلى جانب مصر في العدوان الثالثي
 -٣وتأييده لبعض الدول العربية:
كمصر وليبيا في حكم معمر القذافي
وسوريا والعراق والجزائر
نظرا لتبنيھا النھج االشتراكي.
انتھى رسميا ١٩٩١

ما الدول التي انضمت إلى حلف شمال االطلسي عام  ١٩٥٢؟ تركيا واليونان
عدد المؤسسات ) اإلجھزة ( التي يتألف منھا حلف شمال األطلسي الحلف ؟
أ -المؤسسة السياسية :تتألف من مجلس الحلف ،وھو السلطة العليا فيه ،ويتكون من وزراء الخارجية والمالية.
ب -المؤسسة العسكرية -١اللجنة العسكرية العليا للحلف :مقرھا واشنطن ،وتعد أعلى سلطة عسكرية
وتتكون من رؤساء أركان الدول األعضاء.
-٢القيادات العسكرية الثالث :قيادة االطلسي في والية فرجينيا \قيادة منطقة القنال االنجليزي \ قيادة القوات
المتحالفة في أوروبا في بروكسل
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ما أسباب تغيير حلف شمال األطلسي أھدافه ؟
 -١بعد انھيار حلف وارسو عام ١٩٩١
-٢ظھور نظام عالمي جديد متمثال في الواليات المتحدة األمريكية بوصفھا
 -٣وإليجاد مبررات جديدة الستمرارية بقاء الحلف بعد انتھاء الحرب الباردة
ما نتائج قمة بوركسل في عام ١٩٩٤م لحلف شمال األطلسي ؟
 -١إطالق مشروع الشراكة من أجل السالم والتعاون مع دول شرق أوروبا
 -٢وفتح الباب ألعضاء جدد لالنضمام للحلف.
بين أبرز التطورات التي مر بھا حلف شمال األطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة ؟
 -١امتداد نشاط الحلف الى منطقة حلف وارسو السابق
 -٢مواجھة تھديدات جديدة تتمثل  :انتشار األسلحة النووية\ وتھديدات أمن الطاقة\ واإلرھاب\ والجريمة.
 -٣عدم تقييد تحركات الحلف بقرارات من مجلس األمن
 -٤تحول استراتيجية الحلف بعد أحداث عام ٢٠٠١م
مبدأ العمل الوقائي الذي يسمح باتخاذ تدابير وقائية استباقية ضد دول أو جماعات معادية.
ومن األمثلة للعمل الوقائي لحلف شمال األطلسي ؟
 -١الحرب على أفغانستان -٢ ٢٠٠١والعراق في عام ٢٠٠٣م -٣ ،والتدخل في ليبيا في عام٢٠١١م،
 -٤ونشر الدرع الصاروخي للحلف في مناطق من العالم كشرق أوروبا واألراضي التركية في عام ٢٠١٥م.
عرف حلف وارسو ؟
ثانيا ً :حلف وارسو ....
عام ١٩٥٥م بعد عقد اتفاقية تعاون عسكري بين االتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية في مدينة وارسو
بھدف مواجھة الكتلة الغربية .
الصين الشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا إلى حلف وارسو ؟
فسر  :عدم انضمام
بسبب تحديد ميثاق حلف وراسو اإلطار الجغرافي بالقارة األوروبية
فسر  :لم تنضم

يوغسالفيا إلى حلف وارسو على الرغم من أنھا تقع ضمن اإلطار الجغرافي للحف؟
 -١بسبب تبنيھا موقف الحياد في الصراع بين المعسرين الشرقي والغربي .
 - ٢واختالف زعيمھا جوزيف تيتو مع االتحاد السوفييتي.

أعط أمثلة على استخدام االتحاد السوفيتي لقمع حرات التحرر داخل المعسكر االشتراكي ؟
 - ١كما حدث مع المجر في عام ١٩٥٦م  -٢وتشيكوسلوفاكيا في عام ١٩٦٨
فسر  :نجحت ألبانيا في االنسحاب من حلف وارسو في عام ١٩٦٨م ؟
مستفيدة من عدم وجود حدود مباشرة لھا مع دول الحلف.
عرف التأميم  -:تحويل ملكية الشركات والمشاريع األجنبية إلى ملكية عامة للدولة .
عدد عوامل انھيار حلف وارسو عام  ١٩٩١؟
 -٢استنزاف موارده المالية .
 -١االنخراط في السباق العسكري مع الغرب .
 -٣فشل حركة التغيير واإلصالح التي بدأت مع تولي الرئيس الروسي غورباتشوف في عام ١٩٨٥م.
عدد نتائج التي ترتبت على انھيار حلف وارسو ؟
-١إعالن الوحدة األلمانية في عام ١٩٩٠م ،وانضمامھا الى حلف شمال األطلسي،
-٢إعالن كل من تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا وبلغاريا انسحابھا من حلف وارسو.
 ١٩٩٩ -٣انضمت التشيك والمجر وبولندا
عام ٢٠٠٤م انضمت أستونيا وليتونيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفينيا إلى حلف األطلسي.
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بين الموقف الروسي تجاه حلف األطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة؟
 -١ركزت على التوصل إلى أرضية مشتركة للتفاھم مع الواليات المتحدة االمريكية .
 -٢واالنفتاح على الغرب .
 -٣والحد من حدة التوتر على الصعيدين العالمي واالقليمي.
التي فقدتھا بعد سقوط االتحاد السوفييتي؟

فسر  :محاولة روسيا االتحادية استعادة بعض مناطق النفوذ
 -١رفض الرئيس الروسي بوتين نظام القطبية الواحدة
 -٢تنظر إلى السياسة األمريكية على أنھا مصدر خطر على مصالحھا .
 -٣اعتبرت " الدرع الصاروخي" في عدد من الدول تھديداً لألمن القومي والروسي .
 -٤وأن الوجود العسكري لحلف الناتو في أوروبا الشرقية والخليج العربي وأفغانستان تطويق لألمن الروسي
                    :
" !     *   " & ) (  ' &    . # $  %
الفصل الثاني
بين ترتب على

الحرب الباردة
تحوالت وتغيرات جذرية على المستوى العالمي؟
الحرب العالمية الثانية
 -١انھارت النظم الشمولية الفاشية والنازية
 -٢وخرجت بريطانيا وفرنسا منھكتين اقتصاديا وعسكريا
 -٣ظھر قطبان عالميان جديدان ھما :الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفييتي

عدد عوامل قيام الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي ؟
 -١التنافس على المصالح السياسية واالستراتيجية في العالم.
 -٢التقدم التقني الذي انعكس على مجال التسليح
 -٣قيام الواليات المتحدة األمريكية بتقديم مساعدات اقتصادية لدول أوروبا المتضررة من الحرب العالمية الثانية
عن طريق مشروع مارشال في عام١٩٤٧م  .عرف مشروع مارشال ؟ رقم ٣
 -٤التنافس األيديولوجي بين القطبين .
التقدم التقني انعكس على مجال التسليح بين المعسكرين الغربي والشرقي ؟
وضح
 -١ظھور أنواع جديدة من األسحلة ومنھا األسلحة النووية
استخدمتھا الواليات المتحدة األمريكية في ضرب مدينتي ھيروشيما وناجازاكي
 -٢التسابق في تطوير األسلحة غير التقليدية ،حيث توصل االتحاد السوفييتي إلى إنتاج القنبلة الھيدروجينية
 -٣واستمر التنافس في مجال التصنيع العسكري
عدد أبرز األزمات الدولية التي نتجت عن الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية ؟
-٢العدوان الثالثي على مصر في عام ١٩٥٦م
 -١األزمة الكورية في عام ١٩٥٠م
 -٣أزمة الصواريخ الكوبية  -٤ ١٩٦٢حرب أكتوبر ١٩٧٣م  -٥غزو أفغانستان في عام ١٩٧٩م
ما أسباب األزمة الكورية عام  ١٩٥٠؟
قامت قوة عسكرية تابعة لكوريا الشمالية التي تتبع النظام االشتراكي بشن ھجوم على كوريا الجنوبية التي تتبع
النظام الرأسمالي واجتياز خط عرض) (٣٨درجة ،وھو الحد الفاصل بين الكوريتين .
ما موقف الواليات المتحدة من األزمة الكورية ؟
 -١إرسال قواتھا البحرية والجوية إلى كوريا الجنوبية
 -٣واحتواء التوسع الشيوعي .

 -٢وتعزيز دفاعات كوريا الجنوبية .
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ما موقف الصين واالتحاد السوفيتي من األزمة الكورية ؟
وأدى الدعم الصيني والسوفييتي لكوريا الشمالية إلى تفوقھا في الحرب الكورية .
ما دفع الواليات المتحدة للتھديد باستخدام األسلحة النووية.
ما نتائج الحرب الكورية ؟
 -١وقعت ھدنة تقضي بتراجع القوات المتحاربة إلى خط عرض ) (٣٨درجة.
 -٢وال تزال حالة العداء بين الكوريتين قائمة حتى وقتنا الحاضر.
..........................................
علل  -:سعي إدارة الواليات المتحدة األمريكية إلى جذب مصر للمعسكر الرأسمالي ؟
 -٢وإقامتھا عالقات مع الدول االشتراكية .
-١بسبب رفض مصر االنضمام إلى حلف بغداد
 -٣فقامت الواليات المتحدة بتقديم اغراءات مثل تمويل لمشروع السد العالي.
فسر  :سحبت الواليات المتحدة تمويل السد العالي ؟
 -١بسبب استمرار النھج المحايد لمصر
 -٣ودعم الثورة الجزائرية .

 -٢واعترافھا بجمھورية الصين الشعبية .

فسر  :شنت كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل عدوانا على مصر في عام ١٩٥٦م ؟
بسبب قيام الرئيس المصري جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس
ما موقف االتحاد السوفيتي من العدوان الثالثي على مصر ؟
 -١رفض االتحاد السوفييتي الھجوم على مصر -٢وھدد بالرد على بريطانيا وفرنسا اذا لم توقفا عدوانھما
فسر :فشل العدوان الثالثي على مصر عام  ١٩٥٦؟
 -١بسبب صمود الشعب المصري  -٢ .ووقوف الرأي العام العربي والعالمي إلى جانب مصر.
..................................
أزمة الصواريخ الكوبية في عام ١٩٦٢
من أكثر المناطق اثارة لقلق الواليات المتحدة في فترة الحرب الباردة؟
كوبا
فسر كانت
 -٢ووصول الزعيم الكوبي فيديل كاسترو إلى الحكم
 -١موقعھا الجغرافي المجاور لھا .
عدد أسباب األزمة الكوبية في عام ١٩٦٢م؟
 -١عام ١٩٦٢م نصب االتحاد السوفييتي صواريخه النووية في كوبا .
 -٢اعتبره الرئيس األمريكي جون كندي يھدد األمن القومي
 -٣لذا فرض حصاراً بحرياعلى كوبا
كيف اسھم تدخل األمم المتحدة في األزمة الكوبية في منع قيام حرب عالمية ثالثة؟ نتائج األزمة الكوبية؟
 -١فك الحصار المفروض على كوبا  -٢ .مقابل استعداد االتحاد السوفيتي لسحب صواريخه منھا .
 -٣على أن تتعھد الواليات المتحدة بعدم غزو كوبا.
ما أسباب حرب أكتوبر – تشرين ) رمضان ( ١٩٧٣م ؟
 -١بسبب احتالل اسرائيل اراضي مصرية وسورية في حرب عام ١٩٦٧م.
 -٢شنت كال من مصر وسوريا في ھجوما مباغتا على اسرائيل الستعادة أراضيھما.
ما دور كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي من حرب أكتوبر عام ١٩٧٣؟
اسرائيل وزودتھا باألسلحة
ساندت الواليات المتحدة االمريكية
بدعم القوات المصرية والسورية .
قيام االتحاد السوفييتي
فسر :وضع الرئيس االمريكي نيكسون قواته التقليدية والنووية على أھبة االستعداد ؟
 -١توتر العالقات بين المعسكرين الغربي والشرقي .
 -٢حظر الدول العربية تصدير النفط الى الواليات المتحدة االمريكية والدول األوروبية
١٨

ما سبب توقف حرب رمضان  ١٩٧٣؟
نجحت الجھود الدولية بوقف اطالق النار بعد صدور قرار مجلس االمن الدولي رقم ).(٣٣٨
ما دور األردن في حرب رمضان عام  ١٩٧٣؟
 -١أرسل اللواء )المدرع أربعين( الى الجھة السورية
 -٢واجبر القوات االسرائيلية على التراجع لمسافة ) (١٠كلم.
 -٣وشاغل القوات االسرائيلية ،ومنعھا من الزحف باتجاه دمشق.
غزو أفغانستان في عام ١٩٧٩م
االزمة االفغانية في عام ١٩٧٣م ؟
ما سبب قيام
 -١بعد القضاء على النظام الملكي.
 -٢واستيالء األمير محمد داود على الحكم واعالنه النظام الجمھوري في أفغانستان.
 - ٣في عام  ١٩٧٨استيالء االشتراكيين على الحكم.
ما أسباب قيام

ثورة اسالمية ضد الحكومة األفغانية ؟
 -١زيادة النفوذ السوفييتي في افغانستان عن طريق ارسال الخبراء العسكريين.
 -٢وتشجيع االحزاب السياسية المرتبطة بااليديولوجية االشتراكية.

فسر-:قام االتحاد السوفييتي بغزو افغانستان في عام ١٩٧٩م ؟ لمنع نجاح الثورة االسالمية في افعانستان.
فسر  -:انسحاب االتحاد السوفيتي من افغانستان عام  ١٩٨٩؟
الواليات المتحدة االمريكية
 -١دعم
بريطانيا والصين وباكستان وبعض الدول العربية
 -٢دعم
االتحاد السوفييتي
 -٣تكبد

للمقاومة االفغانية باألسلحة.
للمقاومة األفغانية .
خسائر عسكرية كبيرة

عدد عوامل انھيار االتحاد السوفيتي ؟
أسھمت سياسة غورباتشوف في تفكك االتحاد السوفييتي وانھيار المعسكر االشتراكي ؟
عجلت في إنھاء الحرب الباردة.
 -١بتولي غورباتشوف زعامة االتحاد السوفييتي
للعالقات بين الغرب والشرق .
 -٢واستطاع أن يفرض رؤية جديدة
وإنھاء عالقة العداء بين القطبين
 -٣ووقف سباق التسلح
بإعادة البناء واالنفتاح.
 -٤وحاول إجراء إصالحات داخلية تمثلت
 -٦اندلعت ثورات شعبية عدة مطالبة بالديمقراطي أطاحت باألنظمة االشتراكية في أوروبا الشرقية
عام ١٩٩١م أعلن رسميا انتھاء الحرب الباردة.
في عام ١٩٩٠م .انھيار االتحاد السوفييتي
 :ھي صراع غير مسلح يقوم على التھديد باستعمال القوة عبر اإلعالم
الحرب الباردة )  ١٩٩١ – ١٩٤٧م (
وتبادل االتھامات وسرعة حشد القوات العسكرية في مناطق التوتر.
ھو النظام الذي ال يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية ،ويقوم على
النظام الشمولي :
سيطرة الحزب الواحد على كل سلطات الدولة.
الفاشية  -:حركة سياسية عنصرية تقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطھاد جماعي للشعوب
وظھرت في إيطاليا في عام ١٩٢٢م بزعامة موسيليني
النازية  :حركة سياسية عنصرية تؤمن  :بالعداء للديمقراطية \ وتفوق الجنس الجرماني \ وحقه في زعامة العالم
وصلت الى الحكم في ألمانيا في عام ١٩٣٣م بزعامة ھتلر الذي طبق سياسته النازية
تقوم على  :الديمقراطية والحرية السياسية والحرية االقتصادية لألفراد والتنافس الحر
الرأسمالية:
وأدت إلى سيطرة مجموعة من الطبقات الغنية على المشروعات االقتصادية
تقوم على  :نظام الحزب الواحد ،والملكية العامة لعناصر اإلنتاج ،والغاء الملكية الفردية،
االشتراكية :
وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وضعف الحوافز .
٠٧٩٦٣٢١٧٥٣
االستاذ زكريا الرفاعي
١٩

