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 العريب للوطن املعاصر سياسيال الواقع :األول الفصل

 لالستعمار 19 القرن يف العريب الوطن تعرض على املرتتبة النتائج عدد( س
 خضوع معظم أجزاؤه لسيطرة اربعة دولة أوروبية: وهي: .1

 (.اسبانيا ايطاليا، بريطانيا، فرنسا،)
 .واحدة وحدة جيمعها كان  اليت العربية الدول جتزئة .2
 .القطرية الدولة مفهوم بروز .3

 جتزئة مت االستعمار، حقبة بعد ظهرت اليت العربية الدول: الدولة القطرية 
 العاملية احلرب بعد العريب املشرقو  عشر، التاسعالقرن  يف العريب املغرب
. م1920 عام رميو سان ومؤمتر م،1916 عام بيكو سايكس تفاقيةاب األوىل
 .مصطنعة سياسة حبدود القطرية الدول وترتبط

 عت بريطانيا وفرنسا إلبقاء املنطقة العربية حتت سيطرهتا؟وضح كيف س( س
 العربية الدول بعض مع عقدهتا اليت االتفاقيات طريق عن: بريطانيا. 
 الفرنسية والثقافة اللغة نشر إىل هدفت ثقافية سياسة انتهجت: فرنسا 

 .الوطنية واهلوية والتعليم، العربية، اللغة واستهداف

 العريب؟ املشرق يف وطأة أقل فرنسا اتبعتها اليت ثقافيةال السياسة كانت:  وضح( س
 .االستعمار مدة قصر .1
 .االسالمية العربية واهلوية الثقافة عمق .2

  لإلخرتاق؟ العريب الوطن تعرض الثانية العاملية احلرب بعد: فسر( س
 .فلسطني يف الصهيوين الكيان إنشاء بسبب .1
 متنوعة أساليب إىل مريكيةاأل املتحدة والوالايت السوفيييت االحتاد جلوء .2

 .املنطقة على هيمنتهما لفرض

 شهدت املنطقة نشاط شعيب ورمسي يدعو للوحدة وحماربة االستعمار. .3
 العربية؟ املنطقة على هيمنتهما لفرض األمريكية املتحدة الوالايت سياسة وضح( س
 .السوفيييت النفوذ انتشار منع .1
 .ريبالع املشرق نفط على املباشرة غري السيطرة .2

 العربية؟ للدول الوطين االستقالل حتقق: فسر( س
 .الوطنية املقاومة روح تنامي. 2  .الوعي حالة. 1
 العربية؟ للدول الوطين االستقالل حتقيق هبا مت اليت املراحل: فسر( س
 من امسي استقالل على حصل من أول والعراق مصر كانت:  األوىل املرحلة •

، ومل حيصال على االستقالل م۱۹۳۲و م،۱۹۲۲ عامي يف االستعمار
 احلقيقي إىل يف اخلمسينيات.

 : الثانية املرحلة •
 س( بني أبرز ما شهدته املرحلة الثانية من مراحل االستقالل للدول العربية؟

 (.وفرنسا بريطانيا) التقليدية االستعمارية القوى تراجع .1
 .عظمى وىق بوصفها السوفيييت واالحتاد األمريكية املتحدة الوالايت بروز .2
 األردن على الربيطاين واالنتداب ولبنان سورية على الفرنسي االنتداب إهناء .3

 .م19٤6 عام يف
 .م1956 عام واملغرب تونس على الفرنسية احلماية إهناء .٤
 
 

 م۱۹۷۱ عام ويف ، م1961 الكويت عام بدأت ابستقالل: الثالثة املرحلة •
 وحصلت االستقالل، علی( واالمارات والبحرين قطر) اخلليج دول حصلت)

 .م1962 عام يف استقالهلا على اجلزائر

 العريب: الوطن يف احلكم أنظمة: أوال
 العريب؟ الوطن عرفها اليت احلكم أنظمة أشكال اذكر( س
 .مجهورية أنظمة. 2   .ملكية نظمةاأل. 1
 اختالف وهناك حمددة أبسرة فيها السلطة تنحصر أنظمة: امللكية األنظمة 

 : العربية الدول يف امللكي احلكم ألنظمة الوراثي الشكل يف

 .(الكويت: مثل مفتوحة وراثة/  األردن: مثل مغلقة ثةورا)
 املفتوحة؟ املغلقة والوراثة عرف الوراثة( س
 األكرب اإلبن إىل األب من احلكم ينتقل معني خط يف حمددة: الوراثة املغلقة 

: مثل األخوة بني احلكم ينتقل أو. / املغرب / البحرين( األردن): مثل
 .السعودية

 الكويت عليها مثال تناويب شكل على احلكم انتقال: الوراثة املفتوحة .
 .الصباح السامل وآل األمحد الصباح آل بني احلكم ينتقل حيث
  للسلطة والسلمي السلس االنتقال ،عام بوجه امللكية األنظمة مييزوما. 

 :اجلمهورية األنظمة -٢
 اجلمهوري للنظام بعضها وحتول ملكية، العربية الدول معظم كانت 

 .العسكرية االنقالابتو  ي بسبب الثوراتالرائس
 :اجلمهوري للنظام امللكي النظام من العربية الدول بعض حتول على أمثلة
o املصرية الثورة بسبب اجلمهوري النظام الی مصر حتولت م1952 عام. 
o اجلمهوري النظام إىل حتولت م1956 عام يف: السودان استقالل. 
o الليبيني الضباط من عدد قيام بببسو  السنوسية، األسرة حكمتها: ليبيا 

 . م1969 عام امللكي ابحلكم ابإلطاحة القذايف معمر بقيادة
o قيام بسبب م1958 عام من متوز 1٤ ثورة قيام بعد امللكية انتهت: العراق 

 .قاسم الكرمي عبد ثورة
o اجلمهوري احلكم إىل اليمن نقلت البدر اإلمام ضد ثورة السالل عبدهللا قاد:اليمن. 

 العريب؟ الوطن يف احلكم أنظمة اختالف نتائج ام( س
 .عملها وأساليب والتنفيذية التشريعية املؤسسات اختالف .1
 الرأمسايل، النظام تبىنفبعض الدول  واالجتماعية االقتصادية األنظمة تباين .2

 الذي جيمع بني الرأمسايل واالشرتاكي. املختلطوآخر  االشرتاكي، وآخر
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 العريب للوطن يالرتبو و  والثقايف ياالجتماع الواقع: الرابع الفصل
 العريب؟ للمجتمع العامة السمات أبرز س( ما

 الثقافية هويته يف متجانس العريب تمعاجمل -2     الصناعي النمو طور يف -1
 يف جممله شعب فيت. -٤وشبه رعوي.    زراعي جتاري جمتمع أنه -3
 . والعشرية العائلة حولليرتكز  االجتماعي تنظيمه -5

  فيت؟ شعب جممله يف العريب الشعب: س( فسر
 .العمر من عشرة اخلامسة دون هم من نسبة ارتفاع بسبب
 العربية الشخصية هبا تتفرد اليت السماتجمموعة  هي :ربيةالع الثقافية اهلوية 

 واألفعال القرارات ونوع السلوك، حيدد الذي العامل وهي متميزة وجتعلها
 .واإلبداع التطور مبتابعة لالمة يسمح الذي والعنصر

 الثقافات؟ من غريها عن ثقافة كل  متيز اليت العوامل( عدد) اذكر( س
 .اللغة وخاصة االتصال ساليبأ .2  .الشخصية طبيعة .1
   .للسلوك املختلفة الصور .3
 .أفرادها بني تربط اليت االجتماعية والعالقات والقيم املعايري .٤

 االسالمية؟ العربية الثقافية اهلوية مكوانت س( عدد
  .املشرتك التاريخ -3 .الدين -2 . اللغة -1

 الثقافية؟ اهلوية مكوانت أهم من العربية اللغة تعد: س( فسر
 .العربية الثقافية اهلوية يف األساس املكون -1
 .الكرمي القرآن لغة وهي -3  .العريب للوجود الركائز من -2
 كاللغة  أخرى لغات وجود إىل إضافة ومفرداهتا حمتواها يف ثرية لغة وهي -٤

 .االمازيغية واللغة الكردية،
 الوحدة اللغوية والثقافية. -5

 االسالمية؟ العربية اهلوية يف الدين أمهية س( ما
 .الثقافية األمة هوية ميثل التوحيد -2  .االسالمي الدين من مقوماهتا تستمد -۱
 واليهودية. املسيحية، مع الديين التسامح -3

 األمة؟ هلوية األساسية املقومات أحد املشرتك التاريخ ميثل: س( فسر
 والفخر.وهو سبب االعتزاز  البشرية اجلماعات مييز الذي هو

 س( عدد السمات العامة للثقافة؟
 .الدنيا وعلوم الدين علوم جتمع ثقافة هي -1
 .األصالة على والعلمية الفكرية قاعدهتا أقامت -2
 .واملادية الروحية القيم فيها توازنت إنسانية ثقافة هي -3
 تقوم على أساس تبادل املعرفة وتكاملها. -٤

 العربية؟ الثقافة تواجه اليت التحدايت أبرز س( عدد
 األمية تفشي -2    .الثقافية لتبعيةا -1
 .اإلبداع والتنوع الفكري تشجيع لعدم املتغريات مع اإلجيايب التكيف ضعف -3
 .الثقايف الواقع على السياسية التجزئة انعاكس -٤
 الثقايف. الغزو طريق عن األمة ثقافة اخرتاق -5
 
 

 كبرية؟  لتحدايت اإلسالمية العربية الثقافية اهلوية تعرضت: س( فسر
 -2. األخرى الثقافات عم والتفاعل العصر لتطورات مواكبتها عدم بسبب -1

 .املعلوماتية الثورة من االستفادة وعدم
 والسلوك للغةاب ابلتأثري هويتها وتذويب األمة ثقافة اخرتاق: الثقايف الغزو 

 .األعمى والتقليد املعيشة ومنط واألخالقيات

 الثقايف؟ الغزور وسائل س( اذکر
 .لفازيةوالت السينمائية واألفالم -3 .والصحافة -2 .التعليم -1
 االتصال االجتماعي احلديث. -5 وسائل االتصال. -٤

 على فعل رد بوصفها العربية الثقافة يف ظهرت اليت االجتاهات س( وضح
  الثقايف؟ التبعية

 ي.والرتاث الثقايف يابملاض كالتمس الی دعوي: التقليدي االجتاه -۱
 .الغربية الثقافة إحالل إىل ويدعو: ياحلداث االجتاه -٢
 .والثاين األول االجتاهني بني املواءمة اىل ويدعو :التوفيقي االجتاه -3

 الثقافية؟ التبعية جتسدت كيفس(  
 )كاملباهاة: واالسالمية العربية والعادات القيم حمل وعادات قيم إحالل -1

 (.االعمی والتقليد
 .العربية اللغة اضعاف علی العمل -2.  اإلسالمي العريب التاريخ تشويه -2

 االسالمية؟ الثقافية اهلوية على احلفاظ يف والتعليم الرتبية دور وضح س(
 .األخرى الثقافات معطيات مع اإلجيايب التفاعل -1
 .واهليمنة السيطرة حماوالت ضد وحتصينها القومية الثوابت أتكيد -2
  .الثقافية اهلوية تعزيز -3
 العلم وربط فظه،حب االكتفاء وعدم للرتاث، الصحيح الفهم تعين األصالة -٤

 .واحلياة ابلعمل
 يف كان  التعليم بشؤون يهتم احلكومة يف رمسي جهاز هو: املعارف نظارة 

 .عشر التاسع القرن يف مصر
  العريب؟ الوطن يف العام التعليم تواجه اليت والتحدايت املشكالت أبرز س( عدد

 .األمية -2   .للتعليم العالية الكفاءات جذب على القدرة ضعف -1
 .املدارس من التسرب ظاهرة -٤      .املدرسية البيئة توافر عدم -3
 .للتعليم املخصصة العامة امليزانيات حمدودية -5
 .والتقدم العصر لتطورات التعليم مناهج مواكبة عدم -6
 عزل: وأدت إىلالعربية  الدول يف والتعليمية الرتبوية السياسات اختالف -7

 بني واملعرفية الثقافية الروابط إضعاف إىل يؤدي العزل هذا تربواي العربية الدول
 .التعليم لتطوير اخلربات من االستفادة فرص من ويقلل العربية، الدول
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  م19٦٤ عام العربية اجلامعة عن الصادر والتعليم الرتبية س( ما هو هدف

 العربية؟ الثقافية الوحدة ميثاق حدده اكم
 .العريب للوطن خملص -2    . ابهلل مؤمن عريب جيل تنشئة -1
 يدرك رسالته القومية واإلنسانية. -٤      ه.يثق بنفسه وابمت -3
 يستهدف املثل العليا يف السلوك. -5

 ؟س( وضح آاثر عدم توافر بيئة مدرسية ننفق مع أجناسهم
 .التعليمية العملية يف سلبيا تؤثر -1
 .للمشكالت احللول واستنباط والتفكري، املبادرة، حرية من وحيد -2

 املدارس؟ من التسرب ظاهرة وآاثر س( مانتائج
 اضعاف البنية االقتصادية. -2 .والبطالة واجلهل األمية معدالت زايدة - 1
 :مثل، خطرية ظواهر يف تسبب -2

 .املبكر الزواج ظاهرة - ب .    واستغالهلم األطفال عمل –أ       
 ؟العريب الوطن يف االمية س( ما هو وضع

 .الدويل املتوسط من أعلى -1
 من( %30) العريب الوطن سکان من آمي ونيلم( ۹۰) حنو وجود - ۲

 .%٤8 موريتانيا %2 قطر %6 األردن يف األمية نسبة. نيالبالغ
 العريب؟ الوطن يف العايل التعليم قطاع تطور س( تتبع

 بدأ منذ بداية احلضارة يف املساجد. .1

 جامعة أول مبثابة م732 عام يف بين الذي تونس يف الزيتونة جامع يعد .2
 . العامل يف جامعة لوأو  إسالمية،

 يف بين وقد اإلسالمي العامل يف املساجد أهم من مصر يف األزهر اجلامع يعد .3
 .يالفاطم هللا لدين املعز اخلليفة من أبمر م970 عام

 .العربية والثقافة واللغة الفكر وحدة على حافظ .٤
 .االسرتاتيجيات أول التعليم كان  التحرير حروب انتهت وعندما .5

 انشئة؟ جامعات عامة بصفة العربية امعاتاجل تعد: س( فسر
 .عاما( ٤0) علی عمرها ديزي ال منها( %80) حوايل .1
 ،العربية البالد بعض ابستثناء الكبرية املدن يف غالبا العربية اجلامعات ترتكز .2

 .واجلزائر واألردن واملغرب وليبيا مصر :مثل
 القاهرة، جامعة :مثل ،وشاملة عامة جامعات العربية اجلامعات ختتلف .3

 الفاتح جامعة :مثل متخصصة جامعات األردنية واجلامعة دمشق، وجامعة
 .األردنية والتكنولوجيا العلوم وجامعة ليبيا بطرابلس الطبية للعلوم

 العريب؟ الوطن يف العايل التعليم حققها التی االجنازات س( بني
 .احلديثة الدولة بناء يف وأسهمنوعية وكمية  إجنازات حقق -1
 .املواطن إعداد يف وأسهم -3    .واملعاهد اجلامعات أنشئت -2
 حل اخلرجيون حمل املوظفني األجانب. -5.    العريب املواطن آفاق توسع -٤
 

 

 فی العايل التعليم تطور تواجه الىت والتحدايت املشكالت أبرز س( عدد
 العريب؟ الوطن

 .األجنبية النماذج من واالستعارة النقل طابع غلبة -1
 .التخصصات بعض خرجيي من فائض وجود -3 . اخلرجيني نوعية تدىن -2
 .مؤسساته على متزايدا اجتماعيا طلبا يواجه -٤
 .واملدن العواصم يف العايل التعليم مؤسسات انتشار -5
 .ابستمرار مالية أزمات واجهتهم -6

 متزايدا؟ اجتماعيا طلبا العريب اجملتمع يف العايل التعليم يواجه: س( فسر
 .السريع السكان النمو بسبب -1
 .اجتماعية قيمة اجلامعة يف الدراسة واعتبار -2

 ؟العريب الوطن يف ابستمرار واقتصادية مالية أزمات التعليم مواجهة: س( فسر
 .السنوية ميزانياهتا يف العايل للتعليم العربية البالد صصهخت ما تقلص -1
 .التعليم مؤسسات على لإلنفاق املالية للموارد احلاجة تزايد بسبب -2
 .اجلامعات بعدد الزايدة متويل -3

 الکربی؟ واملدن العواصم يف العايل التعليم مؤسسات انتشار س( مانتائج
 .املدن إىل الريف من اهلجرة على ساعد -2 .   الريف تنمية يف أضعف -1
 .الفرص تكافؤ من قلل -3

 س( علل: وجود بطالة يف الوطن العريب؟
 اإلنسانية العلوم) يف التخصصات بعض خرجيي من فائض جودبسبب و 
 (واالقتصاد والقانون واألداب
 تواجه اليت املشكالت من ملشكلة العميقة الدراسة هو :العلمي البحت 

 الوسيلة هو العلمي البحث و االنسانية العلوم أو الطبيعية، العلوم يف اجملتمع
 .وتقدمها هنضتها لتحقيق
 العريب؟ الوطن يف العلمي البحث تواجه اليت والعقبات املشکالت س( عدد

 .والباحثني للعلماء املقدمة احلوافز ضعف -1
 .الشاملة التنمية ملتطلبات مواكبة عدم -2
 .الكافية والبشرية املالية املوارد ختصيص عدم -3
 .العلمي البحث ومؤسسات اجلامعات بني التفاعل ضعف -٤
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 الفلسطينية الثانية: القضية الوحدة

 الفلسطينية للقضية يةالتارخي اجلذور :األول الفصل
 مهم؟ اسرتاتيجي مبوقع متتع فلسطني: س( فسر

 .وأفريقيا آسيا قاريت بني الوصل حلقة -2         .العريب الوطن تتوسط -1
 .احلضارات أرضها على وتعاقبت -3
 تقع على الساحل الشرقي للبحر املتوسط. -٤

 أذكرها؟ عدة غزوات إىل فلسطني س( تعرضت
 غزو مث االسالمي العريب الفتح مث والرومانية واليواننية والفارسية ليةوالباب األشورية

 مث طمع فيها االسرائيليون. واملغول الفرجنة
 إقامة أجل من م1897 ابل مدينة يف األول الصهيوين املؤمتر هو: ابل مؤمتر 

 .فلسطني يف لليهود قومي وطن

 إنشاء إىل هدفت استيطانية عنصرية سياسية حركة هي: الصهيونية احلركة 
 نسبة بذلك ومسيت اترخيية مزاعم إىل استنادا فلسطني يف لليهود قومي وطن

 .صهيون تل إىل
 م؟۱۸۹۷ عام يف بسويسرا ابل مدينة يف االول الصهيوين املومتر قرارات س( عدد

:األتية واإلجراءات الوسائل طريق عن فلسطني يف لليهود قومي وطن اقامة -1
 .العامل دول دييأت کسب(  ب     .ليهوديةا اهلجرة تشجيع( أ 

 .هوديال متنظي( ج  
 (.هرتزل بزعامة) العاملية الصهيونية املنظمة تشكيل -2
 األموال ومجع فلسطني، يف اليهود املهاجرين إلسكان اليهودية الوكالة إنشاء -3

 .فلسطني يف األراضي لشراء
 .اليهود عند القومي والوعي احلس تنمية -٤

 الصهيوين؟ املشروع حتقيق علی هرتزل حرص يفک  س( بني
 .الدبلوماسية ابالتصاالت - 1
 .االستعمارية القوى مع للتحالف -2
 .املشروع هذا تبين على الكربى الدول عيجتش -3
 طلبه أن إال فلسطني إىل ليهود هبجرة العثمانية الدولة اقناع وحاول -٤

 .ابلرفض قوبل
 1916 عام وفرنسا بريطانيا بني سرية اتفاقية هي: بيكو سايكس اتفاقية 

 .دويل إشراف حتت فلسطني وضع بنودها من

  االوسط الشرق بشؤون اتخصصم اينبريط ودبلوماسي اسييس: سايکس 

 األوىل العاملية احلرب بعد الفرنسي اجلانب عن دبلوماسي سياسي :بيكو. 

 فلسطني يف هوديلل قومي وطن انشاء علی نصي ۱۹۱۷ عام: بلفور وعد. 
 ؟من القضية الفلسطينية علی بن احلسني الشريف بني موقفس( 

 .رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور -1
 .فلسطني عروبة علی اصر -۲
 . بفلسطني التفريط علىالنفي  فضل وقد -3
 
 

 ؟191٧ عام فلسطني إىل بريطانيا أرسلتها اليت الصهيونية البعثة مهام س( عدد
 .فلسطني يف الصهيونية للبعثة مكتب فتح -1
 .اليهودي القومي الوطن إلقامة فلسطني يف اليهودية ليةابألق االتصال -2
 .الرباق حائط إىل ابملمر احمليطة االسالمية املمتلكات على السيطرة حماولة -3
 :بقراراته 1918 عام يف ايفا مدينة يف صهيوين مؤمتر عقد -٤

 .فلسطني يف لليهود قومي وطن إنشاء أتكيد -أ
 .فلسطني على إسرائيل كلمة  إطالق -ب

 القدس؟ يف املسيحية االسالمية اجلمعية بتشكيل فلسطني زعماء قام: للس( ع
 .الوطين الصف ديلتوح -1
 .الصهيونية للمشاريع والتصدي -2
 الذي م،1919 عام يف األول الفلسطيين العريب املؤمتر عقد إيل ودعت -۳

 .الكربى سوراي من يتجزأ ال جزء االردن وشرق فلسطني أن فيه أكدوا
 يف الشعوب حق يف ويلسون االمريكي الرئيس مبادى من هو: ونويلس مبدأ 

 .مصريها تقرير

 للنظر م1919 عام يف والعراق الشام بالد اىل جلنة هي: كراين  - كينغ  جلنة 
 يف الشعوب حق يف ويلسون الرئيس مبادى على بناء البالد أهايل مطالب يف

 .مصريها تقرير

 کراين؟  کينج  جلنة الشام وبالد العراق فی العرب مطالب س( ما هي
 .الكربى سوراي ابستقالل املطالبة -1
  عليها. والفرنسي الربيطاين االنتداب ورفض -2
 .بلفور وعد ورفض -٤.          کويب يکسسا ةياتفاق ورفض -3

 کراين؟  کينج  جلنه من األردن شرق أهاىل ممثلى مطالب س( ما
 .لتجزئةا عدم -2 .احملررة العربية البالد استقالل -1
 .والفرنسي الربيطاين دابتاالن رفض -3
 .بلفور ووعد بيكو سايكس اتفاقية رفض -٤
 .فيها لليهود وطن وإقامة البالد تفسيم شأهنا من اتفاقية كل  رفض -5
 قيلتطب ايطاليوا وفرنسا ايطانيبر  عقدته م۱۹۲۰ عام - :ومير  سان مومتر 

 :وأهم قراراته کويب کسيسا يةاتفاق بنود

 .الربيطاين االنتداب حتت وفلسطني والعراق ردناأل وضع -1

 الفرنسي. االنتداب حتت ولبنان وسورية -2

 بلفور وعد بتنفيذ فلسطني على املنتدبة الدولة تلتزم نأ -3
 س( ماذا ترتب على مؤمتر سان رميو؟

 العريب واجليش الفرنسي اجليش بني: معركة جرت قيام معركة ميسلون وهي
 فيها واستشهد م1920 عام انتصاره بعد مشقد إىل الفرنسي اجليش ودخل
 .العظمة يوسف القائد

 بلفور؟ وعد لتنفيذ بريطانيا هبا قامت اليت االجراءات س( ما
 .مدنية إدارة إىل االدارة حتويل -1
 .نيفلسط يف مندواب هودييال ليصموئ ينيتع -۲
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 وتطورها الفلسطينية الوطنية املقاومة: الثاين الفصل

 اهلجرة ضد الفلسطيين الشعب به قام الذی السياسي النضال مظاهر س( بني
 ربيطاين؟ال واالنتداب اليهوديه

 .الفلسطينية العريب واحلزب االستقالل حزب السياسية األحزاب أسست -1
 .بلفور وعد عن ابلرجوع بريطانيا إقناع حماولة -2
 .اإلعالمية واحلمالت العامة واإلضراابت الوطنية الشعبية املظاهرات -3
 .الدولية للمحافل االحتجاج برقيات إرسال -٤
 .الصهيوين عللمشرو  السليمة املقاومة -5
 إرسال اجلمعية اإلسالمية املسيحية رسالة احتجاج للحاكم الربيطاين. -6

 املسلحة؟ الثورات من بعدد الفلسطيين الشعب قيام: فسرس( 
 .اليهود املهاجرين أعداد تزايد -1
 .املستوطنني اىل الفلسطينية األراضي وانتقال -2
 .الربيطاين االنتداب سلطات وتواطؤ -3

 الفلسطيين؟ الشعب هبا قام اليت املسلحة الثورات برزأ س( عدد
 .م۱۹۲9 عام يف الرباق ثورة -۲     .م۱۹۲۱ عام يف فااي ثورة -1
 م.1935 عاميف  القسام الدين عز الشيخ ثورة -3
 م.1936عام يف الكربى الفلسطينية الثورة -٤

  ايفا؟ ثورة أسباب س( ما
 واتسعمر دفع األهايل للدفاع عن أرضهم األ ايفا يف العرب أحياء اليهود مهامجة
 .فلسطني مشال مدن ليشمل املواجهات نطاق

 ، وما أسباهبا؟م۱۹۲۹ عام يف الرباق ثورةس( عرف 
 حائط وأمسوه اليهود عند املقدسة االماكن من الرباق حائط أبن الصهاينة ادعاء

جتمعات فهامجوا  االدعاء هذا رفض إىل الفلسطينيني دفع الذي األمر املبكى
 .الفلسطينية املدن معظم الثورة ومشلتاليهود 

 م؟1935عام  يف القسام الدين عز الشيخ س( ما سبب ثورة
 .الفلسطينية االراضى إىل اليهودية واهلجرات -2  . اتءاالعتدا استمرار -۱

 .املناضلني من وعدد القسام الدين عز الشيخ استشهاد: النتيجة
  م؟1935 القسام الدين عز ثورة يف ميوالقو  التنظيمي البعد بني( س

 .الثورة يف للمشاركة واألرايف املدن أهل ودعوة والتجهيز والتنسيق اإلعداد
 قائد سوري تزعم يف فلسطني حركة النضال ضد عز الدين القسام :

 الفلسطينية للمقاومة رمزا وأصبح اليهودية واهلجرةاالنتداب الربيطاين 
 م.1935عام  استشهد

 م؟193٦ عام يف الكربى الفلسطينية الثورة بابأس س( ما

 زايدة التوتر بني الفلسطينني واليهود. -1
 .القسام الدين عز الشيخ استشهاد -2
 .فلسطني اىل اليهودية اهلجرة ازدايد -3
 العليا العربية اللجنة منها العام االضراب على دعت قومية جلان تشكلت -٤

 اإلضراب اىل ثورة مسلحة.وحتول  احلسيين امني احلاج برائسة
 
 

 س( بني موقف بريطانيا من الثورة الفلسطينية الكربى؟
ة وهدمت البيوت وأعلنت الطوارئ وأقامت حماكم عسكريقاومت الثورة 

 واصدرت الكتاب  األبيض وأرسلت جلنة بيل امللكية.
 وصلت الكربى الفلسطينية الثورة بعد االضراب توقف بعد :امللكية بيل جلنة 

 .الثورة أسباب لدراسة 1936 عام بيل اللورد برائسة حتقيق جلنة

 .فلسطني على االنتداب إهنا وجوب -1: امللكية بيل جلنة نتائج
 .ويهودية عربية دولتني إىل فلسطني تقسيم -2      

 امللكية؟ بيل جلنة من العرب س( بني موقف
 .الوطنية حلقوقهم هدرا فيه إلن التقسيم قرار رفضوا
 العريب الوطن من يتجزأ ال جزء فلسطني أن فيه : مؤمتر قرروابلودان مؤمتر 

 فيها. يهودية دولة وإنشاء فلسطني تقسيم ورفضوا

 املوافقة تضمن الذي بريطانيا أصدرته 1939 عام ويف :األبيض الكتاب 
 اخلمس السنوات خالل فلسطني اىل اليهود من كبرية  أعداد هجرة على

 .ذلك بعد اهلجرة وايقاف القادمة،

 األبيض؟ الكتاب بنود س( عدد
 وايقاف سنوات 5 خالل فلسطني اىل اليهود من أعداد هجرة على املوافقة -1

 .ذلك بعد اهلجرة
 .سنوات عشر خالل مستقلة فلسطينية دولة إبقامة بريطانيا وتعهدت -2
 . لليهود االراضي انتقال ووقف -3

 األبيض؟ الكتاب من اليهود موقف س( ما
 .للعرب نصرا وعدوه األبيض، الكتاب رفضوا

 االسرائيلية:  العربية احلروب
 م:19٤8حرب عام 

 ؟م19٤8 عام حرب أسباب س( ما
 الكيان قيام اليهودية الوكالة أعلنتو  فلسطني على ربيطاينال االنتداب انتهاء

 .الكربى املدن احتلتو  الصهيونية العصاابتفقامت  نفسه اليوم يف الصهيوين
 م؟19٤8عام  حرب س( مانتائج

 .فلسطني أرض من كبريا  جزءا العرب فقد -1
 .العربية القوات بني التنسيق ضعف أظهرت -2
 .لألردن وسوراي ولبنان فلسطيين مليون قرابة ونزح -3
  ابالسلحة. اليهود بدعم الغربية الدول قامت -٤
 .العربية للجيوش التسليح ضعف -5

 إال انتصارات العربية القوات حققت 19٤8 عام حرب بداية: س( فسر
 اليهود؟ لصاحل حتول املوقف ان

 .القتال ووقف الطرفني بني اهلدنة إعالن يف الدويل األمن جملس تدخلبسبب 
 وسورية مصر علی مباغتا هجوماقامت اسرائيل بشن : م19٦٧عام  حرب 

 وهي: )سيناء / اجلوالن / الضفة الغربية / غزة(. واالردن
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 م؟19٦٧عام  س( ما نتائج حرب

 .العربية الدول من جزاءأل اسرائيل احتالل -1
 .اجلوالن و وسيناء وغزة، الغربية الضفة احتل -2
 يف االردن علی واسعا هجوما لياسرائ شنت :م19٦8 عام الكرامة معركة 

 .م1968 عام من آذار ۲۱

 الكرامة؟ ةمعرك نتائج س( ما
 احلاق اهلزمية ابجليش اإلسرائيلي. -1
 :)علل( واملعدات األرواح يف كبرية  خسائر احلرب هبذه إسرائيل تكبدت -2

 .االردين للجندي العالية املعنوية الروح -أ
 .ارضه عن الدفاع يف استبساله -ب

: وهي اشتباكات عسكرية بني اجليوش العربية زافـقيام حرب االستن -3
 .واسرائيل

 م؟۱۹۷۳ عام( تشرين) رمضان حرب ما سبب س(
 .م1967م عا حرب نتائج بسبب -۱
 .العربية االراضي الستعادة اسرائيل على احلرب إعالن وسوراي مصر اتفقت -2

 ؟م۱۹۷۳ عام رمضان حرب نتانج س( ما
 .فيابرل خط ريتدم مثلعسکرية  اجنازات هايف العرب حقق -۱
 .(۳۳۸) رقم األمن لسجم من بقرار توقفت احلرب أن إال -2

 ؟(۳۳۸) االمن جملس قرار تضمنه ما س( بني
 .۱۹۷۳ عام حرب وقف -1
 ابحلقوق االعرتاف( والذي يقتضي بـ: 2٤2) رقم األمن جملس قرار تطبيق -2

 الدولة وإقامة أرضه، إىل العودة حق منها: الفلسطيين للشعب املشروعة
 .القدس وعاصمتها املستقلة الفلسطينية
 م؟۱۹۸۲ عام لبنان جنوب اسرائيل غزوما سبب  :س( فسر

 .الفلسطينية املقاومة على للقضاء: السبب
 : استخدام االسلحة  احملرمة وارتكاب جمازر مثل صربا وشاتيال.النتيجة

 م؟19٦٤ عام ىف القاهرة ىف األول العرىب القمة مؤمتر انعقد: س( فسر
 .االسرائيلي لاالحتال مقاومة يف الفلسطينية اجلهود لتوحيد -1
 .للفلسطينني موحد كيان  ابراز -2

 م؟19٦٤ الفلسطيين الوطين امليثاق بنود س( عدد
 .الفلسطيين التحرير جيش تشكيل -2فلسطني. كل  لتحرير املسلح الكفاح أكد -1
 فلسطني. عنعدم  التنازل  -٤   .للمنظمة ارئيس الشقريي أمحد انتخب -3

 من جديدة صورا م198٧ عام منذ يةالفلسطين املقاومة اختذت: س( فسر
 النضال؟ صور

 .الفلسطينية القضية حل يف الدويل اجملتمع جدية عدم -1
 م.1967على حدود  املستقلة دولته اقامة -2
 إعطاء الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير املصري. -3
 
 
 

 م؟198٧ "احلجارة انتفاضة" األوىل الفلسطينية االنتفاضةسبب  ماس( 
 طرد الفالحني. -2  .واالقتصادية الصحية االوضاع تردي -1
 .والسجن االعتقال سياسة ممارسة -٤    .واجلامعات املدارس اغالق -۳
 .االراضي انتزاع يف لياسرائ ةاسيس سببب -5

 م؟٢000( االقصى انتفاضة)الثانية  الفلسطينية االنتفاضة ببس س( ما
 فيالشر  القدسي احلرم ساحة بدخول شارون لياسرائ وزراء رئيس اميق بسبب

 .فخرج األهايل مبظاهرات لتأكيد حرمة هذه املقدسات
 م؟٢005 عام يف غزة قطاع من اسرائيل انسحاب: س( فسر

 .الفلسطينية املقاومة ضراوة بسبب -1
 .االسرائيلي االحتالل على املرتتبة الباهظة التكاليف -2
 .القطاع علی شامال اياقتصاد حصارا لئياسرا فرضت -۳

 غزة؟ لقطاع إسرائيل حصار عليه اشتمل الىت األمور س( عدد
 .الکهرابء قطع -۲   . والسلع احملروقات دخول ملنع -1
 .الصيد منع -٤  .واسرائيل القطاع بني املعابر غلق -3

 اإلعوام يف غزة قطاع على اإلسرائيلية اإلعتداءات تكررت س( فسر
 م؟٢01٤و  ٢01٢و  ٢008

 .الفلسطينية املقاومة على للقضاء -2لتدمري البنية التحتية.           -1
 .املقاومة صواريخ من اسرائيل حلماية -3

 س( علل: قيام سكان غزة حبفر األنفاق؟
 واد الغذائية.أتمني امل -2 ردا على احلصار. -1

 االنسانية القضااي أكثر من ةاإلسرائيلي السجون يف األسرى قضية: س( فسر
 :بسبب اإلضراب إعالن والسياسية؟

 .لألسر الفلسطيين الشعب ثلث من اكثر تعرض -1
 .النساء االطفال اعتقال -2
 .بيالتعذ بياسال شتی حبقهم مورس -۳
 واملرضى. لجرحىل متعمدا   طبيا   امهاأل لياسرائ مارست -٤

 

 القدس ملدينة والدينية التارخيية األمهية الثالث: الفصل
 التارخيية؟ العصور عرب القدس سكنوا الذين األقوام س( عدد

 .والرومان -2 .واليوانن -2 .الكنعانيني العرب -1
 .املسلمني والعرب  -5  . والبيزنطيني -٤

 الكنعانية القبائل دىإح اليبوسيون القدس؟ مدينة بنوا الذين هم س( من
 القدس؟ مدينة هبا عرفت الىت األمساء س( عدد

 .املقدس تيوب -٤    اءيليوا -3       بوسيو  -۲ .سامل آور -۱
 القدس؟ هامجوا الذين الغزاة س( عدد

 .اليوانن -٤الرومان    -3العربانيني      -2  الفرس -1
 القدس؟ مدينة س( بني أمهية

 .وسلم عليه هللا صلى للرسول املعراج ومنها اإلسراء إليها -1
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 القبلة األوىل للمسلمني. -3  .ةالسماوي الدايانت أرض -2
 فيها عدد من املعامل الدينية والتارخيية. -٤

 مدينة القدس؟ فی االسالمية والتارخيية الدينية املعامل ابرز س( عدد
 .املبارك االقصى املسجد -2 .الصخرة قبة مسجد -1
 .القدمية القدس بلدة سور -٤  .القدس قلعة -3
 التكااي  -8 األسبلة -7 املكتبات. -6 اخلوانق. -5
 املدارس. -10 الزوااي الصوفية -9
 اجلنوبية التلة على املبارك االقصى املسجد يقع: املبارك االقصى املسجد 

 قرابة مساحته مستطيل شكل على سور وله القدمية القدس مدينة من الشرقية
 . القدسي احلرم مساحة هي دومنا( 1٤٤)

 األقصى؟ للمسجد الدينية األمهية س( بني
 .الشريفني احلرمني اثلث -2  .األوىل املسلمني قبلة هو -1
  وسلم عليه هللا صلى الرسول مسرى -٤    الدينية  األماكن أقدم من -3
 .امللك عبد بن الوليد عهد يف بناؤه أعيد -5
 اليت للصخرة ختليدا   مروان بن امللك عبد عهد يف شيد: الصخرة قبة مسجد 

 .السماوات اىل وسلم عليه هللا صلى مدحم الرسول منها عرج

 الصخرة؟ قبة مسجد أمهية ماس( 
 .االسالمية العربية العمارة يف إسالمي أثر أقدم -1
 .االسالمية املعمارية اهلندسة فن بروعة متيز -2
 القدمية القدس بلدة حول بين اثري سور وهو: القدمية القدس بلدة سور 

 و مرت، (٤200ة )قراب طوله بلغوي ونيانالکنع العرب بناه من وأول للحماية
 .م۳۰-م۱۱ نيب ارتفاعه
 القدمية؟ القدس مدينة أبواب س( عدد

 :االقصى املسجد مع مشرتكة منها ثالثة اباب، عشر مخسة للقدس
 . املغاربة ابب-3  .االسباط ابب -2  .السلسلة ابب -1
 االسرائيلي تاللاالح غري وقد اململوكي العصر إىل بناؤها ويعود: القدس قلعة 

 .متحف إىل وحوهلا داود، قلعة الی امسها

 العصور يف اهتماما انلت اليت الدينية املؤسسات من :الصوفية الزوااي 
 والعثمانية وهي بناء خمصص الستقبال املتصوفة الفقراء. واململوكية االيوبية

 الطعام وتقدمي والتعبد للتعليم خصصت للمتصوفة، أماكن وهي :اخلوانق 
 .األيويب الدين صالح أسسها اليت الصالحية اخلانقاة مثل لفقراءل

 العصرين ىف انتشرت الشرب مياه لتوفري خمصصة أماكن وهى: األسبلة 
 .والعثماىن اململوكى

 تكية وأمهها الفقراء، والشراب الطعام فيها يقدم كان  كبرية  أبنية هي: التکااي 
 .سلطان خاصكي

 س؟القد يف املكتبات أشهر س( عدد
 .األقصى املسجد مكتبة -3.    البديرية املكتبة -2.      اخلالدية املكتبة -1
 
 

 الدين صالح السلطان ويعترب القدس مدارس أشهر من: الصالحية املدرسة 
. واترخييه ورايضية دينية علوم من تدرس، وهي مؤسس هذه املدرسة األيويب
 .العلماء كبار  من املدرسة مدرسو

 الصالحية؟ املدرسة مدرسو اذكر أشهرس( 
 .عساکر نيفخرالد -2   .شداد بن نيعزالد -1
 .هللا جار بن علي خالشي -3

 املسيحيني؟ عند القدس مدينة أمهية س( ما
 .مرمي وأمه السالم عليه املسيح موطن فهي - ب . السالم مدينة -أ

  العذراء السيدة رقاد كنيسة  -1 :مثل املقدسة املسيحية األماكن فيها -ج
 .القيامة كنيسة  -3 .االخري العشاء غرفة -2
 القديسة ببنائها أمرت العامل، يف املسيحية املعامل أهم تعد :القيامة كنيسة 

 هيالنة.

 عليه املسيح اتباع احلواريون فيها مكث ليتا الغرفة: االخري العشاء غرفة 
 السالم.

 وهي القدس مدينة يف صهيون تل على واقعة :العذراء السيدة رقاد كنيسة 
 .توفيت حىت السالم، عليها مرمي السيدة إليه التجات الذي املكان
 فلسطني؟ يف املقدسات على اهلامشية الوصاية أمهية س( بني

 .القدس تراث على احلفاظ -1
 .واملسيحية االسالمية وهويتها عروبتها على واحلفاظ -2
 إشراف وزارة األوقاف األردنية على األماكن الدينية. -3

 

 القدس مدينة لتهويد االسرائيلية املخططات: الرابع الفصل
 القدس؟ مدينة اتريخ تشويه اليهود حياول کيف  س( وضح

 .ربالع سكاهنا من وتفريغها -2  .القدس مدينة هتويد -1
 .  واملسيحية االسالمية العربية معاملها وطمس -3
 املستوطنني لصاحل الفلسطينية االراضي على االستيالء :القدس هتويد 

 .اليهود لصاحل فيها السكانية الرتكيبة تغيري طريق عن اليهود،

  القدس؟ مدينة لتهويد االسرائيلي االحتالل هبا يقوام التی االجراءات س( بني
  .القدس يف اإلسرائيلي االستيطان -2.    للقدس السكاين التهويد حماولة -1
 .واالنفاق احلفرايت -٤        .ومهية يهودية قبور بناء -3
 عدد ولزايدة اإلسرائيلي االستيطان اجل من اسرائيل إجراءات ( وضحس

 القدس؟ يف اليهود
 ومواصالت طرق شبكة بناء -1
 تيطانيةاالس البؤر لسكان تسهيالت توفري -2
 .هلا مقرا الغربية القدس اختاذ على االسرائيلية الشركات تشجيع -3
 .القدس حول االستيطانية الكتل من شريط بناء -٤
 تعود أرض أو عقار أي مبصادرة يسمح، والذي الغائبني امالك قانون -5

 .وطنه مغادرة على احلرب أجربته فلسطيين ألي ملكيتها
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 اليت اليهودية االستعمارية السكانية : التجمعاتاإلسرائيلية تاملستوطنا 

 . اليهود املستوطنني من عدد أكرب الستيعاب احملتلة األراضي على بنيت

 داخل اليهود عليها يستويل اليت البيوت من جمموعة :االستيطانية البؤر 
 .القدس يف العربية األحياء

 للمستوطنني؟ سرائيلياإل االحتالل قدمها اليت التسهيالت س( ما
 .املادي الدعم -3 .املدارس بناء -2   .حتتية بنية توفري -1
 .ومعابد كنس  بناء -5  حراس توفري -٤

 التهويد أجل من االسرائيلى االحتالل هبا يقوم الىت اإلجراءات س( عدد
 القدس؟ ملدينة السكاين

 .البناء لتصاريح الفلسطينيني وجه يف تعجيزية شروط وضع -1
 اهلوايت سحب -3 .العنصري الفصل جدار بناء -2
 تسمى معسكرات إىل األراضي هذه وحتويل العربية االراضي مصادرة -٤

 .اخلضراء املساحات
 استخدام العنف املفرط. -5
 .العمل فرص وتضييق الضرائب فرضب القدس هلأل اإلفقار سياسات -6

 الضفة خلدا الفلسطنني السكان حركة من للحد اإلجراءات س( عدد
 القدس؟ دخوهلم ملنع الغربية

 .االمسنتية واملكعبات الرتابية األكوام منها احلواجز نصبت -1
 .الفاصل اجلدار اقامة -2
 إىل األراضي هذه وحتويل العربية االراضي مصادرة هي: اخلضراء املساحات 

 اليهود للمستوطنني العطائها متهيدا اخلضراء املساحات تسمى معسكرات
 .استيطانية بؤر إىل هاوحتويل

 الضفة سكان ملنع إسرائيل تبنيه عازل جدار هو: العنصري الفصل جدار 
 القدس من عربية أحياء اجلدار أخرج وقد القدس إىل الدخول من الغربية
 .م۸ ارتفاعه بلغوي ۲۰۰۲ عام يف به ابلعمل وشرع
 العنصري؟ الفصل جدار ببناء إسرائيل قيام: س( فسر

 .القدس إىل الدخول من الغربية فةالض سكان ملنع 
 العنصري؟ الفصل جدار من الدولية العدل حمكمة س( بني موقف

 .قانوين ريغ انه -3  .بنائه عن النامجه األضرار تعويض -2.هبدمه ةطالبامل -1
 بتهويد تقوم وكيف القدس ىف واالنفاق احلفرايت من إسرائيل هدف ماس( 
 ؟املدينة تراث

 .يهودية لفرتات تعود أهنا وتدعي آاثر نم تبقی ما حقيقة تزيف -1
 .وسرقتها االاثر بتدمري احلفرايت خالل من اسرائيل تقوم -2
 .املدينة لتاريخ مزيفة تلموديه برواايت يكتشف ما كل  لربط تسعى -3
 اإلدعاء اهنا حفرايت أثرية. -٤

 ؟عدد أهم احلفرايت اليت قام هبا اإلحتالل اإلسرائيلي يف القدسس( 
 (.املغاربة وتلة / األموية القصور سلوان / منطقة/  الرباق ساحة: )األنفاق -أ

 .املبارك األقصى املسجد أساسات عند حفرايت -ب
 
 

 ؟ما اهلدف من إنشاء األنفاق يف القدس من قبل إسرائيلس( 
 .بعضها مع احلفرايت مواقع ربط -2      .العريب االقتصاد ضرب -1
 .للقدس أيتون الذي اليهود املستوطنني أتمني -3
 .االسالمية البيزنطية للحقب تعود يتال االاثر طمس -٤

 املسجد حميط ىف الومهية القبور بناء من اإلسرائيلى االحتالل أهداف س( ما
 القدمية؟ والبلدة األقصى

 .الوقفية األراضي من مزيد على االستيالء -1
 .مقابرها يف مواتهم دفن من القدس أهل ومنع -2
 .هللا مأمن كمقربة  يةاترخي إسالمية قبور من موجود هو ما ويزيل -3
 .واملسيحية االسالمية العربية القدس معامل هتويد هبدف -٤
 االحتالل واستخدم الصحابة من كبري  عدد فيها دفن: هللا مأمن مقربة 

 .استيطانية ملشاريع أراضيها
  االقصی؟ املسجد علی سيطرته الحکام االسرائيلي االحتالل اهلدف ما س(

 . املبارك االقصی املسجد هلدم -2   .ةهوديي ةسيلکن منه اجزاء لويحت -1
 األقصى املسجد ضد اإلسرائيلي االحتالل هبا يقوم اليت االعتداءات س( اذكر

 املبارك؟
 .األقصى للمسجد واملكاين الزماين التقسيم اىل اإلسرائيلي االحتالل سعي -1
 .املبارك األقصى املسجد على اإلسرائيلية السيادة فرض -2
 .األقصى للمسجد املسلح االقتحام حوادث رتكرا -3
 .األقصى املسجد إىل املصلني وصول إمكانية من احلد -٤
 .مراقبة اتري کامركيب  ت -6 .األقصى املسجد إحراق -5

 بعد ،م19٦9م عا فی االقصى املسجد االسرائيليون إحراق نتائج س( ما
 الفجر؟ صالة

   .الدين صالح منرب لتهمتا -2     .األثرية اجلامع قبة احلريق هدد -1
 .القبلي اجلناح حمتوايت والتهمت القبلي اجلامع يف النريان شبت -3

 املسجد االسرائيليون احراق بعد االقصى املسجد إعمار إعادة مت س( مىت
 م؟19٦9عام  االقصی

 .طالل بن احلسني امللك عهد يف اإلعمار أعيد -1
 يف وتركيبه الدين صالح منرب ارإعم أعيد الثاين عبدهللا امللك عهد يف -2

 .م2006 عام يف املسجد
 املصلني وصول إمكانية من احلد من اإلسرائيلى االحتالل قوات تسعى س( كيف

 األقصى؟ املسجد إىل
 .اليهودية لالقتحامات يتصدون الذين املرابطني حبق إبعاد أوامر أصدرت -1
 .لقدس دخول حيتصار  ابستصدار اجبارهم -2
 .األربعني سن دون من ملنع األقصى بواابت على االحتالل رطةش متركز -3

 س( ما السبل اليت ميكن هبا دعم مقاومة سياسة التهويد ودعم الصمود الفلسطيين؟
 .القدس يف ألهلنا املتواصل واملعنوي املايل الدعم تقدمي -1
 .األقصى املسجد ابحات يف واملرابطني املقدسيني صمود دعم -2
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 .االسرائيلي االحتالل اخرتاقات على الضوء تسليط -3
 .وعقوهلم أبنائنا نفوس يف األقصى املسجد أمهية أتصيل -٤

 

 الفلسطينية القضية جتاه والدولية واإلسالمية العربية املواقف :اخلامس الفصل
 الفلسطينية؟ القضية جتاه واإلسالمي العريب املوقف س( ما

 .األوىل واملسلمني العرب قضية عدهتا -2 ي. اإلسرائيل االحتالل رفضت -1
 عقد مؤمتر قمة مللوك الدول اإلسالمية. -3
 .فلسطني ميتقس قرار رفضت م19٤7عام  -٤
 .الفلسطينية القضية جوهر سالقد مدينة -5
 م يف القدس.۱۹۳۱ عام االسالمي املومتر عقد -6

 م؟۱۹۳۱ عام يف القدس يف العام االسالمي املومتر عقد :س( فسر
 .فلسطني على الصهيونية خطر إىل املسلمني تنبيه -1
 .الصهيونية األطماع وجه يف الوقوف -2
 .القدس يف املقدسات عن للدفاع اإلسالمي التعاون ساليبأب للبحث -3

 م؟19٦9الرابط  يف االسالمية الدول مللوك قمة مؤمتر أول س( فسر عقد
 اليت األراضي من اإلسرائيلية القوات نسحاباب الدويل اجملتمع طالبت -1

 م.1967 عام يف احتلتها
 . اإلسالمية املقدسات حلماية حازم موقف اختاذ -2
 .م1969عام  يف االقصی املسجد احراق بسبب -3
 .الفلسطينية القضية لدعم -٤

  م؟۲۰۰۲ عام العربية السالم مبادرة العربية الدول بعض تبنت: س( فسر
 جملس قرارات.  الدولية الشرعية قرارات إىل استنادا   وشامل عادل حل إجياد -1

   .فلسطني قضية حلل -2.    (338)و  (2٤2) رقم األمن
 لألردن؟ جوهرية مسالة الفلسطينية القضية شكلت: س( فسر

 .الشعبني بني والروحي واألخوي السكاين الرتابط -1
  . اجلغرايف للجوار -2

 الفلسطينية؟ القضية جتاه األردن موقف س( بني
 الوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية التحرير منظمة يعد الذي للقرار استجابة -1

 .الفلسطيين للشعب
 .املسلوبة احلقوق إلعادة جهودا بذل -2
 وعادلة سلمية سياسية تسوية بتحقيق تزاملاال -3
 .الصراع قضااي حيال ابلثبات اتسم -٤
تبىن األردن صدور فتوى من حمكمة العدل حول اجلدار الفاصل العنصري  -5

 أنه غري قانوين.
 ۱۹۸۸ عام متوز ۳۱ يف طالل بن احلسني امللك أعلن :االرتباط فك قرار 

 .االردنية واململكة الغربية الضفة بني واإلدارية القانونية العالقة فك
  االقصی؟ املسجد خبصوص ٢01٦اليونسكو  اصدرته الذی القرار س( ما

 .ينالفلسطي الثقافی الرتاث علی احلفاظ -1
 .فقط للمسلمني مقدسا مكاان األقصى املسجد اعتبار -2
 
 

 م.2000 عام حىت قائما   كان  الذي الوضع إىل ابلعودة يطالب -3
 .األقصى املسجد من جزء هي املغاربة ابب تلة أن ديؤك -٤
 .للعبادة خمصصا   مقدسا   اسالميا   موقعا   األقصى املسجد اعتبار -5
 األقصى املسجد شؤون على املشرفة الوحيدة األردنية األوقاف دائرة كانت. 

 الفلسطينية؟ القضية من املتحدة األمم قرارات أبرز س( بني
 م:19٤٧عام  فی( ۱۱۸) رقم التقسيم قرار -1
 واليهود العرب بني فلسطني تقسيم على ينص الذي. 
 دولية منطقة القدس اعتبار. 

 م:19٦٧عام  فی الصادر (٢٤٢رقم ) االمن جملس قرار -۲
 م1967 عام يف احتلتها اليت األراضي من االحتالل قوات انسحاب. 
 .االعرتاف ابحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين 

 نية مستقله عاصمتها القدس.اقامة دولة فلسطي 
 م:۱۹۷۳ عام فی الصادر( ۳۳۸) رقم االمن جملس قرار -۳
 كاملة  بصورة النار إطالق وقف. 
 (.2٤2) رقم األمن جملس قرار بتنفيذ األطراف دعوة 

 املنطقة يف ودائم عادل سالم إلقامة مفاوضات إطالق. 
 لفلسطينية؟ا للقضية عادل حلل التوصل يف املتحدة األمم س( ملاذا فشلت

 .األمريكية املتحدة الوالايت فرضتها اليت املعايري ازدواجية سياسة -1
 تفرد أمريكا ابإلدارة الدولية واحنيازها إلسرائيل.  -2
 الدويل. اجملتمع جدية عدم -٤  .بتنفيذها إسرائيل إلزام عدم -3

 الفلسطينية؟ القضية من االمريكية املتحدة الوالايت موقف بني
 واعتبار القدس اىل األمريكية السفارة بنقل األمريكي النواب جملس من قرار .1

 .اسرائيل عاصمة هي القدس
 .إسرائيل يدين قرار أي ضد( الفيتو النقض حق) استخدمت .2
 .إقليمية قوة بوصفها اسرائيل أمن على احلفاظ .3
 .االسرتاتيجية مصاحلها ضمن الدولية اهتماماهتا من جزءا شكلت .٤

 يف مدريد وتوقيع اتفاقية اوسلوا.عقد مؤمتر السالم  .5
 واإلسرائيليني الفلسطينيني بني م1991 عام عقد: مدريد ىف السالم مؤمتر 

 .الروسية-األمريكية الرعاية حتت
 وحالت واإلسرائيليني الفلسطينيني بني السالم مفاوضات مجود: س( فسر

 السالم؟ عملية يف املضى دون
 االستيطان.احنياز أمريكا إلسرائيل بعدم وقف  -1
 .الفلسطيين للشعب املشروعة ابحلقوق اعرتافها عدم -2
 .سلمي حل إىل الوصول يف إسرائيل جدية عدم -3

 الفلسطينية؟ القضية من السوفييت االحتاد موقف س( بني
 من السباقني ابإلعرتاف بدولة إسرائيل. -1
 .ومصاحله دوافعه من ينطلق متأرجحا -2
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 :االجيابية املواقف بعض اختذ -3
 أرضهم إىل العودة يف احلق للفلسطينيني أن إعالنه. 
 مستقلة فلسطينية دولة إقامة. 

 بفلسطني اخلاصة املتحدة األمم لقرارات دهأتيي. 

 .هنجه على روسيا استمرت السوفيييت االحتاد هنيارا وبعد -٤
 الفلسطينية؟ القضية من األوروىب االحتاد موقف س( وضح

 .القدس إىل االوروىب االحتاد دول سفارات نقل تعليق -1
 .م1967 عام احملتلة األراضي على القدس عاصمتها فلسطينية دولة قيام -2
 .الدويل القانون مبادى مع تتفق ال املستوطنات قضية وعد -3
 .العنصري الفصل جدار إسرائيل بناء انتقد -٤
 .إلسرائيل عاصمة ابلقدس االعرتاف رفض -5
 .واالنساين االقتصادي اجلانب يف الدعم يتمثل -6

 للفلسطينيني؟ االوروىب االحتاد مينحه الذي االقتصادي الدعم مظاهر س( بني
 .وغريها اهواملي والتعليم الزراعة يف مشروعات فظهرت -1
 .ينيالفلسط االقتصاد من حتسن اليت يةمو التن املشروعات علی زيالرتک -2
 للسلطة الفلسطينية. االقتصادية املساعدات طريق عن -3
 دفع عجلة التنمية. -٤

 الفلسطينية؟ القضية جتاه الصني موقف س( بني
  م196٤ عام يف اتسيسها فور الفلسطينية التحرير مبنظمة اعرتفت -1
 .الدولية احملافل يف القضية حل جتاه الفلسطينية املواقف تبنت -2
 .العربية لالراضى اسرائيل احتالل ىف يتمثل األزمة جوهر أن رؤيتها -3
 .اسرائيل جتاه مجيعا   العربية للمواقف دعمها -٤
 والفلسطينية العربية احلقوق تؤيد الىت القرارات تبىن -5
 :اىل يستند أن جيب عادل حل يا -6

 الفلسطينية؟ القضية حلل الصني رؤية إليها تستند الىت االسس س( بني
 احملتلة االراضى من اسرائيل انسحاب. 
 الدولية الشرعية قرارات تطبيق. 
 املصري تقرير حق. 
 القدس وعاصمتها املستقلة الفلسطينية الدولة قامةإ. 
 األمن لسجم يف العضوية دائمة للدول مينح أمتياز هو: (الفيتو) النقض حق 

 .القرارات على االعرتاض حق

 بني الفلسطينيني واالسرائيليني ينتج عنها قيام دولة فلسطينية  :اتفاقية اوسلو
 يف الضفة الغربية اال أن اسرائيل مل تويف بوعدها.

 ؟19٦٧س( فسر سبب انشاء اسرائيل ادارة عسكرية خاصه عام 
به السكانية لصاحل لالستيالء على االراضي الفلسطينية وتغيري الرتكي

 اليهود.
 

 الدولية والتكتالت فاألحال الثالثة: الوحدة
 العسكرية األحالف: األول الفصل

 العسكرية؟ األحالف ظهور أسباب ما( س
 أيدلوجي أساس على الثانية العاملية احلرب بعد العسكرية األحالف قامت
 :بسبب

 واملعسكر الرأمسايل، الغريب املعسكر) متصارعني، معسكرين إىل العامل انقسام .1
 (.اإلشرتاكي) الشرقي

 .إليهما األخرى الدول الستقطاب عسكرانامل سعي .2
 أيدولوجي؟ ساسأب الثانية العاملية احلرب بعد العسكرية االحالف قيام: فسر س(

 (.االشرتاكي) الشرقي واملعسكر( الرأمسايل) الغريب املعسكر بني الصراع نتيجة .1
 .األخرى الدول استقطاب إىل هتدف سياسات .2
( 1991-19٤7) عام من الباردة رباحل فرتة ىف العامل انقسام إىل أدى ما .3

 قطبني. إىل

 عسكرية أحالف إنشاء .٤
  واشنطن يف 19٤9 عام أتسس حلف: (الناتو) األطلسى مشال حلف: أوال
 وبريطانيا األمريكية املتحدة الوالايت منها دولة 12 أتسيسه عند يضم كان

 .السوفيييت التوسع من واحلد األورويب األمن على للحفاظ ،وفرنسا
 ارن بني حلف مشال األطلسي وحلف وارسو من حيث:س( ق

 حلف مشال األطلسي: -1
 م.19٤9: سنة التأسيس 

 بروكسل.املقر : 

 الوالايت املتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنسا،  :الدول اليت يضمها
الدمنارك، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، ايسلندا، ايطاليا، النرويج  

 كندا، الربتغال.

 األهداف: 

 ظ على األمن األورويب.احلفا .1

 احلد من التوسع السوفيييت. .2

 التوسع يف نفوذ احللف ليشمل دول أورواب  الشرقية. .3

 التعاون يف اجملاالت السياسية واالقتصادية .٤

 :اآلاثر الدولية واإلقليمية 

 حفظ التوازن بني قوى املعسكرين. .1

 الدخول يف سباق التسلح. .2

 لقوى الكربى.إضعاف االمم املتحدة بسبب التنافس بني ا .3

 ضرب حركات التحرر يف العامل. .٤

 دعم الكيان اإلسرائيلي. .5

 :ما زال مستمرا. االستمرارية 
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 حلف وارسو:
 :م.1955 سنة التأسيس 

 :وارسو. املقر 

 اإلحتاد السوفيييت، البانيا، تشيكوسلوفاكياالدول اليت يضمها : 
 يا، الدميقراطية )الشرقية سابقا( رومانيا، بلغاراي.بولندا، اجملر، املان

 األهداف: 

 مواجهة القوى املتزايدة للمعسكر الغريب. .1

 الدفاع عن الدول األعضاء والتعاون بينها. .2

 إجياد قوة عسكرية ملواجهة حلف مشال األطلسي. .3

 .رغبة االحتاد السوفيييت يف إضفاء صفة الشرعية على شرق أورواب .٤
  واإلقليمية:اآلاثر الدولية 

 له أثر يف حفظ التوازن الدويل. .1

تعاطفه مع بعض القضااي العربية العربية كوقوفه إىل جانب مصر  .2
 يف العدوان الثالثي.

أتييده لبعض الدول العربية: كمصر يف حكم مجال عبدالناصر  .3
وليبيا يف حكم معمر القذايف، وسوراي والعراق واجلزائر نظرا 

 لتبنيها النهج االشرتاكي.

 :1991انتهى رمسيا يف عام  االستمرارية. 

 م؟195٢عام  األطلسي مشال حلف إىل انضمت اليت الدول س( ما
 واليوانن ايترک

 األطلسي؟ مشال حلف منها يتألف اليت( األجهزة) املؤسسات س( عدد
 فيه، العليا السلطة وهو احللف، جملس من تتألف :السياسية املؤسسة -1

 .واملالية ةاخلارجي وزراء من ويتكون
 : وتتكون من:العسكرية املؤسسة -٢

 سلطة أعلى وتعد واشنطن، مقرها: للحلف العليا العسكرية اللجنة 
 .األعضاء الدول أركان رؤساء من وتتكون عسكرية

 قيادة) فرجينيا والية يف األطلسي قيادة: الثالث العسكرية القيادات 
 (.أورواب يف فةاملتحال القوات قيادة / اإلجنليزي النالق منطقة

 أهدافه؟ األطلسي مشال حلف تغيري أسباب س( ما
 .الباردة احلرب انتهاء بعد احللف بقاء الستمرارية جديدة مربرات إجياد -1
 م.۱۹۹۱ عام وارسو حلف اهنيار بعد -2
 .األمريكية املتحدة الوالايت يف متمثال جديد عاملي نظام ظهور -3

 األطلسي؟ مشال حللف م199٤ عام ىف بوركسل قمة نتائج س( ما
 .للحلف لالنضمام اجلدد ألعضاء الباب فتح -1
 .أورواب شرق دول مع والتعاون السالم أجل من الشراكة مشروع اطالق -2
 
 
 

 

 الباردة؟ احلرب انتهاء بعد األطلسي مشال حلف هبا مر التطورات أبرز س( بني
 السابق. وارسو حلف منطقة إىل احللف نشاط امتداد -1
 أمن وهتديدات النووية األسلحة انتشار: تتمثل جديدة هتديدات مواجهة -2

 .اإلرهاب، اجلرمية الطاقة،
 .األمن جملس من بقرارات فاحلل حتركات تقييد عدم -3
 الوقائي العمل مبدأ، م۲۰۰۱ عام احداث بعد احللف ةيجياسرتات حتول -٤

 .معادية مجاعات أو دول ضد استباقية وقائية تدابري ابختاذ يسمح الذي
 األطلسي؟ مشال حللف الوقائي للعمل س( اعط امثلة

 .م۲۰۰۳ عام يف العراقو  أفغانستان على احلرب -۱
 يف للحلف الصاروخي الدرع نشر  -3 م. ۲۰۱۱ عام يف ايبيل يف التدخل -2

 .م2015 عام يف الرتكية واألراضي أورواب شرق العامل من مناطق
 مستندة أرضية صواريخ من يتكون محاية نظام: الدرع الصاروخي األمريكي 

 عابر ابلسيت صاروخ أي اسقاط على قادرة جغرافية ارتكاز نقاط إىل
 .وحلفائها األمريكية املتحدة الايتالو  يستهدف للقارات،

 بني عسكري تعاون اتفاقية عقد بعدم 1955: أتسس عام وارسو حلف: اثنيا
 الكتلة مواجهة هبدف وارسو مدينة يف الشرقية أورواب ودول السوفيييت االحتاد
 .الغربية

 إىل وكواب وفيتنام الشمالية وكوراي الشعبية الصني انضمام عدم: س( فسر
 ؟وارسو حلف

 .األوروبية ابلقارة اجلغرايف اإلطار وارسو حلف ميثاق حتديد بسبب 
 تقع أهنا من الرغم على وارسو حلف إىل يوغسالفيا تنضم مل: س( فسر

 للحلف؟ اجلغرايف اإلطار ضمن
 .والغريب الشرقي املعسكرين بني الصراع يف احلياد موقف تبنيها بسبب -1
 .السوفيييت اداالحت مع تيتو جوزيف زعيمها اختالف -2

 وارسوا؟ حللف اتبعة وقوات عسكرية قيادة س( علل: شكلت
 أداة السوفيييت االحتاد واستخدمها أجلها، من وجدت اليت لألهداف تستخدم مل

 :ذلك على أمثلة :اإلشرتاكي املعسكر داخل التحرر حركات لقمع
 .1968 عام تشيكوسلوفاكيا. 2 .م1956 عام اجملر .1
 وجود عدم من مستفيدة( فسر) م1968 احللف من بتانسح البانيا .3

 .احللف دول مع هلا مباشرة حدود
 م؟۱۹۹۱ عام وارسو حلفاالحتاد السوفيييت و  اهنيار عوامل س( عدد

 اب غور الروسي الرئيس تويل مع بدأت اليت واإلصالح التغيري حرکة فشل -1
 م.1985م عا يف تشوف

 .املالية موارده زافـاستن -2
 .الغرب مع العسكري لسباقا يف االخنراط -3

 تبناها غورابتشوف هدفت إىل إصالح اإلقتصاد حركة التغيري واإلصالح :
 والتحول إىل إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص.
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 وارسو؟ حلف اهنيار على ترتبت اليت النتائج س( عدد

 وانضمامها م،1990 عام يفبعد اهنيار جدار برلني  األملانية الوحدة إعالن -1
 األطلسي. مشال حلف إىل

 حلف من انسحاهبا وبلغاراي وبولندا واجملر تشيكوسلوفاكيا من كل  إعالن -2
 .وارسو

 م انضمت200٤عام و انضمت التشيك واجملر وبولندا،  1999ويف عام  -3
وكرواتيا  األطلسي حلف إىل وسلوفينيا ورومانيا وبلغاراي وليتوانيا أستونيا

 .م2009والبانيا يف عام 

 الباردة؟ احلرب انتهاء بعد األطلسي حلف جتاه لروسيا املوقف س( بني
 .واإلقليمي العاملي الصعيدين على التوتر من احلد -1
 .الغرب على االنفتاح -2
 املتحدة الوالايت مع للتفاهم مشرتكة أرضية إىل التوصل على ركزت -3

 .األمريكية
 القومي لألمن هتديدا   الدول بعض يف" الصاروخي الدرع" اعتربت -٤

 .الروسي

 فقدهتا اليت النفوذ مناطق بعض استعادة االحتادية روسيا حماولة: فسر س(
 السوفيييت؟ االحتاد سقوط بعد

 .مصاحلها على خطر مصدر أهنا على األمريكية السياسة إىل تنظر -1

 .الروسي القومي لألمن هتديدا   الدول بعض يف" الصاروخي الدرع" اعتربت -2
 العريب واخلليج الشرقية أورواب يف الناتو حللف العسكري الوجود نأ -3

 .الروسي األمن تطويق وأفغانستان

 
 

 الباردة احلرب الثاين: الفصل
 عرب القوة ابستعمال التهديد على يقوم مسلح غري صراع هي: احلرب الباردة 

 حشد وسرعة الدول بني العدائية والتصرفات االهتامات وتبادل اإلعالم،
 .التوتر مناطق يف العسكرية القوات

العاملي املرتتبة على احلرب  املستوى على جذرية وتغريات ذكر التحوالتس( ا
 العاملية الثانية؟

 .والنازية الفاشية الشمولية النظم اهنارت -1
 .ايوعسکر  اياقتصاد منهکتني وفرنسا ايطانيبر  خرجت -2
 السوفيييت واالحتاد األمريكية املتحدة الوالايت: جديدان عامليا قطبان ظهر -3
 حساب على الفرد متجيد على تقوم عنصرية سياسية حركة: يةالفاش 

 يف ظهرت االيطايل، الشعب بتفوق واالميان للشعوب، مجاعي اضطهاد
 ابلفاشية اندى من أول يعترب الذي موسيليين بزعامة م1922 عام ايطاليا
 .سياسيا مذهبا

 

 اجلنس وتفوق للدميقراطية، ابلعداء تؤمن عنصرية سياسية حركة: النازية 
 م1933 عام يف انياامل يف احلكم إىل وصلت العامل، زعامة يف وحقه اجلرماين،

 .النازية سياسة طبق الذي هتلر أدولف بزعامة
 السياسية، والتعددية ابلدميقراطية يؤمن ال الذي النظام هو: النظام الشمويل 

 .الدولة طاتلس كل  على الواحد احلزب سيطرة على يقوم
 والشرقي؟ الغريب املعسكرين بني الباردة احلرب قيام عوامل س( عدد

 .العامل يف واالسرتاتيجية السياسية املصاحل علىلصراع وا التنافس -1
 .التسليح جمال على انعكس الذي التقين التقدم -2
 أورواب لدول اقتصادية مساعدات بتقدمي األمريكية املتحدة الوالايت قيام -3

 م19٤7 عام يف مارشال مشروع قيطر  عنية الثان العاملية احلرب من املتضررة
 .القطبني بني لوجياأليديو  التناقض -٤
 مساعدات بتقدمي األمريكية املتحدة الوالايت قيام: مارشال مشروع 

 مشروع طريق عن الثانية العاملية احلرب من املتضررة أورواب لدول اقتصادية
 .م19٤7 عام يف مارشال

 لالفراد االقتصادية واحلرية السياسية واحلرية الدميقراطية على تقوم: الرأمسالية 
 املشروعات على الغنية الطبقات من جمموعة سيطرة إىل وأدت احلر والتنافس

 .االقتصادية
 اإلنتاج، لعناصر العامة وامللكية الواحد، احلزب نظام على تقوم: االشرتاكية 

وتقدمي مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد وضعف  الفردية، امللكية والغاء
 احلواجز.

 املعسکرين بني التسليح الجم على الذي انعکس التقين التقدم س( وضح
 والشرقي؟ الغريب

 استخدمتها. النووية األسلحة ومنها األسلحة من جديدة أنواع ظهور -1
 .وانجازاكي هريوشيما مدينيت ضرب يف األمريكية املتحدة الوالايت

 السوفيييت االحتاد توصل حيث التقليدية، غري األسلحة تطوير يف التسابق -2
 .ينيةاهليدروج القنبلة إنتاج إىل

 .العسكري التصنيع جمال يف التنافس ستمرا -3

 ؟نتج عن احلرب الباردة ظهور العديد من األزمات، عددهاس( 
 م.1962الکوبية  الصواريخ أزمة -2 م.1950 عام يف الكورية األزمة -1
 .م۱۹۷۹ عام يف أفغانستان غزو -٤. م۱۹۷۳ )رمضان( اکتوبر حرب -3
 م.1956م عا يف مصر على الثالثي العدوان -5

 م؟1950عام  الكورية األزمة أسباب س( ما
  على هجوم بشن االشرتاكي النظام تتبع اليت الشمالية لكوراي اتبعة عسكرية قوة قامت
 احلد وهو درجة،( 38) عرض خط واجتياز الرأمسايل النظام تتبع اليت اجلنوبية كوراي

 .الكوريتني بني الفاصل

 الكورية؟ ألزمةا من املتحدة الوالايت موقف س( ما
  دفاعات تعزيز، لصد اهلجوم و اجلنوبية كوراي  إىل واجلوية البحرية قواهتا إرسال
 .الشيوعي التوسع احتواءو  اجلنوبية كوراي
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 الكورية؟ األزمة من السوفييت واالحتاد الصني - موقف س( ما
 .الكورية احلرب يف تفوقها إىل الشمالية لكوراي السوفيييت الصيين الدعم أدى -1
 .النووية األسلحة ابستخدام للتهديد املتحدة الوالايت دفع ما -2

 ؟وكم استمرت كوريةال احلرب نتائج ما س(
 تقضيإبشراف األمم االمتحدة  هدنة قعتم، وو 1953استمرت حىت عام  -1

 بني العداء حالة تزال الو  درجة( 38) عرض خط إىل املتحاربة القوات برتاجع
 .احلاضر وقتنا حىت قائمة الكوريتني

 مصر جذب إىل األمريكية املتحدة الوالايت إدارة سعي: علل س(
 ايل؟الرأمس للمعسكر

 .االشرتاكية الدول مع عالقات إقامة -1
 بغداد. حلف إىل االنضمام مصر رفض -2
 .العايل السد مشروع متويل مثل إغراءات بتقدمي املتحدة الوالايت قامت -3

 العايل؟ السد متويل املتحدة الوالايت سحبت: س( فسر
 .  لشعبيةا الصني جبمهورية اعرتافها -2         .اجلزائرية الثورة دعم -1
 يف السياسة اخلارجية. ملصر احملايد النهج استمرار بسبب -3

عام  يف مصر على عدواان وإسرائيل وفرنسا بريطانيا من کل  شنت س( فسر:
  م؟195٦

 .السويس قناة بتأميم عبدالناصر مجال املصري الرئيس قيام بسبب
 للدولة عامة ملكية إىل األجنبية واملشاريع الشركات ملكية حتويل: التأميم. 

 مصر؟ على الثالثي العدوان من السوفييت االحتاد موقف س( ما
 .عدواهنا توقف مل اذا وفرنسا بريطانيا على ابلرد هدد -1
 .مصر على اهلجوم رفض -2

 م؟195٦ عام مصر على الثالثي العدوان فشل: س( فسر
 .املصري الشعب صمود بسبب -1
 .مصر جانب إىل والعاملي العريب العام الرأي وقوف -2
 وفرنسا بريطانيا على ابلرد هددو مصر  على اهلجوماالحتاد السوفيييت  رفض -3
 .عدواهنا توقف مل اذا

 :19٦٢ عام ىف الكوبية الصواريخ أزمة
 الباردة؟ احلرب فرتة يف األمريكي للقلق إاثرة املناطق أكثر كواب  تعدس( 

 .هلا اجملاوراالسرتاتيجي  اجلغرايف موقعها -1
 .احلكم إىل كاسرتو  فيديل الكويب الزعيم وصول -2
 قام ايزهناور حبظر جتاري وقطع للعالقات مع كواب. -3

 م؟19٦٢ عام ىف الكوبية األزمة أسباب س( عدد
 .كواب  يف النووية صوارخيها السوفيييت االحتاد نصب م1962 عام -1
 .القومي األمن يهدد كندي  جون األمريكي الرئيس اعتربه -2
  ( ملنع وصول اإلمدادات.علل) کواب  على حبراي حصارا فرض الذ -۳
 
 

 ؟الكوبية األزمة س( ما نتائج
 .کواب  على املفروض احلصار كف -1
 .منها صواريخال سحبل السوفييت االحتاد استعداد -۲
 .كواب  غزو بعدم املتحدة الوالايت تتعهد -3
 .اسهم تدخل االمم املتحدة يف منع قيام حرب عاملية اثلثة 

 م؟۱۹۷۳( رمضان) تشرين - آکتوبر حرب أسباب س( ما
 م.1967م عا حرب يف سوريةالو  صريةامل لالراضي اسرائيل احتالل -1
 .أراضيهم الستعادة إسرائيل على مباغتا هجوما وسوراي رمص شنت -2

 أكتوبر حرب من السوفييت واالحتاد املتحدة الوالايت من كل  دور س( ما
 ؟19٧3 عام
 واملعدات ابألسلحة وزودهتا اسرائيل : ساندتاالمريكية املتحدة الوالايت 

 دعم القوات املصرية والسورية.السوفيييت االحتاد : 

 على والنووية التقليدية قواته نيكسون األمريكي لرئيسا وضع: س( فسر
 االستعداد؟ أهبة

 .والشرقي الغريب املعسكرين بني العالقات توتر -1
 والدول األمريكية املتحدة الوالايت إىل النفط تصدير العربية الدول حظر -2

 األوروبية.
 ناألم جملس قرار صدور بعد النار إطالق بوقف الدولية اجلهود جنحت 

 .(338) رقم الدويل
 ؟م۱۹۷۳ عام تشرين حرب يف االردندور  بنيس( 

 .السورية اجلهة إىل( أربعني املدرع) اللواء ارسل -1
 .كلم(  10) مسافة الرتاجع على اإلسرائيلية القوات أجرب -2
 .دمشق ابجتاه الزحف من ومنعها اإلسرائيلية، القوات شاغل -3

 م:۱۹۷۹ عام يف أفغانستان غزو
 ؟ م۱۹۷۳ عام يف األفغانية األزمة سبب اس( م

 .امللكي النظام على القضاء بعد -1
 .فغانستانأب اجلمهوري النظام وإعلن احلكم على داود حممد األمري استيالء-2
 .احلکم على ينياالشرتاک استيالء ۱۹۷۸ امع - ۳
 قيام أمريكا بدعم املقاومة األفغانية. -٤
 ة االفغانية.قيام ثورة إسالمية ضد احلكوم -5

 األفغانية؟ احلكومة ضد إسالمية ثورة قيام أسباب س( ما
 .االشرتاكية اإليديولوجية املرتبطة السياسية األحزاب تشجيع -1
 . العسكريني اخلرباء ارسال طريق عن أفغانستان يف السوفيييت النفوذ زايدة -2

 م؟۱۹۷۹ عام يف أفغانستان بغزو السوفييت االحتاد قام: س( فسر
 .أفغانستان يف ةياالسالم الثورة جناح ملنع
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 بني موقف الدول من غزو أفغانستان؟س( 
 .ابألسلحة األفغانية للمقاومةدعم  األمريكية املتحدة لوالايتا -1
 .األفغانية للمقاومة دعم العربية الدول وبعض وابكستان والصني بريطانيا -2
 .كبرية  عسكرية خسائرتكبد  السوفيييت االحتاد -3

 م؟۱۹۸۹ عام أفغانستان من السوفييت االحتاد انسحاب:  س( فسر
 .ابألسلحة األفغانية للمقاومة األمريكية املتحدة لوالايتدعم ا -1
 .األفغانية للمقاومة العربية الدول وبعض وابكستان والصني بريطانيادعم  -2
 .كبرية  عسكرية خسائر السوفيييت االحتادتكبد  -3

 السوفييت؟ االحتاد اهنيار عوامل س( عدد
 واهنياره؟ السوفيت االحتاد تفکك فی غورابتشوف سياسة س( كيف أسهمت

 زعامة االحتاد السوفييت عجلت يف اهناء احلرب الباردة. غورابتشوفتويل  -1
 .للعالقات بني الغرب والشرق جديدة رؤية يفرض أن استطاع -2
 قة العداء بني القطبني.وقف سباق التسلح وإهناء عال -3
 إبعادة البناء واالنفتاح. متثلت داخلية إصالحات إجراء حاول -٤
 ابألنظمة أطاحت ابلدميقراطي مطالبة عدة شعبية ثورات اندلعت -5

 عامويف  ،السوفيييت االحتاد اهنار م۱۹۹۰ عام الشرقية أورواب يف االشرتاكية
 .الباردة احلرب انتهاء رمسيا أعلن م۱۹۹۱

 

 


