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  القطرية الدولة -

 
 القومي التيار -

 
 المغلقة الوراثة -

 
 

 : يلي ما فسر-2

 
 في السياسية بظهور األحزا- أ

 .االستقالل قبل العربي الوطن
 

 في الملكي الحكم انتهاء - ب

 .م1969 عام في ليبيا

 
 التي الغربية الدول عدد -3

 . العربي الوطن استعمرت
 

 
 
 العامة السمات بين -4

 الوطن في السياسة لألحزاب
 . العربي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفكرية االتجاهات اذكر -5

 مع العربية، السياسية لألحزاب
 . اتجاه كل على مثال ذكر

1-  

 االستعمار، حقبة بعد ظهرت التي العربية الدول على يطلق مصطلح  -
 العربي المشرق وجزء ، عشر التاسع القرن منذ العربي المغرب جزء حيث
  عام في بيكو سايكس اتفاقية طريق عن األولى العالمية الحرب بعد

 القطرية الدولة وترتبط م، 1920 عام في ريمو سان ومؤتمر م،1916

 . المستعمر رسمها مصطنعة سياسية بحدود
 أن مبدأ من وينطلق وأفكارها، العربية الوحدة مبادئ على يركز تيار -

. تتجزأ ال واحدة واجتماعية واقتصادية سياسية وحدة هو العربي الوطن
 وحركة الناصري، والتيار االشتراكي، العربي البعث حزب التيار هذا ومثل

 . العرب القوميين
 

 واألردن البحرين مثل واحد، مسار أو معين خط في محددة أي -
 .األكبر االبن إلى األب من الحكم ينتقل حيث والمغرب،

2-  

 إضافة االستقالل، على والحصول ومقاومته االستعمار لمواجهة -
 .برلمانية حياة وإيجاد الدساتير، لصياغة

 باإلطاحة أيلول من األول في الليبيين الضباط من عدد لقيام -
 . القذافي معمر العقيد بقيادة

 

 . وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا بريطانيا -3

 

4- 

 . سياسية أو شخصية ألسباب الحزبية االنشقاقات ظاهرة شيوع - أ 
 ووعي مدنية سياسية ثقافة إيجاد عن العربية األحزاب عجز - ب

 قوانين خاصة السياسية التشريعات في القصور إلى إضافة سياسي،
 . واالنتخابات األحزاب

 ما إذا للتنفيذ قابلة عملية برامج العربية األحزاب أغلب امتالك عدم -ج
 . العامة والمبادئ بالشعارات واكتفائها الحكم، سدة إلى وصلت

 وغياب ، النشأة حداثة بسبب لألحزاب الداخلي التنظيم هشاشة -د
 التي السلطة مع والصدام المالية، مواردها وضعف الداخلية، الديمقراطية

 . األحزاب هذه لحل األحيان من كثير في تلجأ
 من أكثر القبلية والوالءات العشائرية بالبنى العربية المجتمعات تمسك  -هـ

 . الحزبي االنتماء نحو ميلها
 والمجتمعات الدول تهدد التي األخطار أكبر من تعد التي الطائفية بروز -و

 .العربي الوطن سيما وال
 

5-  

 . الناصري التيار:  القومي التيار  •
 البلدان      معظم في والشيوعية االشتراكية األحزاب:  اليساري التيار  •

  العربية
 . عنها المنبثقة واألحزاب المسلمين اإلخوان جماعة: اإلسالمي التيار  •
 . الليبرالي الوسطي التيار  •
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بروتوكول  -

 اإلسكندرية 
 

 
 حلف بغداد -

 

 
االتحاد العربي  -

 الهاشمي 
 

 
 مبدأ أيزنهاور  -

 

 : يلي ما فسر-2

 
بناء الجامعة العربية شراكات - أ

مع عدد من التجمعات اإلقليمية 
 والدولية 

 
الضغط الغربي على سوريا - ب

 م. 1957م و 1956في عامي 

 
انهيار الوحدة المصرية  -ج

 م.1961السورية عام 

 
سعي األردنيين لتأسيس  -د

مجلس التعاون العربي في عام 

 م.1989

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رتب األحداث التاريخية اآلتية -3

 .حسب سنة حدوثها 
 

وضح أهم اإلنجازات التي -4

 حققتها جامعة الدول العربية .
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-  

م ، وتضمن المبادئ األساسية التي تقوم عليها 1944وقع عام  -

 الجامعة العربية.
 

م بناء على طلب الواليات 1955حلف عسكري أنشئ عام  -

للوقوف في وجه التوسع المتحدة األمريكية وبريطانيا 
السوفييتي في بلدان الشرق األوسط. وكانت تركيا أول 
الموقعين على ميثاقه، ثم انضمت إليها كل من بريطانيا 

وباكستان وإيران، أما الواليات المتحدة األمريكية فلم تنضم 
 إلى الحلف رسميا بل اكتفت بالمشاركة في بعض لجانه .

 
ألردنية الهاشمية ومملكة العراق اتحاد وقعته كل من المملكة ا -

م، وكان االتحاد كونفدراليا حافظ كل من 1958من عام 

 البلدين فيه على نظامه السياسي.
 

مشروع وضعه الرئيس األمريكي دوايت أيزنهاور في عام  -
م ، بهدف ملء الفراغ االستعماري في الشرق  األوسط 1957

ني والفرنسي ،  ، وإحالل النفوذ األمريكي محل النفوذ البريطا
ودعم الدول الصديقة في مواجهة المد السوفييتي في الشرق 

 األوسط.
 
2-  

واالستفادة من الخبرة العلمية إلقامة شراكات اقتصادية،  -
واالقتصادية لهذه األطراف، وتوطيد آلية الحوار السياسي 

 لدعم القضايا العربية.
بدأ بسبب رفض سوريا االنضمام إلى حلف بغداد، ورفضها م -

 م.1957أيزنهاور في عام 
تدخل القوى الخارجية وخاصة الدول الغربية، المعارضة  -

الشديدة للقرارات االقتصادية التي طبتها حكومة الوحدة في 
سوريا ، االنقالب العسكري الذي قام به عدد من الضباط في 

 الجيش السوري.
حاجة األردن لقوة ردع عربية للوقوف في وجه إسرائيل ،و  -

أسواق العراق ومصر واليمن لصادراته، واستيعاب  فتح 
الفائض من قوته العاملة في العراق واليمن ، وتوظيف 

األموال في العراق في حقبة البناء  والتعمير، واالستفادة من 
 مياه نهر الفرات إلحياء البادية األردنية .

 
تحدة، إعالن مبدأ أيزنهاور/ انفصال سوريا عن الجمهورية العربية الم -3

الحرب العراقية اإليرانية/ قيام مجلس التعاون الخليجي/ تأسيس مجلس 
 التعاون العربي.

 

4- 

دعم قضايا التحرر الوطني وفي مقدمتها دعم القضية   -
 الفلسطينية.

 مساعدة الدول المستقلة على بناء قدراتها. -
 معالجة األزمات التي تعرضت لها بعض الدول العربية. -
العربية لمساعدة مصر وسوريا في حرب عام حشد القدرات  -

 م ، واستعمال النفط سالحا في المعركة.1973
 بناء شراكات مع عدد من التجمعات اإلقليمية والدولية. -

5-  
 عدم التماثل بين دول المغرب العربي اقتصاديا . -
المشكالت الحدودية وأبرزها مشكلة الصحراء الغربية بين  -

 الجزائر والمغرب.
 
 

 



 

بين أهم التحديات التي -5

 واجهت اتحاد المغرب العربي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قارن بين مجلس التعاون -6

العربي ومجلس التعاون الخليجي 
 من حيث: 

 
 .المجلسيندوافع قيام كل من -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اإلنجازات التي حققها كل من -ب

 المجلسين.
 
 
 

 
مدى االستمرارية لكل من  -ج

 المجلسين.

 
 
 

* التشابه الكبير في األنظمة السياسية والموارد   -أ  -6
 االقتصادية والتاريخ والثقافة والمصير المشترك.

 .الثورة اإليرانية 
 . الحرب العراقية اإليرانية 
  النظام اإلقليمي العربي في االضطراب الذي تعرض له

أعقاب التوقيع على معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية  

 م.1979في عام 
 ،و إسرائيل وجه في للوقوف عربية ردع لقوة األردن حاجة -

 واستيعاب لصادراته، واليمن ومصر العراق أسواق  فتح
 وتوظيف ، واليمن العراق في العاملة قوته من الفائض
 من واالستفادة والتعمير،  البناء حقبة في العراق في األموال

العراق إلى ، وحاجة األردنية البادية إلحياء الفرات نهر مياه
عمق استراتيجي وبشري في مواجهة إيران، والحفاظ على 

قدرته العسكرية، وتنمية قدراته العلمية والتكنولوجية، وحاجة 
الى الخروج من العزلة التي فرضتها عليها اتفاقية  مصر

كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع اسرائيل.، وحاجة اليمن إلى 
 يها للتنمية.دعم  الدول اعربية الثالث في مساع

 

 م.2008*  إعالن قيام السوق الخليجية المشتركة في عام  - ب

 .إقامة االتحاد الجمركي 
  رية التنقل واإلقامة والتملك للمواطن الخليجي بين دول

 المجلس.
 .تشكيل قوة ردع الجزيرة قوة دفاع مشتركة 

 اتفاقية تيسير نقل األيدي العاملة بين الدول األعضاء. -
 بين مصر واألردن والعراق.الربط الكهربائي  -
 دراسة موضوع هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل . -
مساندة العراق في مواجهة الحملة عليه من اإلعالم الغربي  -

 بسبب تعاظم قوته العسكرية.
 
 * مجلس التعاون الخليجي مستمر .  -ج

  م بسبب احتالل 1991مجلس التعاون العربي انتهى عام

 العراق للكويت.
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 العربي

 : يلي ما عرف -1 39

 
التكامل االقتصادي  -

 العربي
 

اتفاقية صندوق 
 النقد العربي 

 
 

األزمة المالية  -
 العالمية 

 
 

بين المالح السياسية للواقع -2

 االقتصادي العربي .
 
 
 
 
 
 

وضح مقومات التكامل -3

 .االقتصادي العربي .
 

 
 

اذكر أهداف السوق  -4
العربية المشتركة  

. 
 

 
 
 
 
 
 فسر ما يلي -5

فشل الجهد المبذولة  -1
للوصول إلى 

التكامل العربي 
 االقتصادي.

ازدياد أهمية النفط  -2
العربي بعد الحرب 

 العالمية الثانية.
إنشاء منظمتي  -3

 األوبك واألوابك.
ظهور األزمة  -4

االقتصادية العالمية 

 ..2008في عام 
 
 

 
بين النتائج التي ترتبت على -6

قرار استخدام النفط سالحا 
 لتحقيق أغراض سياسية.

ما اآلثار اإليجابية والسلبية -7

 للنفط في الوطن العربي ؟

1-  

عملية زيادة التعاون المتبادل بين الدول العربية بهدف زيادة القدرات  -
 االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول وتدعيمها.

 
 
 إحدى  االتفاقيات الجماعية بين الدول العربية لتسهيل السوق المشتركة.  - 
 

إحدى األزمات التي مر بها النظام الرأسمالي العالمي ، بدأت من  -

وظهرت أول بوادرها في الواليات المتحدة م 2008عام 

 األمريكية.
 
 

2- 
 تركز االستثمارات الكبرى في قطاع الخدمات . -
 زيادة حجم البطالة  -
 التباين الكبير في متوسط نصيب الفرد . -
 تزايد مديونية الدول العربية. -
 ارتباط االقتصاد العربي باألسواق العالمية. -
 تنموية.عدم توظيف عائدات النفط في مشاريع  -

3-  
 توافر الموارد الطبيعية والمعدنية . -
 توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة. -
 اتساع السوق في الوطن العربي. -
 توافر البنية التحتية األساسية . -

 

4-  
 حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال بين الدول األعضاء. -

 واألجنبية.حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية -     
 حرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصادي. -

 الموانىء والمطارات المدنية.حرية النقل والترانزيت واستعمال   -
 

5 

1- 

 الخالفات السياسية العربية  - 
 ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية . -
 اختالف األنظمة االقتصادية في الدول العربية . -
2 – 

 لعدم كفاية انتاج الفحم الحتياجات أوروبا واليابان من الطاقة. - 

 .1948تحول الواليات المتحدة األمريكية إلى مستورد للنفط عام  -

 التطور التقني الذي حدث في وسائل النقل. -
3-   

الدفاع عن المصالح المشتركة للبلدان األعضاء فيها، وتجميع هذه البلدان  -
 عالقاتها مع شركات النفط األجنبية.في تكتل قوي في 

4- 

 ضعف الرقابة الحكومية على النظم المالية والمصرفية لتتماشى مع مبادئ 
وأهداف الرأسمالية، فقدان الثقة في النظم المصرفية بعد توقفها عن منح 
القروض لصغار المستثمرين والمستهلكين، وإفالس بعضها نتيجة سحب 

على اإلرهاب، وتدخل امريكا في أفغانستان المودعين أموالهم، والحرب 
 والعراق وارتفاع مديونية امريكا.

6 –  

 لفت  أنظار الدول العربية المستهلكة للنفط . -
جسدت اإلجراءات التضامن العربي ووقوف البلدان العربية إلى جانب  -

 شقيقاتها .
العالمي دفع توقف اإلمدادات النفطية للدول الصناعية على المستوى  -

 للتفكير عمليا في أمن الطاقة .
 



 
 
 

7- 

على المستوى االجتماعي اوجد النفط طبقة عمالية ذات شأن في  
دول الخليج، ومع تطور الصناعة وارتفاع العوائد المالية بدأت 

المجتمعات الخليجية تشهد عمليات تحضر وزيادة سكانية واتساع 
الحضرية، وأسهم حركة الهجرة من الريف والبادية إلى المراكز 

النفط في قيام دولة ومجتمع الرفاه بعد استخدام العوائد المالية 
 للنفط في رفع مستوى المعيشة .
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 الهوية الثقافية  -
 

 الغزو الثقافي  -
 

 األصالة  -
 

 البحث العلمي -
 

بين السمات العامة للمجتمع  -2

 العربي .
 

 
 فسر ما يلي : -3
 

تعد اللغة العربية  - أ
من أهم مكونات 
 الهوية الثقافية .

يمثل التاريخ احد  - ب
أهم المقومات 

األساسية لهوية 
 األمة.

 
تتعرض الهوية  -ج

اإلسالمية الثقافية العربية 
 لتحديات كثيرة.

 
يواجه التعليم العالي  -د

في المجتمع العربي طلبا 
 اجتماعيا متزايدا .

 

ما السمات العامة للثقافة  -4

 العربية اإلسالمية؟
 
وضح االتجاهات التي -5

ظهرت في الثقافة العربية 
بوصفها رد فعل على التبعية 

 الثقافية؟
 

 اذكر نتيجتين لما يلي:-6
ف السياسات اختال –أ 

التربوية والتعليمية في البلدان 
 العربية.

 
 .ظاهرة التسرب المدرسي-ب
 

بين اإلنجازات التي حققها  -7

التعليم العالي في الوطن 
 العربي .

1-  

 
مجموعة السمات والخصائص التي تتفرد بها الشخصية العربية  -

 وتجعلها متميزة عن غيرها من الهويات  الثقافية األخرى .
 ها وتذويب هويتها وسلب مكوناتهاختراق ثقافة األمة وزعزعتا -

ويقوم على التأثير في اللغة والسلوك واألخالقيات  ونمط 
 المعيشة والتقليد األعمى.

الفهم الصحيح للتراث، وعدم االكتفاء بحفظه، وربط العلم بالعمل  -
 والحياة.

ه الدراسة العميقة والحقيقية لمشكلة من المشكالت التي تواج -
المجتمع وقطاعاته المختلفة في أي ميدان من ميادين العلوم 

 الطبيعية، أو العلوم اإلنسانية.
 

2-  

أنه مجتمع تجاري زراعي في مدنه وأريافه، وشبه رعوي في  -
بعض مناطقة الريفية والبدوية، ويتمركز في تنظيمه االجتماعي 

نمو واالقتصادي حول العائلة والعشيرة، وهو ال يزال في طور ال
 الصناعي، مع وجود تفاوت كبير بين مكوناته.

 
 

 

3-  

ألنها تعد من الركائز األساسية للوجود العربي، وهي الجسر  - أ
الذي عبر منه العرب والمسلمون جيال  بعد جيل لتحقيق 

التواصل الثقافي واالجتماعي، وهي لغة القران الكريم، وهي لغة 
 ثرية في محتواها ومفرداتها.

ألي أمة أن تشعر بوجودها إال عن طريق التاريخ، ألنه ال يمكن  - ب
 فهو الذي يميز الجماعات البشرية عن بعضها.

بسبب عدم مواكبتها لتطورات العصر، وضرورة الحوار والتفاعل مع   -ج
 الثقافات األخرى، وعدم االستفادة من الثورة المعلوماتية.

الجامعة قيمة اجتماعية بسبب النمو السكاني السريع، واعتبار الدراسة في  -د
 بحد ذاتها بغض النظر عن جدوى الشهادة الجامعية.

 
 

4-   

 تداخل المعرفة وتكاملها . -
 ثقافة تجمع علوم الدين وعلوم الدنيا . -
 لم تترد في االنفتاح على العالم من حولها. -
شيدت حضارة ذات ثقافة إنسانية توانت فيها القيم الروحية  -

 والمادية.
 
 لتقليدي،  االتجاه الحداثي، االتجاه التوفيقي.االتجاه ا  -5
 

6- 

  –أ  
 أسهم في عزل الدول العربية عن بعضها تربويا. -
 إضعاف الروابط الثقافية والمعرفية بين هذه الدول.-

 زيادة معدالت األمية والجهل والبطالة . -ب
 إضعاف البنية االقتصادية واإلنتاجية.

 

7-  
 في الوطن العربي.* بناء الدولة الحديثة      

  تخريج أجيال من الموظفين واالختصاصيين في مختلف
 شؤون الحياة في المجتمع العربي الحديث.

 .إعداد المواطن 



  ترسيخ مبدأ المواطنة، وفكرة الحقوق والواجبات، في
 الدولة الحديثة في الوطن العربي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  القضية الفلسطينية:  الثانيةلوحدة ا

عنوان 

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

لجذور ا
التاريخية 
للقضية 

 الفلسطينية

بين دور بريطانيا في اقامة الوطن القومي  - 54
 لليهود في فلسطين ؟

 

وطن قومي  بإنشاءأصدرت بريطانيا وعد بلفور الذي يقضي -
 .1917عام  لليهود في فلسطين

مستغلة  م1917دخلت القوات البريطانية فلسطين عام -   
 وارسلت، انشغال الدولة العثمانية بالحرب العالمية االولى 

 0بعثة صهيونية الى فلسطين
 0تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين

ابرام اتفاقية سايكس بيكو وسان ريمو والذي يضمن قيام -
 0كيان صهيوني في فلسطسين

 0سالحتزويد اليهود بال -
 

 
 

55  

 

على ماذا يدل تشكيل الجمعية  االسالمية -
م؟1919المسيحية الفلسطينية عام   

للمشاريع  الفلسطيني  في التصدي لتوحيد الصف الوطني
 بغض  النظر على الديانات التي يمثلها العرب. الصهيونية



56  
ما االجراءات التي قامت بها بريطانيا لتنفيذ  -

 وعد بلفور ؟
 

 0الهجرة اليهودية الى فلسطينتشجيع -
 .1920عام  عقد مؤتمر سان ريمو -
 دعم الصهيونية في المحافل الدولية. -
 تزويد اليهود بالسالح.-

الفصل  
 الثاني :
 المقاومة
 الوطنية

 الفلسطينية
 وتطورها

بين البعد التنظيمي والقومي في ثورة عز  - - 59
 .الدين القسام

 

والتنسيق الميداني والتجهيز الذي  باإلعدادالثورة هذه تميزت 
اعتمد فيه على دعوة أهالي المدن واألرياف للمشاركة في 

وعدد  ،القسام الشيخ عز الدين  الثورة ، وانتهت باستشهاد
كبير من المناضلين على يد الجنود البريطانيين قرب مدينة 

اما البعد القومي فقد قاد الشيخ عز الدين القسام وهو جنين . 
بعد  1920عام  قدم الى فلسطين من سوريااالصل سوري 

  0االحتالل الفرنسي
 

السياسة االسرائيلية العنصرية في  اثر بين- - 62 
 م1987قيام انتفاضة الحجارة عام 

سياسة اسرائيل في انتزاع األراضي وطرد الفالحين تمثلت 
والسجن والتهجير  االعتقال، وممارسة سياسة  الفلسطينيين

المدارس  بإغالقالقسري ضد االهالي ، فضال عن القيام 
والجامعات وتردي األوضاع الصحية واالقتصادية للمواطنين 



.الفلسطينيين  
الفصل 
   الثالث:

االهمية 
التاريخية  
والدينية  

لمدينة 
 القدس

 

دونم وهو كل ما دار  144االقصى على مساحة سجد قع المي -- الصخرة بين الفرق بين المسجد االقصى و قبة 66
مسجد قبة الصخرة  فقد بني في عهد الخليفة  عليه السور أما

م.  الذي امر 691ه/72عام  االموي عبد الملك بن مروان 
ببنائه تشريفا وتذكارا لقبة الصخرة التي عرج منها الرسول 

محمد صلى هللا عليه وسلم الى السموات العلى  ويعد مسجد 
ة الصخرة وقبته الجميلة  اقدم اثر  اسالمي في تاريخ قب

العمارة العربية االسالمية ، فقد تميز بروعة فن الهندسة 
 المعمارية  االسالمية

لفصل الخامس 
العربية  المواقف:

واالسالمية والعربية 
تجاه والدولية 

 القضية الفلسطينية

ما سبب فشل االمم المتحدة  في  - 82
دل وشامل للقضية التوصل الى حل  عا

 الفلسطينية؟

 

 هو عدم جديةالشرعية الدولية قرارات  أن ما يؤخذ على 
 ، ها،  وعدم الزام اسرائيل بتنفيذفي تطبيقها  المجتمع الدولي

وهنا تظهر بوضوح سياسة ازدواجية المعايير التي فرضتها 
الواليات المتحدة األمريكية في ظل انهيار االتحاد السوفياتي، 



، وانحيازها الصارخ إلسرائيل.وتفردها باإلرادة والقرار الدوليين  

 
ما داللة تصويت الكونغرس االمريكي على  - 83 

 قرار نقل السفارة االمريكية الى القدس؟

، وانحيازها الصارخ إلسرائيل.تفردها باإلرادة والقرار الدوليين  
 

بين مظاهر الدعم االقتصادي الذي يمنحه - 84 
 االتحاد االوروبي للفلسطينيين؟

 

 يتمثل الدعم االوروبي للقضية الفلسطينية  حاليا في الجانب
المساعدات االقتصادية من خالل واالنساني  االقتصادي
والتركيز على المشروعات  ،الفلسطينية  ةطللساألوروبية ل

وتساعد في دفع ،التنموية التي تحسن من االقتصاد الفلسطيني 
عجلة التنمية ، فظهرت مشروعات في الزراعة و التعليم  

 والمياه وغيرها. 

 
 

 



 

عنوان 

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

لجذور ا
التاريخية 
للقضية 

 الفلسطينية

 عرف ما يلي: 56

م ، وعد بلفور 1897الحركة الصهيونية ، مؤتمر بال 
كراين-، لجنة كنج ، معركة ميسلون   

 
 
 
 
 
 
 
 

الى إنشاء  هدفتهي حركة سياسية عنصرية استيطانية ،   الحركة الصهيونية:
، استنادًا على مزاعم تاريخية ال اساس لها من الصحة وطن قومي لليهود في فلسطين 

.وسميت بذلك نسبة الى تل صهيون في القدس  

:م1897مؤتمر بال   

م بزعامة ثيودور1897عقد المؤتمر الصهيوني االول في مدينة بال بسويسرا في عام      
وتشكيل المنظمة الصهيونية  اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين زل ،وتقرر فيههرت هرت  
المهاجرينانشاء الوكالة اليهودية التي تعنى بإسكان (،و بزعامة ثيودور هرتزلالعالمية )الغال  
.  فلسطين ياليهود وتوطينهم ف الي  

م )بلفور( يقضي بقيام وطن 1917اطلقه وزير خارجية بريطانيا عام وعد وعد بلفور: وعد   
 قو    قومي لليهود في فلسطين.   

 معر معركة ميسلون: معركةحدثت بين القوات العربية في سوريا والقوات الفرنسية على اثرها
االحتالل الفرنسي وقد استشهد فيها القائد العربي يوسف العظمة. جح  دخلت سوريا تحت  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م؟1897اذكر قرارات مؤتمر بال 
 
 
 
 

 
بناًء على مبادئ الرئيس االمريكي ويلسون في كراين:-لجنة  كنج  

حق الشعوب في تقرير مصيرها ، اقترح إرسال لجنة الى بالد الشام و   
م للنظر في1919ين عام اكر  -العراق والتي عرفت باسم لجنة كينغ  

في العراق العرب، حيث اجتمعت كلمة  همالبالد ورغبات مطالب اهالي   
وبالد الشام على المطالبة باستقالل سوريا الكبرى ورفض اتفاقية   
بيكو ووعد بلفور ، وقد أيد أهالي القدس وغيرها من مدن -سايكس    
  فلسطين هذا القرار. 

  
       -1اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين -1

 

(بزعامة ثيودور هرتزلالصهيونية العالمية )تشكيل المنظمة -2  
، وجمع االموال في فلسطين يانشاء الوكالة اليهودية التي تعنى بإسكان المهاجرين اليهود وتوطينهم ف -3

 صندوق قومي بهدف شراء االراضي في فلسطين.
تنمية الحس و الوعي القومي عند اليهود ، وتعزيزهما -4  
 



 اعط اسباب ما يلي :
 م1920عقد مؤتمر سان ريمو  - أ
 
 
 
 
 

 .تشكيل الجمعية االسالمية المسيحية في القدس-ب
 
 
 

العربي الفلسطيني االول اذكر اهم قرارات المؤتمر -4
م؟1919  

 

 

ضع كل منالتي نصت على و  سايكس بيكو  اتفاقيةلتطبيق بنود   
وسوريا ولبنان تحت، العراق وفلسطين تحت االنتداب البريطانيو االردن    
أن تلتزم الدولة المنتدبة على فلسطين وتضمن االتفاقاالنتداب الفرنسي ،    
وعد بلفور. بتنفيذ بنود   
 

ووجهاءلتوحيد الصف الوطني والتصدي للمشاريع الصهيونية عمل زعماء   
المؤتمر العربي  والتي دعت الى عقدفلسطين على تشكيل الجمعية االسالمية المسيحية الفلسطينية في القدس ،  

ان فلسطينفيه المؤتمرون م الذي اكد 1919الفلسطيني األول عام   
  .وشرق االردن جزء ال يتجزأ من سوريا الكبرى  
 

  .لكبرى ان فلسطين وشرق االردن جزء ال يتجزأ من سوريا ا
 
 

فيما يخص فلسطين هم االحداث التاريخيةأ  السنة  
م1897  l مؤتمر بال 



 

 

 

 

 

دول التالي بالمعلومات المناسبة اكمل الج-5   
م1916  

 
بيكو-معاهدة سايكس    

م1917  
 

,u] وعد بلفور 

م1918  
 

 عقد مؤتمر صهيوني في مدينة يافا 

م1920 مؤتمر سان ريمو  -معركة ميسلون    
 

 
الجدول التالي 
 بالمعلومات المناسبة :

 
ل   
 

قرارات مؤاذكر    
  
  

 



 

 

عنوان 

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

الفصل 
 الثاني
 المقاومة
 الوطنية

 الفلسطينية
رهاوتطو   
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عرف ما يلي : -  

ثورة البراق ، انتفاضة االقصى   
 ، مؤتمر بلودان ، لجنة بيل

، الكتاب االبيض الملكية  

 
 
 
 
 

  اذكر قرارات مؤ
ن حائط البراق من األماكن المقدسبأ الصهاينة ادعاءبسبب : اندلعت   البراقثورةة ثور   

الى رفض هذا االدعاء الفلسطينيينأسموه حائط المبكى ، األمر الذي دفع الذي و  عند اليهود  
عند  وهاجموا تجمعات اليهود المحتفلين ، االسالمية تبعه من تعدي على المقدسات وماوما   

 يتتن   حائط البراق.
ساحة    ة الحرم القدسي الشريف والتي كانساح ساسسس ارئيل شارون بدخول آنذاك قامت هذه االنتفاضة بسبب قيام رئيس وزراء اسرائيل  االقصى:انتفاضة      

سببا مباشرًا في غضب االهالي وخروجهم بالمظاهرات والمسيرات الحرم القدسي مما كان  
.الغاضبة في جميع انحاء فلسطين لتأكيد ُحرمة هذه المقدسات            

عقدوا في بلودان فرفض العرب قرار التقسيم ألن فيه هدرا لحقوقهم الوطنية،  :   مؤتمر بلودان       
الوطن منفلسطين جزءًا ال يتجزأ  التأكيد على أنم قرروا فيه 1937أيلول عام 8بسوريا مؤتمرا في   

.إنشاء دولة يهودية فيها العربي، ورفضوا تقسيم فلسطين و   
برئاسة  نيا م وصلت لجنة تحقيق بريطا1936م على إثر ثورة عا    : الملكية لجنة بيل            

 



 
 
 
 
 
 
اندالع االنتفاضة  بين سبب-2

؟م 1987الفلسطينية عام   
 
 
تعد قضية االسرى -3

الفلسطينيون في السجون 
االسرائيلية من أهم القضايا 
االنسانية و السياسية إيالمًا 
في العصر الحديث، وضح 

االنتداب                                            م، لدراسة أسباب الثورة، فأوصت في تقريرها بوجوب إنهاء1936تشرين الثاني عام اللورد بيل في شهر 
ويهودية. دولتين عربيةعلى فلسطين وتقسيمها إلى   

 
     على    اب األبيض الذي تضمن الموافقةقامت بريطانيا بإصدار الكت: الكتاب االبيض         

رة اعداد كبيرة من اليهود الى فلسطين خالل الخمسة سنوات القادمة وايقاف هج   هج   
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة خالل  عشر سنوات  ، وتعهدت بريطانيابعد ذلك  جرةاله الهج  

  
تمثل  من اشكال النضال م شكاًل جديداً 1987اتخذت المقاومة الفلسطينية منذ عام      

حل القضية  فيالمجتمع الدولي  التأكد من عدم جدية بانتفاضات الشعب الفلسطيني بعد 
واقامة دولته المستقلة على  الفلسطينية واعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ،

وقد جاءت االنتفاضات الفلسطينية م،1967حدود عام   

القضايا االنسانية و  أكثرمن  االسرائيليةون في السجون تعد قضية االسرى الفلسطيني
 منذ لألسر من ثلث الشعب الفلسطينيحيث تعرض اكثر ، اثارة لالهتمام  السياسية 

مورس بحقهم شتى و ، والنساء طالت االعتقاالت فئة االطفال ، وقد االحتالل االسرائيلي
المنافية  لقواعد القانون الدولي وحقوق االنسان.أساليب التعذيب   



 

 

 ذلك؟

 
 
بين مظاهر النضال -4

السياسي الذي قام به الشعب 
الفلسطيني ضد الهجرة اليهودية 

البريطاني.و االنتداب   

 
دول التالي اكمل الج-5

 بالمعلومات المناسبة 

ركزت بعض جهود الحركة الوطنية الفلسطينية على المقاومة السلمية للمشروع الصهيوني، ومحاولة اقناع بريطانيا   -
 بالعدول عن وعد بلفور.

المظاهرات الشعبية والمهرجانات الوطنية واإلضرابات العامة والحمالت االعالمية وارسال برقيات االحتجاج قيام  -
.للمحافل الدولية  

.سطينيلشرح تجاوزات اليهود تجاه الشعب الفل لدول العالموتوجيه الوفود السياسية سواء للدول العربية أو  -  

 اسبابها السنة الثورات الفلسطينية
 قامت بسبب مهاجمة 1921 ثورة يافا

 عدد من اليهود لبعض أحياء العرب في مدينة يافا
م1929 ثورة البراق بأن حائط الصهاينة ادعاءبسبب    

عندالبراق من األماكن المقدسة    
اليهود   

القسامثورة  م1935   بسبب استمرار االعتداءات 
والهجرات اليهودية   

الثورة الفلسطينية الكبرى      
 
 

م1936   الفلسطينيينزاد التوتر بين  
الشيخ واليهود، بعد استشهاد  

وازدياد الهجرة ،عز الدين القسام   
اليهودية الى فلسطين   
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 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

الفصل 

   الثالث:

االهمية 

التاريخية  

والدينية  

لمدينة 

 القدس

عرف ما يلي : -1 69  

الخوانق، االسبلة، التكايا، كنيسة    
 رقاد.

 

 

 

 

 

 

وتقديم للتعليم و التعبد  تخصص، اماكن للمتصوفةوهي  مفردها خانقاه(  الخوانق:

، ، وتعد الخانقاة الصالحية التي اسسها صالح الدين االيوبي الطعام للفقراء و الزائرين

 اهم هذه الخوانق

و االحياء  الطرقاتفي  ،اقيمتشرب مخصصة لتوفير مياه   اماكنوهي  :االسبلة
ن المملوكي و العثماني.و المساجد و المدارس، انتشرت في العصريي  

هي عبارة عن أبنية كبيرة كان يتم فيه تقديم الطعام و الشراب للمساكين و  :التكايا
م من قبل روكسالنا 1551الفقراء ، واهمها تكية خاصكي سلطان التي انشئت عام 

 السلطان العثماني سليمان القانوني. زوجة

كنسية رقاد: وهي كنيسة واقعة على تل صهيون في مدينة القدس و يعتقد المسيحيون  



 

لمدينة  الدينيةبين االهمية   -2
؟عند المسلمين و المسيحيين القدس  

 

 

 

 اعط أسباب لكل مما يأتي:-3

انتشار الزوايا الصوفية  - أ
 في القدس

تعد كنيسة القيامة احد  - ب
 أهم المعالم المسيحية في العالم.

اذكر ابرز المعالم الدينية -4

 انها المكان الذي التجأت اليه السيدة مريم عليها السالم وبقيت فيها الى أن توفيت.  

تعتبر مدينة القدس ارض الديانات السماوية ، واليها اسرى بالرسول محمد صلى هللا 
الى السماء ،  واستمرت القدس القبلة االولى للمسلمين لمدة  عليه وسلم ، ومنها عرج به

ستة عشر شهرًا الى أن جاء االمر الرباني للرسول صلى هللا عليه وسلم بالتوجه الى 
كما ان سميت مدينة القدس عند المسيحيين بمدينة السالم ، فهي  0الكعبة المشرفة

السالم، و تزخر القدس بعدد من  موطن المسيح عليه السالم ، وامه السيدة مريم عليها
 االماكن المسيحية المقدسة.

 
 

و الفقراء إليوائهم  النهاعبارة عن بناء مخصص الستقبال المتصوفة المتنقلين 
 واطعامهم وكسوتهم .

اإلمبراطور البيزنطي  قسطنطين االول هي من قامت والدةلقديسة هيالنه ن اال
م.326ببنائها عام   

وهو قبلة المسلمين االولى ، وثالث الحرمين الشريفين،  :ركالمسجد االقصى المبا



 

 

 

االسالمية في مدينة القدس ، وأهمية 
 كل منها.

 

 

اكمل الجدول االتي بالمعلومات -5
 الصحيحة:

 

 ومسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم

بني المسجد تذكارا لقبة الصخرة التي عرج منها الرسول محمد  مسجد قبة الصخرة:
صلى هللا عليه وسلم الى السموات العلى  ويعد مسجد قبة الصخرة وقبته الجميلة  اقدم 

 تاريخ العمارة العربية االسالميةاثر  اسالمي في 

وهو سور اثري بني حول بلدة القدس القديمة لغايات الحماية  سور بلدة القدس القديمة
 .والدفاع عنها

 .ابواب مدينة القدس القديمة

 

اسم المؤسس  اسم  الموقع  
 صالح الدين االيوبي WB المدرسة الصالحية

 العثماني سليمان القانونيلسلطان روكسالنا زوجة ا تكية خاصكي سلطان

 صالح الدين االيوبي WB الخانقاة الصالحية
 القديسة هيالنه والدةاإلمبراطور البيزنطي  قسطنطين االول كنيسة القيامة

 



 

 

عنوان 

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

لفصل ا
الرابع: 
 اتالمخطط

 ةاالسرائيلي
 تهويدل

 مدينة
 القدس
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المساحات الخضراء ، تهويد     
القدس، جدار الفصل العنصري، البؤر 

 االستيطانية

 

 

 

 

قامت اسرائيل بمصادرة االراضي العربية تحت أي ذريعة وتحويل هذه   :المساحات الخضراء    

االراضي الى معسكرات تسمى  المساحات الخضراء، فال يسمح بالبناء عليها تمهيدا إلعطائها 

 .للمستوطنين اليهود

هو طمس للمعالم العربية االسالمية و المسيحية وتفريغها من سكانها العرب ، استنادًا  :تهويد القدس
على مزاعم تاريخية و دينية ال يوجد ما يسندها على ارض الواقع  ، ولذلك تقوم اسرائيل بجرائم 
 واعمال تخريبية كثيرة تقصد من خاللها تشويه تاريخ المدينة المقدسة؛ تحقيقا لهدفها من جعلها

 عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.

جدار الفصل العنصري:هو جدار عازل تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية ، لمنع سكان الضفة 

الغربية من الدخول الى القدس والى المستوطنات االسرائيلية، و قد اخرج  الجدار احياء عربية من 



 

 

 

 

 

 

بين االجراءات التي يقوم بها -2
االحتالل االسرائيلي لتهويد 

 مدينة القدس؟
 
 
 

م ، 2002، و شرع بالعمل به عام القدس بالرغم من انها جزء من المدينة المقدسة عبر التاريخ

 امتار. 8ويبلغ ارتفاعه 

وهي مجموعة من البيوت التي يستولي عليها اليهود داخل االحياء  ستيطانيةالا البؤر االستيطانية:

  .العربية في القدس

 

 .مصادرة االراضي العربية تحت أي ذريعة وتحويل هذه االراضي الى معسكرات -

وضع شروط تعجيزية في وجه الفلسطينيين من سكان المدينة المقدسة للحصول على تصاريح  -
 البناء، وهدم البيوت التي تبنى بال تصريح.

 بناء جدار الفصل العنصري.  -
 سحب الهويات، وهو اسلوب تستخدمه اسرائيل لتفريغ القدس من سكانها العرب.  -
أهل مدينة القدس من العرب عن طريق فرض الضرائب، فرض سياسات االفقار و التجهيل على  -

 وتضيق فرص العمل.
 اقامة الحواجز -
 
 



 

 

 

اذكر سببين لكل مما يأتي: –   

قيام اسرائيل ببناء جدار   - أ
 الفصل العنصري.

انشاء اسرائيل ادارة عسكرية  - ب
 م.1967خاصة في القدس عام 

 

ما التسهيالت التي قدمها -4   
 االحتالل االسرائيلي للمستوطنين؟

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 .لمنع سكان الضفة الغربية من الدخول الى القدس والى المستوطنات االسرائيلية
 

 تهدف من خاللها الى االستيالء على االراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود.
 

  
تسهيالت لسكان البؤر االستيطانية ، ولتشجيع المستوطنين على السكن فيها تقوم توفير 

اسرائيل بإعطائهم ميزات ال حصر لها مثل : الدعم المادي ، وتوفير حراس مسلحين 
لحماية االسر اليهودية في المستوطنات االسرائيلية ، وبناء المدارس ، وبناء كنس 

 ية متميزة دون سواهم من سكان االحياء العربية.ومعابد دينية لهم، وتوفير بنية تحت
فااااارض السااااايادة  حفرياااااات عناااااد اساساااااات المساااااجد االقصاااااى المباااااارك  ، االنفااااااق،

االساااااااااارائيلية علااااااااااى المسااااااااااجد االقصااااااااااى المبااااااااااارك، احااااااااااراق المسااااااااااجد االقصااااااااااى 



اذكر االعتداءات التي يقوم بها -5
االحتالل االسرائيلي ضد 
 المسجد االقصى المبارك؟

 
 
 

ما السبل التي يمكن من خاللها -6
دعم مقاومة سياسة التهويد ودعم 

 الصمود الفلسطيني في مدينة
 القدس؟

 

المبااااااااارك ، الحاااااااااد ماااااااان امكانياااااااااة وصااااااااول المصااااااااالين المساااااااالمين الاااااااااى المساااااااااجد 
ة تساااااهل علاااااى شااااارطة االحاااااتالل االسااااارائيلي تركياااااب كااااااميرات مراقبااااا ،االقصاااااى، 

تكاااااارار حااااااوادث االقتحااااااام المساااااالح للمسااااااجد االقصااااااى ماااااان اعتقااااااال الماااااارابطين. و 
 .قبل قوات االحتالل االسرائيلي

 
 

حيااااااااث ،دعااااااام صاااااااامود المقدساااااااايين و المااااااارابطين فااااااااي باحااااااااات المساااااااجد االقصااااااااى -1
 ويحمااااااي المسااااااجد،يشااااااكل صاااااامودهم عائقااااااًا امااااااام خطااااااط اليهااااااود فااااااي تهويااااااد القاااااادس 

 االقصى من الممارسات اإلسرائيلية.
و قضااااااية القااااادس فاااااي نفااااااوس و عقاااااول ابنائنااااااا ،اهمياااااة المسااااااجد االقصاااااى  تأصااااايل-2

 .حتى نكون جيل يدرك بشكل تام ما يجري في القدس

في القدس من اجل تعزيز  ألهلناتقديم الدعم المالي و المعنوي المتواصل  -3
 ،و جرائمه في تهويد القدس،العدو  صمودهم، اضافة الى تسليط الضوء على اختراقات

 .و االستعانة بالمنظمات الدولية
 

 



 

 

عنوان 

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

الفصل 

الخامس 

 المواقف:

 العربية

واالسالمية 

والعربية 

والدولية 

تجاه 

عرف ما يلي : -1 86  

م، الفيتو، 1947قرار التقسيم عام 
للسالم ،اتفاقية اوسلومؤتمر مدريد   

 

 

 

 

 

م الذي ينص على تقسيم 1947عام  (181) : هو قرار رقم 1947قرار التقسيم عام 
واعتبار القدس منطقة دولية.،فلسطين بين العرب و اليهود   

 الفيتو: حق  النقض الذي منح للدول دائمة العضوية في مجلس االمن.

م من اجل احالل 1991مؤتمر مدريد للسالم: هو مؤتمر دولي عقد في مدريد عام 
سط برعاية امريكية وروسية وتمخض عنه مفاوضات السالم بين السالم في الشرق االو 

.اإلسرائيليينو  الفلسطينيين  

م وجاءت نتيجة 1993اتفاقية اوسلو: هي اتفاقية بين الفلسطينيين واالسرائيليين عام 
مفاوضات سرية بينهما ، تمخض عنها قيام الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، اال ان 

ودها االمر الذي حال دون اكمال مسيرة السالم وحل للقضية اسرائيل نكثت بوع
 الفلسطينية.



القضية 

 الفلسطينية

 

 

بين موقف كل من االطراف -2
االتية تجاه القضية الفلسطينية 

:-  
العالم االسالمي. -أ  

االتحاد االوروبي. -ب  
االردن. -ج  
 
 
 
 
 
 

 

 

وواصلت ،  تقسيم فلسطينقرار والعربية  الدول اإلسالمية رفضت  العالم االسالمي:

الشعوب والدول اإلسالمية مساندة شعب فلسطين ودعم قضيته داخل األمم المتحدة 

 وخارجها

وجوب قيام دولة فلسطينية ب االتحاد االوروبي  تمثل موقف االتحاد االوروبي:

انسجامًا مع قرارات  م1967على األراضي المحتلة عام  الشرقية وعاصمتها القدس

 .الشرعية الدولية

عاما بتحقيق  الستينالتزم االردن على مدى سنوات الصراع التي تجاوزت  االردن:

والقضية الفلسطينية على وجه  تسوية سياسية سلمية وعادلة للصراع العربي االسرائيلي



 
 

 
ما االسس التي استندت عليها -3

 مبادرة السالم العربية.

 
 
 

قارن بين قراري مجلس االمن  -1
( 242الدولي رقم )

 من حيث (338وقرار)
نص  -االسباب        ب - أ

سنة صدور  -القرار    ج
 القرار   

 .الخصوص

 

( 338(و)242رقم ت الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس االمن االى قرار  استناداً 
التي تنص على االنسحاب االسرائيلي الكامل من االراضي الفلسطينية المحتلة بما  

 فيها القدس.
 

قوات الذي ينص على انسحاب ،م 1967الصادر عام  (242رقم) قرار مجلس االمن
واالعتراف بالحقوق  ،م1967عام التي احتلتها من االراضي  االحتالل االسرائيلي

المشروعة للشعب الفلسطيني ، وعلى رأسها حقه في العودة الى ارضه واقامة الدولة 
 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ذي جاء على اثر حرب م ،ال1973( الصادر عام 338قرار مجلس االمن رقم )-
-على ما يأتي: اكدوالذي  1973رمضان(عام تشرين   

.إطالق النار بصورة كاملة وقف-أ  



 

 

 

 اذكر أسباب كل مما يلي: -2
شكلت القضية الفلسطينية  -1

 مسألة جوهرية لالردن.
جمود مفاوضات السالم  -2

 بين الفلسطينيين
    واالسرائيليين .

عقد مؤتمر االسالمي  -3
العام في القدس عام 

 م.1931

 

242الى االلتزام بتنفيذ قرار رقم  جميع األطراف دعوة  -ب   
 

والروحي بين  واالخوي  ،والترابط السكاني   الجغرافي بين االردن وفلسطين  للجوارنظرا 

 .الشعبين العربيين االردني والفلسطيني على مر التاريخ 

عدم جدية اسرائيل في الوصول الى حل سلمي للقضية الفلسطينية ،وعدم اعترافها 
عملية السالم في  المضي فيحال دون ،  بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

.المنطقة العربية  

للاااادفاع عاااان المقدسااااات االسااااالمية فااااي القاااادس للبحااااث فااااي اساااااليب التعاااااون االسااااالمي 
،والوقااااوف فااااي وجااااه االطماااااع الصااااهيونية فااااي فلسااااطين ، وتنبيااااه المساااالمين الااااى خطاااار 

 على فلسطين. ةالصهيوني

 



 

 
 



عنوان 
 الدرس

رقم 
 الصفحة

 االجابة السؤال

األحالف 
 العسكرية

استنتج عوامل قيام حلف  88
 شمال األطلسي.

 اشتداد الحرب الباردة. -
 ازدياد التنافس بين المعسكرين الغربي والشرقي. -
 نفوذ السوفييتي للقارة األوروبية وحصار برلين الغربية.تهديد ال -
الدفاع المشترك مع الواليات المتحدة رغبة الدول األوروبية في تنظيم  -

 لمواجهة التهديدات األمنية.

سم القارات التي امتد اليها  89 
 حلف شمال االطلسي.

 أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا

ناقش: نص ميثاق حلف  91 
شمال األطلسي على "احترام 
سيادة الدول واستقاللها" ما 
مدى التزام دول الحلف بهذا 

 المبدأ؟
 

حركات التحرر في العالم كما حدث مع الثورة الجزائرية، ودعم أعضاء الحلف  ضرب
 التدخل في شؤون الدول األخرى م.1956للعدوان الثالثي على مصر عام 

دول االعضممممممماء فمممممممي المممممممسمممممممم  92 
 حلف وارسو.

 

االتحاد السوفييتي، وألبانيا، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، والمجر، وألمانيا الديمقراطية 
 )الشرقية سابقا(، ورومانيا، وبلغاريا



فكر: عدم انضمام  بعض  93 
الدول الشيوعية لحلف 

 وارسو.

لم تنضم كل من الصين الشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا على الرغم من كونها 
اإلطار الجغرافي لمسؤوليات تعد من الدول الشيوعية وذلك ألنها لم تكن من ضمن 

يوغسالفيا الشيوعية بسبب تبنيها موقف الحياد في الصراع بين  لم تنضمالحلف كما 
 المعسكرين الشرقي والغربي  واختالف زعيمها جوزيف تيتو مع االتحاد السوفيتي.

فسر، انضمام دول أوروبا  94 
الشرقية لحلف الناتو بعد 

 انهيار حلف وارسو

في مقابل الفكر بسبب القوة المتزايدة لحلف شمال األطلسي والفكر الرأسمالي 
 االشتراكي.

 عرف المقصود بما يلي: 95 
حلمممف النمممماتو، حلممممف 
وارسمممممممممممممممممو، المممممممممممممممممدرع 
الصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماروخي 

 األمريكي.
 

م إثر توقيع معاهدة حلف شمال األطلسي في 1949أنشئ عام  حلف الناتو:
واشنطن،بهدف مواجهة التهديدات السوفيتية وضم عند تأسيسه اثنتا عشرة دولة 
هي)الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، 

واختيرت مدينة ، ايسلندا، ايطاليا، النرويج، كندا، البرتغال(، غلوكسمبور 
 بروكسل)عاصمة بلجيكا( مقرا للحلف.

 
م بعممممممممد عقممممممممد اتفاقيممممممممة تعمممممممماون 1955ظهممممممممر حلممممممممف وارسممممممممو عممممممممام  حلممممممممف وارسممممممممو:

عسممممكرن بممممين االتحمممماد السمممموفيتي ودول أوروبمممما الشممممرقية فممممي مدينممممة وارسممممو عاصمممممة 
بولنمممممدا،  بهمممممدف مواجهمممممة الكتلمممممة الغربيمممممة. وضمممممم الحلمممممف عنمممممد تأسيسمممممه كمممممال ممممممن: 

، وألبانيمممممممممما، وبولنمممممممممممدا، وتشيكوسمممممممممملوفاكيا، والمجمممممممممممر، وألمانيممممممممممما االتحمممممممممماد السممممممممممموفييتي



 الديمقراطية )الشرقية سابقا(، ورومانيا، وبلغاريا.
هممممممو ناممممممام حمايممممممة يتكممممممون مممممممن صممممممواري  أرضممممممية : الممممممدرع الصمممممماروخي األمريكممممممي

مسممممتندة الممممى نقمممماا ارتكمممماز جغرافيممممة قممممادرة علممممى إسممممقاا أن صممممارو  بالسممممتي عممممابر 

 المتحدة األمريكية أو حلفائها.للقارات يستهدف الواليات 

 
قمممممارن بمممممين موقمممممف كمممممل ممممممن  87 

حلممممف وارسممممو وحلممممف النممممماتو 
تجمممممممممممممار القضمممممممممممممايا العربيمممممممممممممة 
 خالل فترة الحرب الباردة.

 

حلممممف النمممماتو: سمممماهم فممممي حفممممم التمممموازن بممممين قمممموى المعسممممكرين الشممممرقي  - أ
 والغربي في فترة الحرب الباردة .

ضممممممرب حركممممممات التحممممممرر فممممممي العممممممالم كممممممما حممممممدث مممممممع الثممممممورة الجزائريممممممة، و 
 م. 1956ودعم أعضاء الحلف للعدوان الثالثي على مصر عام 

دعمممممممم الكيمممممممان اإلسممممممممرائيلي إلضمممممممعاف المنطقمممممممة العربيممممممممة والسممممممميطرة علممممممممى و 
 مواردها، وضمان بقاء المصالح الغربية في المنطقة العربية.

حفمممممم التممممموازن المممممدولي والوقممممموف المممممى  كمممممان لحلمممممف وارسمممممو أثمممممر فممممميحلمممممف وارسمممممو: 
جانممممب العديممممد مممممن القضممممايا العربيممممة ضممممد القمممموى الغربيممممة كوقوفممممه الممممى جانممممب مصممممر 

م ودعممممم بعممممض الممممدول العربيممممة كمصممممر فممممي فتممممرة 1956فممممي العممممدوان الثالثممممي عممممام 
حكممممم الممممرئيب جمممممال عبممممد الناصممممر وليبيمممما فممممي فتممممرة حكممممم الممممرئيب معمممممر القممممذافي  ، 

 ائر؛ نارا لتبنيها النهج االشتراكي.وسوريا و العراق و الجز 



 
 

 اذكر أسباب ما يأتي: 95 
إنشممممممممممماء حلمممممممممممف شممممممممممممال -أ

 األطلسي.
عممممممممممدم انضمممممممممممام كممممممممممل -ب

ممممممممن الصمممممممين ويوغسمممممممالفيا 
 لحلف وارسو.

محاولممممممممممممممممممممممممة روسمممممممممممممممممممممممميا  -ج
االتحاديمممممممة اسممممممممتعادة بعممممممممض 
منممممماطف النفممممموذ التمممممي فقمممممدتها 
بعمممممممممممممممممد سمممممممممممممممممقوا االتحممممممممممممممممماد 

 السوفييتي.
 

 اشتداد الحرب الباردة. - أ

 التنافس بين المعسكرين الغربي والشرقي. ازدياد -

 تهديد النفوذ السوفييتي للقارة األوروبية وحصار برلين الغربية. -

رغبة الدول األوروبية في تنظيم الدفاع المشترك مع الواليات المتحدة  -
 لمواجهة التهديدات األمنية.

 
لم تنضم كل من الصين الشعبية على الرغم من كونها تعد من الدول  - ب

يوعية وذلك ألنها لم تكن من ضمن اإلطار الجغرافي لمسؤوليات الش
الحلف كما حددر ميثاق الحلف، كما لم تنضم يوغسالفيا الشيوعية بسبب 

تبنيها موقف الحياد في الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي  
 واختالف زعيمها جوزيف تيتو مع االتحاد السوفيتي.

بسبب رفض روسيا القطبية الواحدة واالنفراد األمريكي بتقرير مصير  -ج
العالم، واصبحت روسيا تنار الى السياسة األمريكية على أنها مصدر 

خطر مباشر على المصالح الروسية. وتعتبر مناومة "الدرع 
الصاروخي" في عدد من الدول تهديدا لألمن القومي الروسي، وأن 



ناتو في أوروبا الشرقية والخليج العربي الوجود العسكرن لحلف ال
 وأفغانستان  هو بمثابة تطويف شامل لألمن الروسي

األحالف 
 العسكرية

بمممممممممممين العواممممممممممممل التمممممممممممي أدت  95
الممممممممممممممممممى تفكممممممممممممممممممك االتحمممممممممممممممممماد 

 السوفيتي

 االنخراا في السباق العسكرن مع الغرب -1
 استنزاف مواردر المالية، وتراجعه كقوة اقتصادية وسياسية   -2
فشمممممل حركمممممة التغييمممممر واالصمممممالا التمممممي بمممممدأت ممممممع تمممممولي المممممرئيب الروسمممممي  -3

م، التممممممممممممي هممممممممممممدفت الممممممممممممى إصممممممممممممالا البنيممممممممممممة 1985غورباتشمممممممممممموف عممممممممممممام 
االقتصممممممممادية والتحممممممممول التممممممممدريجي مممممممممن سياسممممممممة االقتصمممممممماد الموجممممممممه الممممممممى 

 إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. 
 

وضممممممممممممح التطممممممممممممورات التممممممممممممي  95 
شمممممممهدها حلمممممممف النممممممماتو بعمممممممد 

 انهيار حلف وارسو.

امتممممداد نشمممماا الحلممممف الممممى منطقممممة حلممممف وارسممممو السممممابف وسممممعيه الممممى ضممممم  - أ
 العديد من دوله الى عضويته.  

مواجهمممممممممة تهديمممممممممدات جديمممممممممدة تتمثممممممممممل بخطمممممممممر انتشمممممممممار األسممممممممملحة النوويممممممممممة،  - ب
 وتهديدات أمن الطاقة، واإلرهاب، والجريمة.

وتجمممماوز الحممممدود  األمممممن، مجلممممب مممممن بقممممرارات الحلممممف تحركممممات تقييممممد عممممدم-ج
 الجغرافية للحلف لتشمل العالم أجمع. 

م  في 2001أيلول  11تحول استراتيجية الحلف بعد أحداث  -د



الواليات المتحدة االمريكية الى مبدأ العمل الوقائي الذن يسمح باتخاذ 
 تدابير وقائية استباقية ضد دول أو جماعات معادية،

بممممين الموقممممف الروسممممي تجممممار  95 
األطلسممممي بعممممد انتهمممماء حلممممف 

 الحرب الباردة

كدولممممممممة كانممممممممت تتممممممممزعم االتحممممممممماد  -ركممممممممزت السياسممممممممة الخارجيممممممممة الروسممممممممية 
بعمممممممد انهيمممممممار حلمممممممف وارسمممممممو وانتهممممممماء الحمممممممرب البممممممماردة علمممممممى  -السممممممموفيتي 

قضمممممممية التوصمممممممل المممممممى أرضمممممممية مشمممممممتركة للتفممممممماهم ممممممممع الواليمممممممات المتحمممممممدة 
علمممممممممى األمريكيمممممممممة ،واالنفتممممممممماا علمممممممممى الغمممممممممرب والحمممممممممد ممممممممممن حمممممممممدة التممممممممموتر 

 الصعيدين العالمي واإلقليمي.
م رفض الرئيب الروسي فالديمير بوتين 2007وفي  مؤتمر ميوني  

القطبية الواحدة واالنفراد األمريكي بتقرير مصير العالم، واصبحت روسيا 
تنار الى السياسة األمريكية على أنها مصدر خطر مباشر على 

 المصالح الروسية.

أكممممممممممممممل الجمممممممممممممدول االتمممممممممممممي   
 بالمعلومات المناسبة

 

 .1949حلف األطلسي: التأسيس:

ضمممممم عنمممممد تأسيسمممممه اثنتممممما عشمممممرة دولمممممة هي)الواليمممممات المتحممممممدة  الددددددول األع دددددا :
، ايسمممممملندا، غاألمريكيممممممة، بريطانيمممممما، فرنسمممممما، الممممممدنمارك، هولنممممممدا، بلجيكمممممما، لوكسمممممممبور 

ايطاليمممممما، النممممممرويج، كنممممممدا، البرتغممممممال(، واختيممممممرت مدينممممممة بروكسل)عاصمممممممة بلجيكمممممما( 
مقممممرا للحلممممف، ومممممن الممممدول التممممي انضمممممت الممممى الحلممممف  الحقمممما تركيمممما واليونممممان عممممام 



م، وتممممممموالى انضممممممممام عمممممممدد ممممممممن دول أوروبممممممما الشمممممممرقية بعمممممممد سمممممممقوا االتحممممممماد 1952
 ( دولة.28)  السوفييتي حتى أصبح عدد الدول المنضمة للحلف

 

 دول مممممن دولممممة أيممممة عممممن والممممدفاع الحفمممماى علممممى األمممممن األوروبممممي األهددددداف: - أ
 لالعتداء تتعرض الحلف

 الحد من التوسع السوفيتي.   - ب
 التوسع في نفوذ الحلف ليشمل دول أوروبا الشرقية-ج 
التعمممممممممماون بممممممممممين الممممممممممدول االعضمممممممممماء فممممممممممي جميممممممممممع المجمممممممممماالت السياسممممممممممية   - د

 واالقتصادية و الثقافية.
 م1955وارسو: التأسيب: عام حلف 

االتحمممممممممممممماد السمممممممممممممموفييتي، وألبانيمممممممممممممما، وبولنممممممممممممممدا،  الممممممممممممممدول األعضمممممممممممممماء:
وتشيكوسمممممممملوفاكيا، والمجممممممممر، وألمانيمممممممما الديمقراطيممممممممة )الشممممممممرقية سممممممممابقا(، 

 ورومانيا، وبلغاريا.
  األهداف:

مواجهمممممممة القممممممموة المتزايمممممممدة للمعسمممممممكر الغربمممممممي المتمثلمممممممة بحلمممممممف شممممممممال  - أ
 األطلسي

الممممممممدفاع عممممممممن الممممممممدول األعضمممممممماء، والتعمممممممماون بينهمممممممما فممممممممي المجمممممممماالت   - ب
 االقتصادية والثقافية. 



 إيجاد قوة عسكرية قادرة على مواجهة حلف شمال األطلسي.-ج
رغبممممة االتحمممماد السمممموفييتي فممممي إضممممفاء صممممفة الشممممرعية علممممى وجممممودر فممممي -د

 شرق أوروبا.
 

الحرب 
 الباردة

فسممممممممممممر : تسمممممممممممممية الحممممممممممممرب  96
 االسم.الباردة بهذا 

 
 

ألنها صراع غير مسلح يقوم على التهديد باستعمال القوة عبر االعالم 
وتبادل االتهامات والتصرفات العدائية بين الدول وسرعة حشد القوات 

 العسكرية في مناطف التوتر.

مااااا لواماااال ظهااااور الن ااااام  98 
 الدولي ثنائي القطبية؟

 

تحوالت وتغيرات م( 1945-1939ترتب على الحرب العالمية الثانية)
جذرية على المستوى العالمي فقد انهارت النام الشمولية)الديكتاتورية( 
الفاشية والنازية في اوروبا، وخرجت بريطانيا وفرنسا منهكتين اقتصاديًا  
وعسكريًا وتراجع موقعهما الدوليين بينما ظهر قطبان عالميان جديدان 

لسوفييتي، واصبح يعرف هذا هما: الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد ا
 بالناام الدولي الثنائي القطبية

بممممممين  كيممممممف كانممممممت االزمممممممة  98 
الكوريمممممممممممممممممة ماهمممممممممممممممممرا ممممممممممممممممممن 

 مااهر الحرب الباردة؟

بسبب تدخل القوى العامى في العالم لصالح احدى الكوريتين ضد 
 االخرى والتهديد باستخدام السالا النوون.



نمممممممممممممممممماقش: قيممممممممممممممممممام فرنسمممممممممممممممممما  99 
واسممممممممممرائيل  بشممممممممممن وبريطانيمممممممممما 

عمممممممممدوان علمممممممممى مصمممممممممر عمممممممممام 
 م.1956
 

 واعترافها الخارجية السياسة المحايد لمصر في النهج بسبب استمرار
ودعم الثورة  ،م١٩٥٦عام االشتراكية   الشعبية الصين بجمهورية
و قيام الرئيب المصرن جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويب  الجزائرية
عام  مصر على عدواناً  وإسرائيل بريطانيا وفرنسا من كل. شنت  
 م.١٩٥٦

الحرب 
 الباردة

كيممممممممممممف سمممممممممممماهمت سياسمممممممممممممة  102
غورباتشمممممموف فممممممي التخفيممممممف 
ممممممممممممن حمممممممممممدة التممممممممممموتر بمممممممممممين 

 القطبين؟
 

 وقفاستطاع  غورباتشوف ان يفرض رؤية جديدة للعالقات بين الغرب والشرق و 
القطبين مما  بين كانت التي العداء عالقة نهاءوا المتحدة مع الواليات التسلح سباق

للخروج من  ات داخليةاصالح ادى الى تخفيف التوتر في العالم، كما حاول اجراء
 هسياستاالزمة االقتصادية التي كان يعاني منها االتحاد السوفييتي من خالل اتباعه 

اال انه اخفف في تحقيف التقدم االقتصادن  االنفتااو  اءالبن إعادةالداخلية المتمثلة ب
 لبالدر

 الحرب
 الباردة

 عرف مايلي: 103
الحممممممممرب البمممممممماردة، الفاشمممممممممية، 

 .النازية

 م(1991-1947الحرب الباردة)
هممممي صممممراع غيممممر مسمممملح يقمممموم علممممى التهديممممد باسممممتعمال القمممموة عبممممر االعممممالم وتبممممادل 
االتهاممممممات والتصمممممرفات العدائيمممممة بمممممين المممممدول وسمممممرعة حشمممممد القممممموات العسمممممكرية فمممممي 

 مناطف التوتر.
 الفاشية
قمممممموم علممممممى تمجيممممممد الفممممممرد علممممممى حسمممممماب اضممممممطهاد ت ةعنصممممممري ركممممممة سياسمممممميةح    



، وااليممممممان بتفممممموق الشمممممعب االيطمممممالي. ظهمممممرت فمممممي ايطاليممممما عمممممام جمممممماعي للشمممممعوب
بزعاممممممممممة موسممممممممميليني المممممممممذن يعتبمممممممممر أول ممممممممممن نمممممممممادى بالفاشمممممممممية كممممممممممذهب م 1922
 سياسي.
 النازية

وحقه  الجرماني، عنصرية تؤمن بالعداء للديمقراطية ، وتفوق الجنب حركة سياسية
أدولف بزعامة   م1933عام  وصلت الى الحكم  في المانيا حيث ، في زعامة العالم

الحرب العالمية  طبف سياسته النازية ،مما كان سبب من اسباب اندالع  الذن هتلر
 الثانية.

وضممممح عوامممممل قيممممام الحممممرب   
 الباردة.

 التنافب والصراع على المصالح السياسية واالستراتيجية في العالم. -1
التقممممدم التقنممممي الممممذن انعكممممب بصممممورة مباشممممرة علممممى مجممممال التسممممليح فممممأدى الممممى  -2

 ظهور انواع جديدة من االسلحة ذات القوة التدميرية الهائلة.
قيممممام الواليممممات المتحمممممدة االمريكيممممة بتقمممممديم مسمممماعدات اقتصمممممادية لممممدول اوروبممممما  -3

المتضمممممررة ممممممن الحمممممرب العالميمممممة الثانيممممممة ممممممن خمممممالل مشمممممروع مارشمممممال عممممممام 
مممممما اعتبممممرر االتحمممماد السمممموفييتي تحممممديا لممممه ودفعممممه الممممى تشممممكيل تكتممممل م 1947

م ،وتنسمممممميف النشمممممماطات االقتصممممممادية بممممممين الحكومممممممات 1947اقتصممممممادن عممممممام 
 واالحزاب االشتراكية في الدول المختلفة.

التنممممماقض االيمممممديولوجي بمممممين القطبمممممين المممممذن عممممممف االخمممممتالف بينهمممممما حيمممممث  -4



 وجيتين رأسمالية واشتراكية.انقسمت الكثير من دول العالم الى ايديول

عممممممممممممممممدد اسممممممممممممممممباب االزمممممممممممممممممة  103 
 م.1962الكوبية

وصممممممول الممممممزعيم الكمممممموبي  فممممممديل كاسممممممترو الممممممموالي لالتحمممممماد السمممممموفييتي الممممممى الحكممممممم 
م ١٩٦٠ أيزنهمممماور عممممامم، مممممما دفممممع  ادارة الممممرئيب االمريكممممي دوايممممت 1959عممممام 

 عممام معهمما الدبلوماسممية همماعالقات علممى كوبمما، وقطممع  تجاري ٍّمما حاممًرا ان تفمرض
 .م١٩٦١
 في كوبا  النووية صواريخهم قام االتحاد السوفييتي بنصب ١٩٦٢ عام وفي   

 وفرض حصار بحرن امريكي على كوبا.
بممممممممممممممممممممممين دور االتحمممممممممممممممممممممماد  103 

السممممممممممممممممممموفييتي والواليمممممممممممممممممممات 
المتحمممممممممممدة فمممممممممممي االزممممممممممممات 

 االتية:
االزمممممممة الكوبيممممممة  - أ

 م.1962عام
 

االزمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة -ب 

م ١٩٦٠ أيزنهممممماور عممممامقاممممممت ادارة الممممرئيب االمريكمممممي دوايممممت االزمممممة الكوبيممممة: 
 عممام معهمما الدبلوماسممية همماعالقات علممى كوبمما، وقطممع  تجممارن ٍّ  حاممرً  بفممرض
وفممممممرض حصمممممممار بحممممممرن لمنمممممممع وصممممممول المسممممممماعدات واألسمممممملحة اليها.امممممممما .م١٩٦١

 نووية في كوبااالتحاد السوفييتي فقد نصب صواريخه ال
 
 
 

 كوريا إلى والجوية البحرية قواتها ارسالب المتحدة الوالياتقامت  االزمة الكورية:



الكوريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
 م.1950عام
 
 
 
 
 -حممممممرب اكتمممممموبر-ج

 م.1973تشرين 
 

 الجنوبية، الحتواء كوريا دفاعات وتعزيز الشمالية كوريا هجوم صد من أجل الجنوبية 
وادى الدعم الصيني والسوفييتي لكوريا الشمالية الى تفوقها ،مما ، التوسع الشيوعي

 حتى عام الحرب استمرتالواليات المتحدة للتهديد باستخدام االسلحة النووية، و دفع 
 .م١٩٥٣

 
 
 
 هذا تزايدوزودتها باألسلحة والمعدات و  ت الواليات المتحدة االمريكية اسرائيلدنسا

والسورية مما زاد من توتر  المصرية االتحاد السوفييتي القوات دعم أن بعد الدعم
الرئيب  وضعوادى ذلك التوتر الى  المعسكرين الغربي والشرقيالعالقات بين 

 .أهبة االستعداد العالم على أرجاء شتى في والنووية التقليدية قواته نيكسون  االمريكي
وضمممممممممممممح عواممممممممممممممل انهيمممممممممممممار  103 

 االتحاد السوفييتي
 سممباق وقممفتممولي غورباتشمموف الرئاسممة فممي االتحمماد السمموفييتي الممذن عمممل علممى 

القطبممين،  بممين كانممت التممي العممداء عالقمة نهماءوا المتحمدة الواليماتمممع  التسملح
للخمممروج ممممن االزممممة االقتصمممادية التمممي كمممان  ات داخليمممةاصمممالح كمممما حممماول اجمممراء

الداخليممممة المتمثلمممممة  هسياسممممتيعمممماني منهمممما االتحمممماد السمممموفييتي مممممن خممممالل اتباعممممه 
دن لمممبالدر ، اال انمممه اخفمممف فمممي تحقيمممف التقمممدم االقتصممما االنفتمممااو  اءالبنممم إعمممادةب

 ثممورات عممدة الشممرقية ، انممدلعت أوروبمما علممى السمموفييتية القبضممة تراخممي ومممع



 الشمرقية، أوروبما فمي االشمتراكية األناممةب  أطاحمت الديمقراطيمةب شمعبية مطالبمة
، والممذن أدى  م 1990ثممم انهيممار جممدار بممرلين عممام   بولنممدا مممن والتممي بممدأت 

م اعلمممممن رسمممممميا انتهممممماء 1991 عمممممام بحلمممممولو  المممممى انهيمممممار االتحممممماد  السممممموفيتي،
 الحرب الباردة.

 
حركة عدم 
 االنحياز

 أهممممممممممممممممم اسممممممممممممممممتخلص - 97
 االنجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممازات

 .للحركة السياسية

 
 .واالستقالل التحرر في مساندة الشعوب المستعمرة 

 

حركة عدم 
 االنحياز

مممممممممن خممممممممالل كلمممممممممة  - 107
جاللمممممممممممممممممممة الملمممممممممممممممممممك 
وضممممممممممممممح السياسممممممممممممممة 
التممممممممممممممممممي ينتهجهمممممممممممممممممما 
األردن تجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار  

 المجتمع الدولي.
مممممممممممممممممممما التحمممممممممممممممممممديات  -

والمشمممممممممممممماكل التممممممممممممممي 
تواجمممممه الحركمممممة ممممممن 

األردن ستبقى مستندة على التعاون مع المجتمع الدولي على أسب من إن سياسة 
اآلخرين ودعم البرامج والسياسات التي االحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون 
 .تدعم التنمية والسالم لجميع شعوب األرض

 
 
 
 
 

 .إيجاد بيئة دولية متوازنةعدم قدرة الحركة على تحقيف أهدافها في 



وجهمممممة نامممممر جاللمممممة 
الملممممممممممممممممممك عبممممممممممممممممممد  
الثممممممممممممممممممممممممماني بمممممممممممممممممممممممممن 

 الحسين.
بمممممممين رؤيمممممممة جاللممممممممة  -

الملمممممممممممممممممممممممك لحمممممممممممممممممممممممل  
المشممممممممممممكالت التممممممممممممي 

 تواجه الحركة.
 

 
 
 
 
 
في األسرة  ءشركاالخالل العمل الجماعي والتعاون والتنسيف والعمل المشترك مع من 
 الدولية
 
 

 يلي:عرف المقصود بما  108 
عمممممممممممدم االنحيممممممممممماز، ممممممممممممؤتمر 

 م.1955باندونغ عام 
 

الكتلتممممممين اللتممممممين الوقمممممموف علممممممى الحيمممممماد فممممممي الصممممممراع بممممممين عممممممدم االنحيمممممماز: 
وأطلمممممممف عليمممممممه اسمممممممم: "الحيممممممماد . والممممممممواليات المتحممممممممدة االتحممممممماد السممممممموفيتيتتزعمهمممممممما 

عممممممن المشمممممماركة  بتعممممممادلالاإليجمممممممابي"، بمعنممممممى أنمممممممه: موقممممممف سياسممممممي تتخممممممذر الممممممدول 
مممممممع عممممممدم االمتنمممممماع عممممممن التعمممممماون معهممممممما فممممممي المجمممممماالت  المعسممممممكرينفممممممي صممممممراع 
  .المختلفة

الممممممممؤتمر التأسيسمممممممي لحركمممممممة عمممممممدم االنحيممممممماز  هممممممموم:1955 ممممممممؤتمر بانمممممممدونغ عمممممممام
 الممممممدول اآلسمممممميويةتحديممممممد موقممممممف كممممممل مممممممن وكممممممان الهممممممدف الممممممرئيب مممممممن عقممممممدر هممممممو 

تجمممممار العمممممالم الحمممممديث ومسممممماهمة كمممممل منهممممما فمممممي قضمممممية السمممممالم والتعممممماون  ةفريقيممممإلوا



 (%65 )ضممممممم ممثلممممممين عممممممنو ( دولممممممة  سمممممميوية وإفريقيممممممة 26شممممممارك فيممممممه ) .الممممممدولي
: رئممممميب  يالحيممممماد اإليجممممماب المممممذين تزعمممممموا سياسمممممةبمممممرز ممممممن أو  العمممممالم،ممممممن سمممممكان  

، و أحمممممممد سمممممموكارنو  نهممممممرو ، و الممممممرئيب اإلندونيسمممممميالمممممموزراء الهنممممممدن جممممممواهر الل 
تيتممممممو ، و الممممممرئيب المصممممممرن جمممممممال عبممممممد الناصممممممر جوزيممممممف  الممممممرئيب اليوغسممممممالفي

، ومممممممممن أهممممممممم القممممممممرارات التممممممممي صممممممممدرت عمممممممممن شمممممممموان الن ،  الممممممممزعيم الصمممممممميني و،
 المؤتمر:

 االفريقي اآلسيون.المتمأكميمد عملمى المتمضماممن   -1 - أ
 شجب االستعمار والعنصرية والدعوة الى المساواة بين البشر. -2 - ب
 دعم حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل.   -3 - ت
التأكيممممد علممممى انتهمممماج سياسممممة مسممممتقلة وعممممدم التحممممالف مممممع أن مممممن المعسممممكرين  -4 - ث

 الشرقي أو الغربي. 
  

 
تحمممدث عمممن حركمممة عممممدم  98 

 االنحياز من حيث:
اهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدافها         -ا
 مبادئها -ب

 تمسمويمممممممممممة المخمالفمممممممممممات المدولميمممممممممممة بمالمطمممممممممممرق المدبملمومماسميمممممممممممة اهممممممممممداف الحركممممممممممة:
 وتخفيف حدة التوتر الدولي.

االقتصممممممممممادن بممممممممممين الممممممممممدول  تمنممميمممممممممممة المممصمالمممممممممممح المممتمبمادلمممممممممممة والمتمعممممممممممماون -ب
 .االعضاء



 مساندة الشعوب المستعمرة لنيل استقاللها.-ج 
انتهمممماج سياسممممة مسممممتقلة علممممى أسمممما  التعمممماون مممممع  مبممممادح الحركممممة: .1

 الدول ذات األنامة السياسية واالجتماعية المختلفة.

مسممممممماندة الشمممممممعوب المسمممممممتعمرة التمممممممي تناضمممممممل ممممممممن أجمممممممل التحمممممممرر  .2
 واالستقالل.

عممممممدم االنضمممممممام لألحممممممالف العسممممممكرية الناشممممممئة عممممممن الصممممممراع بممممممين  .3
 الدول الكبرى.

اقيممممممة ثنائيممممممة مممممممع أن ال تكممممممون أن مممممممن دول الحركممممممة طرفمممممما فممممممي اتف .4
 دول كبرى.

 عدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها بإرادتها.  .5

 
بممممممممين أهميممممممممة كممممممممل مممممممممما  108 

 يأتي : 
ممممممممممممممممممممممممممؤتمر عمممممممممممممممممممممممممدم -أ

االنحيمممممممماز فممممممممي القمممممممماهرة 
 م.  1961عام 
ممممممممممممممؤتمر الجزائمممممممممممممر -ب

عقد في القاهرة المؤتمر التحضيرن للتحضير النعقاد اول مؤتمر لرؤساء  - أ
 االنحياز في بلغراد.دول عدم 

 من الفورن  باالنسحاب إسرائيل طالب الذن م1973عام الجزائر في مؤتمر - ب
 المشروعة، حقوقه استعادة في الفلسطيني الشعب ومساندة المحتلة األراضي

 في إلسرائيل الدعم تقديم عن بالتوقف األمريكية المتحدة الواليات طالب كما
 صفة الفلسطينية التحرير منامة ومنح. الفلسطيني الشعب على عدوانها



 م.1973عام  
 

 مراقب. عضو بصفة كانت أن بعد الكامل العضو

وضمممممممح موقمممممممف األردن ممممممممن  108 
 حركة عدم االنحياز.

 

خالل العمل الجماعي والتعاون من التعاون مع الحركة لحل مشاكلها وتحقيف اهدافها 
 في األسرة الدولية ءشركاالوالتنسيف والعمل المشترك مع 

 

التحممممممديات التممممممي تواجممممممه ممممممما  108 
 حركة عدم االنحياز.

 

 )الفقر،ب المتمثلةتحدن التنمية االقتصادية واالجتماعية ومواجهة األخطار  - أ
األمية، البطالة، التدهور البيئي، اإلرهاب والبطالة، وتدني مستوى المعيشة، 

 .  (والمخدرات
القممممدرة علممممى تممممدعيم وتقويممممة العالقممممات السياسممممية واالقتصممممادية واالجتماعيممممة  - ب

 . الدول الناميةوالتجارية بين 
مجابهممة الصممراعات الداخليممة واإلقليميممة المتصمماعدة ، وتحممديات الديموقراطيممة -ج

 وحقوق اإلنسان. 
لتكمممتالت السياسمممية واالقتصمممادية وجمممود ا القمممدرة علمممى تثبيمممت المممذات فمممي ظمممل -د

 .ةالدولي
 



:الوحده الرابعه  

نوان ع

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 السؤال

 

 اإلجابة

 منظمة

األمم 

 المتحدة
 

 عرف ما يلي: -1 119

المنظمة الدولية، حق 

النقض )الفيتو( ، منظمة 

 العمل الدولية، اليونسكو.

 

 

 

هيئات تضم مجموعة من الدول التي تسعى الى تحقيق   :المنظمة الدولية
اغراض ومصالح مشتركة ، على نحو دائم ، وتتمتع هذه الهيئات بالشخصية 
 القانونية والذاتية المتميزة عن غيرها من الدول االعضاء فيها في المجال الدولي.

 قرارمشروع دائمة العضوية في رفض أي  الدولهو حق  حق النقض )الفيتو( :

  .يصدر عن مجلس األمن تتبناه دولة أو أكثر

جنيف ، وتهدف الى تحسين أحوال العمل  مدينة مقرها :منظمة العمل الدولية

 .والعمال وتحقيق العدالة االجتماعية ، وحرية تكوين االتحادات العمالية



 

 

 

 

تحدث عن منظمة األمم   -2

 المتحدة من حيث:

 أهدافها-ب     نشأتها - أ

 

 

 

مقرها  (:UNESCOوم والثقافة)منظمة األمم المتحدة للتربية والعل:اليونسكو 

، وتهدف الى تشجيع التعاون بين الدول في ميادين التربية والعلوم مدينة باريس

والثقافة ونشر العلم وبناء مجتمعات المعرفة وتشجيع حرية التعبير والحفاظ على 

 التراث اإلنساني العالمي واحترام التنوع الثقافي واللغوي بين شعوب العالم.

المنظمة اثر توافق دول الحلفاء خاصة الواليات المتحدة األمريكية نشأت -2

واالتحاد السوفيتي وبريطانيا، من خالل مشاورات رسمية مرت بعدد من المراحل 

م، الذي تم فيه االتفاق 1945والمؤتمرات كان أهمها مؤتمر سان فرانسيسكو عام 

 .على ميثاق المنظمة

 اهدافها:

 .ليينحفظ السلم واألمن الدو  -



 

 

 

وضح اختصاصات كل من  -3

 األجهزة اآلتية:

الجمعية العامة، مجلس 

األمن الدولي، المجلس 

 االقتصادي واالجتماعي.

 

 

تدعيم التعاون الدولي والعالقات بين الدول في مختلف المجاالت االقتصادية  -

واالجتماعية والثقافية واالنسانية، وتعزيز حقوق اإلنسان، من خالل تحقيق مبدأ 

 .حق الشعوب في تقرير مصيرها

التي تدخل في  الجمعية العامة: مناقشة جميع القضايا والمسائل -1
المتحدة، واعتماد الميزانية وتحديد حصص الدول اختصاص األمم 

 األعضاء وانتخاب األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن.
بالطرق  مجلس األمن الدولي: ضبط األمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات

التوصية  يات حربية بمساعدة الدول األعضاء،اتخاذ قرار بالقيام بعملالسلمية  و 

 .بتعيين األمين العام وقبول أعضاء جدد من غير األعضاء الدائمين

 
تقديم المقترحات في األمور المتعلقة باالقتصاد :المجلس االقتصادي واالجتماعي



 

 

 

 

بين كيف يتم تعيين األمين   -4

 العام لألمم المتحدة.

 أعط أسباب ما يأتي: -5

انهيار عصبة األمم  - أ
 م.1945عام 

 
 
 

دعم احترام حقوق االنسان والحريات ، و واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة
تقديم الخدمات و  المجالا وتقديم التوصيات في هذا األساسية ومراعاته

االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في األمم المتحدة من خالل الوكاالت 
واللجان المختلفة مثل لجنة السكان والتنمية ولجنة حقوق المرأة واللجان 

 .االقتصادية

 

 .تعيينه من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس األمن يتم-4

وعدم انضمام بعض ، الحرب العالمية الثانية منع وقوع بسبب فشلها في -أ-5

الدول الكبرى لها كالواليات المتحدة األمريكية وانسحاب دول أخرى كألمانيا 

ميثاقها في الزام الدول بالمبادئ الواردة فيه حيث  لقصوراضافة  ،وايطاليا

 .ريقيا وآسيااستمرت الدول االستعمارية في السيطرة على أجزاء من اف

لدى الشعوب وتقديم الخدمات والبرامج  مناسبتحقيق مستوى صحي  بهدف -ب



 

 

إنشاء منظمة  - ب
 الصحة العالمية.

 
 
 
 

إخفاق األمم المتحدة   - ج
في حل بعض القضايا 

 العالمية؟
 

 

وتحسين األحوال الصحية في  ،الالزمة لمكافحة األمراض المعدية والسارية 

 .المناطق المأهولة بالسكان

تركز أهم السلطات والصالحيات في يد مجلس األمن على حساب بقية  -1
 األجهزة والفروع األخرى. 

امتالك القوى الكبرى في العالم حق النقض)الفيتو( الذي تستخدمه ضد  -2
مشاريع القرارات  التي ال تتماشى مع مصالحها مما يجعلها تتحكم في 

 قرارات األمم المتحدة. 
تضخم الهيكل التنظيمي لألمم المتحدة وكثرة األجهزة والمنظمات التابعة -3

الطوارئ الدولية مما يتطلب  لها وأنشطتها المختلفة وتضخم نفقات قوات
االتفاق على نظام جديد لتمويل أنشطة المنظمة التي تعاني من أزمة مالية 

 مستمرة.
 



 

عنوان 

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 اإلجابة السؤال

 الدرس 

 الثاني

 

 منظمات 

 اقتصادية

 دولية
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 خط مسير  تتبع -
 مع الحرير طريق
 الدول اسماء ذكر
 فيها. يمر التي
 

 يلي: ما عرف-1

 الحرير، طريق

 منظمة ، البريكس

 0الصين ، انطاكيا في تركيا،شرق اوروبا، ايطاليا

 يتفرع من تركستان وخراسان مرورا الى العراق وسوريا الى تركيا ثم مصر 

 

طريق الحرير: يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى 3000 عام قبل الميالد وكان عبارة عن 

مجموعة من الطرق  البرية والبحرية المترابطة تسلكها السفن والقوافل بهدف التجارة ، حيث كان 
 .يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي آلسيا الوسطى والهند

البريكس: منظمة دولية تعمل على تشجيع التعاون  التجاري  والسياسي والثقافي بين الدول 
االعضاء، تأسست عام 2009م في روسيا ،وتضم خمس دول وقد اطلق على هذه الدول اسم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتعاون، شنغهاي

 . العشرين مجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هو اختصار للحروف األولى من أسماء الدول  الخمس المؤسسة، و تشكل مساحة هذه .""بريكس
الدول ربع مساحة العالم تقريبا ، ونصف عدد سكان العالم ، وتعد من  اغنى اقتصاديات دول  العالم 

حاليا ، بحكم انها تمتلك اكبر االسواق العالمية ،  باإلضافة الى أنها  تجذب نصف االستثمارات  
 .العالمية اليها.

 بهذا سميت وقد موسكو في  م2001 عام في تأسست دولية منظمة     :للتعاون  شنغهاي منظمة

 كالا  المنظمة  وتضم المنظمة، انشاء فكرة منها انطلقت حيث الصينية شنغهاي مدينة الى نسبة االسم

 االتحاد من جزءاا  كانت التي االسالمية الوسطى اسيا جمهوريات من وعددوروسيا، الصين نم

 طاجيكستان ،وزبكستانأ قيرغيزستان، ،كازخستان  وهي: سابقا السوفييتي

 مثل المتطورة الدول مع الكبرى  الصناعية الدول وتضم م1999 عام انشئت  :العشرين مجموعة
 المتحـدة الواليـات ، الـسعودية العربيـة المملكة  ، المانيـا ، فرنـسا ، الصين ، كندا ، البرازيل االرجنتين،

 تهم التي الرئيسة الموضوعات مناقشة الى يهدف منتدى وهي ،  االوروبي لالتحاد باإلضافة ،
 تركز كما المالي، النظام وتحسين الدولية المالية المؤسسات إصالح على الوةع العالمي. االقتصاد

 .الحرة التجارة مبادرات وتفعيل العمل فرص آليات وتطوير العالمي االقتصادي النمو دعم على
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 يلي: ما فسر -2

 مصرف تأسيس - أ

 لمنظمة إنمائي

 البريكس.

 

 طريق تسمية - ب

 بهذا الحرير

 االسم.

 التي الدول دخول  - ج

 عن استقلت

 يالسوفيت االتحاد

 منظمة في سابقا

 التحتية يةالبن مشروعات وتمويل تنميةو  ،النامية الدول في التحتية البنية مشاريع في لالستثمار
 .االعضاء دولال في المستدامة والتنمية
 
 
 
 
 
 
 الطريق. هذا عبر تصدر سلعة ابرز كان الحرير االسم بهذا الحرير طريق وسمي-ب
 
 
 
 الوسطى آسيا في نفوذهما مناطق على والغربي االمريكي االقتصادي النفوذ من للحد -ج
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 شنغهاي.

 

 

 االتحاد مهام بين -3

 منظمة في البنكي

 ؟للتعاون  شنغهاي

 

 االتي الجدول اكمل  -4

 بالمعلومات

 المناسبة:

 

 
 
 
 

 
 وتنفيذ ، المتطورة واألجهزة المعدات وإنتاج للمواصالت التحتية البنى بناء إلى الهادفة المشاريع تمويل

 المالية. القروض وتقديم ، منظمةال في األعضاء الدول في االجتماعية األهمية ذات المشاريع
 
 
 
 
 

 االعضاء الدول  االهداف التأسيس سنة المنظمة

  م2001 شنغهاي منظمة
 و الثقة تعزيز- 1

 المناطق في االستقرار
 الصين بين الحدودية
 من وعدد وروسيا

 الصين 

 روسيا

  كازخستان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتحاد جمهوريات
 السابق. السوفيتي

 الوصول محاولة – 2
 اقتصادي نظام إلى

 .جديد عالمي

 منطقة انشاء -3 
 دول بين الحرة للتجارة

 .المنظمة

 مشاريع قامةا -4
 قطاعات في مشتركة

 والموارد والغاز النفط
 المائية

 قيرغيزستان

 أوزبكستان

 طاجيكستان

 

 التعاون  تشجيع- م2009 البريكس منظمة
 والسياسي التجاري 
 الدول بين والثقافي

  االعضاء.
 تعاون  منظومة ايجاد-2

 المستويات متعددة نقدية

 البرازيل

 روسيا

 الهند

 الصين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 مام المجموعة دول بين
 التجاري  التبادل يسهل

 دول بين واالستثمار
 .المجموعة

 هيمنة من الحد -5
 النقد صندوق 
 ينالدولي والبنك

 

 افريقيا جنوب

 
 الدرس
                  الثالث

منظمة 
 التعاون 

 اإلسالمي 
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بين موقف الدول  -
االسالمية من حادثة 
 حرق المسجد االقصى.

 

 عرف ما يلي:

 ،التعاون اإلسالميمنظمة 

صندوق التضامن 

في المسلمين م غضب 1969يدي الصهاينة في العام أثارت جريمة حرق المسجد األقصى على أ

منظمة المؤتمر اإلسالمي لتدارس  إلنشاءاإلسالمية  للدولرجاء العالم، مما شكل دافعا مباشرا أكافة 

 .هذا االعتداء، والنظر في كيفية حماية المقدسات اإلسالمية

 

 

توثيق الروابط االخوية تسعى الى   : منظمة عالمية تضم الدول االسالمية منظمة التعاون اإلسالمي
جاالت والروحية بين شعوبهم وعزمهم على توحيد جهودهم لحفظ السلم الدولي والتعاون في الم

ان تكون مدينة جدة مقرا  تقررو  ي،اإلسالم الدين االقتصادية والثقافية والروحية انطالقا من تعاليم
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 .سيسكواالاإلسالمي، 

 

 

 

 

 

بين اهم مشاريع -2
المنظمة اإلسالمية للتربية 

 والتعليم والثقافة؟

 

 

وضح اهم اهداف -3
منظمة المؤتمر 

تكون المقر الدائم لألمانة العامة. لالقدس مدينة  مؤقتا للمنظمة، الى ان يتم تحرير   

م لتقديم المساعدات 1974انشاء صندوق التضامن اإلسالمي عام  :صندوق التضامن اإلسالمي
.اإلنسانية في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية والحروب   

 .وهي المنظمة التي تعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة واستراتيجيات تطبيقها وتنفيذها :سيسكواال

 
 
 
 المعرفة والثقافة اإلسالمية لنشرالمية انشاء المراكز الثقافية والجامعات اإلس-1

 التعليم برامجفي  رئيسةاالهتمام باللغة العربية ونشرها وادراجها كمادة -2

 )آرسيكا(، والحضارة اإلسالمية  والفنون  التاريخألبحاث  انشاء مركز-3

 تفعيل الدراسات اإلسالمية من خالل مجمع الفقه االسالمي-4

 

 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية  المجاالتدعم التعاون بين الدول األعضاء في -1

 دعم االمن والسلم الدوليين القائمين على العدل. -2
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 اإلسالمي؟ 

 

 

 

 

 اذكر أسباب ما يلي:-4

عقد مؤتمر الرباط  - أ
 م.1969عام 

انشاء صندوق  - ب
 القدس.

 
   

انشاء المراكز الثقافية  - ج

 وأشكاله. هالتفرقة العنصرية والقضاء على االستعمار في جميع صور  محاربة -3

والحفاظ على سالمتها ودعم الشعب في فلسطين جل تحرير األماكن المقدسة أمن  السعي -6

 الفلسطيني ومساعدته على تحرير ارضه واسترجاع حقوقه.

 

 

 

 

 

 0، والنظر في كيفية حماية المقدسات اإلسالميةعلى المسجد االقصى لتدارس االعتداء

هدف جمع األموال لدعم كفاح اهل القدس والمناطق المحتلة، والمحافظة على األماكن المقدسة ب
التهويد التي تتبعه سلطات االحتالل  سياسة وترميمها، ومقاومةفي فلسطين االسالمية والمسيحية 

 اإلسالمي للمدينة.و  العربي في مدينة القدس والمحافظة على الطابع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .والجامعات االسالمية 
انشاء مركز االبحاث -د

للتاريخ والفن والحضارة 
 .اإلسالمية 

اخفاق منظمة -ه
المؤتمر اإلسالمي في 

 الناحية السياسية.
 

 

 .اإلسالمية المعرفة والثقافة لنشر

 

 .يهدف لحماية التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي

 

 

 

 االلزام في قراراتها. لمبدأ فتقار المنظمةنظرا ال
 

 

 الدرس
 الرابع

منظمات 
القارتين 

 األمريكيتين
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 عرف ما يلي -1
 جماعة دول االنديز، 

ميركوسور ، اتحاد 
اتحاد دول امريكا 

 .الجنوبية
 

بين دول بوليفيا وكولومبيا   م1969أنشىء عام  تجمع اقتصادي :جماعة دول االنديز
 يةيهدف إلى تنسيق السياسات االقتصادية وإقامة منطقة تجار ، و وفنزويال واألكوادور وبيرو 

 األنديز خاصة بدول حرة 
هو اسم للتجمع االقتصادي  لدول امريكا الجنوبية الذي اطلق عليه "السوق  :ميركوسوراتحاد 

  م،   يضم االرجنتين والبرازيل واالوروغواي وباراغواي.1991المشتركة الجنوبية" ، تأسس عام 
التي  نتقادات واسعة لسياسة صندوق النقد الدولي ال:  نتيجة اتحاد دول امريكا الجنوبية
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بين اهداف اتحاد دول  -2
 .امريكية الجنوبية

 
 
 

قارن بين منظمة الدول   -3
االمريكية واتحاد امريكا 

من حيث ما  الجنوبية

 اللذين  قوية كاتحاد دول االنديز واتحاد ميركوسوراقتصادية  منظمات ادت الى قيام 
الذي وقع ميثاقه عام  ، وفي كيان دولي باسم اتحاد دول امريكا الجنوبية اندمجا
في  م في العاصمة البرازيلية برازيليا مشكلين بذلك ثالث أكبر كتلة اقتصادية2008

 العالم  .
 
 
 
 
 زيادة التعاون والتكامل اإلقليمي بين دول امريكا الجنوبية  -1

فتح الحدود للتنقل الحر والتنمية االقتصادية، والغاء التعرفة الجمركية بين دول   -2
 أمريكا الجنوبية.

 تعزيز العالقات واتباع سياسة الدفاع المشترك -3

 اتحاد امريكا الجنوبية منظمة الدول االمريكية 

 اسباب النشأة
عانت دول امريكا نظمة إقليمية في إطار األمم م
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 يلي:
 اسباب النشأة     - أ

 االهداف - ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضح طبيعة العالقات  -4

العربية مع دول امريكا 

المتحدة. تسعى لتأمين دفاع ذاتي 

جماعي، وتعاون إقليمي، وتسوية 

 .سلمية للخالفات

 

في أواخر القرن  الجنوبية
الماضي من مشكلة 

 .المديونية العالمية

 السياسي التعاون  دعم االهداف
 دول بين االقليمي واالقتصادي

االعضاء, ونشر وترسيخ 
الديمقراطية , والدفاع عن 

 مبادئ حقوق اإلنسان

زيادة التعاون والتكامل -   
 اإلقليمي بين دول امريكا الجنوبية 

فتح الحدود للتنقل الحر  -
والتنمية االقتصادية، والغاء 
التعرفة الجمركية بين دول 

 أمريكا الجنوبية.

تعزيز العالقات واتباع -
 .الدفاع المشتركسياسة 

 
 

القمة العربية  م2011 اطار التعاون العربي مع دول امريكا الجنوبية عقدت في البيرو عام في    
 في المواقف وتنسيق االقتصادية العربية مع دول امريكا الجنوبية العالقات تنميةاالمريكية  بهدف 

ومساندة دولة االمارات العربية  ،نيةيالفلسط  بالدولة باالعتراف دول القارة الدولية لتشجيع المحافل



 

 

 الجنوبية؟

 

 موسى المتنازع عليها مع ايران. وأبو الكبرى  وطنب الصغرى  الثالث طنب العربية الجزر في قضية
 

 

نوان ع

 الدرس

 الخامس

رقم 

 الصفحة

 السؤال

 

 اإلجابة

االتحاد 

 االوروبي 
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بنيت فكرة االتحاد في اوروبا فسر: 

 .اقتصاديعلى اساس 

 

 

الى ايجاد تكتل اقتصادي  اتجهت الدول االوروبية بعد الحرب العالمية الثانية

سياسي لمواجهة االزمات التي المت بها، و التعاون فيما بينها لحل مشاكل 

 .التنمية ورفع المستوى المعيشي في اوروبا
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االتحاد  عوامل نجاحاستنتج 
  .األوروبي

 

 

 

 عرف ما يلي :-1

المفوضية االوروبية ، ،اليورو، 
 صندوق التنمية االوروبي

 

 

 

االتحاد األوروبي  دعمتمتلك دول االتحاد األوروبي مقومات ساهمت في 
والقدرات العسكرية  ، والثروات االقتصاديةالبشرية  وانجاحه، تمثلت بالموارد 

  .والتكنولوجية

 

 

 

و هي الذراع احد مؤسسات االتحاد االوروبي  :المفوضية االوروبية
المفوضية مسؤولة عن اقتراح القوانين و  لالتحاد األوروبي التنفيذي

عن االتحاد، فضالا عن  والتشريعات وتطبيق القرارات والمعاهدات الصادرة
 .اإلدارة اليومية لشؤون االتحاد

 العملة األوروبية الموحدة  :اليورو

هدف تقديم مساعدات لبعض الدول النامية التي صندوق التنمية االوروبي ي
ا والمحيط دول افريقي بعض تربطها باالتحاد مصالح سياسية وتجارية مثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A


 

بين اهم انجازات االتحاد -2
 األوروبي؟

 

 

 

 

 

وضح اهم التحديات التي -3
 االتحاد االوروبي؟  تواجه

 

 

 اريبي.الهادي والبحر الك
 

م مهمتها 2003عسكرية عام  قوةانشاء  ، ) اليورو( األوروبية الموحدةالعملة 

التدخل في االزمات الدولية واإلقليمية والقيام بعمليات حفظ السالم ومهمات 

انشاء صندوق التنمية األوروبي بهدف تقديم مساعدات لبعض الدول  ،إنسانية

صدى االتحاد االوروبي وت .النامية التي تربطها باالتحاد مصالح سياسية وتجارية

 .لظاهرة التغير المناخي

الخالفات بين  ،العالقة بين االتحاد االوروبي والواليات المتحدة االمريكية -7

اختالف الثقافات في  داالعضاء في القضايا التي تواجه االتحاالدول 

 .مشكلة انخفاض معدل النمو السكاني ،اوروبا 



بين أهمية اتفاقية ماسترتيخت  
 م.1992في عام 

 

 

 

 

 اذكر أسباب ما يلي:-4

النمو  معدالت انخفاض يعد - أ
في القارة االوروبية من  السكاني

 االتحاد التحديات التي تواجه
 األوروبي. 

انشاء قوة عسكرية تابعة  - ب

الى جانب الوحدة  ونقدية يةدعت اليه من وحدة سياسية وامنية ودفاع

بية، وتناولها و االقتصادية التي قامت عليها المجموعة االقتصادية االور 

 لمجاالت التعليم والشباب والثقافة والصحة العامة.

 

 

 

وانخفاض نسبة العناصر الشابة في القارة  بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة 
 االوروبية. 

 

 

 

في االزمات الدولية واإلقليمية والقيام بعمليات حفظ السالم  للتدخل-ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالتحاد األوروبي.

 
 

 

 

 

 ..ومهمات إنسانية

 



نوان ع

 الدرس

رقم 

 الصفحة

 السؤال

 

 اإلجابة

 

 

 

االتحاد 

 االفريقي
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ــــــــــــين دور منظمــــــــــــة الوحــــــــــــدة  -1 ب

ـــــي مواجهـــــة االســـــتعمار  ـــــة ف االفريقي
 القارة االفريقية؟في 

هــــــــــم اإلنجــــــــــازات التــــــــــي أ اذكــــــــــر -2
 حققها االتحاد األفريقي؟ 

 
 
 
 
 
 

 

 مـــــــن االســـــــتعمار فـــــــي القـــــــارة  التحـــــــرر واالســـــــتقالل دعـــــــم حركـــــــاتفـــــــي  ســـــــاهمت  -1
ــــة  ــــك مــــن االفريقي ــــى (  18 )أكثــــر مــــن خــــالل حصــــولوقــــد ذهــــر ذل ــــة عل ــــة إفريقي دول

  .المنظمةاالستقالل منذ قيام 

ـــــــارة  التحـــــــرر واالســـــــتقالل دعـــــــم حركـــــــاتفـــــــي  ســـــــاهمت-1  مـــــــن االســـــــتعمار فـــــــي الق
 االفريقية. 

ــــــة -2 ــــــي التســــــوية الســــــلمية للمنازعــــــات االفريقي ــــــارة  كــــــالنزاع الت تهــــــدد امــــــن وســــــالمة الق
النـــــــزاع بـــــــين  مثـــــــلالحدوديـــــــة  النزاعـــــــاتحـــــــل ،و  م1963بـــــــين الجزائـــــــر والمغـــــــرب عـــــــام 

 م.1964الصومال واثيوبيا عام 

 في القارة االفريقية. في التخفيف من مشكلة الالجئين اكان للمنظمة دور -3

 .انشئت المنظمة عدة مكاتب اقليمية للتعاون مع المنظمات الدولية-4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اذكر أسباب ما يلي:-3

منظمــــــــــــــــة  أســــــــــــــــم اســــــــــــــــتبدال-أ
الوحـــــــــــــدة االفريقيـــــــــــــة باالتحـــــــــــــاد 

 االفريقي.

انشــــــــــاء مشــــــــــروع " النيبــــــــــاد -ب
 "التابع لالتحاد االفريقي.

انشــــــاء صــــــندوق االســــــتثمار -ج
ــــــــــــــــابع لالتحــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــة الت والتنمي

 االفريقي.

 
قــــــــام االتحــــــــاد االفريقــــــــي علــــــــى -4

 مجموعة من المبادئ اذكرها؟

امــــــــــــــــــــــأل الجــــــــــــــــــــــدول التــــــــــــــــــــــالي -5
 بالمعلومات الصحيحة:

 

 .من اجل وحدة حقيقية للقارة االفريقية-أ-3

 

العالم المتقدم من خالل  ها وبينوسد الفجوة بين يهاة فلبهدف تحقيق تنمية اقتصادية شام-ب
 .الشراكة مع منظمات اقتصادية عالمية 

 بهدف منع و تخفيف هجرة العقول خارج القارة. -ج
 

 تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد. .1
المجــــاالت وخاصــــة فــــي جميــــع العلمــــي  زيــــادة تنميــــة القــــارة عــــن طريــــق تعزيــــز البحــــث  .2

 مجال العلم والتكنولوجيا.
ــــة الظــــروف ال .3 ــــارة مــــن التهيئ ــــي تمكــــن الق ــــي االقتصــــاد  مكانتهــــا الدوليــــة  اخــــذزمــــة الت ف

 الدولية. والسياسيةالعالمي 
العمـــــل مـــــع الشـــــركاء الـــــدوليين ذوي الصـــــلة للقضـــــاء علـــــى االوبئـــــة والوقايـــــة منهـــــا  .4

 الصحي في القارة. وتحسين المجال

5.  
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 التحديات  اف األهد المنظمة 

توحيــــــــــد ســــــــــعت المنظمــــــــــة الــــــــــى  منظمة الوحدة االفريقية
 مواقــــــف الــــــدول االفريقيــــــة لنــــــوفير

حيــــــاة أفضــــــل لشــــــعوبها، والــــــدفاع 
وســــــالمة القــــــارة عــــــن ســــــيادة دول 

القضــــــــــاء و أراضــــــــــيها وشــــــــــعوبها، 
ــــــــــارة علــــــــــى االســــــــــتعمار فــــــــــي  الق

 أشـــــــــــــــــكاله، والتســـــــــــــــــويةبكافـــــــــــــــــة 
التــــــي تنشـــــــا الســــــلمية للمنازعـــــــات 

عــــــــــن طريــــــــــق بــــــــــين دول القــــــــــارة 
التفـــــــــاوض والوســـــــــاطة والتوفيــــــــــق 
والتحكــــــيم، وتأكيــــــد سياســــــة عــــــدم 
ـــــاز تجـــــاه جميـــــع التكـــــتالت  االنحي

 واالحالف الدولية.

 

معاناة كثير من دول        
القارة من ويالت االستعمار، 

والتفرقة العنصرية، هذا 
باإلضافة الى المشاكل 

التي تعد من -الحدودية 
التحديات التي واجهت  أخطر

كذلك األوضاع -المنظمة 
االقتصادية واالجتماعية 
السيئة في كثير من دول 
 تالقارة االفريقية كالصراعا

وويالت الحروب  ةالسياسي
وانتشار الفقر وسوء التغذية ، 
وانتشار االمراض المستوطنة 

.و السارية  

تعزيـــــــــــــــــــــــــز المبـــــــــــــــــــــــــادئ -1 االتحاد االفريقي
والمؤسســـــــــــــات الديمقراطيـــــــــــــة 

عـــــــــــــــــــــــدم االســـــــــــــــــــــــتقرار 
وتعــــــــــــــــــدد  ،السياســــــــــــــــــي



والمشــــــاركة الشــــــعبية والحكــــــم 
 الرشيد.

زيـــــادة تنميـــــة القـــــارة عـــــن -2
ــــــــــــــز البحــــــــــــــث  ــــــــــــــق تعزي  طري

ــــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــي جمي ف
المجـــــــاالت وخاصـــــــة مجـــــــال 

 العلم والتكنولوجيا.
زمـــــة التهيئـــــة الظـــــروف ال-3

 اخــــذالتــــي تمكــــن القــــارة مــــن 
فــــــــــــــي  مكانتهــــــــــــــا الدوليــــــــــــــة 

 االقتصاد العالمي 
العمـــــــــــل مـــــــــــع الشـــــــــــركاء -4

الــــــــــــــــــــدوليين ذوي الصــــــــــــــــــــلة 
ـــــــــــــى االوبئـــــــــــــة  للقضـــــــــــــاء عل

وتحســــــــــــين والوقايـــــــــــة منهـــــــــــا 
الصــــــــــــــحي فــــــــــــــي  المجــــــــــــــال

 القارة.

الصـــــــــراعات والحـــــــــروب 
ــــــــة،  ــــــــارة االفريقي ــــــــي الق ف

تــــــوفير الــــــدعم  وضــــــعف
دول الــــالزم للتنميــــة فــــي 

ــــارة، وضــــخامة حجــــم  الق
ـــــــــــــة الخارجيـــــــــــــة  المديوني
ـــــــــــــــــــــــــدول  ـــــــــــــــــــــــــبعض ال ل

ألعضـــــــــــــــاء وانتشـــــــــــــــار ا
ـــــــــــــــة واالمـــــــــــــــراض  األوبئ

ــــــــــــــــــــــد والفقــــــــــــــــــــــر ، والتزاي
ـــــــــي اعـــــــــداد  المســـــــــتمر ف

 الالجئين.

 

 
 

 



 



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

هم الطبقة العسكرية في اليابان،  :الساموراي 
ظهرت في القرن السابع عشر، تميزوا بمهاراتهم 
الحربية، وتمتعوا بامتيازات اجتماعية واقتصادية 
حتى مجيء االمبراطور ميجي الى الحكم الذي 

 عمل على تقليص نفوذهم.
 

قام التيحركة ميجي:هي الحركة 
بحركته  (موتسوهيتو)اإلمبراطور بها

اإلصالحية التي عرفت بحركة ميجي 
للحكم في  )الحاكم المستنير( بعد مجيئه

بداية م، وتعد هذه الحركة 1868عام 
 وهدفت الىفي البالد، النهضة الفعلية 

 التي عاشتها اليابان،عزلة طوق الكسر 
 الفجوة االقتصادية والعسكرية بين وردم

من خالل االنفتاح التجاري  الغربو  اليابان
.والعلمي  

 
 
 
 
 

 قامت اليابان  بشن م1941في عام  -ا
هجوما جويا على قاعدة بيرل هاربر 

 األمريكية في المحيط الهادي
المؤسسات اليابانية بتوفير  تقوم    -ب

:  ياتي عرف ما-1    

    الساموراي، حركة ميجي

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اذكر أسباب كل مما -2

 ياتي. 

القنبلتين إلقاء -ا 

على اليابان عام  الذريتين

 م.1945
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(اليابان)   



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العاملين  واعتبار ،الوظيفياجواء الرضا 
المؤسسة،  بامتالك اسهم في  شركاء

. ضافة الى ضمان الوظيفة مدى الحياةإ  

تميز العامل    -ب

الياباني باالنضباط 

 الذاتي.
 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

أدت الى استفادة اليابان من األنظمة الغربية في 
رفع كفاءة القطاع مجاالت التعليم واإلدارة و 

 تدريجيا  ،  مما أدى الصناعي ونقل المعرفة التقنية
الى بروزها كقوة شرقية شاركت في الحرب العالمية 

.الثانية    
 

، اذ تعد غرس الوالء واالنتماء للوطن -1
اللذان  الرايةاليابانية واالمبراطور الرمزان

ويتم التركيز  تلتف حولهما األمة اليابانية،
فيعلى ذلك   والتدريب التعليم مراحل كافة 

 في المؤسسات اليابانية
الواحد  لى قيمة العمل بروح الفريق التأكيد ع  -2
  المسؤولية الجماعية أكثر من المسؤولية الفردية و
الحوافز المعنوية التي تشكل دافعا  للعمال   -3

    لبذل المزيد من الجهد في العملاالداريين 
احترام الوقت والشعور بأهميته ، كااللتزام  -4 

   بالمواعيد واستثمار الوقت

 

رغم تأثر اليابان بتكنولوجيا الغرب والتفوق  -
عليها إال أنها لم تسمح للعادات الغربية أن 
تغزو قيمها وأخالقها فما زالت التربية 
اليابانية لها طابعها المميز الذي لم يتأثر 

ما نتائج حركة  -3
االنفتاح في اليابان في 
 القرن التاسع عشر؟
 
 
 
 
 

 وضح أربعة من -4
القيم التي ترتكز عليها 
 فلسفة اإلدارة اليابانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من مظاهر تطور  -5

التعليم في اليابان: 
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 بهذه العادات.
 

الحفاظ على منظومة 

القيم األخالقية اليابانية، 

 وضح ذلك.
 



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

في نهاية السبعينيات من القرن العشرين امتد 
التفوق الياباني في التصنيع الى كل المجاالت 

تقريبا فتفوقت صناعة بناء السفن في اليابان 
واضطرت الدول الغربية الى رفع اجراءات 

الحماية الجمركية لحماية صناعاتها من 
المنتجات اليابانية، وسرعان ما أغرقت اليابان 

األمريكية بسيارات متينة الصنع سواق اال
وزهيدة الثمن وأقل استهالكا للوقود، وهذا أدى 
.الى إفالس بعض شركات السيارات األمريكي  

 
 
 
 
 
 
 
  

المصادر الطبيعية مما  وضئالتتلوث البيئة، 
يجعلها أكثر ارتباطا بالدول الخارجية ، 

ومنافسة القوى الصناعية العظمى في العالم 
والواليات المتحدة األمريكية  ةكالدول االوروبي

والصين، إضافة الى تحدي األمن االجتماعي 

 

بين أهم مظاهر  -

التطور الصناعي 

والتجاري لليابان في 

السبعينيات من القرن 

 العشرين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد أهم  -7

التحديات التي تواجه 

اليابان في الوقت 

لدول  تجارب 156
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

المتمثل بانخفاض عدد السكان نتيجة سياسة 
 تنظيم النسل، ومظاهر الفقر لدى بعض الفئات

 الحاضر.
 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

الصناعة السياحية:هي الصناعة التي تقوم  -
 دخل ثاني أكبر مصدرالتي تعد عاى االهتمام 

الحكومة  رأت ولذلكالقتصاد الماليزي حاليا ، ل
تطوير هذه لالجهود   تعززأن  الماليزية في

من خالل جذب السياح، وفتح الفنادق  الصناعة
العالمية، و تحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات 

 سياحة في ماليزيا
 

تتوفر فيها مواد  المدارس الذكية:هي مدارس-
دراسية تساعد الطالب على تطوير مهاراتهم 

يدة؛ وذلك من خالل مواد واستيعاب التقنية الجد
متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة وشبكات 

التي ال  النظيفة االتصال ونظم استخدام الطاقة
تلوث ا بالبيئة تلحق  

 ماليزياا فاي وزراء في هو رئيس  :مهاتير محمد 
فااااي  ا  رئيسااااي ا  دور  لعااااب ،  م2003 - 1981الفتاااارة ماااان 

زراعيااة تعتمااد علااى  إذ تحولاات ماان دولااة ماليزيااا ، نهضااة
، إنتاج وتصدير المواد األولية إلى دولة صاناعية متقدماة 

 ومن اشهر مؤلفاته
العولمة  وتحديات االضطراب  و صوت اسيا و التحدي

 و الواقع الجديد.
 

 

عرف ما يلي: -  
الصناعة السياحية ، 

المدارس الذكية ، 
 مهاتير محمد

لدول  تجارب 165
رائدة في 
التاريخ 

 المعاصر
 
 

 )ماليزيا(



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

مااان  الااادولتين للتشاااابه الكبيااار باااين ظاااروف -ا
حيث قلة الموارد الطبيعية، وتركيز اليابان علاى 
العنصااار البشاااري وتنمياااة مهاراتاااه و عاااداده لبنااااء 

ماااااع التركياااااز علاااااى القااااايم  نهضاااااتها الصاااااناعية،
المفاااااهيم مثاااال أهميااااة العماااال  وتنميااااة االخالقيااااة

الجماااعي وأهميااة االنتماااء للااوطن والعماال علااى 
.رفعته  

الصناعات ذات تشجيع  من خالل  -ب
 مثل صناعة السيارات التقنية العالية

وااللكترونيات ، و التوسع في صناعة النسيج 
لقطاع و الحديد والصلب حيث اصبح ا

 من العمالة (%40 )ستوعبيالصناعي 
لمدربة.الماهرة و ا  

 

التماسك الشعبي  وبناء الوحدة الوطنية،  -
. حول هدف نهضة ماليزيا وااللتفاف  

لماليزيا في  داعمةالبحث عن دولة  -2
وكانت هذه  تجربتها نحو التقدم والتنمية؛

الدولة هي اليابان التي أصبحت من أكبر 
حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية 

.والتقدم  
 اتذب االستثمار جالعمل على  -  -3

 اعط اسباب لكل -
 مما يأتي:

استلهم مهاتير -1
محمد من التجربة 
اليابانية  نموذجا  
 للنهوض بماليزيا.

دخلت ماليزيا -ب

عالم الصناعات في 

التسعينات من القرن 

 العشرين.

 
 
 

عااااااااااادد الركاااااااااااائز  -3
االساسااااية التااااي اعتمااااد 
عليهاااااا مهااااااتير محماااااد 

   في النهوض بماليزيا.
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

.الى ماليزيا االجنبية  
دخال التكنولوجيا الحديثة ا -4  
 

 العالم الخارجي على واالنفتاح التواصلو 
.تطورا  النتقال بالبالد إلى مرحلة أكثر ل  

 االهتمااااااااااام بالعنصاااااااااار البشااااااااااري و -5
السااعي ماان اجاال تحقيااق الرفاهيااة والتادريب 

 لجميع المواطنين الماليزيين.
 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

االقتصاد الماليزي ازمة كبيرة ادت الى  واجه-ا
مقابل  ( العملة الماليزية )الرنغيت هبوط 
 الدوالر

 

المدرسة ) رياض  ما قبلهتمام بالتعليم الا 1-ب
ا من النظام  اذ جعلت؛ االطفال( هذه المرحلة جزء 
، واشترط أن تكون جميع دور رياض األطفال التعليمي

مسجلة لدى وزارة التربية، وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر 
 من الوزارة.

 روح االنتماء وتعزيز الوطنية  والقيم المعاني تنمية-2
 من خالل مواد والثانوي  لتعليم االبتدائيفي مرحلتين ا

مواد خاصة بالمجاالت  ووم واآلداب العل تدرس فيها
المهنية والفنية التي تتيح للطالب فرصة تنمية وصقل 

.مهاراتهم  

إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي  -3
تستوعب طالب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق 

 العمل في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية
هم أهدافها إدخال وضع خطة تقنية شاملة من أ -4

الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كل 
أنشأت الحكومة الماليزية المدارس الذكية ف .مدرسة 

التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطالب على 
.تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة  

 

مشاركة القطاع الخاص بدعم البحث العلمي مما -5

اذكااار اهاااداف كااال مماااا  - 4
 يأتي:

الخطاااة التقنيااااة  -أ          
الشاملة التي قامت بها ماليزيا 

 م1997عام 
التعلااااايم فاااااي    -ب         

 ماليزيا 
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

القدرة على التطوير واالبتكار والمنافسة  ادى الى زيادة
في األسواق المحلية والعالمية.ماليزيا  و ثبات وجود  

 



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

هي سياسة تمييز عنصري سياسة الفصل العنصري : -
عرقي بين االقلية البيضاء ذات االصول االوروبية 

واالغلبية السوداء االفريقية وقد بدأت تلك السياسية منذ 
سيطرة الهولنديين على جنوب افريقيا في عام1652م، 

كأيديولوجية تقوم على حصر السلطة بيد الرجل األبيض 
مما يتيح له السيطرة على جميع الثروات والتمتع 

 باالمتيازات و احتقار السود واستعبادهم
 
 

 حزب المؤتمر الوطني:
الزعماء التقليديين والمثقفين الذين  من قبل، م1912 تأسس عام    

وممارسة سياسة التمييز  أغضبتهم السيطرة العنصرية المتزايدة للبيض

اصبح  من القرن الماضي وبحلول التسعينات العنصري في كافة المجاالت

العنصري، واستطاع الوصول المعادية لسياسة الفصل  القوة الرئيسة

.يالم بزعامة نيلسون ماند1994للحكم عام   

 

ابرز زعماء الحركة الوطنية  :نيلسون مانديال
والنضال الوطني في جنوب افريقي واصبح نلسون 

بعد  م1994عام  رئيسا  لجمهورية جنوب افريقيا مانديال
الذي  حزب المؤتمر الوطني اإلفريقيحصل ان 

  .أصوات الناخبين أغلبيةعلى  يراسه

 علااى والتنميااة التعمياار برنااامج ركااز  - 

 احتااواء مثاال االقتصاااد عجلااة دفااع تاادابير

 عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ياسااااااااة الفصاااااااال سيلييييييييي 

العنصاااااااااااااااااااااري، حاااااااااااااااااااااازب 

الماااااااااااااااااااااااؤتمر الاااااااااااااااااااااااوطني 

نيلسااااااااااااااااااااون االفريقااااااااااااااااااااي، 

 مانديال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح -2

السياساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
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)جنوب 
 افريقيا(



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

 ،الضااارائب وتخفااايض ،الماااالي اإلنفااااق

 وتحرياااار، الحكوميااااة الااااديون  وتقلاااايص

 .التجارة

 

االقتصااااااااااااااااادية فااااااااااااااااي 

جنااااااااوب افريقيااااااااا فااااااااي 

التحااااااااااااااااااول مرحلااااااااااااااااااة 

 الديمقراطي.

 



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

بأنه ال بديل لمعالجة االطراف المتنازعة قناعة 1- 
وتحمل  باالعتماد على أنفسهم، اال أزمتهم

 مسؤولية تحقيق السالم والتعايش في بلدهم.

حوار شامل جميع االحزاب السياسية بمشاركة 
وُمثل كل حزب بصرف النظر عن حجمه وعدد 

بثالثة أعضاء شريطة ان يكون احد  اعضائه
المندوبين الثالثة امرأة مما ضمن وجود ثلث 

 االعضاء من النساء
 

مساهمة المجتمع الدولي في الضغط على 3-
عبر المقاطعة  اءالبيضاالقلية حكومة 

على النظام الحاكم ت االقتصادية التي فرض
مع في جنوب افريقيا مما اجبره على التفاوض 

 .انجاح الحوارو ، المعارضة

 
 

الملتزمة بمبدأ  المنظمة شّن سلسلة من االحتجاجات الجماهيرية
  الالعنف بهدف اجتذاب السود من كافة الطبقات إلى النضال من أجل 

  االنسان. المطالبة بحقوق  و الديمقراطية 

 

بين عوامل 3-

لتحول نجاح ا

الديمقراطي في 

 جنوب افريقي

 

وضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح 4-

الاااااااااادور النضااااااااااالي 

قااااااااااااام بااااااااااااه  الااااااااااااذي

نيلسااااااااااون مانااااااااااديال 

مااااااان اجااااااال تحااااااارر 

جمهوريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

جنااااااااااااااوب افريقيااااااااااااااا 

مااااااااااااااااااااان النظاااااااااااااااااااااام 
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

 العنصري.

 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

واحدة من أكثر البالد تنوعا  تهاوتعتبر طبيع  -

الجبال العالية ،  فيها ,افريقيا قارة وجماال في

والهضاب الواسعة والصحاري الجافة والقاحلة ، 

والحياة البرية والغابات المطيرة االستوائية 

 انالشاسعة التي تطل على المحيط والسواحل

وتتميز بكثرة الحدائق . االطلسي والهندي

اإلضافة إلى المحميات بوالمتنزهات الوطنية 
 .وحدائق الحيوان والمتاحف المائية والحدائق النباتية

من جميع  سياحالالتي تستقطب أعدادا هائلة من 
 .العالم  أنحاء

 المادة الخاصة بسؤال محذوفة-

  

 

اذكااااااااااااااااار اساااااااااااااااااباب 5-

-لكااااااااال مماااااااااا ياااااااااأتي :

تعاااااااااد جناااااااااوب افريقياااااااااا 

دول مااااااااااااااااااااان اكثااااااااااااااااااااار 

القاااااااااااااااااااااااااااااارة جاااااااااااااااااااااااااااااذبا 

 للسياحة.

تعتبااااااااااااااااااااار جناااااااااااااااااااااوب  -1

افريقيااااااااا ماااااااان الاااااااادول 

الرائااااااااااااااااااااااادة علاااااااااااااااااااااااى 

مساااااااتوى العاااااااالم فاااااااي 

 مجال علم الفلك.
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 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

:الدول االسكندنافية  
 إسكندنافياهي مجموعة الدول التي تشكل شبه جزيرة 

، ويطلق عليها اوفنلند شمال اوروباالواقعة في أقصى 
.لوقوعها في شمال القارة األوروبية ايضا دول الشمال  

:المحافظات مجلس  

وتتبع هذه المجالس الى مجلس  اداري، تنظيم سياسي
إقليمي منتخب شعبيا.  يمثل الحكومة في المحافظات 
ويرأسه المحافظ، ويقوم المجلس بمهام تقديم الخدمات 

 المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخطيط اإلقليمي
:التكنولوجيا النظيفة  

مصطلح يستخدم لوصف المنتجات أو الخدمات التي 
غيلي و معدل االنتاج في الوقت الذي تحسن األداء التش

تخفض فيه التكاليف أو استهالك الطاقة أو النفايات 
البيئي. الناتجة والتلوث  

 : الرفاهيةدولة   

الرعاية االجتماعية توفر هي الدولة التي 
واالقتصادية لمواطنيها، ويستطيع كل فرد يعيش 
فيها أن يحصل على مستوى الئق من المعيشة 

ن، الصحة..(، وال تسمح الدولة )العمل، السك
 بهبوط ذلك المستوى عن الحد األدنى

 

م جرى  تعديل الدستور لتصبح 1974في عام 
السلطة العليا بيد البرلمان  السويدي  "الرايخسداغ"، 
في تحديد وفرض الضرائب وتحديد موارد الدولة 
وطرق االنفاق، وتعيين رئيس الوزراء، واصبحت 

عرف المقصود بما 

الدول يلي: 

االسكندنافية، مجالس 

المحافظات، 

التكنولوجيا النظيفة، 

 دولة الرفاهية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعد السويد من  -1

الدول المتقدمة عالميا 

في مجال الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان. ما هي 
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 )السويد(



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 سلطة الملك رمزية. 
 

 كمايسمح القانون السويدي بالتعددية الحزبية ، 
كما تطبق الالمركزية في اإلدارة من خالل البلديات 
 ومجالس المحافظات.

 

أبرز مظاهر 

 الديمقراطية في السويد؟
 
 

 



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

م المعونة النقدية لمن ليس لديه عمل يتقد -1
عن العمل إن كان قادرا على ذلك  بشرط أن يبحث

وأن يشارك في تقديم الخدمات االجتماعية التي 
، وصدر تطلب منه من مكتب الشؤون االجتماعية

م قانونا  لمنع التمييز داخل العمل 2009في عام 
 لضمان المساواة بين العاملين.

المعونة الالزمة للعائالت التي ليس  تقديم -2
لعائالت التي  لديها  ا لديها سكن ولديها أطفال، و

 اطفال معاقين .
عاية الصحية لمختلف الفئات م الر يتقد  -3

 مجانا.
تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة حتى  -4

أصبح للمرأة السويدية دورا  كبيرا  في الحياة السياسية 
، اذ تشكل نسبة النساء في عضوية البرلمان 

 %( في مجالس البلديات.43% (ونسبة 50)
كما تتمتع المرأة  بالرعاية االجتماعية خالل فترة  

الحمل وبعد الوالدة وتصل اجازة االمومة الى 
( يوما، ومن حق الوالدين الحصول على 480)

معونة نقدية تسمى معونة األطفال حتى يبلغ عمر 
الطفل ستة عشر عاما، وكانت السويد الدولة األولى 

األطفال  في العالم التي تصدر قانونا لمنع ضرب
م، كما صدر قانون حماية 1979عام  وذلك في

1998في عام  المرأة من العنف  

وضح جوانب  -2

الرعاية االجتماعية في 

السويد فيما يتعلق بكبار 

 السن والمرأة والطفل؟
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 

لجميع المدارس مناهج دراسية موحدة  - أ
االلزامية والثانوية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة، 
وتحتوي هذه المناهج على أهداف عامة و رشادات 
توجيهية، بينما تركز مناهج المدارس التمهيدية على 

، وتعتبر النمو اللغوي لألطفال والتواصل االجتماعي
السباحة منهجا الزاميا للطلبة نظرا الن السويد معظمها 

 حيرات لحمايتهم من خطر الغرق.ب
تأهيل المعلمين: بهدف التطوير المهني ورفع  - ب

 جودة التعليم.
 

 
 

لمعرفة االفراد حقوقهم وواجباتهم وتدريبهم -
على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية 

 واالستقاللية في التفكير،

 
 
 
 
 

في العالم في مجاالت الطب  لتشجيع االختراعات 
.يمياء واألدب والسالموالفيزياء والك  

 
 
 

 المادة الخاصة بالسؤال محذوفة

ما هي أهم  -3

الجوانب التي ركز 

عليها النظام التعليمي 

الجديد الصادر عام 

 م في السويد؟2011
 

 
 
 
 

 فسر ما يأتي: -4

تركيز التعليم في  - أ

السويد على 

الممارسات 

 الديمقراطية.

أهمية جائزة  - ب
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

 نوبل .

تزايد هجرة -ج

الواليات السويديين الى 

المتحدة األمريكية 

أواسط القرن التاسع 

 عشر.
 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

نشوء الحركات الشعبية: كالحركة العمالية  -1
الكحول وحركة تحرير شرب وحركة االمتناع عن 

المرأة، حيث ساعدت هذه الحركات في إنشاء قاعدة 
من المبادئ الديمقراطية في البالد والمطالبة بالحقوق 

 والحريات. 
االصالحات السياسية التي قام بها الحزب  -2

االشتراكي الديمقراطي منذ توليه الحكم في عام 
 م والتي مهدت للحياة البرلمانية الحديثة.1917

وف السويد على الحياد في الحربين وق   -3
العالميتين األولى والثانية، مما جنبها الدمار واالزمات 
السياسة و االقتصادية  التي طالت الكثير من الدول 
األوروبية، واقتصر دورها في الحرب على تقديم 

 ،المساعدات لالجئين اليها من دول البلطيق
 والمساهمة في جهود اإلغاثة اإلنسانية.

 

 االقتصادية نفيذ الكثير من االصالحاتت -4
من خالل االربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين 

وساهمت هذه االصالحات في وضع قبل الحكومة 
أصبحت من دية، فركائز النظام لدولة الرفاهية السوي

الدول الصناعية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية 
 م(.1945 -1939)
 

-فسر ما يأتي:د4-

نمو الصناعة السويدية 

في بداية القرن 

 العشرين.
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

االصالحات في وضع ركائز النظام ساهمت هذه -
أصبحت من الدول دية، فلدولة الرفاهية السوي

الصناعية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية 
م1945 -1939)  

 
 

مجلس األبحاث السويدي واالتحاد  بسبب قيام
، األوروبي بدعم وتمويل البحث العلمي في السويد

من الناتج (% 4 )وتخصص الحكومة السويدية
اإلجمالي لدعم البحث العلمي والتطوير القومي  

 

أهمية االصالحات -ه

الحكومية السويدية بعد 

 الحرب العالمية الثانية

تحتل السويد مرتبة -و

متقدمة في مجال 

براءات االختراع 

 واالبتكار.
 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

السويد أزمة الهجرة والالجئين التي تشهدها  -1
بسبب الهجرة عبر المتوسط، مما  ،الدول األوروبيةو 

الرئيسة في السويد الى االتفاق على  دفع األحزاب
قامات اإلمؤقت بدال من الجوء اللمنح طلبات 

اضافة الى التسريع بدمج الالجئين الجدد دائمة، ال
 في سوق العمل وتعليم اللغة السويدية.

ظهور بعض الحركات التي تحمل أفكارا   -2
متطرفة مثل النازيون والفاشيون الجدد وحركة معاداة 

 األجانب مما قد يهدد االستقرار واألمن في الدولة.
االندماج االجتماعي والثقافي صعوبة   -3

أبناء المهاجرين دمج وصعوبة ، للمهاجرين الجدد
  الجدد في المدارس السويدية.

وكثرة  ببرودة المناختحديات طبيعية تتمثل  -4
وقلة االراضي الزراعية التي  البحيرات واألرخبيالت

 .أقل من عشر مساحة السويد تمثل
  
 

 

بين أهم  -5

التحديات المعاصرة 

 التي تواجه السويد.
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

يس جمهورية البرازيل في الفتره ئ:ر ايلوال دا سلف  
( دفعه الفقر الى عدم استكمال 2003-3010)

تعليمة االبتدائي فانخرط في سوق العمل ، وانضم 
للعمل النقابي ،فاصبح رئيس للنقابات العمالية 

استطاع الوصول للحكم ،وكان له دور ،ومن ثم 
كبير في النهضة االقتصادية في البرازيل ،حتى 

اصبحت البرازيل  في عهده تقدم القروضلصندوق 
 النقد الدولي.

 

:هي شركة برازيلية تعد من اكبر امبريير شركة 
 شركات تصنيع الطائرات في العالم.

 

 :هااااااي السااااااياحة التااااااي قاماااااات علااااااىسييييييياحة المهرجانييييييات
حياااااث  ،التاااااراث الثقاااااافي فاااااي البرازيااااالاالساااااتفادة مااااان تناااااوع 

البرازيااااااااال ،اذ اصااااااااابحت تنشااااااااايط الساااااااااياحة سااااااااااهمت فاااااااااي 
مليون سائح سنويا.( 5)تستقبل حوالي   
:التنمية االقتصادية المستدامة  

 
 
 
 
 

ادى استخدام التكنولوجيا الزراعية الى الزيادة في -
م 2006اإلنتاج الزراعي في البرازيل، ففي عام 

من مجموع ما تنفقه دول ( %41 )انفقت الحكومة
قارة أمريكيا الجنوبية على االبحاث الزراعية مما 

- عرف ما يلي  1س  
 شركة ، ا،يلوال دا سلف

امبريير، سياحة 

، التنمية المهرجانات

 االقتصادية المستدامة

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ما م لكل أسباباذكر 2س
 يلي 

زيادة اإلنتاج الزراعي في -أ
 البرازيل.
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 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 

 

 

ضعاف.أ ساهم في زيادة االنتاج الزراعي الى اربعة  
 



 الوحدة الخامسة :

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 
 

 المادة الخاصة بالسؤال محذوفة
 

خطط استراتيجي لمحاربة الفقر موضع --1ج
معونات مالية والحد من التفاوت في الدخل و منح 

مشروطة لألسر الفقيرة مع التزامها بتعليم ابنائها 
 وتطعيم اطفالها بشكل منتظم

تشجيع القطاعين الخاص والعام على  -2
االستثمار في المناطق الفقيرة  ،و دعم صغار 
 المزارعين  من خالل القروض وشراء انتاجهم.

 

االقتصادية على توجيه السياسة  بسبب اعتماد-د
نحو اقتصاد السوق المتمثل باالنفتاح البالد 

والتحرر االقتصادي وقد رافق ذلك برامج إصالحية 
.داخلية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ  

 

فرة المسطحات المائية العذبة والمالحة، وتوافر و  -ا
المواد الخام، واألراضي القابلة للزراعة، واألراضي 

.الرعوية والتنوع البيئي  

 
 

لمنااااااااخ التشاااااااريعي والقاااااااانوني الجااااااااذب تهيئاااااااة ا--ب
م اجاااااااارت الحكومااااااااة 2006لالسااااااااتثمار ففااااااااي العااااااااام 

ما م لكل اذكر أسباب2س
:يلي  

  
نمو الطبقة الوسطى -ب

 في البرازيل.
 

 
 
 
 
 
 
   

عدم تأثر االقتصاد -ج
البرازيلي باألزمات 
 االقتصادية العالمية

 
 
 

مما  لكل اذكر اثنين 3س
  يلي

مقومات االقتصاد -أ
 البرازيلي.

 
سياسات النهوض -ب

 باالقتصاد البرازيلي.
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البرازيلياااااة تعاااااديالت دساااااتورية إلرسااااااء مبااااادا العدالاااااة 
و صاااااااالح النظاااااااام القضاااااااائي و زالاااااااة العقباااااااات اماااااااام 
المشااااااااااريع االساااااااااتثمارية، واالنفااااااااااق علاااااااااى مشااااااااااريع 

.البنية التحتية  
ب الشع ون تنفيذ برنامج صارم للتقشف و دع-2

ى االقتصاد باعتباره الحل لتحمل ذلك، حتى يتعاف
لمشكالت االقتصادية.ل االمثل  

مشااااااااريع تنموياااااااة رائااااااادة -ج
فاااااااي البرازيااااااال سااااااااهمت فاااااااي 
 التنمية االقتصادية.
 

 



 الوحدة الخامسة :

 

 

 

 اسم الوحدة  الصفحة  السؤال االجابة

 .ةالزراعفي استخدام التكنولوجيا  -1
 .االيثانول من قصب السكر انتاج -2

 
 
 
 
 
وذلك الن الجهاز الحكومي ،  تضخم  -1

بسبب عليها الوظيفة العامة تتمتع بإقبال كبير 
 .الرواتب العالية 

االفراد و  علىالضريبي  العبء زيادة -2
 .الشركات

 ارتفاع معدل الجريمة والفقر والبطالة. -3
 أصحابالخبرة  ذوي  المتعلمين قلة اعداد -4

 العمل. سوق المهارة التي يحتاجها 

االمازون  حوض النظام البيئي في اختالل -5
.نتيجة إزالة الغابات   

 
 

مما  لكل اذكر اثنين 3س
 يلي

 
مشاااااااااريع تنمويااااااااة رائاااااااادة -ج

فااااااااي البرازياااااااال ساااااااااهمت فااااااااي 
 التنمية االقتصادية.
 

 
 

هااااااااااااااااااااام أ وضاااااااااااااااااااااح -5س
التحاااااااااديات التاااااااااي تواجااااااااااه 
البرازيااااااااااااال فاااااااااااااي الوقااااااااااااات 
 الراهن؟
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