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  الهامة التعاليل: األولى الوحدة* 
 ؟1181برلين مؤتمر عقد..*علل*..1*

 م(1171انهزام الدولة العثمانية أمام روسياخسارة الدول االستعمارية الكثير من نفوذها الدولي لصالح روسيا)بعد -1

 العثمانية الدولة مستقبل أجل من لحرب معرضه نفسها باوأور وجدت-2

  برلين مؤتمر عقد خالل من العثمانية الدولة أمالك في االستعمارية أهدافها تحقيق األوربية الدول استطاعت-3

 روسيا األطماع وجه في منيعا حاجزا العثمانية الدولة على المحافظة في بريطانيا وجدت_4

 

 عشر؟ التاسع القرن نهاية في الحماية نظام بريطانيا اختراع..*علل*..2*

  العالم في النفوذ مناطق اقتسام على األوربية الدول بين االستعماري التنافس تعاظم_1

  الهند تجارة طريق على الحفاظ_2

  ومصر العربي الخليج منطقة على نفوذها بسط_3

 

 العربي؟ الوطن في ألمانيا أطماع..*علل*..3*

  منتجاتها لتصريف أسواق فتح طريق عن العثمانية الدولة على االقتصادية للسيطره_1

 جمركيه وتسهيالت إعفاءات على الحصول_2

 

 ؟الثانية العالمية الحرب بعد العسكرية األحالف ظهور..*علل*..4*

 االقتصادية ومؤسساتها نظامها على الرأسمالية خشيت_1

  خيراتها الستنزاف الشعوب على قبضتها تقوية_2

 وإفريقيا آسيا من كل في الوطني التحرر حركات انتشار_3

  حرب حالة في وتهديد السوفيتي االتحاد بتطويق االستعمارية الدول رغبة_4

  واسع نطاق على وانتشارها الشيوعية تسرب منع_5

 

 ؟1111السوري المؤتمر عقد أهمية..*علل*..5*

  الفرنسي واالنتداب العثماني االحتالل نهاية بين القصيرة الفترة في بالدنا عرفتها تمثيلية تشريعية هغصي أول يعد_1

 

 ؟1121 وفرنسا دمشق في العربية الحكومة بين الخالف..*علل*..6*

  بها التعامل السورية الحكومة ورفض فرنسية نقديه اوراق وإصداره الفرنسي ولبنان سورية بنك تأسيس حول الخالف_1

  التركية القوات لمحاربة السورية األراضي ضمن بالمرور الفرنسية للجيوش السماح رفض_2

 المقارنات الهامة في الوحدة األولىاألسئلة و
 ؟ الداخلية لمشاكلها خارجيه حلول عن األوربية الدول بحث أسباب جدول في صنف..*صنف..

 االجتماعية الناحية السياسية الناحية
 بحجم مرتبط الدولية بالسياسة تحكمها بأن إدراكها_1

 عليها سيطرة التي مستعمراتها
 الداخلية السياسية األوضاع_1

 وزيادة اإلمبراطوريات وتكوين السيطرة لحب إرضاء_2
 الدولي نفوذها

 األوضاع سوء عن الفرنسي الشعب أنظار صرف_2
 الداخلية
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 ؟ الشام بالد في( 1111اللنبي وتقسيم(_)1121ريمو سان ومؤتمر(_)1116بيكو سايكس اتفاقية) مضمون بين قارن..*قارن*..

 1911 نبيلال تقسيمات 1920ريمو سان مؤتمر 1916بيكو سايكس
 آضنة ووالية ولبنان سوريا_1

  لفرنسا
 االنتداب تحت ولبنان سوريا_1

  منفصلتين كدولتين الفرنسي
 صور حتا السوري الساحل_1

 لفرنسا

  البريطاني الحكم تحت فلسطين_2  نيالبريطا االنتداب تحت فلسطين_2  دوليه إدارة فلسطين_2

  فيصل حكم تحت االردن شرقي_3  البريطاني االنتداب تحت العراق_3  إلنكلترا وعكا وحيفا العراق_ 3

 فرنسا سيطرة تحت المناطق كل-4 عربيه دول اتحاد الداخلية المنطقه_4
 تتح األردن شرقي فيها بما وإنكلترا
 إنكلترا سيطرة

 لفيص قيادة تحت الداخلية سوريا_4

 

 السياسيه؟_3الثقافيه_2االقتصاديه_1 النواحي من المستعمرات في االستعمارية الدول  سياسة جدول في صنف..*صنف.*.

  السياسية الثقافية االقتصادية

 اقتصاد على السيطرة_1
  المستعمرة المناطق

 الثقافة فرض_1
 بريطانيا فرنسا  االستعمارية

 صناعات تقليص_2
 المستعمرة المناطق
 البضائع على لالعتماد
 األجنبية

 حياة أسلوب فرض_2
 على المستعمرين
  المستعمرات

 في المركزي الحكم-1
  باريس

 معظم حكمت-1
 طريق عن مستعمراتها

 في البريطانيين الوكالء
 العواصم

 التجارة نظام تطبيق_3
  الحرة

 األجنبية اللغة جعل_3
  الرسمية اللغة

 من المتوقع من كان-2
 أن المستعمرات سكان

 قافياث كالفرنسيين يصبحوا
 واقتصاديا

 لمستعمراتها أعطت-2
 في أوسع صالحيات

 والمجالس المحلية المحاكم
 ةالعام والخدمات التشريعية

 النظم على السيطرة_4
 طريق عن االقتصادية
 والبنوك االحتكارات

 رؤوس على والسيطرة
 األموال

 المدارس إنشاء_4
 لتسويغ والمستشفيات

  وجودهم

 يف الفرنسيون يفكر لم_3
 لوال استعمارهم إنهاء

 والنضال المقاومة استمرار
 .ضدهم

 مستقلة دولة إقامة-3
 معها ومرتبطة سياسيا

 

 المستعمرات؟ في الوصاية ونظام االنتداب نظام بين جدول في قارن..*قارن*..

 الوصاية نظام االنتداب نظام
  الثانية العالمية الحرب نهاية بعد جاء-1  الصلح مؤتمر بعد االنتداب نظام جاء-1

 ةدولي جديده مسوغات تجد أن وبريطانيا فرنسا رغبة-2
 االستعمارية سيطرتها لبسط

  جديد بثوب استعماري أسلوب يعتبر-2

 لدولا إحدى إشراف تحت سياسيا الضعيفة البالد وضع-3
 األمم عصبة بمراقبة ورعايتها الكبرى

 بيدها واألخذ المستعمرات بعض مصالح رعاية-3
 الذاتي والحكم االستقالل بر إلى للوصول

 في ةالخاسر للدول التابعة األقاليم على سيطرتها طبقت-4
  األولى العالمية الحرب

 من انتزعت التي األقاليم على األسلوب هذا طبقت-4
 إريتريا الصومال ليبيا مثل الحرب في الخاسرة الدول

 

 ؟ (1145-1131) الثانية العالمية الحرب ونتائج( 1111-1114)األولى العالمية الحرب نتائج بين قارن..*قارن..*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية العالمية الحرب األولى العالمية الحرب
 الدولة وانهارت العالم في جذريه لتغيرات أدت-1

  الروس وامبراطوريات العثمانية
  متناقضين المعسكرين العالم انقسام-1

 ةباإلمبريالي عرفت التي االستعمارية السيطرة عززت-2
  العالمية

 

 الرأسمالي الغربي المعسكر بين الباردة الحرب ظهور-2
 الناتو/ والمعسكر/ األمريكية المتحدة الواليات بقيادة

 /وارسو/ السوفيتي االتحاد بقيادة االشتراكي الشرقي
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 ؟1121السوري المؤتمر ومقررات كراين كينغ لجنة مقررات بين قارن..*قارن*..

 1920 السوري المؤتمر مقررات كراين كينغ لجنة مقررات
  الطبيعية بحدودها سوريا استقالل-1 لفيص األمير ملكية تحت واألردن ولبنان سوريا اتحاد-1

  ادستوري ملكيا حكما سوريا على ملكا فيصل مبايعة-2  االنتداب رفض-2

 السورية الوحدة إطار داخل الذاتي الحكم لبنان منح-3  واألردن ولبنان سوريا على األمريكية الوصاية قبول-3

 اليهود هجرة من والحد يهودية دولة قيام من التحذير-4
  لفلسطين

 ياسور مع واقتصاديا سياسيا واتحاده العراق استقالل-4

 

 انتهت الوحدة االولى                                    

  الهامة التعاليل: الثانية الوحدة*
 *علل اختيار منطقة ميسلون لتركز الجيش الفرنسي؟1*

 لتوفر المياه فيها -1

 ارتباطها بالسكك الحديدية-2

 صالحية طرقها لمرور العجالت الفرنسية -3

 

 م؟1136*علل قيام االضراب الستيني عام 2*

 ينظم العالقة مع فرنسا  بتقديم مشروع ال يتناسب مع المطالب الوطنية وال 1934بسبب قيام)دومارتيل(عام -1

 وتعطيل)دومارتيل(أعمال المجلس النيابيرفض المجلس النيابي لهذا المشروع -2

 

 ؟أسكندرونتواطئ فرنسا مع تركيا على سلخ لواء  *علل3*

 من تهديد إيطاليا لمصالها في شرقي المتوسط  خشية-1

 إن منح منطقة اللواء لتركيا يقلل من خطر اإليطالي-2

 

 ؟ 1145أيار  21*علل توجيه بريطانيا إنذار لفرنسا بعد عدوان 4*

 كسب صداقة العرب-1

 القضاء على النفوذ الفرنسي-2

 االستراتيجيةأبعاد النفوذ الفرنسي عن المنطقة ألهميتها -3

 

 *علل اغتيال عدنان المالكي؟5*

 الوطنية والقومية بمواقفهقاد معارك فلسطين وعرف -1

 كان من المؤيدين للحياد اإليجابي وعدم اإلنحياز والتعايش السلمي-2

 ناضل لعدم دخول سورية في سياسة االحالف-3

 وكسر احتكاره من الغرب االشتراكياشترى السالح من المعسكر -4

 سعى للتقارب مع مصر -5

 

 ؟ 1151*علل قيام الوحدة بين سورية ومصر عام 6*

 وقوف البلدين ضد االحالف والمشاريع األستعمارية-1

 دعمهما لسياسة الحياد اإليجابي وعدم اإلنحياز-2

 وقوف البلدين ضد مبدأ أيزنهاور-3

 على البالد العربية؟ 1168حزيران5*علل العدوان الصهيوني 8*

 أنسجاماً مع الطبيعة العدوانية للعدو الصهيوني-1

 تصفية القضية الفلسطينية-3   ضرب حركة التحرر العربية-2
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 ؟ 1141*علل انقالب سامي الحناوي على حسني الزعيم 1*

 رغبة في تنفيذ األهداف التي تنكر لها حسني الزعيم-1

 اشراك األحزاب السياسية في تأليف حكومة مؤقتة -2

 

 ؟1181*قيام الحركة التصحيحية عام 1*

 تمكين الوحدة الوطنية -1

 حشد الطاقات الشعبية ضد العدو الصهيوني-2

 عدَ القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية-3

 تحرير األراضي المحتلة -4

 تأكيد أهمية التضامن العربي-5

 

 ؟ 1183حرب تشرين التحريرية عام*قيام 11*

 رفض الكيان الصهيوني االلتزام بقرارات الشرعية الدولية -1

 م1967عدم انسحابه من األراضي التي احتلها -2

 استمرار الكيان ببناء مستوطنات في األراضي التي احتلها-3

 استمراره باألعمال العدوانية على الجوالن وجنوب لبنان -4

 

 ؟1151األهلية اللبنانية األولى *قيام الحرب 11*

 ازدياد النفوذ األمريكي الثقافي والسياسي في لبنان-1

 قبول الحكومة اللبنانية مبدأ أيزنهاور-2

 ذو الميول الغربية  محاولة تجديد رئاسة)كميل شمعون(-3

 قيام شمعون بإنقاص عدد أفراد المجلس النيابي -4

 لحكومة بقتله/السبب المباشر/اغتيال الصحفي )نسيب المتني(واتهام ا-5

 

 ؟1185* قيام الحرب األهلية اللبنانية الثانية 12*

 تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان-1

 إيقاف العمليات الفدائية في جنوب لبنان-2

 إشغال سورية بمشكالت لبنان الداخلية وإبعادها عن مواجهة الخطر الصهيوني-3

 الثانيةة المقارنات الهامة في الوحداألسئلة و
 ؟1128-1125عدد أسباب قيام الثورة السورية الكبرى..*سؤال*..

 قيام فرنسا بتشكيل االتحاد السوري وفصل جبل العرب عن الوطن األم سورية -1

 تعيين مندوب سامي على الجبل والذي أساء معاملة سكانه -2

 زيارة بلفور الى دمشق-3

 على أفساد المجتمع ونشر الرشوة في الجهاز اإلداري()عملت االستعماريةاستمرارفرنسا بسياستها -4

 

 م ؟1131ما توصيات عصبة األمم بشأن لواء أسكندرون ..*سؤال*..

 الذاتي تحت إشراف عصبة األمم أسكندروناستقالل لواء -1

 اشتراك اللواء مع سورية في الشؤون الخارجية وفي اإلدارة والنقد-2

 اللغة العربية والتركية لغة رسمية -3

 إجراء انتخابات لتقرير مصير اللواء فكانت لجنة )ساندلر(-4
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 ؟االستقاللما المشكالت التي واجهت سورية بعد ..*سؤال*..

 ضعف اإلدارة والتعليم وضعف االقتصاد -1

 م1941ضعف تسليح جيشها الحديث الذي خاض حرب فلسطين -2

 يوني قيام دولة العدو اإلسرائيليإعالن الكيان الصه-3

 المدن السورية )تحميل الحكومة مسؤولية التقصير في الدفاع عن فلسطين( العسكرية والمظاهرات في االنقالباتقيام -4

 

 ؟1183ما نتائج حرب تشرين التحريرية ..*سؤال*..

 كبدت العدو الصهيوني خسائر عسكرية وبشرية كبيرة -1

 العدو الذي ال يقهرحطمت أسطورة جيش -2

 تراجع الشعور باألمان لدى الصهاينة مما أدى إلى الهجرة المعاكسة-3

 تم تحرير مدينة القنيطرة وجزء من مرتفعات الجوالن-4

 استردت مصر السيادة الكاملة على قناة السويس وجزء من سيناء-5

 أكدت قومية المعرة وأبرزت أهمية الوحدة -6

 

 ة إلى التضامن العربي؟كيف سعت سوري..*سؤال*..

 وقفت إلى جانب الشعب اللبناني إلنهاء الحرب األهلية -1

 التقارب مع العراق لتشكيل وحدة من خالل ميثاق العمل -2

 االستمرار في دعمها للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه-3

 والجمهورية اإلسالمية اإليرانية  االشتراكيعززت سورية عالقات التعاون مع المعسكر -4

 مع قضاياناوقفت مع حركات التحرر الوطني في العالم وطورت عالقاتها مع الدول التي تقف مواقف عادلة -5

 

 بشار األسدما الثوابت الوطنية والقومية التي تمسك بها الرئيس ..*سؤال*..

 تطوير الدولة والمجتمع وطبعه بطابع المعلوماتية -1

 التفريط بحبة واحدة من التراب الوطنيعدم -2

 رعية الدولية .والتضامن العربي اإلسالميشإلتزام قرارات ال-3

 دعم حركة المقاومة الفلسطينية واللبنانية -4

 التصدي لكل المشاريع اإلمبريالية والصهيونية في المنطقة  -5

 

 كيف تفاعلت سورية مع العالم؟..*سؤال*..

 المؤسسات الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة شاركت في جميع أنشطة -1

 دورها في الوقوف إلى جانب الدول  النامية-2

 دعمها لصنع قوتها عن طريق نظام دولي جديد -3

 إنهاء واقع االستغالل والتخلف الذي فرض عليها من قبل االستعمار -4

ً دعت إلى احترام حقوق الشعوب واإلنسان عموما وحقوق المرأة -5  والطفل خصوصا

 المشاركة في الرعاية الصحية وحماية البيئة -6

 

 وضح سياسة فرنسا االستعمارية في لبنان؟..*سؤال*..

 ضرب الوحدة الوطنية من خالل تعميق الطائفية-1

 أبقى االنتداب على إدارة لبنان بعد توزيع المقاعد على أساس طائفي -2

 جعل اللغة الفرنسية رسمية في البالد -3

 أنشا االنتداب مصرفاً مشتركاً وأصدر عملة باسم دولة لبنان الكبير -4

 عين االنتداب حاكم إداري فرنسي يتمتع بحق تعيين الموظفيين-5

 بين لبنان وفرنسا ؟ 1136بين سورية وفرنسا ومعاهدة 1136قارن في جدول بين مشروع كل من معاهدة *.مقارنة*..
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 لبنان وفرنسا سورية وفرنسا
وضع القوات الفرنسية المرابطة في لبنان بأمرة -1 اعتراف فرنسا بأستقالل سورية استقالل تام-1

 الحكومة اللبنانية 

 تشكيل فرقة لبنانية فرنسية لهذه القوات-2 الخارجية  الشؤونيتشاور البلدان في -2

 تقديم فرنسا بعثة عسكرية لتنظيم الدفاع عن لبنان -3 

 3عام وتحديد فترة انتقالية مدتها  25مدة المعاهدة -4
 سنوات

جعلت أرض لبنان تحت تصرف القوات الفرنسية دون -4
 تحديد فترة زمنية

تقدم لبنان التسهيالت في الموانئ والمطارات -5 منح فرنسا تسهيالت في الطرق والمواصالت-5
 والمواصالت

 بالحفاظ على االقلياتتتعهد لبنان -6 حفظ النظام مسؤوليةتتحمل الحكومة السورية -6

 

 صنف في جدول إنجازات الجمهورية العربية المتحدة من الناحيتين االقتصادية والساسية؟..*صنف*.

 اقتصادي              سياسي                
شكلت االتحاد القومي بدالً من األحزاب التي حلت -1 أصدرت قانون االصراف الزراعي وأممت المصارف-1

 نفسها

وحركات التحرر في ساندت حركات التحرر العربي -2 أنشأت وزارات جديدة لتأمين حاجات المواطنين-2
 افريقيا وآسيا

 

 رن بين ثورة الشمال وثورة الساحل في سورية ضد ااألحتالل الفرنسي؟اق..*مقارنة*..

 

    

 

 

                    

 

 انتهت الوحدة الثانية                       

  الهامة التعاليل: الثالثة الوحدة*
 يمثل مؤتمر بال االنطالقة العملية للحركة الصهيونية؟علل *1*

 ألنه أعلن عن تشكيل منظمة صهيونية -1

 كانت اللبنة األولى التي فتحت الطريق أمام إقامة الكيان الصهيوني-2

 

 *علل إرسال بريطانيا لجان عن كل ثورة في فلسطين؟2*

 أرادت بريطانيا أن تستدرج العرب إلى متاهات ال تصل بهم إلى نتيجة -1

 تهدئة العرب الثائرين وتمييع القضية ,وتحويل الحركة الوطنية عن غايتها الرئيسية -2

 

 ؟1146سماح بريطانيا لوفد فلسطين بحضور مؤتمر لندن  عدم *علل3*

 رفض بريطانيا ان يكون أمين الحسيني من أعضاء الوفد-1

 أرادت بريطانيا تسمية أعضاء الوفد الفلسطيني-2

 

 ؟ة مركز نشاطهم بعد الحرب العالمية الثانية إلى الواليات المتحدة األمريكية*علل نقل الصهاين4*

 هزيمة بريطانيا أمام ألمانيا في بداية الحرب-2   لتتخذها سنداً دولياً بديالً عن بريطانيا الهرمة-1

 م في فلسطين؟1141*علل تراجع الجيوش العربية في حرب 5*

 1921- 1919 ثورة الشمال 1921-1919ثورة الساحل 
 إبراهيم هنانوقادها -1 قادها صالح العلي-1

 ألحق الهزيمة بالفرنسيين وحرر إدلب وحارم-2 حققت انتصارات كبيرة في وادي ورور-2

 أتصل مع ثورة الساحل بقيادة صالح العلي-3 تعاون مع ثورة الشمال بقيادة إبراهيم هنانو-3

 شق اتصل مع الحكومة العربية في دم -4 اتصل مع الحكومة العربية في دمشق لتلقي الدعم-4

 وقوع دمشق بيد الفرنسيين-1أنتهت الثورة بسبب/-5
 نقص األسلحة والمعدات-2                          
 استشهاد عدد كبير من الثوار-3                          

   

الفرنسيون هنانو فتراجع إلى  الثورة: حاصرانتهت -5
 حمص ثم إلى عمان ثم القدس

وسلمته إلى فرنسا التي  ألقت بريطانيا القبض عليه-
 أطلقت سراحه لتهدئة األوضاع
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 عم وجود قيادة موحدة -1

 األسلحةبسبب نقص -2

 عدٌ مجلس األمن القتال تهديداً للسلم العالمي-3

 

 *علل اغتيال الصهاينة الكونت برنادوت؟6*

 ألن هذا التقرير حرمهم من الوصول إلى العقبة وميناء إيالت-1

 ألنهم وجدوا في هذا التقرير ما يقف بوجه أطماعهم-2

 ألنه كشف عن المجازر التي ارتكبها اليهود بحق العرب -3

 

 م؟1141*علل فرض هدنة رودوس8*

 لتأكيد األمر الواقع الجديد وتثبيت وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية -

 

 *علل االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني؟1*

 دولته وعاصمتها القدسرداً على تجاهل الكيان الصهيوني لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه .وإقامة -

 

 م؟1151*علل اصدار الدولة االستعمارية البيان الثالثي1*

 ر أراضيهاحريأعلن كل من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا البيان الثالثي: لدعم الكيان الصهيوني والوقوف في وجه الدول العربية إذا ما حاولت ت-

 

 م؟1118*علل قيام انتفاضة الحجارة 11*

 سياسة الصهيونية في القمع واإلرهاب واالعتقال التعسفي-1

 هدم المنازل وإحكام الحصار على مفاصل الحياة في األراضي الفلسطينية -2

 االعتداء على المقدسات المسيحية واإلسالمية -3

 يأس الشعب الفلسطيني من الحلول السلمية وقناعته بعدم جدوى المفاوضات -4

 9وجرح  4م سائق شاحنة صهيونية بصدم سيارتين لعمال فلسطينيين عمداً مما أدى الستشهاد السبب المباشر: قيا-5

 

 ؟1151علل تشكيل االتحاد الهاشمي بين األردن والعراق *11*

 تقوية سلطة حكام العراق واألردن-1

 تأمين مصالح بريطانيا -2

 على قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر. وخوفاً من أنتشار المد الوحدوي رداً -3

 

 م؟ 1114*علل اآلثار السلبية لمعاهدة وادي عربة 12*

 إخراج األردن من الصراع العربي الصهيوني -1

 تصفية القضية الفلسطينية -2

 إضعاف موقف سورية-3

 

 *علل اهتمام بريطانيا بالعراق؟13*

 ألن العراق مركزاً مهماً في شبكة المواصالت البرية والجوية بين الشرق والغرب-1

 خزاناً للنفط عصب الحضارة الحديثة -2

 

 م؟1121ملكاً على العراق  ن*علل ترشيح إنكلترا فيصل بن حسي14*

 ظهرت الحاجة في العراق إلى حاكم عربي يترأس الدولة: ويعمل على تنظيم العالقات مع بريطانيا -

 

 م في العرق؟1121علل قيام ثورة *15*
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 رغبت بريطانيا في إبقاء العراق تحت سيطرتها المباشرة -1

 م1919تأثر العراق بإندالع ثورة سعد زغلول في مصر -2

 إعالن مبادئ ولسون وقرارات مؤتمر سان ريمو -3

 سقوط الحكم العربي في دمشق-4

 السبب المباشر: اعتقال الحاكم البريطاني ألحد شيوخ عشائر زوبع العراقية-5

 

 م؟1122*علل موافقة المجلس النيابي العراقي على معاهدة 16*

 بسبب تهديد بريطانيا بالتخلي عن الموصل لصالح تركيا -1

 عود بريطانيا إلى الحكم المباشرو-2

 

 م؟1151*علل قيام ثورة تموز في العراق 18*

 ازدياد الوعي الشعبي والسخط الجماهيري على الحكومة العراقية لتعاونها مع الغرب -1

 فساد الحكومة العراقية وسوء إدارتها للوضع االقتصادي-2

 خيبة األمل بعد هزيمة العرب في حرب فلسطين -3

 م1952ثورة تموز في مصر قيام -4

 م1955مقاومة حلف بغداد -5

 

 م؟1131*علل استقالة حكومة نوري السعيد 11*

 بسبب استياء العراقيون من رفض بريطانيا وفرنسا استقالل فلسطين وسورية -

  

 علل سوء العالقات بين حكومة الكيالني وبريطانيا؟*11*

 ألن حكومة الكيالني رفضت مرور القوات البريطانية من الهند إلى البصرة -1

 استعانة الكيالني بألمانيا بعد أن فتحت القوات البريطانية النار على العراقيين من قاعدة الحبانية-2

 

 *علل موافقة بريطانيا على أحتالل إيران لألحواز؟21*

 م1922ترشيحه لعرش العراق تخوف بريطانيا من الشيخ هزعل بعد -1

 ضمان بريطانيا انضمام إيران إلى جانب الحلفاء في حرب العالمية األولى-2

 إضعاف تركيا التي كانت تقف ضد الحلفاء-3

 

 ؟2113علل اجتياح الواليات المتحدة األمريكية وقوات التحالف الدولي العراق عام *21*

 يمقراطية ذريعة تدمير أسلحة الدمار الشامل ونشر الد-1

 راع العربي الصهيوني اق وإخراجه من مساحة الصتدمير قوة العر-2

 السيطرة على نفط العراق وإقامة قواعد عسكرية في المنطقة -3

 الثالثةفي الوحدة  الهامةاألسئلة والمقارنات 
 وضح التحركات الدبلوماسية لتيودور هرتزل في إقامة الصهيونية في فلسطين؟..*سؤال*.. 

 األلماني والسلطات العثمانية وملك إيطاليا وعدد من وزرائها ووزراء بريطانيا اإلمبراطورالتقى -1

 اجتمع مع عدد كبير من األثرياء وأصحاب البنوك بهدف ضمان دعمهم المادي للمشروع الصهيوني -2

 ودية إلى أرض فلسطينم بالموافقة على فتح باب الهجرة اليه1901لم ينجح في إقناع السلطان عبد الحميد -3

 وضع المسألة اليهودية في بؤرة االهتمام العالمي -4

 وافقت حكومة االتحاد والترقي بعد استالمها الحكم في تركيا على الهجرة اليهودية إلى فلسطين وامتالكهم األراضي-5

 

 ما دور الصحف العربية و الجمعيات في كشف الخطر الصهيوني؟..*سؤال*..
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 االهرام-مثل: المنارنبهت الصحف إلى الخطر الصهيوني وأسهمت في توعية الفلسطينيين -1

 خطر الهجرة اليهودية وامتالك األراضي 1901كشفت صحيفة الكرمل -2

 نتيجة للنشاط الفلسطيني على صفحات الجرائد لم ينجح الصهاينة في الحصول على أراٍض كثيرة-3

 

 الجمعيات الفلسطينية اإلسالمية والمسيحية؟ما مضمون ميثاق ..*سؤال*..

 (البريطانياإلنتداب -الهجرة اليهودية-إيجاد ميثاق قومي لفلسطين لرفض )وعد بلفور-1

 المطالبة بوحدة فلسطين مع سورية -2

 االستقالل التام ضمن الوحدة العربية وتسمية فلسطين )سورية الجنوبية(-3

 

 م؟1136الفلسطينية الكبرى ما أسباب قيام الثورة ..*سؤال*..

 استمرار بريطانيا في دعمها لليهود والصهاينة-1

 استمرار الهجرة اليهودية -2

 استمرار إنتقال األراضي من العرب إلى اليهود-3

 اكتشاف شحنة أسلحة مهربة من بلجيكا إلى اليهود في ميناء يافا-4

 

 ؟1138ما توصيات لجنة بيل عام ..*سؤال*..

 سياسة جديدة تقوم على تقسيم فلسطين: وصت باتباع -1

 قسمت فلسطين إلى: منطقة عربية. منطقة يهودية. ومنطقة بريطانية تشمل األماكن المقدسة-أ                       

 قتدار المنطقة الشمالية الغربية من خليج العقبة من قبل حكومة اإلنتداب لتهيل تجارة باقي المناط-ب                      

 استبدال نظام االنتداب بنظام المعاهدات-2

 سنوات 5ألف سنوياً لمدة  12تحديد هجرة اليهود ب -3

 منع إنتقال األراضي من العرب إلى اليهود الصهاينة-4

 

 ما النقاط التي أكدت عليها منظمة التحرير الفلسطينية عند تأسيسها؟..*سؤال*..

 الفلسطيني رفلسطين وتشكيل جيش التحريالتأكيدعلى الخيار العسكري لتحرير -1

 تطوير العمل اإلعالمي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإبراز عدالة قضيته-2

 إنشاء الصندوق القومي الفلسطيني الذي يستمد موارده من الشعب الفلسطيني والدول العربية الصديقة-3

 

 ما مضمون مشروع موريسون؟..*سؤال*..

 منطقة يهودية تتمتع بحكم ذاتي-1أربع مناطق:تقسيم فلسطين إلى -1

 لحم( بيتمنطقة األماكن المقدسة )القدس و-2                                      

 منطقة النقب-3                                      

 منطقة عربية تتمتع بحكم ذاتي-4                                      

 ناطق دولة واحدة لها حكومة مركزيةوتكون هذه الم-2

 

 ما األسس التي يقوم عليها المشروع العربي البديل لمشروع موريسون؟..*سؤال*..

 إنشاء حكومة انتقالية ديموقراطية تحكم بمقتضى دستور تضمه جمعية تأسيسية-2  إعالن فلسطين دولة موحدة  االنتدابإنهاء -1

 يهود 3عرب و 7تتألف من نشاء حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي إ-3

 عقد معاهدة بين حكومة مستقلة وبريطانيا -5   الحفاظ على حقوق األقليات مع وقف الهجرة اليهودية -4

 

 

 

 أوسلو؟ أتفاق مضمون ما..*سؤال*..
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ً  الصهيوني بالكيان التحرير منظمة اعتراف-1  رسميا

 الغربية والضفة غزة في الذاتي الحكم على الفلسطينيين حصول-2

 

 أوسلو؟ أتفاق فشل علل..*سؤال*..

ً  غزة وقطاع بالضفة االعتراف الصهيوني الكيان رفض-1  فلسطينية ارضا

 الكيان تواجه مسلحة فلسطينية عملية أي ضد قمع أداة تكون أن الفلسطينية السلطة من أراد الصهيوني الكيان ألن-2

 

 عمان؟ في الوطني المؤتمر مقررات ما..*سؤال*..

  البريطاني واالنتداب بلفور وعد رفض-1

 البريطانية المعونة عن واالستغناء العربية الوحدة تأكيد-2

 الطبيعية سورية من يتجزأ ال جزء األردن تكون أن-3

 

 م؟1151 عام طالل الملك أعمال ما..*سؤال*..

 النواب مجلس صالحيات ووسع الدستور عدّل-1

  العربية األمة من جزاً  األردن أن أعلن-2

 م1951 العربي الجماعي الضمان ميثاق توقيع على عمل-3

 

 ؟(العراق تهنيد) العراق في بريطانيا سياسة وضح..*سؤال*..

 الهند إلى العراق جنوبي لضم تمهيداً  الهندية والقوانين النظم أشاعت-1

 الدولة وظائف جميع على استولت-2

 الوطنيين ومالحقة العشائر شيوخ نفت-3

  البريطاني الجيش حاجة تأمين بعد إال الغذائية المواد تجارة حظرت-4

 

 الكيالني؟ عالي رشيد وزارة أعمال ما..*سؤال*..

 المعتقلين وأخراج العرفية األحكام رفع-1

  األجنبية المدارس لمواجهة وطني أساس على جديد تعليمي بمشروع تقدم-2

 م1930 معاهدة حددته مام بأكثر بريطانيا مجاملة عدم-3

 

 م؟1141 بورتسماوث معاهدة مضمون ما..*سؤال*..

  للخطر الدولتين إحدى تعرضت إذا وبريطانيا العراق بين الدفاعي التحالف-1

  السابقة المعاهدات جميع إلغاء-2

 العراق أراضي على البريطاني للجيش تسهيالت تقديم-3

  الدولي األمن وحفظ الدفاع على تساعد بريطانية جوية قواعد إقامة-4

ً  20 المعاهدة مدة-5  عاما

 

 األحواز؟ في إيران سياسة وضح..*سؤال*..

  المحررة اإلقليم عاصمة قصفت-1

  خوزستان وسمته لألحواز العروبة طابع محو-2

  والمحافظات نمدال على فارسية وفرضت اسماء العربية اللغة حاربت-3

 للمواطنين والتعذيب االضطهاد أسلوب اتبعت-4

 

 

 ؟(3+2+1قارن في جدول بين مضمون الكتاب األبيض)..*مقارنة*..
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 1939الكتاب األبيض الثالث  1930الكتاب األبيض الثاني  1922الكتاب األبيض األول 
منح بريطانيا فلسطين قسطاً من -1

 الحكم الذاتي
منح فلسطين درجة من الحكم -1

 الذاتي
سنوات  10دولة فلسطين بعد  إقامة-1

 إن أمكن ذلك

لكي يطمئن العرب أعلنت إن -2
الوطن القومي لليهود ال يعني جعل 

 فلسطين بكاملها يهودية 

األعتراف أنه ال يوجد في فلسطين -2
أراض الستقرار المزارعين الجدد 

 من المهاجرين اليهود  

تقييد انتقال األراضي العربية -2
 لليهود

طانيا على سياسة تصميم بري-3
 االنتداب والهجرة

قررت بريطانيا وقف الهجرة -3
 اليهودية 

ألف  75تحديد الهجرة اليهودية ب -3
 5مهاجر يهودي موزعين على 

 سنوات

وضع دستور وإنشاء مجلس -4
 تشريعي يترأسه المندوب السامي

إن الشكل الدستوري الذي يطلبه -4
العرب يتناقض مع إلتزامات حكومة 

 األنتداب  

 

 

 م؟1146م وقرارات اللجنة البريطانية 1142قارن بين مقررات مؤتمر بالتيمور ..*مقارنة*..

 1946 االمريكية اللجنة البريطانية 1942مؤتمر بالتيمور 
 األبيض الثالثإلغاء الكتاب 1- إلغاء الكتاب األبيض الثالث1-

 ألف مهاجر 100السماح بدخول -2 إطالق الهجرة اليهودية-2

إستمرار اإلنتداب البريطاني على فلسطين حتى توضع -3 إنشاء جيش يهودي له راية خاصة -3
 تحت وصاية األمم المتحدة 

 أالٌ تكون فلسطين دولة يهودية وال عربية-4 تحويل فلسطين إلى دولة يهودية -4

 

 قارن بين مقررات مؤتمر أنشاص ومقررات بلودان؟..*مقارنة*..

 1946مؤتمر بلودان  1946مؤتمر أنشاص 
فلسطين عربية والصهيونية خطراً عليها وعلى البالد -1

 العربية واإلسالمية 
 إنشاء مكاتب لمقاطعة البضائع والمؤسسات اليهودية -1

أي شكل من أشكال التقسيم ومنع بيع أي عقار  رفض-2 منع انتقال األراضي العربية إلى اليهود -2
 للصهاينة

طلب المفاوضة مع بريطانيا في حال الفشل تعرض -3 العمل على استقالل فلسطين -3
 على األمم المتحدة

 رفض توصيات اللجنة البريطانية األمريكية-4 رفض توصيات اللجنة البريطانية األمريكية -4

ً إن قضية فلسطين قضية العرب -5  إصدار طابع باسم فلسطين مع تشكيل لجنة الدفاع عنها-5 جميعا

  بوقف الهجرة اليهودية طالبت-6

 

 قارن بين مقررات األكثرية واألقلية في هيئة األمم المتحدة بشأن فلسطين؟..*مقارنة*..

 األقلية                 األكثرية               
 إقامة حكومة عربية وحكومة يهودية-1 ويهوديةتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية -1

 تشكل الحكومتان دولة اتحادية باسم دولة فلسطين-2 إقامة اتحاد اقتصادي بين هاتين الدولتين-2

 القدس العاصمة-3 وضع القدس تحت وصاية األمم المتحدة-3

 باستقاللها الذاتي تتمتع كل حكومة -4 يتم استقالل الدولتين بعد مرحلة انتقالية مدتها عامان-4

ً  5ألف مهاجر يهودي بمعدل  150قبول -5   آالف شهريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين األردن وبريطانيا؟ 1146ومضمون معاهدة  1121ما مضمون اتفاق تشرشل مع األمير عبد هللا ..*مضمون*..
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 بين األردن وبريطانيا؟ 1946معاهدة  اتفاق تشرشل مع األمير عبد هللا
 إلغاء اإلنتادب وإعالن شرقي األردن دولة مستقلة-1 دمج الحكومات السابقة اإلضافة لعمان -1

 وتحويل األردن إلى مملكة  1921تعديل دستور -2 تأسيس إمارة بزعامة عبد هللا-2

تتلقى هذه اإلمارة معونات مالية من بريطانيا بشرط -3
من منع انطالق المقاومة ضد الفرنسيين والصهاينة 

 األراضي األردنية

يتولى الملك عبد هللا مسؤولية حفظ األمن الداخلي -3
 والخارجي 

وضع الشؤون األمنية واإلدارية تحت سيطرت -4
 بريطانيا

 تحتفظ بريطانيا بقوات عسكرية في المملكة-4

تقدم بريطانيا لألردن مساعدات مالية وخدمات  -5 
 عسكرية

 

 ن من الناحية السياسية واإلجتماعية؟صنف نتائج نكبة فلسطي..*صنف*..

 اجتماعي                سياسي               
 استنزاف خيرات األمة العربية -1 قيام الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي-1

 ألف فسطيني خارج أرضهم 650تهجير اكثر من -2 عدم استقرار المنطقة من خالل عدوانه المستمر-2

الصهيوني قرارات األمم المتحدة بعودتهم رفض الكيان -3
 إلى ديارهم

ألف فلسطيني في أراضيهم يعانون  170بقاء أكثر من -3
 من االحتالل الصهيوني

 

 م إلى جوانبها السلبية وااليجابية في األردن؟1121صنف في جدول بنود معاهدة ..*صنف*..

 السلبي اإليجابي
 جميع القوانين واألنظمة لموافقة بريطانياتخضع -1 االعتراف بدولة شرقي األردن-1

يتولى األمير عبد هللا السلطتين التشريعية واإلدارية عن -2
 طريق الحكومة الدستورية 

 تحتفظ بريطانيا بقوات مسلحة -2

 تشرف بريطانيا على تدريب الجيش األردني-3 

 تشرف بريطانيا على العالقات الخارجية لإلمارة-4 

 

 ؟االقتصادية والسياسية في جدول سياسة الملك غازي في العراق من الناحيتينصنف ..*صنف*..

 القتصادية                       السياسية                          
أيد الحركة الوطنية في العراق التي عارضت القيود -1

 م1930البريطانية التي فرضتها معاهدة 
 الزراعة والصناعةقام بإصالحات واسعة في مجال -1

  تمسك الملك غازي بعروبة األحواز-2

أيدٌ أشقاءه العرب في فلسطين في كفاحهم المسلح ضد -3
 االحتالل البريطاني والكيان الصهيوني

 

 

 ما الحجج التي طالبت بها تركيا لضم الموصل؟..*سؤال*..

 اجتماعية اقتصادية ساسية
أن القوات البريطانية لم تدخل -1

 مودرس إال بعد هدنة الموصل
أن تجارة الموصل مرتبطة -1

 باألناضول ال بالعراق
ادعت تركيا أن أكثرية سكان -1

 الموصل من األتراك

أن تلك  المنطقة حسب األعراف -2
 والقوانين الدولية تعد جزء من تركيا

  

وجود القوات العسكرية التركية -3
 في الموصل وقت إعالن الهدنة

  

 

 

 

                          

 انتهت الوحدة الثالثة                      
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 الهامة التعاليل: الرابعة الوحدة*
 اإلحساء؟ منطقة سعود آل عبدالعزيز ضم..*علل*..1*

  العثمانية الدولة ضعف-1

  والبلقان الغرب طرابلس في إيطاليا أمام العثمانيين هزائم-2

 

 األولى؟ السعودية الدولة على القضاء على العثماني للسلطان بريطانيا تشجيع..*علل*..2*

  الهند طريق على العربية الجزيرة منطقة ألهمية-1

 (األحمر البحر العربي. طريق الخليج طريق) الهند طريق تهدد كبرى إقليميه دولة بقيام السماح عدم-2

 

 االستعمارية؟ الدول سياسة في العربي الخليج منطقة أهمية..*علل*..3*

 االستعمارية الدول استراتيجيات في المتميز موقعه بببس-1

 عنه االستغناء يمكن ال البحرية للمالحة طريقا كونها-2

  األوربية الدول بين للمنافسات مسرح إلى تحولها-3

 

 ؟ القواسم ضد عسكريه حمالت بريطانيا تجهيز..*علل*..4*

 بريطانيا ضد العربي الخليج في القواسم مقاومة ببسب-1

  الهند إلى البريطانية التجارة طريق هددوا القواسم ألن-2

 

 ؟1131عدن بريطانيا احتالل..*علل*..5*

 األحمر البحر وخاصة الهند إلى المؤدية التجارية الطرق على الحفاظ-1

 مصر مع وتحالفه العربية الجزيرة شبه في علي محمد نفوذ ازدياد-2

  الفرنسي النفوذ ازدياد من خوفا-3

 

 العربية؟ الجزيرة شبه غرب على العثمانيين سيطرة..*علل*..6*

  منها علي محمد خروج-1

  السويس قناة افتتاح-2

  عدن بريطانيا احتالل-3

 

 وبريطانيا؟ الشمالي اليمن بين 1134 عام اتفاق توقيع..*علل*..8*

 مباشر بشكل اليمن مرتفعات على السيطرة من بريطانيا تمكن لعدم-1

 اإليطالية اليمنية العالقات توطيد من بريطانيا خشيت-2

  المندب باب منطقة على إيطاليا سيطرة من بريطانيا خشيت-3

 الرابعةالمقارنات الهامة في الوحدة األسئلة و
 سعود؟ آل العزيز وعبد حسين الشريف بين النزاع أسباب ما..*سؤال*..1*

 الحجاز على حسين الشريف بملكية العزيز عبد اعتراف عدم-1

 العراق على ملكا وفيصل األردن شرقي على أميرا لعبد هلل العزيز عبد اعتراف عدم-2

 تربه بلدة حول الحدود على النزاع-3

 

 *: وبريطانيا عمان بين1112 المانعة اتفاقية مضمون*2*

 بريطانيا عدا دولة أي مع مراسالت أو باتفاقيات الدخول من عمان حاكم يمتنع-1

  موافقتها دون عمان في باإلقامة األوربية الدول وكالء من وكيل أي منع-2
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 ؟1162 الشمالي اليمن ثورة قيام أسباب ما..*سؤال*..3*

 المحررة باألقطار اليمنيين احتكاك بسب الوطني الوعي نمو-2      االقتصادية األوضاع وسوء العزلة سياسة على ردا-1

 

 ؟1165 الجنوبي اليمن بشأن المتحدة األمم ماقرارات..*سؤال*..4*

  اليمن لجنوب البريطاني االحتالل إنهاء-1

 مصيرهم تقرير في الجنوبيين حق-2

  الجنوب أوضاع في للتحقيق دوليه لجنه إرسال-3

 

 واتفاقية() وبريطانيا الكويت بين1111 معاهدة ومضمون() وبريطانيا البحرين بين1112معاهدة مضمون) من كل بين جدول في قارن..*مقارتة*..5*
 ؟(. وبريطانيا عمان بين1112 المانعة

 البحرين بين1112معاهدة
 وبريطانيا

 الكويت بين1111 معاهدة
 وبريطانيا

 عمان بين1112 المانعة اتفاقية
 وبريطانيا

 أي عن تنازل أو تأجير أو بيع عدم-1
 غير دولة ألي البحرين من جزء

 بريطانيا

 أو بيع عن الكويت أمير يمتنع-1
  لبريطانيا إال أرض قطعة أي تأجير

منع حكام عمان من دخول أي -1
 اتفاقية أو مراسالت من غير بريطانيا

 عم عالقة أي البحرين شيخ يعقد ال-2
 بريطانيا علم دون دولة أية

 يأ استقبال عن الكويت أمير يمتنع-2
 عدا أوربية دولة ألي سياسي وكيل

 بريطانية

منع الدول األوربية من اإلقامة في -2
 عمان دون موافقتها

 

 السعودية؟ العربية المملكة تشكيل مراحل وضح..*موضوع*..6*

 »: 1112 نجد ضم« -1"

 األهالي والء وكسب سورها تجديد واعاد رشيد آل من الرياض استعادة من العزيز عبد تمكن-

 »: 1113 اإلحساء ضم« -2"

 :كبيره معارك دون اإلحساء ضم العزيز عبد تمكن-1

  إيطاليا أمام وهزائمها العثمانية الدولة ضعف استغل-ب  البريطانية     الهند حكومة مع اتفاق عقد-أ                                   

 :بريطانيا مع1915 عام(دارين) القطيف معاهدة سعود آل العزيز عبد وقع-2 

  الحجاز من المنطلقة الثورة قوات إعاقة-إلى: أ يؤدي مما األولى العالمية الحرب في وألمانيا العثمانية الدولة جانب إلى وقوفه من بريطانيا خشيت-        

 والخليج العراق نحو حمالتها إعاقة-ب                                                                                                                             

 اقتصاديا                                                                            نجد لمنطقة بريطانيا خنق من خشي-ج                                                                                                                    

 »: 1121 حائل ضم «-3"

 الرشيدي البيت في حصل الذي الصراع العزيز عبد استغل-2    حائل في رشيد وآل العزيز عبد بين معارك حدثت-1

  سرحان ووادي الجوف على استولى-4   والعراق الشام من وخروجها العثمانية الدولة هزيمة-3

  الكويت أمير مع1922 القصير اتفاقية وقع-5

 »:1126 الحجاز ضم« -4"

 حسين الشريف بملكية االعتراف رفضه بسب-أ الحجاز: بضم العزيز عبد رغبة-1"

 1919 تربه معركة في عليه أحرزه الذي النصر الستثمار-ب                                       

                                       األردن شرقي إمارة عبد هلل تولي بعد الهاشميين نفوذ ازدياد من خوفه-ج                                       

 بريطانيا: مع جده معاهدة العزيز عبد وقع-2"

 عليها يسيطر التي المناطق في باستقالله بريطانيا فيها اعترفت-أ                             

  استشارتها دون األخرى الدول مع اتفاقات عقد في حقه-ب                            

 »: عسير ضم« -5"

 :السعوديين إلى األدارسة لجوء-1

 األدارسة لدولة الداخلية النزاعات نتيجة-أ                                      

 عسير على السيطرة حاول الذي اليمن أمام ضد لنجده طلبا-ب                                      

 انتهت الوحدة الرابعة                                                                   
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 الهامة التعاليل: خامسةال الوحدة*
 مصر؟ على الفرنسي البريطاني االستعماري التنافس..*علل*..1*

  الهند طريق على مصر موقع ألهمية-1

 1169 السويس قناة افتتاح بعد والغرب الشرق بين للمواصالت حيوية طريق ألنها-2

 

 اإلسكندرية؟ فتنة بريطانيا تدبير..*علل*..2*

  البالد في األمني الوضع على السيطرة في عرابي أحمد فشل إلثبات-1

  األجنبية الجاليات حماية بحجة-3    األجنبي للتدخل الظروف تهيئة-2

 

 ؟1111مصر في زغلول سعد ثورة قيام..*علل*..3*

 زغلول سعد ومنهم مالطا جزيرة إلى الوطنين نفي-2     باريس إلى بالسفر للوفد السماح البريطاني المعتمد رفض-1

  االستقالل في الرغبة-4     عليه الحماية وفرض مصر على البريطاني االحتالل استمرار-3

 

 ؟1122 شباط21 تصريح المصري الشعب رفض..*علل*..4*

 الثنائي الحكم تحت السودان ابقى ألنه-2     استقاللهما دون ويحول والسودان مصر حرية يقيد ألنه-1

 

 ؟1156مصر على الثالثي العدوان قيام..*علل*..5*

  الناصر وعبد  تموز23 ثورة إسقاط االستعمارية الدول أرادت-2    السويس قناة بتأميم الناصر عبد قيام بببس-1

  إسرائيل مع التفاوض على مصر يجبر عسكري انتصار تحقيق-4   العربي القومي التحرر حركات إضعاف أرادت-3

 

 السودان؟ في المصري الحكم ضعف..*علل*..6*

  لالني نهر منابع لكشف العلمية الرحالت في بهم المصريين استعانة األوربيين استغالل-2  االستعمارية أطماعهم لتحقيق السودان إلى األوربيين تدفق-1

  المصري الحكم من السودانيين موقف تغير-4   االستواء خط مديريات في حكاما لألوربيين المصريين تعيين-3

 

 ؟1111 عام المهدية الثورة قيام..*علل*..8*

  للسكان معاملتهم وسوء السودان في الرئيسية المناصب في البريطانيين تعيين-2   توفيق الخديوي عهد في السودان أحوال اضطراب بببس-1

  الحكم وفساد والرشوة الظلم انتشار-4     التجارية والسلع المحاصيل واحتكار الضرائب فرض-3

 

 ؟1111عام السودان في الثنائي الحكم اتفاقية بريطانيا ابتداع..*علل*..1*

 العثماني للسلطان نائبا بصفته والسودان مصر يحكم الخديوي ألن-2   السودان بحكم رسميا االنفراد تستطيع ال ألنها-1

 

 ؟ السودان في فاشودة أزمة نهاية..*علل*..1*

  الفرنسية بالحملة فوجئت السودان جنوب إلى البريطانية القوات توجه بعد-1

 األلماني الخطر أمام صداقتها ولكسب لبريطانية إرضاء النيل أعالي في دعاواها عن وتخلت فرنسا انسحبت-2

 

 الصومال؟ في البريطانية األطماع..*علل*..11*

 السويس وبقناة المندب بباب لتتحكم-2ة زمالال بالمواد تمويلها أجل ومن عدن في مستعمراتها من لقربها-1

 

 ؟1112 عام عصب ميناء إيطاليا احتالل على بريطانيا موافقة..*علل*..11*

  السودان في المهدية الثورة لتواجه-2   المنطقة في الفرنسي الخطر لتواجه-1
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 اإلريتيرية؟ التحرير جبهة تشكيل..*علل*..12*

  عواتي إدريس حامد البالد وقادها لتحرير-2  اإلثيوبي االحتالل لمواجهة-1

 

 القمر؟ جزر الحتالل فرنسا سعي..*علل*..13*

  إفريقيا شرق جنوب في المالحي بالمضيق لتحكمها-2  إلفريقيا الشرقي والساحل مدغشقر جزيرة بين موقعها ألهمية-1

 الخامسةالمقارنات الهامة في الوحدة األسئلة و
 مصر؟ في الوطنية الحركة تطوير في كامل مصطفى المفكر أثر ما..*سؤال*..1*

  المدارس وإنشاء التعليم نشر إلى دعا-2  اللواء جريدة أصدر-1

 1907الوطني  الحزب أسس-4    مصر في البريطاني االحتالل ممارسات لفضح1906 دانشواي حادثة استغل-3

 

 ؟1111 مصر في عرابي أحمد ثورة قيام أسباب ما..*سؤال*..2*

  بريطانيا لتوجيهات ورضوخه توفيق الخديوي شخصية ضعف-1

  الوطنية القوى ومالحقة الحريات قمع سياسة توفيق الخديوي اتباع-2

  القناة أرباح من مصر حصة وبيع الضرائب زيادة-3

  للثوار رفقي عثمان الحربية وزير معاملة سوء-4

 

 ؟1111 توفيق للخديوي عرابي أحمد قدمها التي المذكرة مضمون ما..*سؤال*..3*

  الحكومة رئاسة من باشا رياض إقالة-1

  باشا شريف بقيادة وطنيه حكومة تعيين-2

  للبالد جديد دستور نيابي ووضع مجلس انتخاب-3

  جندي ألف11إلى الجيش أفراد عدد زيادة-4

 

 ؟ األولى العالمية الحرب خالل مصر في بريطانيا إجراءات ما..*سؤال*..4*

 1914 عليها الحماية وأعلنت مصر على العثمانية السيادة ألغت-1

  كامل حسين عمه وعينت حلمي عباس الخديوي عزلت-2

  لخدمتها والبشرية المادية مصر إمكانات كل سخرت-3

  العرفية األحكام وأعلنت الصحف على الرقابة شددت-4

 الجمعي وعطلت الوطنين الحقت-5

 

 وبريطانيا؟ مصر بين1136 معاهدة ما مضمون..*سؤال*..5*

  القناة منطقة في جندي اآلف عشرة وإبقاء مصر على البريطاني االحتالل إنهاء-1

  األمم لعصبة مصر ترشيح على الموافقه-2

  حرب حال في بريطانيا تصرف تحت مواصالتها طرق بوضع مصر تعهد-3

  األجنبية االمتيازات وإلغاء السودان في الثنائي الحكم بقاء-4

 األمم لعصبة الخالف حال في الطرفان يلجأ-5

  عام20 المعاهدة مدة-6

 

 ؟ مصر في1152 عام تموز23 ثورة قيام ما أسباب..*سؤال*..6*

 المصري الشعب فئات بين والقومي الوطني الوعي انتشار-1

  السودان في الثنائي الحكم اتفاقية , وإلغاء1936 معاهدة بإلغاء المطالبه-2

 1941 عام فلسطين نكبة-3

  القاهرة حريق افتعال-5     الفساد من البالد لتحرير األحرار الضباط حركة تشكيل-4
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 ؟1181عام الصهيوني والعدو مصر بين ديفيد كامب اتفاقية مضمون ما..*سؤال*..8*

  السلمية بالطرق النزاعات وتسوية القوة إلى اللجوء بعدم الصهيوني والعدو مصر من كل تعهد-1

  دوليا عليها المعترف بالحدود أراضيها على التامة السيادة في مصر حق تأكيد-2

  المدنية ألغراض منها ينسحب التي المطارات باستخدام حقه مع سيناء من الصهيوني الكيان قوات انسحاب-3

  عوائق دون فوقها والتحليق السويس قناة في المالحة حرية-4

 

 ؟1111 عام السودان في الثنائي الحكم اتفاقية مضمون ما..*سؤال*..1*

  والسلطات الوظائف جميع على يسيطر السودان على بريطاني عام حاكم تعيين-1

  السودان ومديريات حكومة رأس على بريطانيين موظفين وضع-2

  األجنبية واالمتيازات العثمانية السيادة إلغاء-3

  الرسمية الدوائر على والمصري البريطاني العلمين رفع-4

 

 احتالله؟ بعد السودان في بريطانيا سياسة ما..*سؤال*..1*

  الجنوب في أساسيه لغة اإلنكليزية اللغة جعل-1

  المدارس بإنشاء للمبشرين القبلية, وسمحت السلطات دعمت-2

  الشماليين بدل الجنوبين لموظفين وضعت-3

  الشمالي النفوذ إلضعاف الجنوب إلى الوصول من الشماليين التجار منعت-4

 

 ؟ السودان بشأن وبريطانيا مصر بين 1153 اتفاقية مضمون ما..*سؤال*..11*

  مصيرهم تقرير في السودانيين بحق االعتراف-1

  سنوات3 مدتها انتقالية فتره تحديد-2

  دوليه لجنة إشراف تحت االنتخابات إجراء يتم-3

  وجنوبه شماله السودان وحدة على بالمحافظة التعهد-4

 

 االحتالل؟ بعد أريتيريا في أثيوبيا ما سياسة..*سؤال*..11*

  المحروقة األرض سياسية واتبعت األحرار مالحقة-1

  األثيوبية اللغة وفرض العربية اللغة ومحاربة اإلرتيري العلم إلغاء-2

 أسمرة في قاعدة بإقامة األمريكية المتحدة للواليات البالد, وسمحت موارد استغلت-3

 

 ؟(جيبوتي في فرنسا وسياسة()القمر جزر في فرنسا سياسة) بين جدول في قارن..*قارن*..12*

 جيبوتي في فرنسا سياسة القمر جزر في فرنسا سياسة
 منها وجعلت ومواردها البالد اقتصاد على سيطرت-1

  منتجاتها لتصريف سوقا
 ومنحتهم األجانب للمبشرين البالد أبواب فتحت-1

  كافة التسهيالت

 الوطنية المدارس وأغلقت والفقر الجهل بنشر قامت-2
 الفرنسية اللغة وفرض

 الصومال األم الوطن مع جيبوتي صالت قطعت-2
 

 

 مصر؟ في 1152  تموز 23 ثورة إنجازات هي ما..*سؤال*..13*

 سياسي والدولي العربي الصعيد على االقتصادي الداخلي الصعيد على
  وفلسطين الجزائر في العربي التحر حركات دعم-1  الزراعي اإلصالح قانون أصدرت-1

  إليها واالنضمام العسكرية األحالف سياسة رفضت-2  المصانع وإقامة العالي السد مشروع إنشاء-2

 اإلنحياز وعدم اإليجابي الحياد بسياسة نادت-3 والعمران والصحة التعليم في تقدم تحقيق-3
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 ؟( الثقافية و االقتصادية و السياسية)النواحي من مصر في االستعمارية بريطانيا سياسة جدول في صنف..*سؤال*14*

 الثقافية االقتصادية السياسية
 وسيتم مؤقت قواتها بقاء ان ادعت-1

 في األمور استقرار بعد انسحابها
  البالد

 مقدرات كل على السيطرة أحكمت-1
 الوطني باالقتصاد وتحكمت البالد

  والقومي الوطني الوعي إضعاف-1
 

 ةالعثماني للدولة تابعه مصر أبقت-2
 الخديوي يترأسها

 لتصريف سوقا مصر جعلت-2
 بالمواد لتزويدها ومصدرا منتجاتها
  الخامة

 غةالل ونشرت العربية اللغة حاربت-2
 اإلنكليزية

 

 معتمد كأول كرومر اللورد منحت-3
  مصر في لها

  نالموظفي لتخريج التعليم توجيه-3  الثنائية المراقبة نظام ألغت-3
 

 

 ؟(والثقافية االقتصادية و السياسية) الناحية من وجيبوتي الصومال في االستعمارية السياسة جدول في صنف..*سؤال*..13*

 الثقافية االقتصادية السياسية 
 الوطنية الصحف إغالق وإيطاليا بريطانية

 (إفريقيا قرن) مقديشو في
 العذب الماء وصول منعت

 الصومالية المناطق إلى
 تجارة بممارسة قاموا

 الرقيق

 العربية اللغة محاربة
 األجنبية اللغات وتشجيع

 مع جيبوتي صالت قطعت فرنسا
 الصومال األم الوطن

 البالد أبواب فتحت 
 ومنحهم األجانب للمبشرين

  كافة التسهيالت
 

 األرض سياسة اتبعت (أثيوبيا) الحبشة
 أوغادين إقليم في المحروقة

 عسكريه منطقة وعدته
 للمنظمات يسمح ال مغلقه

 منها االقتراب الدولية

 التعتيم على عملت 
 ما على الكامل اإلعالمي

 فيه يحدث

 انتهت الوحدة الخامسة                      

 الهامة التعاليل: السادسة الوحدة*
 الجزائر؟ فرنسا احتالل..*علل*..1*

 المتوسط في بريطانيا تفوق لتضرب الجزائر ساحل على بحرية قاعدة إقامة-1

  امبراطوريتها بناء إعادة-2

  افريقيا أواسط إلى تجاري خط فتح-3

 1791(القمح)والغذائية المالية الديون من ولتهرب الملك عرش توطيد-4

 

 ؟1121 الجزائر باحتالل فرنسا طلب علي محمد رفض..*علل*..2*

  الجديد أسطول بناء على يعمل كان ألنه-1

  الشام بالد في للتوسع يخطط كان ألنه-2

  والمسلمين العرب إغضاب من خشي ألنه-3

 

 ؟1131 الجزائر فرنسا احتالل بريطانيا معارضة..*علل*..3*

 المتوسط البحر في بريطانيا تفوق يهدد ألنه-2 الدولي بالتوازن يخل الجزائر فرنسا احتالل ألن-1

 

 المقراني؟ ثورة نجاح عدم*علل*..4*

  الثورة أطراف فتشتت المقراني استشهاد-1

  المتطورة األسلحة فرنسا استخدام-2

  والماء العتاد نقص إلى أدى مما الصحراء إلى مزراق بو انسحاب-3
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 ؟ األولى العالمية الحرب بعد ما إلى الجزائرية الوطنية فكرة ظهور تأخر..*علل*..5*

  العربية بالثقافة لحق الذي الضرر بببس-1

 سكانها أيدي من الثروة مصادر االستعمار انتزاع بسب المتوسطة الطبقة ضآلة-2

 

 الثانية؟ العالمية الحرب بعد الجزائريين لدى والقومي الوطني الوعي ازدياد..*علل*..6*

  العصابات حرب على تدربوا أن بعد وطنهم ولتحرير الجهاد بروح تشبعوا وقد القتال جبهات من الجزائريين آالف عودة بببس-1

  المسلحة بالثورة إال الفرنسي االستعمار من خالص أال الجزائريين لدى القناعة ترسخت-2

 1954 عام المسلح الكفاح أسلوب إلى والمغرب تونس من كل تحول-3

 

 ؟ إيفان في 1161 عام والجزائري الفرنسي الوفدين بين المفاوضات تعثر..*علل*..8*

 االستفتاء حرية ضمان على الجزائري الوفد إصرار-1

 المستوطنين مستقبل على الخالف-2

  الجزائرية بالصحراء فرنسا تمسك-3

 

 تونس؟ احتالل على فرنسا ألمانيا تشجيع..*علل*..1*

 أللمانيا ضمها بعد واللورين األلزاس مقاطعات عن أنظارها ليصرف-1

  الراهن الوضع على للحفاظ فسعى 1170 حرب في هزيمتها بعد الثأر فكرة عن إبعادها-2

  إيطاليا مع استعمارية منافسات في زجها-3

 

 ؟ تونس احتالل في لفرنسا إيطاليا منافسة..*علل*..1*

  القديمة قرطاجة تونس أن-1

  إيطاليا شواطئ من تونس قرب-2

 (الرصاص معدن واستخراج وأسالك هاتفية حديديه سكك)امتيازات  على حصلت-3

 

 ؟1111 تونس احتالل في فرنسا رغبة..*علل*..11*

  خيراتها المتوسط, ووفرة البحر على موقعها أهمية-1

  يهددها تونسي نظام قيام ومنعالشرقية,  الجزائرية للحدود فرنسا ضمان-2

  الجزائرية الحدود على اعتدت خمير جبال في تونسية قبائل أن فرنسا ادعت-3

 

 ؟ تونس في 1111 عام القيروان ثورة قيام..*علل*..11*

 تساعدهم سوف ليبيا في المرابطة العثمانية القوات بأن الفرنسيين شعور-2  الجزائر في بوعمامة بقيادة وهران ثورة قيام بببس-1

 

 ؟ الثانية العالمية الحرب خالل تونس في الوطنية الحركة قويت..*علل*.. 12*

  مصيرها تقرير في الشعوب حق حول الحلفاء تصريحات-2    ألمانيا أمام هزيمتها بعد فرنسا مركز ضعف بببس-1

 

 ؟ 1154 عام تونس في الثورة قيام..*علل*..13*

  مصر من والمعنوي المادي الدعم استمرار بببس-1

 م1954 الكبرى الجزائرية الثورة اندالع-2

 الصينية الهند في لمستعمراتها وفقدانها فرنسا هزيمة-3

 

 ؟ يوسف سيدي ساقية على وحشية بغارات فرنسا قيام..*علل*..14*

  الجزائرية للثورة التونسي الشعب دعم بببس-1

  الجزائرية التحرير لجبهة مقرا تونس أصبحت-2
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 ةسالسادالمقارنات الهامة في الوحدة األسئلة و
 ؟ الجزائري القادر عبد واالمير الفرنسي وهران حاكم بين 1134 معاهدة ما مضمون..*سؤال*..1*

 الساحلية المدن عدا الجزائر ووسط غربي على األمير بسيادة فرنسا اعتراف-1

 سلطته تحت الواقعة المناطق جميع مع بالتجارة للفرنسيين السماح مقابل األسلحة األمير استيراد حرية-2

 

 ؟ وفرنسا ألمريكا عباس فرحات قدمه الذي الجزائري الشعب مضمون هو ما..*سؤال*..2*

 رسمية لغة العربية اللغة جعل-2      سيادة ذات دولة الجزائر-1

 الفرنسي الشعب عن متميزة شخصية ذو الجزائري الشعب إن-4        الدمج سياسة رفض-3

 

 ؟ 1154 عام الكبرى الجزائرية الثورة قيام أسباب ما..*سؤال*..3*

  فرنسا سياسة-2    قسنطينة مذبحة-1

  والقومي الوطني الوعي ازدياد-4    مستعمراتها في فرنسا ضد واالستقالل التحرر روح انتشار-3

 المسلحة بالثروة إال يكون لن الفرنسي االستعمار من التخلص بأن القناعة-5

 

 ؟ 1162 عام والجزائر فرنسا بين إيفيان اتفاقية مضمون هو ما..*سؤال*..4*

  المصير لتقرير أشهر6 خالل حرة انتخابات إجراء-2   الجزائر أرض وحدة-1

  عام 15ل مدة المرسى ميناء باستخدام لفرنسا السماح-4   الجزائر عن الفرنسية القوات جالء-3

  الجزائر لمصلحة النفط الستغالل الفنية المنشآت فرنسا تدير-6   مالية معونة فرنسا تقديم-5

 

 ؟ الفرنسي االحتالل قبيل تونس في األوضاع تدهور أسباب هي ما..*سؤال*..5*

  الضرائب فرض-2    كبير بإسراف ترافقت والتي االصالحات في البايات اتبعتها التي السياسة بببس-1

  الحاكمة الفئة قبل من القروض أغلبية سرقة-4  االوروبية المصارف من جائرة بفوائد والقروض الديون إلى اللجوء-3

  الجيش على األموال إنفاق-5

 

 ؟ الفرنسي االحتالل ضد التونسي للشعب السياسي الكفاح تمثل بما..*سؤال*..6*

  التونسي الشباب حركة طريق عن الوطني الوعي إيقاظ-2    الندوات و المحاضرات إلقاء-1

 حمبة باش علي قبل من 1901 الفتاة تونس حزب وتأسيس-3

 

  ؟ تونس في االستعمارية فرنسا سياسة وضح..*سؤال*..8*

  وطنية كواجهة الباي حكومة على للحفاظ الحماية نظام تطبيق-1

  الباي جانب إلى فرنسيا عاما مقيما عينت-2

 (المهاجرين للفرنسيين تمثيلية هيئة هو) االستشاري المجلس أحدثت-3

  لتونس العربية الهوية إضعاف حاولت-4

 

 ؟ 1111 وفرنسا تونس بين باردو معاهدة مضمون هو ما..*سؤال*..1*

  األمن الستقرار صالحة تراها التي األماكن فرنسا احتالل-1

  فرنسا مع إال معاهدة أية الباي يبرم أال-2

  الديون اليفاء مالي نظام وضع-3

  لتونس الخارجية الشؤون على فرنسا إشراف-4

  الخارج في التونسيين الرعايا بحماية ممثليها فرنسا تكليف-5
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 ؟ 1133 عام تونس في الحر الدستوري الحزب مطالب هي ما..*سؤال*..1*

  وسيادتها حقوقها تونس استعادة-1

  وطنية حكومة تأليف-2

  المواطنين بين المساواة-3

  الحريات إطالق-4

  إجباريا التعليم إصالحات, وجعل إجراء-5

 

 ؟(  االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و السياسية) النواحي من الجزائر في فرنسا سياسة وضح..*موضوع*..11*

 »: السياسية الناحية من*« 

 (وهران-الجزائر-قسطينة)العثمانية التقسيمات على وحافظت الفرنسية العسكرية لإلدارة خضعت-1

  فرنسا ثم إفريقيا في ممتلكاتها إلى ضمتها-2

  فرنسيا عاما حاكما عليها عينت-3

  واستيطانها فيها اإلقامة على الفرنسيين المهاجرين وشجعت الفرنسية القوانيين طبقت-4

 :»اإلقتصادية  الناحية من*« 

  سيطرتها تحت البالد واقتصاد موارد وضعت-1

  الخصبة األراضي صادرت-2

  القمح انتاج فتراجع الكروم لزراعة واسعة مساحات خصصت-3

  بالضرائب الشعب وأزهقت الصناعة أهملت-4

 »: الثقافية الناحية من*« 

  الجهل بنشر قامت-1

 (والتاريخ اللغة بتشويه وقامت الكتب ونهبت المدارس) على القضاء خالل من الوطنية الوحدة على القضاء-2

  والتوظيف لتعليم شرطا الفرنسية اللغة جعلت-4  التبشيرية البعثات ارسال-3

 »: االجتماعية الناحية من*« 

 أوربي أصل من البربر عدت ألنها والبربر العرب بين العنصرية التفرقة اثارة-1

 (1171كريميو مرسوم) بموجب الفرنسية الجنسية بمنحهم الجزائريين اليهود ميزت-2

  الفرنسية الجنسية يمنحهم دستورا 1919 الجزائريين على فرضت-3

 

 ؟ الجزائر في(المسلمين العلماء جمعية) و( الدمج أنصار) بين جدول في قارن..*قارن*..3*

 المسلمين العلماء جمعية الدمج أنصار
  فرنسا مع لإلدماج الدعوة محاربة-1  فرنسا مع لالندماج الدعوة-1

  المسلمة العربية الجزائرية بالشخصية التمسك-2  الفرنسي الوجود قبول-2

  بالعربية والشهاب البصائر مجلة أصدروا-3  اإلقدام جريدة أصدروا-3

  وطنية لغة العربية باللغة طالبوا-4  الفرنسية والثقافة باللغة طالبوا-4

  العروبة إلى باإلنتساب طالبوا-5  للجزائريين الفرنسية بالمواطنة طالبوا-5

 

 ؟{  لجزائرلا} فرنسا احتالل من األوربية الدول مواقف هي ما..*سؤال*..1*

 لجزائرل فرنسا احتالل من األوربية الدول مواقف 

 الجزائر: فرنسا احتالل أيدت روسيا
  العثمانية الدولة ضعف من لتزيد-1
  بريطانيا مع استعمارية منافسات في فرنسا لزج-2

 :الجزائر فرنسا احتالل عارضت بريطانيا
  الدولي بالتوازن يخل الجزائر فرنسا احتالل ألن-1 
  المتوسط البحر في بريطانيا تفوق يهدد ألنه-2

  الداي محل ليحل باشا طاهر إرسال حاولت-1 العثمانية الدولة
  فرنسا مع للمشكلة ودي حل عن يبحث ولكي-2
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 ؟{  لتونس} فرنسا احتالل من األوربية الدول مواقف هي ما..*سؤال*..1*

 لتونس فرنسا احتالل من األوربية الدول مواقف 

 :تونس احتالل على فرنسا شجعت ألمانيا
  واللورين األلزاس مقاطعات عن أنظارها لصرف-1
 1170 حرب في هزيمتها بعد الثأر فكرة عن إبعادها-2
  إيطاليا مع استعمارية منافسات في تزجها لكي-3

 :تونس باحتالل لفرنسا بريطانيا سمحت بريطانيا
 برلين مؤتمر عقب قبرص على حصلت أن بعد أيدتها-

1171 

 :تونس احتالل في لفرنسا إيطاليا منافسة إيطاليا
  القديمة قرطاجة تونس أن-1
  إيطاليا شواطئ من تونس قرب-2
 وهواتف حديديه سكك امتيازات على حصلت-3

 الرصاص معدن واستخراج

 

 سادسةانتهت الوحدة ال                      

 الهامة التعاليل: السابعة الوحدة*
 ؟ ليبيا على بالسيطرة إيطاليا اهتمام..*علل*..1*

  تونس على فرنسا سيطرة بببس-1

  الرومانية اإلمبراطورية أمجاد إعادة في حلمها تحقيق-2

  الغذائية حاجاتها لسد األرض استثمار-3

  للهجرة دارا منها تجعل أن أرادت-4

  إيطاليا على اإلفريقية الثروات تدفق في بوابة لتكون-5

  للمتوسط اآلخر الشاطئ على بحرية قواعد إقامة-6

 

 ؟ والمضائق ولبنان اليمن موانئ بمهاجمة اإليطاليين قيام..*علل*..2*

 العثمانيين سيطرة لمناطق الحرب بنقل مستعمراتها في العثمانية الدولة لتهديد-2   ليبيا في التوسع عن اإليطاليين عجز بببس-1

 

 ؟ المصرية الليبية الحدود على الشائكة األسالك من سورا إيطاليا إقامة..*علل*..3* 

  الليبية المقاومة إلضعاف-2    المقاومة إلى واإلمدادات المساعدات وصول لمنع-1

 

 ؟ المغرب على للسيطرة االستعمارية الدول بين التنافس..*علل*..4*

 (طارق جبل مضيق) بالغرب الشرق يربط مائي معبر أهم على إشرافة بببس-2     األطلسي والمحيط المتوسط البحر على االستراتيجي موقعة ببسب-1

 

 ؟ م1131 عام البربري الظهير قانون الفرنسية الحماية سلطات اصدار..*علل*..5*

  واإلسالم العروبة عن البربر ابعاد-2    وحدته تمزيق طريق عن المغرب في الفرنسي الوجود ترسيخ-1

 

 ؟ م1153 عام مسلحة مقاومة إلى المغرب في السياسية الحركة تحول..*علل*..6*

  الثورة قوة واشتداد األحداث تطور من فرنسا خشية-1

  معها والتنسيق العربي المغرب في بالثورات المغربية المقاومة اتصال من فرنسا خشية-2

 

 ؟ المغربية األراضي على بالسيطرة اسبانيا أطماع..*علل*..8*

  المنطقة بتجارة للتحكم-2    لألندلس العرب استرجاع من خوفا عسكرية قواعد إلقامة-1

  السمكية الثروات واستغالل المغرب بخيرات الطمع-3
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 عشر؟ الخامس القرن في الموريتانية األراضي على البرتغاليين استيالء..*علل*..1*

  والرقيق والتبغ الصمغ تجارة أغرتها ألنه-

 

  ؟ موريتانيا في العسكرية االنقالبات قيام..*علل*..1*

 (آفارقة-عرب) الموريتاني الشعب بين المستمرة الخالفات-2    واالجتماعي السياسي الوضع اشكالية-1

  والمعيشية االقتصادية األوضاع تدهور-4    المغرب مع الصحراوية المشكلة-3

 السابعة المقارنات الهامة في الوحدة األسئلة و
  ؟ يبيالل ايطاليا احتالل من االوربية الدول مواقف هي ما..*سؤال*..1*

 : النمسا و ألمانيا-أ

  م1112(إيطاليا-النمسا-ألمانيا)الثالثي الحلف اتفاقية تجديد مقابل تأييدهما كسبت °

 :انكلترا-ب

  لمصر انكلترا احتالل على إيطاليا موافقة مقابل م1117 باتفاقية موافقتها على حصلت °

 :روسيا-ت

  والدردنيل البوسفور المضائق في روسيا بادعاء اعترافها مقابل موافقتها على حصلت °

 :فرنسا-ث

  مراكش باحتالل لها سمحت م1902 عام سرية اتفاقية معها عقدت أن بعد موافقتها على حصلت °

 

 ؟ االحتالل قبيل ليبيا في ايطاليا إجراءات هي ما..*سؤال*..2*

  التبشيرية البعثات ارسال-1

 ( لهم موالية اللبيين من مجموعات لتكوين) المدارس وبنوا تجارية شركات وأنشأوا إليها االيطاليين من عدد هاجر-2

  للفالحيين المالية المساعدات تقديم و ليبيا في مواطنيها مشاريع لدعم) روما دي لبنك فرعا افتتحت-3

  والتجسس السياسي للنشاط مركز اإليطالية القنصلية أصبحت-4

 الخرائط ورسم المعلومات لجمع استكشافية بعثات ارسلت-5

 

 ؟ م1111 عام العثمانية للدولة اإليطالي اإلنذار مضمون هو ما..*سؤال*..3*

  ليبيا من العثمانية القوات سحب-1

 ( األمن توفير ,وعدم اإلصالحية مشاريعها ,وعرقلة ايطاليا رعايا على اللبيين تحريض بحجة) الساحلية المدن إيطاليا احتالل على الموافقة-2

 

 ؟ م1112 وإيطاليا العثمانية الدولة بين لوزان أوشي اتفاقية مضمون ما..*سؤال*..4*

  ليبيا عن العثمانية القوات رحيل-2   وايطاليا العثمانية الدولة بين حاال الحرب إنهاء-1

  العثماني الخليفة باسم الخطبة على االبقاء-4    ايجة بحر في احتلتها التي الجزر من ايطاليا رحيل-3

 

 ؟ المختار عمر ثورة عن تعرفه ما تحدث..* موضوع*..5*

    له مركزا أخضر جبل من المختار عمر اتخذ-1

 (المطمورة-العقيرة)منها عديدة معارك في فادحة خسائر باإليطاليين ألحق-2

 الرحيبة معركة في النكراء بالهزيمة االيطالي برقة حاكم اعترف-3

  والتنقل الحركة لسهولة صغيرة مجموعات إلى جيشه المختار عمر قسم-4

  كبيرة تكن لم قواته ألن( الفر و الكر) الهجوم حرب استخدم-5

 : ليبيا إلى غرازياني بقيادة جيشا إيطاليا أرسلت °

  المختار عمر مع للتفاوض إيطاليا مساعي فشل-2   اإليطالية للقوات الفادحة الخسائر ببسب-1

 : المصرية الليبية الحدود على الشائكة األسالك من سورا بإقامة إيطاليا قامت °

 الليبية المقاومة إلضعاف-2  المقاومة إلى واإلمدادات المساعدات وصول لمنع-1
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 ؟ م1131 القدس في اإلسالمي للمؤتمر قدمها التي الليبي الدفاع جمعية مطالب هي ما..*سؤال*..6*

  للبالد دستور لوضع تأسيسية جمعية تشكيل-2    سيادة ذات وطنية حكومة تأسيس-1

  رسمية لغة العربية اللغة جعل-4      نواب مجلس انتخاب-3

 

 ؟ م1161 عام أيلول من الفاتح ثورة أسباب هي ما..*سؤال*..8*

  االستبدادية الملك سياسة بببس-2      م1967 حزيران حرب بعد للصهاينة األمريكي البريطاني الدعم-1

  الملكية عهد في ليبيا في السيئة األوضاع-3

 

 ؟1112 المغرب على فرنسا فرضتها التي الحماية معاهدة مضمون ما..*سؤال*..1*

  اإلصالحات يشمل جديد نظام تأسيس-1

  فرنسا تقترحمها التي القوانين بإصدار السلطان تعهد-2

 فرنسا موافقة دون دولي اتفاق أي عقد بعدم السلطان تعهد-3

  وعرشة السلطان بحماية فرنسا التزام-4

 

 الخطابي؟ الكريم عبد بن محمد األمير ثورة عن تحدث..*سؤال*..1*

  م1920 عام عليهم وانتصر اإلسبان ضد الريف في المقاومة الخطابي قاد-1

  الريف جمهورية قيام أعلنت(أغادير) عاصمتها وطنية حكومة شكل-2

  األسباني الجيش قائد سلفستر الجنرال وقتل الريف من واسعة مناطق وحرر م1921 عام أنوال معركة في الخطابي نتصرا-3

 

 ؟ م1161 ليبيا في أيلول من الفاتح ثورة انجازات هي ما..*سؤال*..11*

 الدولي الصعيد على الداخلي الصعيد على
- ليبيا) العربية الجمهوريات اتحاد إقامة في المشاركة-1  الليبية العربية الجمهورية قيام إعالن-1

  م1971(مصر-سوريا

 العربية األقطار بعض مع واتحاد وحدة إقامة محاولة-2  االجنبية القواعد من التخلص-2

  اقتصاديا العربية األقطار بعض مساعدة-3  النفط شركات تأميم-3

 والعالمية العربية التحرر حركات دعم في اإلسهام-4  األراضي من واسعة مساحات استصالح-4

 

 رالقاد عبد األمير قادها التي المقاومة على القضاء في(فرنسا) المختار و عمر ثورة على القضاء في( إيطاليا) أسلوب جدول في قارن..*قارن*..11*
 ؟ الجزائري

 فرنسا إيطاليا
  الجزائر على عاما حاكما بيجو عينت-1  ليبيا على عاما حاكما غرزياتي عينت-1

  المحروقة األرض سياسة بيجو اتبع-2  بالوحشية اتسمت سياسة غرزياتي اتبع-2

 الحدود على الشائكة األسالك من سورا غرزياتي أقام-3
  المصرية الليبية

  ةالحرك سريعة خفيفة طوابير إلى جيشه بيجو قسم-3

  والنهب السلب بأعمال قام-4  الصحراء إلى السكان هجر-4

  القبائل بين الرعب وإشاعة األسرى قتل-5  األغدية وصادر اآلبار سمم-5

 

  ةعباسلا ةدحولا تهتنأ
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 المعارك ومن قادها

 ادةــــــــــقـــــــــــــال اركــــــعـــــــمــــــــال

 يوسف العظمة 1121ميسلون عركة م

 الشيخ صالح العلي 1111معركة وادي ورور

 سلطان باشا األطرش 1121المزرعة،المسيفرة الكفر،

 عبد القادر الحسيني في فلسطين 1141معركة القسطل 

 أحمد الشريف السنونسي يوم الجمعة

 عمر المختار 1128الرحيبة،العقيرة،المطمورة 

 الخطابيعبد الكريم  أنوال

 أحمد عرابي التل الكبير

 

 *س*انسب الصحف والمجالت التالية إلى أصحابها أو أين صدرت:

 صاحبها او أين صدرت الصحف

 زكي األرسوزي جريدة العروبة

 في لبنان جريدة النهار

 في فلسطين المنعطف،المنار،األهرام،الكرمل

 مصطفى كامل اللواء

 في مقديشو صحيفة قرن أفريقيا

 االندماجيون في الجزائر جريدة األقدام

 عبد الحميد بن باديس  الشهاب والبصائر

 علي باش حمبة  صحيفة التونسي

 عبد العزيز الثعالبي  كتاب تونس الشهيدة

 **سٌم قائد كل من الثورات التالية:

 القائد الثورة

 الشريف حسين 1111الثورة العربية الكبرى 

 الشيخ صالح العلي 1111ثورة الساحل 

 إبراهيم هنانو 1111ثورة الشمال 

 احمد مريود العرقوب

 محمد الفاعور الحولة

 آل الدندشي تلكلخ

 رمضان شالش دير الزور

 احمد المريود الجوالن

 سلطان باشا األطرش السورية الكبرى

 عز الدين القاسم الفلسطينية الكبرى

 عبد السالم العارف-الكريم القاسمعبد  تموز في العراق 14ثورة 

 عبد هللا السالس 1162ثورة اليمن 

 محمد بن أحمد المهدي ثورة المهدية في السودان

 حامد إدريس عواني 1161الثورة األرتيرية 

 محمد المقراني ثورة جبال القبائل في الجزائر

 مصطفى بلعبد الثورة الجزائرية الكبرى

 بوعمامة ثورة وهران

 معمر القذافي الفاتح من أيلول ثورة

 السيد أحمد السماللي ثورة تافياللت

 محمد امزيان 1111ثورة الريف 

 أحمد من الرسول 1111ثورة الريف 

 عبد الكريم الخطابي 1121ثورة الريف 
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 سٌم مؤسس كل من األحزاب والجمعيات التالية:

 المؤسس الحزب والجمعيات

 رشيد كيخيا-ناظم القدسي حزب الشعب السوري 

 هاشم األتاسي-شكري القوتلي الحزب الوطني السوري

 زكي األرسوزي عصبة العمل القومي 

 الحاج أمين الحسيني جمعية الشباب المسلمين

 في العراق حزب العهد واالستقالل 

 مصطفى كامل الحزب الوطني في مصر

 سعد زغلول  حزب الوفد

 جمال عبد الناصر)كان قبله محمد نجيب قائد الثورة( الضباط األحرارحركة 

 علي عبد اللطيف جمعية اللواء األبيض

 إسماعيل األزهري)وهو أول رئيس( الحزب الوطني األتحادي في السودان 

 مصالي الحاج  حزب نجم شمال أفريقيا 

 مصالي الحاج حزب الشعب الجزائري

 مصطفى بالعيد جبهة التحرير الوطنية في الجزائر 

 علي باشا حمبة  حزب تونس الفتاة 

 عبد العزيز الثعالبي الحزب الدستوري الحر

 محمود الماطري الحزب الدستوري الجديد 

 عالل الفاسي كتلة العمل القومي 

 محمد الوزاني حزب االستقالل و العدالة 

 الفاسيعالل  1131الحزب الوطني 

 عالل الفاسي 1143حزب االستقالل 

 مختار ولد دادا االتحاد التقدمي الموريتاني

 خورما ولد بابانة حزب الوفاق

 مختار ولد دادا حزب التجمع الموريتاني

 

 

 

 :اإلجابة عليهاألستنتاج وطريقة 

 االستعمار: وعيشعب يرفض -1

 االستعمار: تضحيةشعب يقاتل -2

 ان العدو لبلد عدو لكل البالد-وحدة المشاعر-الوحدة العربية-االستعمار: التضامنشعب يقف مع شعب ضد -3

 السيطرة على االقتصاد-الطمع في الخيرات-دولة اجنبية تحتل دولة عربية: أهمية الموقع-

 همجية)حط الدول وبروك أشلي عليها بالفحص( -عدوانية–دولة اجنبية تقصف دولة: وحشية -

 التآمر االستعماري على الوطن العربي-دولة اجنبية:وحدة المصالح االستعمارية دولة اجنبية تقف مع-
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 ترتيب االحداث الزمنية كامل الكتاب
( ٠٣٣٠/احتالل تونس  -/ ٠٣٨٣/مؤتمر برلين  -/ ٠٣٨١/احتالل بريطانيا عدن  -/ ٠٣٨١/احتالل فرنسا ) الدرس االول °  
/(٠١٩١/سان ريمو  -/٠١٠١/مؤتمر الصلح  -/ ٠١٠١/سايكس بيكو  -/ ٠١٠١/الحرب العالمية االولى ) الدرس الثاني °  
/(٠١١١/حلف بغداد  -٠١١١تأسيس هيئة االمم المتحدة  -٠١٨١الحرب العالمية الثانية  -٠١٠٨وعد بلفور -٠٣١١افتتاح قناة السويس ) الدرس الثالث °  
/(٠١٩١/سان ريمو  -/٠١٠١/اتفاق لويد جورج كليمنصو  -/٠١٠١/لجنة كراين  -/٠١٠١/مؤتمر الصلح )الدرس الرابع °  
(معركة ميسلون  -/٠١٩١/انذار غورو -/٠١٩١/سان ريمو  -/٠١٠٣/احتالل فرنسا الساحل السوري )  الدرس الخامس°  
/(٠١٩١/رية الكبرى الثورة السو -/٠١٩٩/انتفاضة دمشق  -/٠١٩١/ثورة حوران  -/٠١٠١/ثورة الشمال  -/٠١٠١/ثورة الساحل ) الدرس السادس°  
/(٠١١١/جالء القوات الفرنسية عن دمشق -/٠١١١/وضع دستور البالد  -/٠١٩١/اتفاقية انقرا االولى ) لدرس السابع ا°  
/(٠١١٠/نكسة االنفصال  -/٠١١٣/قيام الجمهورية المتحدة  -/٠١١١/حلف بغداد -/٠١١١/انقالب الشيشكلي )  الدرس الثامن°  
(حرب االستنزاف  -/٠١٨٨/حرب تشرين  -/٠١٨١/قيام الحركة التصحيحية  -/٠١١٨/عدوان الخامس من حزيران )  الدرس التاسع°  
قيام الجمهورية اللبنانية  -/٠١٩٩/ثورة جبل عامل  -/٠١٩١/احداث دولة لبنان الكبير  -/٠١٩١/سان ريمو  -/٠١٠١/سايكس بيكو )  الدرس العاشر°
/(٠١٨١/انتفاضة بنت جبيل  -/٠١٩١/  
تأسيس  -/٠١٩١/سان ريمو  -/٠١٠٨/وعد بلفور  -/٠١٠١/الثورة العربية الكبرى  -/٠٣١٨/المؤتمر الصهيوني االول بال ) الدرس الثاني عشر °

/(٠١٩٩/الوكالة اليهودية   
الثورة الفلسطينية  -/٠١٨١/اني الكتاب االبيض الث -/٠١٩١/ثورة البراق  -/٠١٩٩/الكتاب االبيض االول  -/٠١٩٠/ثورة يافا) الدرس الثالث عشر °

/(٠١٨١/الكتاب االبيض الثالث  -/٠١٨١/الكبرى   
قيام  -/٠١١٨/تقسيم فلسطين  -/٠١١١/مؤتمر لندن  -/٠١١١/مؤتمر بلودان  -/٠١١١/مؤتمر انشاص  -/٠١١٩/مؤتمر بالتيمور )  الدرس الرابع عشر°

/(٠١١٣/الهدنة الثانية  -/٠١١٣/الهدنة االولى  -/٠١١٣/دولة اسرائيل   
 -/٠١١٨/اتفاق اوسلو  -/٠١١٠/مؤتمر مدريد  -/٠١١٣/معركة الكرامة  -/٠١١١/البيان الثالثي  -/٠١١١/هدنة رودس ) الدرس الخامس عشر °

/(٩١١١/االنتفاضة الثانية  -/٠١١١/اتفاقية وادي عربة   
 -/٠١١٠/اغتيال الملك عبد هللا  -/٠١١٣/حرب فلسطين  -/٠١١١/تحويل االردن الى مملكة  -/٠١٩١/اعالن مشروع الثأر ) الدرس السادس عشر °

/(٠١١١/معاهدة وادي عربة  -/٠١١٣/االتحاد الهاشمي   
/(٩٠٠١/تتويج الملك فيصل ملكاً على العراق  -٠١٠١اتفاقية لويد جورج  -٠١٠٣هدنة مودرس -/٠١٠٨/احتالل بريطانيا بغداد ) الدرس السابع عشر °  
 -/٠١١١/حلف بغداد  -/٠١١٠/ثورة رشيد عالي الكيالني  -/٠١٨١/دخول العراق عصبة االمم  -/٠١٩٠/ملكية فيصل للعراق ) الدرس الثامن عشر °

/(٠١١١/حرب الخليج الثانية  -/٠١٣١/حرب الخليج   
-/٠١٠١/معاهدة دارين القطيف  -/٠١٠٨/ضم االحساء  -/٠١١٩/دخول قوات عبد العزيز الرياض )  الدرس التاسع عشر°  

/(٠١١١/مشكلة واحة البريمي  -/٠١٨٩/تشكيل الدولة السعودية االولى  -/٠١٩٠/ضم حائل   
 -/٠١٨١/توحيد عمان  -/٠١٩١/اتفاقية السيب  -/٠٣١٩/االتفاقية المانعة  -/٠٣٩١/معاهدة السالم بين القواسم و بريطانيا ) الدرس الواحد والعشرين °

/(٠١٣٠/الخليجي . التعاونتأسيس مجلس   
 (1990الوحدة بين شطري اليمن –1963تأسيس الجبهة القومية  –1967استقالل اليمن الجنوبي  –1939)احتالل بريطانيا عدن الدرس الثاني والعشرين°

 (1907الوطنيتأسيس الحزب -1112الكبير معركة التل -1112فتنة اإلسكندرية -1111ثورة عرابي -1169)افتتاح قناة السويس الدرس الثالث والعشرين°

معاهدة -1922شباط  21تصريح -1922لجنة ميلنر -1919ثورة سعد زغلول -1914)اعالن الحماية البريطانية على مصر الدرس الرابع والعشرين°
 (1936صيحي بيفن 

-1956العدوان الثالثي -1956تأميم قناة السويس -1954اتفاق الجالء -1953اعالن النظام الجمهوري -1952)ثورة تموز الدرس الخامس والعشرين°
 (1971اتفاقية كامب ديفيد -1951الوحدة السورية المصرية 

-2005اتفاقية نيفشا -1956استقالل السودان -1199اتفاقية الحكم الثنائي -1191حملة كتشنر -1111)الثورة المهدية الدرس السادس والعشرين°
 (2011 انفصال جنوب السودان

-1975 القمر جزر استقالل-1960 االريترية التحرير جبهة تشكيل-1952 واريتيريا أثيوبيا بين مركزي ال االتحاد اقامة)والعشرين الثامن لدرسا°
 (1993 اريتيريا استقالل

 (1171 المقراني ثورة-1170 السبعين حرب-1952 التافنا معاهدة-1136 باي أحمد ثورة)الثالثون الدرس°

 (1962 الجزائر استقالل-1962 ايفيان اتفاقية-1956 الصمام مؤتمر-1954 الكبرى الجزائرية الثورة-1945 قّسنطينة مذبحة)والثالثون الواحد الدس°

 (1901 الفتاة تونس حزب تأسيس-1111 القيروان ثور-1111 باردو معاهدة-1170 السبعين حرب)والثالثون الثاني الدرس°

 تنحية-1963 بنزرت قاعدة عن جالء-1957 الملكي النظام الغاء-1956 تونس استقالل-1933 الحر الدستوري حزب تأسيس)والثالثون الثالث الدرس°
 (2012 المرزوقي المنصف استالم-1917 بورقيبة

 (1915 القرضابية معركة-1913 الجمعة يوم معركة-1912 لوزان اوشي اتفاقية-1911 العثمانية للدولو اإليطالي االنذار)والثالثون الرابع الدرس°

 الجمهوريات اتحاد-1967 ايلول من الفاتح ثورة-1951 ليبيا استقالل-1931 المختار عمر عداما-1917 عكرمة اتفاقية)والثالثون الخامس الدرس°
 (1971 العربية

اعالن  -1911ازمة اغادير -1909ثورة الريف-1901استالم عبد الحفيظ  الحكم  -1906:(مؤتمر الجزيرة الخضراء الدرس السادس والثالثون°
 ( 1912ثورة هبة هللا -1912ثورة فاس  -1912الحماية على المغربي

 -1961وفاة محمد الخامس  -1956استقالل المغرب  -1937تأسيس حزب االستقالل -1930(تأسيس كتلة العمل المغربي: الدرس السابع والثالتون°
 ( 1999استالم محمد السادس  -1999وفاة الحسن الثاني



                  مصطفى بستاني                                                            أبو بكر تنارياعداد: 
     0993455229                                                           0946975005                   
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انضمام موريتانيا إلى جامعة الدول العربية  -1960استقالل موريتانيا  -1912اعالن الحماية الفرنسية على موريتانيا :(الدرس الثامن والثالثون °
 (1971انقالب مصطفى ولد سالك  -1973

 

 

 لفائدةقبل الفحص لمعنا تواصلو 
 

 

 

 **الطلبة أعزائنا**

 .المتواضع العمل هذا يكون أن . نتمنى

 .آمالكم وتحقيق تفوقكم . وسيلة إلى

 تعالى. هللا . وطموحاتكم بإذن

 

 .كل إلى بالشكر نتقدم أن يفوتنا . لن

 

 *العمل هذا في ساهم من*

 

 **اهلل بعون متت**

               

 

 9005533990                            بكر تناريأبو                   

 9055093993                            بستاني مصطفى                            


