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توجه العثمانيين نحو الشرق ؟
محاولة الصفويين مد المذهب الشيعي 

الخطر البرتغالي  على حدود الشرق العربي 

ضم العثمانيين بالد الشام ومصر 
لجوء بعض المعارضين العثمانيين الى المماليك.

تعاطف المماليك مع الصفويين .
ضعف المماليك .
الخطر البرتغالي 

سقوط القسطنطينية؟-
الموقع االستراتيجي -
تحريض الثائرين على الدولة العثمانية-
-

قيام عبد الحميد باإلصالحات وإصدار الدستور ؟
إرضاء الدول األوربية .

اعتبار السلطان العثماني عثمان بن طغرل مؤسس الدولة العثمانية 
 - إذابة الفوارق بين القبائل .

 - وحد بين القبائل 
انتصار العثمانيين على المماليك في مرج دابق 

1 – استخدام العثمانيين األسلحة النارية 
 2- انضمام قادة المماليك للعثمانيين 

أحوال الوطن العربي قبل الفتح العثماني .
- التجزئة 

 - انهيار اقتصاده 
  - وقوع أجزاء منه تحت النفوذ الصفوي

 - تحول طرق التجارة 

ضعف الدولة العثمانية  الداخلي :
 -اختالل نظام االنكشارية . 

 - ضعف السالطين .
- نظام جباية الضرائب

- فساد اإلدارة  

ضعف الدولة العثمانية  الخارجي :
1 - تحالف الدول االوروبية ضد الدولة العثمانية

 2 - تدهور القدرة الحربية للدولة العثمانية
 3 - االمتيازات األجنبية.

 4 - ظهور روسيا 
علل قيام حرب القرم  

أ - اسباب غير مباشرة : أطماع روسيا القيصرية في الوصول الى المياه الدافئة

ب - أسباب مباشرة : التنافس الروسي الفرنسي حول اإلشراف على الكنائس في الدولة العثمانية ، 

بين آثر كل من األحداث التالية على الدولة العثمانية  ؟                                

سياسة التتريك على الدولة العثمانية  ؟ 

اشتداد العداء بين القوميات التركية والقوميات األخرى .

فساد االدرارة .

 - زيادة سلطة الصدر األعظم 
- تمرد بعض الوالة .



ب قارن بين  الفترات التي مرت بها المسألة الشرقية: -
 *الفترة األولى :

-
 فترة قوة الدولة العثمانية : تحالف الدول األوربية إلضعاف الدولة العثمانية وسيطرة على البلقان والبحر األسود ، -

 *الفترة الثانية : 
فترة ضعف الدولة العثمانية : الحروب التي قامت بين الدول األوربية لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية -

الئحة المطالب األوربية للدولة العثمانية -
العمل على تحسين النصارى .

إجراء إصالحات في البوسنة والهرسك 
تعيين الحدود مع الجبل األسود

اكتب ثالثة من دوافع االستعمار األوروبي للوطن العربي. 
 - 1ضعف الدولة العثمانية وتطورات المسألة الشرقية

 - 2خوف اوربا عامة وبريطانيا خاصة من امكانية قيام دولة عربية موحدة وحديثة في الوطن العربي
 - 3تذرع الدول االروبية بحجة الدفاع عن ابناء المذاهب الدينية المختلفة واالماكن المقدسة المسيحية. 

اكتب ثالثة من اسباب الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام ( 1798 - 1801 م( -
 - 1سعي فرنسا لضرب تجارة انجلترا في الشرق بالسيطرة على مصر. 

 - 2عجز فرنسا عن مهاجمة انجلترا في عقر دارها بحكم موقعها الجغرافي وسيادتها في البحار. 
 - 3رغبة فرنسا في السيطرة على مستعمرات جديدة تعويضًا عما فقدته في امريكا والهند أثناء حربها مع انجلترا

-
 -اذكر اثنين من اسباب ثورة القاهرة األولى 1798 م . 

 - 1استهتار الفرنسيين بالتقاليد االسالمية . 
 - 3قيام الجنود الفرنسيين بأعمال السلب والنهب . 

 -اذكر أربع نتائج للحملة الفرنسية على مصر في المجاالت: 
أ - السياسية : 1 - فشل الحملة في تحقيق اهدافها 2 -لفت أنظار انجلترا والدول االوروبية ألهمية موقع مصر
 - 3القضاء على حكم المماليك في مصر . 4 - التمهيد لظهور محمد علي الذي أسس اسرة حاكمة في مصر . 

ب - العلمية : 1 - تشكيل المجمع العلمي المصري للبحوث وتأليف كتاب " وصف مصر " 
 - 2وضع أول مصور دقيق لمصر 3 - دراسة مشروع توصيل البحر المتوسط بالبحر االحمر ( مشروع قناة السويس( 

 - 4دراسة آثار مصر القديمة واكتشاف حجر رشيد مما ساعد في فك رموز اللغة الهيروغليفية. 

معاهدة سان ستيفان  مؤتمر برلين  معاهدة باريس أوجه المقارنة
روســـــــيا  و. العثمانيين . أوربا  و. روسيا . أوربا و  روسيا األطراف 

استقالل الصرب والجبل األسود -
حرية المالحة في المضائق -

غرامة العثمانية الدولة تدفع -
حربية لروسيا

استقالل الصرب والجبل األسود -
استقالل رومانيا -
اإلشراف- تحت البوسنة وضع

النمساوي  .
حصول انجلترا على قبرص-

الدولة استقالل احترام -
العثمانية

الدولة في إصالحات إجراء -
العثمانية 

وجه في المضائق إغالق -
السفن الحربية 

البنود

انسب األعمال إلى أصحابها



األعمال االسم
قاد األتراك إلى آسيا الصغرى  و قتل في حلب                                       سليمان:

أتخذ الهالل شعارا  لقب بالغازي   آرطغرل
أنتصر على التحالف الصليبي قي معركة نيقو بولس لقب بالصاعقة    بايزيد

فتح القسطنطينية – حول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد                   محمد الثاني
قضى على فرقة االنكشارية في الواقعة الخيرية وأقام جيش حديث            محمود الثاني 

اصدر  الدستور – عزلته جمعية االتحاد والترقي   عبد الحميد الثاني              
مؤسس الدولة العثمانية     لقب باد شاه     عثمان:

مؤسس أول فرقة انكشارية   أو رخان    
هزم الصفويين في جالديران -   وهزم المماليك في مرج دابق   -    الريدانية  سليم األول

وقع أول اتفاقية  امتيازات ه\مع فرنسا   وضم العراق  سليمان القانوني
قائد المماليك في مرج دابق و قتل   بها  قانصوه الغوري
قائد المماليك في الريدانية  و قتل   بها  طومان باي

فشل في اإلصالح بسب معارضة االنكشارية        سليم الثالث
أنتصر في مارتيز   قوصوه و فتح البلقان   مراد األول 

فتح طرابلس  سنان باشا
انتصر في معركة أنقرة  تيمور لنك

منح والية أسكي شهر الرطغرل  عالء الدين السلجوقي 
  

الوحدة الثانية

مفهوم االستعمار: السيطرة التي تفرضها دولة قوية على اخرى ضعيفة بهدف استغالل ثرواتها 

أشكال االستعمار : 

االستيطان : تشجيع الدول االستعمارية على الهجرة الى البالد المحتلة وقتل ومصادرة اراضي السكان االصليين 

االحتالل العسكري : اخضاع الدول االستعمارية الشعوب الضعيفة باستخدام القوة العسكرية 

التمييز العنصري : حرمان السكان االصليين من جميع حقوقهم باعتبارهم ادنى مرتبة من المستعمرين 

القروض المالية : منح الدول االستعمارية القروض بفوائد كبيرة لبعض الدول بحيث تعجز عن السداد فتقوم 
باحتاللها

االمتيازات االجنبية: تمارس الدول االستعمارية ضغوطا على الدول الضعيفة للحصول على امتيازات لكي تسيطر 
عليها

الغزو الثقافي : فرض لغة المستعمر بدال من لغة وثقافة السكان االصليين 

الحماية : احتالل بلد معين واجبار حكامه على توقيع معاهدات حماية توضع بموجبها الشؤون الداخلية والخارجية 
والمالية تحت سيطرة المستعمر

االنتداب : نظام ابتدعته الدول المنتصرة في الحرب العالمية االولى لتقسيم ممتلكات الدول المهزومة بحجة 
النهوض بشعوبها في كافة المجاالت 

الوصاية : نظام اقرته االمم المتحدة الدارة الشعوب التي كانت تقع تحت االنتداب بحجة ان هذه الشعوب لم تصل 
الى مستواها الدارة شؤونها بنفسها 



ما دوافع االستعمار االوربي للوطن العربي ؟؟؟؟؟؟-1
 -1ضعف الدولة العثمانية وتنافس االوربيين القتسام ممتلكاتها 

 -2خوف اوربا عامة وبريطانيا خاصة من قيام دولة عربية موحدة 
 -3التذرع بافتراءات استعمارية 
 -4الطمع بثروات الوطن العربي

ما النتائج التي ترتبت على معركة ابو قير البحرية عام 1798 ؟؟؟؟
 -1قطع االتصال بين الحملة في مصر وفرنسا 

 -2فرض حصار انجليزي على الشواطئ المصرية 
 -3حرمان الجيش الفرنسي من ااالمدادات 

 -4تعطيل مشروع الحملة الفرنسية للهند 
 -5تقوية عزيمة المصريين لمقاومة المحتلين 
 -6تفوق بريطانيا البحري في البحر المتوسط 

علل : قيام ثورة القاهرة االولى عام 1798 ؟؟؟؟؟؟؟-1
 -1تحريض الزعماء المصريين الشعب على المقاومة 

 -2قيام الجنود الفرنسيين بأعمال السلب والنهب 
 -3ارهاق المواطنين بالضرائب ومصادرة االموال 
 -4استهتار الفرنسيين للقيم والمبادئ ااالسالمية 

 -5سوء االحوال االقتصادية وركود التجارة 

علل : قيام الحملة الفرنسية على بالد الشام عام 1799؟؟؟؟-1
 -1القضاء على الحملة العثمانية البرية 

 -2ايجاد طريقة التصال بفرنسا
 -3محاولة تحقيق اهداف الحملة في بالد الشام بعد فشل تحقيقها في مصر 

 -4محاولة تخفيف الحصار االنجليزي للشواطئ المصرية 
 -5حرمان االسطول االنجليزي من التموين من موانئ بالد الشام 

علل : فشل نابليون في االستيالء على عكا ؟؟؟؟-1
 -1بسالة المدافعين عنها بزعامة احمد باشا الجزار 

 -2متانة اسوارها ومناعة حصونها
 -3مساندة االسطول االنجليزي لها في الحرب 

 -4انتشار مرض الطاعون بين جنود الحملة الفرنسية 
ماالبنود التي نصت عليها معاهدة العريش عام 1800بين العثمانيون والفرنسيون وما ظروف توقيعها ؟؟؟؟

وقعها كليبر قائد الحملة في مصر بعد رحيل نابليون مع العثمانيون ونصت على ::: 

 -1انسحاب الفرنسيين من مصر بسالحهم وعتادهم على نفقة الدولة العثمانية 
 -2عودة مصر والية عثمانية 

فشلت المعاهدة بسبب معارضة بريطانيا واصرارها على خروج الفرنسيون كأسرى حرب

محمد كريم :حاكم االسكندرية الذي قاوم الحملة الفرنسية.
كليبر :جنرال فرنسي قاد الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون.

سليمان الحلبي :طالب أزهري قام بقتل كليبر.
.[/b]مينو : جنرال فرنسي قاد الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر

اليقظة العربية في القرنين 19 و 20
اليقظة : تنبة العرب الي ماضيهم المجيد .



س : اذكر العاوامل التي ساعدت علي ظهور اليقظة العربية الحديثة ؟ ( ماهي عوامل قيام اليقظة ) ؟
- الحملة الفرنسية علي مصر و الشام 

- اصالحات محمد علي
- سياسة التتريك في الدولة العثمانية 

- االرساليات التبشيرية و المدارس االجنبية
س : اذكر عوامل ( مظاهر ) اليقظة العربية ؟

- اتساع الحركة التعليمية 
- احياء التراث العربي االسالمي في اللغة و الدين و التاريخ و االدب

- تاسيس جمعيات ثقافية و ادبية عديدة
- ظهور المطابع و الصحف .

س : عدد انواع الجمعيات  ( ماهي انواع الجمعيات ) 
-  جمعيات سريه و علنية .

جمعيات ادبية سياسية تطالب بالالمركزية في الحكم في نطاق الدولة العثامنية:⦁
- جمعية االخاء العربي العثماني: (  تأسست في استانبول عام  1908 )

اهدافها :-
تحسين اوضاع الواليات العربية .1-
 نشر التعليم باللغة العربية.2-
توثيق عري االخاء العربي العثماني .3-

جمعية بيروت االصالحية : ( 1912 )⦁
- منح الواليات العربية حكما ذاتيا .

جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الواليات العربية .-
جمعيات سياسية وعسكرية تطالب باالستقالل عن الدولة العثمانية :⦁

جمعية العربية الفتاة :-
تاسست سرا في باريس عام 1911 , تبني فكرتها االمير فيصل بن حسين بعد انتقال مركزها الي دمشق عام 1914 .

جمعية العهد : تأسست عام 1913 بصورة سرية علي يد الضابط ( عزيز علي المصري ) , عضويتها تقتصر -
علي الضباط العرب في الجيش العثماني .

رواد التراث العربي :⦁
- في لبنان : ناصيف اليازحي , بطرس البستاني ( تاليف الكتب المدرسية باللغة العربية ) .

- في العراق : محمود شكري االلوسي ( بلوغ االرب في معرفة احوال العرب ) .
( الشوير – لبنان 1732 ) اول مطبعة ⦁

( في مصر انشأت اول مطبعة في زمن نابليون سنة 1798 , ثم مطبعة بوالق بالقاهرة سنة 1822 

الوحدة الثالثة

- األحالف و تكتالت التي ظهرت في أوروبا قبل الحرب العالمية األولى و أسماء الدول 
المنضمة إليها .

 - عصبة األباطرة الثالث ( ألمانيا - النمسا - روسيا  )  أسسها بسمارك بهد عزل فرنسا 
 - التحالف الثالثي      ( ألمانيا - النمسا - ايطاليا  ) ضد فرنسا

 - الوفاق الثالثي            ( فرنسا - انجلترا - روسيا ) ضد ألمانيا 
أهداف عصبة األباطرة ؟

 المحا فضة على األوضاع القائمة – محاربة التطرف – مساعدة كلمنهم األخر 
تسوية 1907م : تقسم بالد فارس إلى  ؟

 شمال لروسيا  - جنوب لبريطانيا – وسط تتقاسم الدولتان المصالح فيها 



علل كل مما يلي 
 قيام الحرب العالمية األولى 

 األسباب غير المباشرة 
 - التنافس االستعماري بين الدول األوربية -       -.نمو الروح القومية بين الشعوب األوروبية.

 - األزمات الدولية التي ظهرت في مطلع القرن العشرين ،
أ -   هزيمة روسيا أمام اليابان جعل روسيا تتجه نحو البلقان ـ

ب -  وأزمة مراكش حيث احتلت ألمانيا ميناء أغادير فردت عليها فرنسا باالستعداد للحرب.  
 السبب المباشر : قيام طالب من الصرب بقتل ولي عهد النمسا وزوجته . 

اختيار بريطانية الشريف حسين قائد للثورة العربية الكبرى .
أهمية الحجاز  -  عالقة الشريف حسين مع االتحاديين  -  إشرافه على األماكن المقدسة – رغبة 

الشريف حسين باالستقالل  
عوامل قيام الثورة في العراق  ؟

المطالبة باستقالل العراق . -   الوعي القومي   -  . تنكر الحلفاء لوعودهم -   سياسة بريطانيا .
ضم فرنسا لواء اسكندرونة لتركيا :

 زعزعة الحكم الوطني – دخول تركيا الحرب لجانب فرنسا
إقامة إمارة شرقي األردن ؟

 لتكون منطقة فاصلة - للتعويض عن عهودها  - لقطع المطالبة بأرض الشام
ما األسباب التي جعلت بريطانيا تطمع في احتالل العراق .

السيطرة على الطريق  -  التجاري .منع وصول األلمان إلى العراق. - نهب ثرواته
أذكر نتائج كل مما يلي 

 اذكر نتائج الحرب العالمية األولى ؟
 - انهيار أربع إمبراطوريات هي العثمانية ، والنمساوية المجرية ، واأللمانية ، والروسية . 

 - قيام دول جديدة في اوربا على أساس قومي . ظهور األنظمة الديكتاتورية كالشيوعية ، والنازية ، 
والفاشية

 - قيام عصبة األمم .   - تزعزع ثقة الشعوب بحكامها .  - تكبد العالم خسائر مادية وبشرية فادحة 
سياسة بريطانيا

.
-.

المعاهدات في الحرب العالمية األولى
1 - سان جرمان ( الحلفاء  والنمسا )
2 - نوبي        ( الحلفاء  وبلغاريا )
3 - تريانو       ( الحلفاء  والمجر )

نتائج معركة ميسلون :
 استشهاد يوسف العظمة – دخول فرنسا دمشق – هزيمة القوات العربية 

 ما المطالب التي حددها الزعماء العرب للشريف حسين شرطًا لمؤازرة بريطانيا على تركيا ؟

الدولة النمسا 
العثمانية 

ألمانيا  بريطاني
ا 

الحلفا
ء 

فرنسا 

الوسط 

روسيا 



 - اعتراف بريطانيا باستقالل البالد العربية من جبال طوروس شماالً حتى المحيط الهندي جنوبًا 
باستثناء عدن . 

إلغاء نظام االمتيازات األجنبية في البالد العربية. -  منح بريطانيا األفضلية في المعامالت -
االقتصادية في البالد العربية. 

 - عقد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة . 
 - اكتب األدلة التاريخية التي تفند وعد بلفور وتثبت بطالنه ؟ 

 - تم بين فريقين أوروبيين غريبين عن فلسطين ، 
 -جاء التصريح مناقضًا للتعهدات بريطانيا ( مراسالت حسين مكماهون ). -

 - تجاهل الشعب الفلسطيني صاحب األرض ..
 -اليهود ال ينتمون إلى قومية واحدة وال تربطهم بفلسطين سوى الصلة الدينية الروحية. 

قرارات المؤتمر السوري العام 1920م: -
 إعالن استقالل سوريا ، وتنصيب فيصل بن الحسين ملكا عليها.    -  رفض االنتداب 

  - المطالبة باستقالل العراق – . رفض اتفاقية سيكس – بيكون وتصريح بلفور. 
 قرارات مؤتمر سان ريمو 1920 م . -

 - وضع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي -      . استقالل الحجاز تحت حكم الشريف حسين
 - وضع فلسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني. 

 - التزام بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين بتنفيذ ما جاء في تصريح بلفور. 
 - االعتراف بالحماية االنجليزية على مصر -     . استقالل اليمن تحت حكم اإلمام يحيى

 ما الشروط التي حددتها فرنسا في" انذار غورو " 1920م: 
 -قبول االنتداب الفرنسي على سوريا . 

 - إلغاء التجنيد اإلجباري وحل الجيش السوري وتسليم زعماء المقاومة . 
 - تسليم خط سكة حديد رياق - حلب إلى فرنسا

  وضح أربعة من السياسات االستعمارية الفرنسية في سوريا 
 - تسخير االقتصاد السوري لخدمة االقتصاد الفرنسي .استخدام القمع واإلرهاب والنفي والسجن.

 - تفتيت وتمزيق وحدة األراضي السورية   -   نشر اللغة والثقافة الفرنسية
- وضح أربعة من السياسة االستعمارية الفرنسية في الجزائر .

 - دمج الجزائر بفرنسا .       - إتباع سياسة االستيطان.
 - نشر اللغة والثقافة الفرنسية   . - الثروات الطبيعية واالقتصادية .

  ج - ما السياسة االستعمارية الفرنسية في تونس . 
 تعيين مقيم فرنسي عام يباشر سلطاته ويتولى تتويج الباي  -    –فرض اإلحكام العرفية  .

 -  إنشاء نظام جمركي يجعل من تونس سوقًا للمنتجات الفرنسية وحدها     .االستيالء على العديد 
من األراضي.

 - د - وضح السياسة االستعمارية البريطانية في العراق: 
 - استثمار موارده وخيراته وفرض الضرائب على السكان . - نفي الكثير من الوطنيين الى الهند 

وسيالن ومصر
 - تسخير األهالي للعمل في المعسكرات . - تسليم الوظائف اإلدارية للبريطانيي

 - تحويل البالد الى مزرعة قطن لصالح بريطانيا  .



قارن بين المعاهدة السورية  الفرنسة 1936م والمعاهدة البريطانية العراقية 
معاهدا لتحالف والصداقة 1936م المعاهدة سورية- فرنسة 1936م اسم 

المعاهدة 
بريطانيا    * العراق  فرنسا    *  سوريا  األطراف

استقالل العراق   -  تريب الجيش العراقي  
تتشاوران في الشؤون الخارجية 

تتساعدان في الحرب – مدة  25 سنة
 

استقالل سوريا  -  تريب الجيش السوري -  مدة  25 
سنة

تتشاوران في الشؤون الخارجية- تتساعد الدولتان  في 
الحرب

البنود

قارن بين 
األردنية البريطانية  فرساي  سيفر

األردن بريطانية ألمانيا  و   الحلفاء تركيا * الحلفاء
األشراف على اإلدارة في األردن 

تقييد سلطات األمير عبدا � 
وضع قواعد لبريطانيا في األردن

تدويل األنهار  - إلغاء التجنيد اإلجباري
فرض غرامة مالية على ألمانيا

إعادة االلزاس لفرنسا   

تفكيك الدولة العثمانية 
اقتطاع أراضي لليونان 
استقالل البالد العربية 

أكتب الحدث التاريخي 
من البنود أو األسباب أو النتائج العام األطراف الحدث التاريخي

من أشهر المعارك في الحرب العامة األولى  1914م  فرنسا   و ألمانيا  معركة المارن 
هزيمة القوات البريطانية أمام القوات األلمانية  1914م بريطانيا   و ألمانيا معركة الكوت 

منح الساحل السوري لفرنسا   لون بالون األزرق 1916م فرنسا    و     بريطانيا سان ريمو 
فرض غرامة مالية على ألمانيا و  إعادة االلزاس لفرنسا    1919م لحلفاء  و       ألمانيا فرساي 

تفكيك الدولة العثمانية و استقالل البالد العربية 1920م  الحلفاء   و    تركية  سيفر 
استقالل سوريا والعراق تحت حكم فيصل   1920م السوري الشعب

والعراقي
التحالف 

والصداقة 
استشهاد يوسف العظمة ودخول الفرنسيين دمشق   1920 الجيش العربي و فرنسا  معركة ميسلون

 
أنسب اإلعمال إلى أصحابها 

األعمال االسم
قائد الثورة العربية الكبرى  الشريف حسين 

مندوب بريطاني راسل الشريف حسين  مكماهون 
مللك على سوريا – ثم العراق صاحب    (  مبدأ خذ وطالب ) فيصل بن الحسين 

قائد الثورة في جبال العلويين  سوريا  صالح العلى 
قائد الثورة في حلب -    سوريا إبراهيم هنانو 

قائد الثورة السور يا الكبرى  سلطان باشا األطرش 
أول رئيس للبنان  شارل دباس 

قائد القوات الفرنسية أحتل سوريا  غورو 
وقع معاهدة 1936م مع فرنسا ا هاشم االتاسي 

ثورة قامت في روسيا  1917م  –   أدت إلى انسحاب روسيا من الحرب  البلشفية 
لجنة أمريكيا أتت للبلد العربية اآلسيوية  وانتهت بتوصيات لصالح العرب  كنج كراين 

أسس ‘مارة شرق األردن  عبدا � بن الحسين 



الوحدة الخامسة
أوال : الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945 م)

*مالحظة : بدأت الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945 م)  واستمرت لمدة  6 سنوات 
            دول المحور                          دول الحلفاء 

               ألمانيا                       بريطانيا               فاسنر
   

    اليابان              إيطاليا           الواليات                 االتحا د
                                             المتحدة                  السوفيتي 

أسباب غير مباشرة:1-
الشروط القاسية التي فرضتها الدول المنتصرة على الدول المغلوبة ⦁
قيام األنظمة الديكتاتورية فيه كل  من  ألمانيا – إيطاليا – اليابان ⦁
ظهور األزمة االقتصادية  العالمية ⦁
فشل عصبة األمم  في تحقيق  هدفها و صيانة السالم العالمي ⦁

أسباب مباشرة : 2-
إعادة تسليح الجيش األلماني  وإلغاء معاهدة فرساي ⦁
ضم النمسا إلى ألمانيا ( علل؟) إلدعائها بأنها ألمانية ⦁
ضم إقليم السوديت  (علل؟) بحجة  سكانه ألمانيا ⦁
االستيالء على تشكوسلوفاكيا ⦁
االستيالء على ممر دانزنغ البولندي ⦁
مساندة الجنرال فرانكو  في اسبانيا ⦁

مالحظة : أقامت ألمانيا حكومة فرنسية ( حكومة فيشي ) 
علل  : دول المحور أخذت تفقد نشوة االنتصار ؟ 1- بسبب تزايد قوة الحلفاء و صمود القوات الروسية و ⦁

تحولها الهجوم 
*مالحظة : القوات الروسية أنزلت بالقوات الفرنسية بهزيمة كبرى  

تمت هزيمة معركة العلمين على يد القوات البريطانية بقيادة مونتغمري في أكتوبر عام 1942 م  
*مالحظة :  اضطرت اليابان إلى االستسالم(علل ) بعد أن ألقى األمريكيون قنبلتين ذريتين على هيروشيما و 

ناغازاكي  أغسطس 1945 م 
*نتائج الحرب العالمية الثانية : 

اقتسام دول الحلفاء ألمانيا وتقسيمها لدولتين: ألمانيا الشرقية( تحت النفوذ السوفيتي)  ، ألمانيا الغربية( 1.
تحت النفوذ األمريكي و البريطاني والفرنسي) 

تقسيم مدينة برلين إلى شطرين :برلين الشرقية ( تحت االحتالل السوفيتي ) ،برلين الغربية( تحت 2.
االحتالل األمريكي و البريطاني و الفرنسي  )

إنشاء هيئة األمم المتحدة عام 1945 م  ( بهدف ) 1- صون السالم العالمي /2- منع النزاع المسلح/ تأمين 3.
حقوق الشعوب / 3- احترام سيادة الدول 

انهيار األنظمة الدكتاتورية في دول المحور 4.

تنازل  إيطاليا عن مستعمراتها في ( ليبيا ، ارتيرية ، الصومال ، الحبشة ) 5.

قيام األنظمة الشيوعية في دول أوروبا الشرقية 6.

ثانيا : مالمح العالم المعاصر 
*ما أبرز مالمح العالم المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عام 1985 م؟ 

ظهور اإلتحاد السوفيتي و الواليات المتحدة كقوتين عظميين ( نتيجة ) ظهور  كتلتين : الكتلة الشرقية  1-
( االشتراكية )بزعامة االتحاد السوفيتي ، و الكتلة الغربية (الرأسمالية ) بزعامة الواليات المتحدة 

تراجع أوروبا إلى المكان الثاني بين القارات (علل ) بسبب الخراب و فقدانها مستعمراتها 2-
ظهور دول العالم الثالث (النامية ) وتطلعها إلى الحرية و االستقالل 3-
انتعاش الحركات القومية في آسيا و أفريقيا وطالبتها بحق إنهاء االستعمار4-
إحراز اليابان تقدما علميا و تكنولوجيا 5-



ظهور الصين كدولة كبرى ( وأن تكون تابعة ألي من الكتلتين ( الشرقية أو الغربية ) 6-
ازدياد عدد سكان العالم زيادة كبيرة 7-
تحقيق التقدم علمي مذهل في المجاالت كافة مثل ( هبوط اإلنسان على سطح القمر – الكمبيوتر – 8-

إطالق األقمار الصناعية – التطور في مجال ايحاث الذرة و الفضاء ) 
ازدياد التفاوت في الغنى و الفقر ما بين الدول الصناعية المتقدمة ، وبين الدول النامية 9-

*ما أبرز مالمح العالم المعاصر منذ عام 1985 م برصد التحوالت ؟
تفكك االتحاد السوفيتي و انهياره1-
توحيد شطري ألمانيا 2-
انهيار األنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية 3-
سعي دول أوروبا الغربية الستكمال وحدتها 4-
بروز اليابان كقوة اقتصادية عالمية  5-
تفاقم مأساة العالم الثالث بين الدول المتقدمة و بين الدول النامية 6-
انتشار مظاهر الثورة الصناعية الثالثة في العالم 7-
ظهور مشكالت بيئية تفرض نفسها على العالقات الدولية مثل (االستغالل المفرط لألراضي ، تآكل التربة ، 8-

التصحر ، استئصال الغابات ، تآكل طبقة األوزون ، تلوث مياه البحار و المحيطات ، انقراض بعض 
السالالت البحرية )

انفراد الواليات المتحدة األمريكية بتوجيه السياسة العالمية (علل ) بسبب انهيار مبدأ توازن القوى بينها 9-
و بين االتحاد السوفيتي 

من هو الرئيس السوفيتي ؟ ميخائيل جوربا تشوف  ) الذي قام بتطبيق سياسته اإلصالحية البروستريكا -
: (( إعادة البناء )) 

ما بنود  وثيقة بريست 1991 م ؟ أن االتحاد السوفيتي لم يعد قائما في إطار القانون الدولي و الواقع -
الجيوسياسي ( الجغرافيا السياسية ) 

ما بنود اجتماع  ( ألما آتا ) ؟ 1- توقيع إلعالن إلغاء منصب الرئيس السوفيتي /2- اإلعالن عن قيام -
رابطة ( كومنولث الدول المستقلة )

دول اجتماع ( ألما آتا) : روسيا االتحادية ، أوكرانيا ، روسيا البيضاء ، كازاخستان ، أرمينيا ، قيرغزستان ، -
أ,زبكستان ، تركمانيا ، أذبيحان ، طاجكستان، مولدافيا 

اتفاقية ماستر يخت : 1991 م -
األسباب أو الهدف :استكمال بناء وحدتها 

النتيجة : باتت السوق األوروبية المشتركة تعرف بدول ( المجموعة األوربية ) 
*ما عوامل اتساع الهوة بين الدول المتقدمة و الدول النامية ؟ 

تراكم الديون في  دول العالم الثالث1-
عدم توافر قناعة حقيقية لدى دول الشمال بخطورة األوضاع االقتصادية المتدنية لدول الجنوب 2-
انصراف دول الشمال إلى تركيز على الشؤون األوروبية 3-

*ما هي مظاهر الثورة الصناعية الثالثة أذكري أمثلة عليها ؟ 
التقدم التكنولوجي في مجال االتصال 1-
الفضاء 2-
المعلومات 3-
الهندسة الوراثية 4-
الحاسوب 5-

مع التحيات
ولد حاجوني

wldhajooni@hotmail.com




