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 الكشوف الجغرافية

 وضح العوامل المساعدة على نجاح الكشوف الجغرافية. – 1
 : للحصول على المواد االستهالكية وخاصة التوابل ، وللتخلص من وساطة العرب التجارية.البحث عن طريق إلى الهندأ . 

 : من أجل الحصول على المعادن الثمينة.رغبة الملوك في دعم مواردهمب. 
       صمموا سفن ذات جودة عالية )مثل الكرفاال( ، واستعملوا أدوات مالحة مطورة مثل البوصلة واالسطرالب... :ت المالحةتطور تقنياج. 

 

 من أشهر الملوك األوروبيين الذين شجعوا االكتشافات الجغرافية من أجل الحصول على المعادن الثمينة ... – 2
 ( إسبانيا فرديناند الثاني و زوجته إيزابيال األمير البرتغالي هنري المالح ، ملك)      

 

 لماذا دعمت الكنيسة مشاريع الملوك؟  - 3
 رغبة منها في نشر الديانة المسيحية.       

 

 ... منفي حركة الكشوف الجغرافية استفاد األوروبيون  – 4
  ( نظريات اليونان والعرب عن كروية األرض)      

 

 ق الجدول اآلتي:عدد الرحالت البحرية و ف – 5
 اإلنجاز الوجهة الرحالة البلد

اكتشف طريق راس الرجاء الصالح )جنوب أفريقيا( ، واتصال  - أفريقيا برتيلمي دياز البرتغال
 المحيط األطلسي بالمحيط الهندي.

 م والعودة إلى لشبونة1441بلغ ميناء كلكوتا سنة  - الهند فاسكو دي غاما البرتغال

 إسبانيا
ر  كريستوف
 الغرب كولمبس

 )وكان يعتقد أنه وصل الهند( م1442 اكتشف القارة األمريكية -

 م أنها قارة جديدة(1051عرف أمريكو فسبوتشي )

عبر المحيط األطلسي إلى المحيط الهادي ، وبلغ الفلبين ،  - الغرب ماجالن إسبانيا
 وعاد أصحابه إلى إسبانيا عبر المحيط الهندي.

 
 وف الجغرافية على أوروبا؟ما نتائج الكش – 6

 مركز التجارة من البحر المتوسط إلى المحيط األطلسي.أ. انتقال 
 ب. تكوين اإلمبراطوريات االستعمارية )البرتغالية و اإلسبانية(.

 .  ج. إثبات كروية األرض )رحلة ماجالن(
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 النهضة األوروبية و االكتشافات الجغرافية الكبرى

 م(10...        )في القرن الـ  وربيةالنهضة األبدأت  -  1 
 

 ؟النهضة في أوربا العوامل المساعدة على ما  – 2
 نشاط حركة الترجمة ج .        اختراع الطباعة   . ب         ازدهار المدن اإليطاليةأ . 

 

 نتج ازدهار المدن اإليطالية عن حركة التجارة في ...          ) البحر المتوسط ( – 3
 مدن ...     ) جنوة ، البندقية ، فلورنسا ...(ن المدن اإليطالية التي برزت م – 4

 

 ؟ ما دور اختراع الطباعة في إحداث النهضة – 5
في انتشار الكتب المطبوعة في المجتمعات األوربيـة ، بعـد أن  م 1441في سنة للطباعة   غوتنمبرغأسهم اختراع األلماني      

 را على مكتبات كبار رجال الدين و اإلقطاعيين.كانت المخطوطات النادرة حك
 

 وضح دور نشاط الترجمة في النهضة األوروبية. – 6
 أ . مهدت لدخول التأثيرات العربية اإلسالمية إلى أوروبا.   
 ب . يسرت إعادة إحياء التراث اليوناني والروماني ما قبل المسيحية. 
 

 اليا (إيطانطلقت النهضة الفنية من ...     )  – 1
 

 ، وأهم أعمالهم.في عصر النهضةالذين برعوا في أوروبا  واألدباء الفنانين عدد – 8
 أهم األعمال الفنية / األدبية الجنسية  الفنان

 تصميم القصور والكنائس وتزيينها إيطاليا مايكل أنجلو 
 تصميم القصور والكنائس وتزيينها إيطاليا ليوناردو دافنشي

 تابة األعمال المسرحيةك إنجلترا شكسبير
 كتاب " يوتوبيا" إنجلترا توماس مور
 كتاب "األمير" إيطاليا مكيافال

 
 ما مظاهر النهضة في المجال العلمي؟ – 9
 أن األرض ضمن المجموعة الشمسية. كوبرنيكوسأكد البولوني  -

 .وضع المخترعون تقنيات وأجهزة في الطب والمالحة و الزراعة والفيزياء والبناء -
 

 ما مظاهر النهضة في المجال الديني؟ – 11
 تزعم مارتن لوثر حركة اإلصالح الديني في ألمانيا نشأ عنها المذهب البروتستانتي )الرافض لسلطة كنيسة روما(. -

 في فرنسا انتشر المذهب البروتستانتي عن طريق جون كلفن. -

 ة األنغليكانية.في إنجلترا انفصل الملك هنري الثامن عن كنسة روما فنشأت الكنيس -
 

) شملت النهضة األوروبية جميع مظاهر الحياة ونشاطات المجتمع ، واتجهت لبناء قيم جديدة من أجل إنسان عاقل و مهذب 
 وشريف قادر على فعل الخير ومتطلع للمعرفة(
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 الثورة الفرنسية
 
 (. ) لويس الرابع عشر -----عبارة " الدولة هي أنا " قالها  – 1
 ب الثورة الفرنسية؟ما أسبا –3
 على يد فولتير و مونتسكيو و روسو . م(11)ق   حركة التنوير: عمت  حركة التنوير .أ

تضــرر الصــناعة مــن المنافســة اإلنجليزيــة ، تــوالي مواســم  ت معيشــية خانقــة بســبب: حيــق قامــت أزمــااألوضاااع االصتصااادية  .ب
 . ، والحروب الخارجيةفالحية رديئة 

جتمع الفرنسي إلى ثالث طبقات هي النبالء و األكليروس ) كبار رجال الدين ( وعامة الشـعب : انقسم المنظام الطبقات  .ت
 المحرومة من أبسط حقوق المواطنة.

 
 أذكر الحدث األهم الذي أدى إلى صيام الثورة الفرنسية ، ثم األحداث التي تبعته. – 4

عامــة الشــعب المتعلــق بحــق التصــويت الفــردي ىى فخرجــوا إلــى  م طلــب منــدوبو 1114رفــض الملــك لــويس الســادس عشــر وأنصــار  عــام      
 حيق أسسوا مجلسا عرف بـ " الجمعية الوطنية "  صصر فرسايإحدى قاعات 

 
 ما أهم نتائج الثورة الفرنسية؟ – 5
 .جمهوريقيام نظام  .أ

 .الحرية والمساواة واإلخاءاإلعالن عن وثيقة حقوق اإلنسان المرتكزة على  .ب
 .المساواة بين المواطنين أمام القانونو  فصل السلطاتمبدأ  إعالن دستور يقر .ت

 ظات والبلديات.في المجال اإلداري نشأت المحاف .ث

 في المجال االقتصادي توحدت اإلجراءات وأقرت حرية العمل واالستثمار. .ج

 توحدت الضرائب وتحويل ملكية أراضي الكنيسة للدولة. .ح

 
تراجــع النمــو االقتصــادي وتراجــع مكانــة فرنســا  ممااا أدى إلااىدمويــة بــين الثــوار  غيــر أن هــذا النظــام جــر فرنســا إلــى صــراعات     

 بين الدول األوروبية.
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 حركة االستعمار األوربي

 
 .  االكتشافات الجغرافية الكبرى ----------تزامنت بدايات حركة االستعمار األوربي مع  -  1  
 .(الثورة الصناعية)  م   19في القرن   ----------و بلغت هذ  الحركة ذروتها مع قيام  – 2

 

 (إسبانيا والبرتغالم هما...          )16الدولتان اللتان صادتا حركة االستعمار أواخر القرن  – 3
 ...        )فرنسا وبريطانيا(م تراجع نفوذ البرتغال وإسبانيا وهولندا لصالح 18وفي بداية القرن  – 4
  (. ) باريس ----- وأسفرت عن معاهدة(،  بريطانيا و فرنسا)  -----م ( بين  1113 – 1101) وقعت حرب السبع سنوات  – 0

 النتائج األطراف المعاهدة

 تنازلت فرنسا بموجبها لبريطانيا عن معظم مستعمراتها في أمريكا وأفريقيا والهند. فرنسا ، بريطانيا م 1663باريس 

 

 ما هي التجارة المثلثة ؟ – 6
 تقوم على شراء الرقيق من أفريقيا ونقلهم للعمل في مزارع أمريكا ومناجمها ثم نقل المواد الغذائية والمعادن الثمينة إلى أوروبا. تجارة   
 
 ما األسباب والعوامل المساعدة لالستعمار ؟ – 6
 م.11الثورة الصناعية: بدأت في بريطانيا أواخر القرن  .أ

 ل.البحق عن مجاالت الستثمار رؤوس األموا .ب
 العامل السياسي واالستراتيجي باعتبار االستعمار من وسائل القوة الوطنية. .ت
 العامل الديمغرافي واالجتماعي: لتوطين الفائض السكاني ، وحال لمشاكل البطالة.   .ث

 

 كيف تم اصتسام العالم ؟ – 6
 

 المناطق المستعمرة االمبراطورية الرصم

 وكندا واستراليا ونيوزيلندا ...ومصر  الهند وأفريقيا الشرقية بريطانيا 1

 أفريقيا الشمالية والغربية واالستوائية والهند الصينية فرنسا  2

 جنوب شرق أفريقيا ألمانيا 3

 ليبيا وإيريتريا وشمال الصومال  إيطاليا 4

 إندونيسيا هولندا 0

 الكونغو بلجيكا 1

 أنغوال البرتغال 1

 توسعت في آسيا روسيا 1

 نشوريا في شمال الصينم اليابان 4
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 محمد علي وبناء الدولة الحديثة في مصر

 

 الحملة
 الفرنسية

(1698 
– 

 م(1811

 أهم األحداث  األسباب

لقطــــــــــــــــع الطريــــــــــــــــق بــــــــــــــــين بريطانيــــــــــــــــا  - 1
 ومستعمراتها في الشرق األقصى.

ــــــابليون  – 2 عــــــن فرنســــــا  بونااااااابرتإبعــــــاد ن
 لخطورته على حكومة المديرين فيها.

 .احتلوا القاهرةو  معركة األهرامفي  مماليكالفرنسيون الهزم  - 1
مينااء فـي  الفرنسيفي تدمير األسطول  اإلنجليزينجح األسطول  – 2

 أبوصير.
 فشلت الحملة في احتالل الشام فعاد بونابرت إلى فرنسا. – 3
اغتيــــال كليبــــر وانســــحاب الحملــــة بعــــد هجــــوم القــــوات البريطانيــــة  – 4

 م. 1151العثمانية 
 
 ي إلى منصب والي مصر ؟كيف وصل محمد عل  - 1

األصــل ( ضــابطا فــي الجــين العثمــاني الــذي حــرر مصــر مــن الفرنســيين انتــزع مــن الســلطان  األلبااانيكــان محمــد علــي )          
 م بفضل كفاءته ودهائه.1150العثماني فرمانا بتعيينه واليا على مصر سنة 

 

ملة الفرنسية من خبراء و علماء الح) ----------اعتمد محمد علي في إصالحاته على من خلفتهم  – 2
 .  فرنسيين(

                                                                                                                                                                                         

 النتائج أهم اإلصالحات  المجال

 إصالح الجيش

 إنشاء مدرستين حديثتين في اإلسكندرية  - 1
 .       SEVE و أسوان بمساعدة الضابط الفرنسي سيف    
 إرسال بعثات عسكرية للتخصص في فرنسا. – 2
 بناء أسطول مصري قوي. – 3

تمكـــن بفضـــل هـــذا الجـــين مـــن إخضـــاع 
 جميع مناطق مصر العليا .

 إصالح االصتصاد
 رع وإقامة السدود و القناطر.حفر قنوات الري والت - 1
 بناء أسطول تجاري قوي. – 2
 إقامة شبكة مواصالت برية حديثة في مصر.  – 3

ــــــــة ،  اتســــــــعت مســــــــاحة األراضــــــــي الزراعي
 وازدهرت التجارة المصرية.

اإلصالح 
 اإلداري

 ألغى نظام اإلقطاع المملوكي. - 1
 صادر األوقاف الدينية. – 2

أصــــــــبحت األراضــــــــي التــــــــي عمــــــــل فيهــــــــا 
 باألجر ملكا له ولحاشيته . الفالحون

 النهضة الفكرية
 أسس مدارس للطب و الصيدلة و الهندسة. - 1
 أرسل بعثات علمية إلى أوربا. – 2
 استقبل الالجئين العرب من المفكرين واألحرار.  – 3

شــهدت مصــر نهضــة علميــة ، وأصــبحت 
 ملجأ للمفكرين و األحرار العرب.
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 محمد علي ومحاوالت التوسع في الشرق
 
 (محمد بن عبدالوهابعلى يد ...                                    ) نجد ظهرت الدعوة اإلصالحية في – 1
 ؟لدولة العثمانية بواليها على مصرلماذا استنجدت ا – 2

م حتى بسبب ضعفها استنجدت بمحمد علي ليتصدى للتوسع السعودي حيق توسع السعوديون في الحجاز والعراق ووصلت حدوده      
 دمشق وحلب في بالد الشام.

 و أبرز نتائجها ضمن الجدول التالي: محمد علي إلى مناطق في الدولة العثمانية اذكر أهم الحمالت التي سيٌرها – 4

 النتيجة المنطقة الحملة
 م1111تمكن من احتالل الدرعية ، عاصمة السعوديين  شبه الجزيرة العربية م1111 حملة إبراهيم باشا

 إعادة األمن واالستقرار إلى السودان السودان م1125حملة 
 سحق ثورتين انفصاليتين  اليونان 1122حملة 

 احتل الشام ، ودخل األناضول  الشام م1132حملة الشام 
 

5 -  
 النتائج األطراف المعر كة

 –االسطوالن البريطاني والروسي  م1121نافارين 
 االسطول المصر

والروسي االسطول المصري على دمر االسطوالن البريطاني 
 الساحل اليوناني.

  

 م.1832علل: حملة محمد علي إلى الشام  – 6

 في القضاء على ثورة اليونان . فسير حملةبسبب تخلي الدولة العثمانية عن وعدها له بضم الشام إلى واليته ، مكافأة له على مساعدتها 
 .لمصريين إلى عكابحجة لجوء عدد من الفالحين ا بقيادة إبراهيم باشا

 

 بين دور الدول األوروبية في إسقاط مشروع الدولة العربية في النصف األول من القرن التاسع عشر الميالدي. – 6

رأت الــدول األوروبيــة فــي مشــروع محمــد علــي تهديــدا مباشــرا لمصــالحها االســتعمارية ، فحرضــت العثمــانيين عليــه وعنــدما 
تــدخل األســطول اإلنجليــزي مباشــرة فــي القتــال لمصــلحة العثمــانيين ، وأجبــرو  علــى  حقــق إبــراهيم باشــا انتصــارات جديــدة ،

 م  حيق اعترف له بحكم وراثي عليها.1145الجالء عن الشام واالنسحاب إلى مصر 
 

 لماذا انسحب محمد علي من شبه الجزيرة العربية؟ – 8

 م(.1134) بسبب فشله في االستيالء على عسير ، واحتالل اإلنجليز عدن
 

 ؟في الشام وشبه الجزيرة العربية الدول األوروبية بعد الحمالت المصريةالتي اتبعتها سياسة ال ما – 9

م( ، وفي شبه الجزيرة العربية لجأت بريطانيا إلى إثارة الخالفات 1115عمدت إلى تحريك الفتن الطائفية في جبل لبنان )
  .بين األمراء المحليين
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 م (1918 – 9141الحرب العالمية األولى ) 
 متى وصعت الحرب العالمية األولى ؟ولماذا سميت بهذا االسم ؟ - 1

م(، ســـميت بهـــذا االســـم بســـبب اتســـاع مســـاحة رقعـــة عملياتهـــا ، وتنـــوع 1411 – 1414فـــي العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين)
 األسلحة المستعملة فيها ، وكثرة القتلى الذين سقطوا فيها.

 

 م( ؟1918 – 1914ية األولى ) ما أسباب الحرب العالم – 2
 للحصول على المواد األولية ،واأليدي العاملة ،واألسواق االستهالكية فنشأ سباق محموم للتسلح. التنافس االستعماري .أ

م ، و محاولـة فرنسـا ضـم 1115بسبب احتالل ألمانيـا مقـاطعتي ازلـزاس و اللـورين الفرنسـيتين  األلماني –الصراع الفرنسي ب.
 إلى مستعمراتها.  المغرب

وخاصـة فـي البلقــان حيـق قامــت فيهـا دول صـغيرة علــى أسـاس قــومي لـم تسـتطع منــع تـدخل اإلمبراطوريــات  صاراع القومياااتج.
 المحيطة بها في شؤونها.

 في سراييفو عاصمة البوسنة. فرنسوا فردينا ند وزوجته: اغتيال طالب صربي ولي عهد النمسا  السبب المباشرد. 
 

 م (؟ 1918 – 1914وصائع ) أحداث ( الحرب العالمية األولى ) ما أبرز  – 3
 الثالثة الثانية ) حرب الخنادق ( األولى ) الجبهة األوربية (  المرحلة

أهم 
 األحداث

اجتـــــاح األلمـــــان بلجيكـــــا وشـــــمال  .أ
 فرنسا.

 
ب. أوقـــف اإلنجليـــز والفرنســـيون زحفهـــم 

 م.1410( 1)معركة المارن في 

الحرب إلى جانـب أ.دخول تركيا وبلغاريا 
 ألمانيا والنمسا.

ب.انتصــــــار اإلنجليـــــــز والفرنســــــيين علـــــــى 
 م.1411 معركة فرداناأللمان في 

ت. فشل األتراك في تحرير قناة السويس 
 ومصر .

ث. إعــــــالن ثــــــورة الشــــــريف حســــــين فــــــي 
 الحجاز بدعم من اإلنجليز .

انســــــــحاب روســــــــيا مــــــــن الحــــــــرب  .أ
ــــــــــــام الثــــــــــــورة الشــــــــــــيوعية  بســــــــــــبب قي

 م.1411
اليــات المتحــدة الحــرب دخــول الو  .ب

 إلى جانب الحلفاء .
المااااارن هزيمــــة ألمانيــــا فــــي معركــــة  .ت

م بســـــــــبب دخـــــــــول 1411 الثانياااااااااة
 الواليات المتحدة الحرب .

 

 م ( ؟ 1918 – 1914ما أهم نتائج الحرب العالمية األولى )  – 4
 وقوع ماليين القتلى والجرحى. .أ

 دمار هائل حل باألراضي الزراعية و المجمعات السكنية. .ب
 شل الحركة االقتصادية في العالم . .ت
 قيام دول جديدة على حساب إمبراطوريات ألمانيا و النمسا و روسيا . .ث
 ح. تأسيس عصبة األمم.          تخلص الوطن العربي من السيطرة التركية ليقع في قبضة االستعمار األوربي.     .ج
 

 ألمم .علل: فشل تطبيق مبادئ الرئيس األمريكي ولسون ، وعصبة ا – 5



 1
 م و الذي أعطى الدول المنتصرة ، مكاسب استعمارية جديدة.1414الذي عقد في باريس  مؤتمر الصلحبسبب 

 م (1916الثورة العربية ) 
 

 علل: تصاعد المواجهة بين العرب واألتراك في بداية القرن العشرين. - 1
 التي اتبعها زعماء جمعية االتحاد و الترقي . التتريكبسبب سياسة     

 

 التركي ؟ وما موصف بريطانيا منها؟ –ما أهم مقدمات الخالف العربي  – 2
للثـورة علـى األتـراك ممـا أثـار سـخط العربياة الفتااة  و " العهاد إلقاء القبض على عزيز علي المصـري أثنـاء االتصـاالت بـين جمعيتـي "   

 . الضباط العرب في الجين العثماني ، فتوالت اجتماعاتهم السرية ضد األتراك
اســتغلت بريطانيــا هــذا الخــالف لمصــلحتها فــراح اللــورد " كيتشــنر" ) معتمــدها فــي مصــر ( يحــق وزارة خارجيتــه علــى إطــالق عزيــز     

 المصري كي يكسب تأييد العرب لبالد .
 

 النتائج األطراف الحدث
 مراسالت              

 مكماهون –الحسين 
 م 1410

 بريطانيا –العرب 
 استقالل البلدان العربية.اعتراف بريطانيا ب .أ

 إعالن الخالفة الهاشمية . .ب
 دخول العرب الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها . .ت

 الثورة العربية
 م 1916

 األتراك –العرب وبريطانيا 

 سيطر الشريف حسين على مدن الحجاز الرئيسة. .أ
 أوقع الجنرال "اللنبي" باألتراك هزيمة ساحقة في فلسطين. .ب
ن الشام وإعـالن فيصـل بـن الحسـين قيـام انسحاب األتراك م .ت

 الحكومة العربية باسم والد .
 أجهضت بريطانيا و فرنسا الثورة برفضهما صيام الحكومة العربية. .ث

 

 ما الذي دفع الشريف حسين إلى حسم أمره وإعالن الثورة ضد األتراك ؟ -  3
 زله .بسبب توتر العالقة بينه والدولة العثمانية التي كانت تسعى إلى ع   

 

 علل: تحالف جمعية   العربية الفتاة   مع الثورة العربية الكبرى. – 4
 دخول الدولة العثمانية الحرب. .أ

 إقدام جمال باشا على إعدام عدد من األحرار العرب في بيروت ودمشق بتهمة التعامل مع الحلفاء. .ب
 

 كيف تم إجهاض الثورة العربية ؟  -  5
ميـر فيصـل بـن حسـين فـي دمشـق بـأن الشـام محميـة فرنسـية بموجـب اتفـاق مسـبق مـع بريطانيـا . وبأنـه أبلـغ الجنـرال اللنبـي األ   

ـــا و فرنســـا االســـتعمارية ، ولـــم تنفـــع  يســـتطيع إقامـــة حكـــم فـــي األراضـــي الواقعـــة شـــرق األردن. عندئـــذ تكشـــفت أهـــداف بريطاني
 التي وضعت بالد الشام والعراق تحت انتدابهما.محاوالت فيصل بن حسين في مؤتمر الصلح لثنيهما عن تنفيذ اتفاقياتهما 
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 االنتداب –التآمر االستعماري على المشرق العربي 
 

 بيكو ، ووعد بلفور ، ومؤتمر سان ريمو . –بين تآمر أوربا على العرب من خالل اتفاصية سايكس  - 1
 

 النتائج األطراف الحدث

 اتفاقية
 بيكو –سايكس 

 م9191

 بريطانيا
 فرنسا
 روسيا

 . حصلت روسيا على شرق األناضول.أ
 تقاسم اإلنجليز والفرنسيون سوريا. .ت
 أقيمت في فلسطين منطقة دولية. .ث

 وعد بلفور
 أعلن وزير خارجية بريطانيا رغبة بالد  في إقامة دولة لليهود في فلسطين. اليهود –بريطانيا  م9191
 مؤتمر

 سان ريمو
 م9191

 بيكو. –في المشرق العربي وفقا التفاقية سايكس  االنتدابتنظيم  .أ المجلس األعلى للحلفاء
 وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني. .ب

 
 (.تقاسم غنائم الحرب بين الدول المنتصرة) -----م( بهدف 1414في باريس )يناير مؤتمر الصلح  عقد – 2
 

 كيف مارست فرنسا انتدابها على سوريا ؟– 3
منــدوبا ســاميا لهــا علــى ســوريا ، وجــه غــورو إنــذارا إلــى فيصــل بــن الحســين  غااوروعينــت بموجــب مــؤتمر ســان ريمــو الجنــرال     

م بـين الجـين الفرنسـي بقيـادة غـورو ، 1425 معركاة ميسالونلمغادرة الشام فورا ، رفض الشعب السوري هذا اإلنـذار ، فـدارت 
 لة لبنان الكبير.والجين السوري بقيادة يوسف العظمة أسفرت عن احتالل الجين الفرنسي لدمشق وإعالن قيام دو 

 

 كيف مارست بريطانيا انتدابها على العراق ؟  – 4
حاولت بريطانيا جعل العـراق مسـتعمرة بريطانيـة كالهنـد ، وأخـذت تثيـر الفـتن بـين العـرب واألكـراد ، فـانتفض العراقيـون ضـدها    
 كا على العراق.( ، األمر الذي أجبر اإلنجليز على تعيين فيصل بن الحسين مل م1921ثورة العشرين ) في 

 

 أوضح خيوط المؤامرة على فلسطين؟ – 5
فقامـت ضــدها  اتبعـت بريطانيـا سياسـة تهـدف إلـى تنفيـذ مضـمون وعـد بلفـور ففتحـت أبـواب الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين ،   

 م.1434 – 1431ثورات أبرزها بين سنتي 
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 م (1939 – 1919األزمات الدولية ) 
 
 لي إلى التوتر بعد توصف الحرب العالمية األولى.علل : عودة الوضع الدو  - 1
 بسبب اتفاقيات السالم وتردي األوضاع االقتصادية.   

 

 اذكر انعكاسات الحرب العالمية األولى على الدول التالية : – 2
 االنعكاسات   الدولة

 االتحاد السوفيتي
م ، 1411 ليتوفسااك –معاهاادة برساات مســاحات واســعة مــن أراضــيها بســبب  روســيا  خســرت
 يخطط الستعادتها ، ولبناء دولة جديدة . ستالينفأخذ 

 إيطاليا
عانــت مــن مشــاكل اقتصــادية حيــق عمــت البطالــة ، ونشــطت الحركــة الشــيوعية ، فظهــر الحــزب 

 م. 1422الذي وصل إلى الحكم عام  بنيتو موسولينيبزعامة  لفاشيا

 ألمانيا
، وأزمــــة سياســــية بســــبب رفــــض الشــــعب  عانــــت مــــن تــــردي األوضــــاع االقتصــــادية و االجتماعيــــة

 هتلاار، فظهــر فــي ظــل هــذ  األوضــاع الحــزب النــازي بقيــادة  م1919معاهاادة فرساااي األلمــاني 
 . العرق اآلريم الذي دعا إلى تمجيد  1433

 

 الخميس األسود  ) األسباب و النتائج (. –م 1929األزمة االصتصادية العالمية  – 3

 بدأت في
الواليات 
المتحدة 

 مريكيةاأل

 النتائج األسباب
 انهيار األسعار بسبب تضخم اإلنتاج. .أ

المضــاربة فــي البورصــة ) بيــع أســهم الشــركات بأســعار  .ب
 تفوق قيمتها ( مما أدى إلى أزمة ثقة في األسهم.

ارتبــاط االقتصــاد العــالمي بــرأس المــال األمريكــي أدى  .ت
 إلى تفشي األزمة في العالم.

 اطنين.تراجع القدرة الشرائية لدى المو  .أ
 .إقفال العديد من المصانع .ب

 وتسريح ماليين العمال.  .ت
 كساد اإلنتاج الزراعي. .ث

 
 

 م ؟1938 – 1931ما مظاهر التوتر الدولي بين سنتي  – 3
 عودة الواليات المتحدة إلى سياسة العزلة السياسية بسبب انشغالها بمعالجة األزمة االقتصادية. .أ

 في بريطانيا و فرنسا بسبب صراع أحزاب اليمين واليسار على الحكم.عدم استقرار األوضاع السياسية الداخلية  .ب
 م.1431احتالل موسوليني الحبشة  .ت
 م.1431ضم هتلر النمسا و السوديت  .ث
 م.1431فشل مؤتمر ميونيخ  .ج
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 م( : 8188 – 8971اكتب ما متثله مدلوالت األرقام املدونة على اخلريطة )احلملة الفرنسية على مصر والشام  -
 

 
 
 
 (. 1والتي يمثلها الرقم )  1141اسم أول مدينة دخلها  بونابرت أثناء حملته على مصر  -  1

------------------------------------------------------------------- 
 (. 2بونابرت ، ويمثله الرقم )  نابليون اسم البحر الذي عبر  أسطول – 2

------------------------------------------- 
 (. 3اسم المعركة التي أدت إلى احتالل القاهرة ، ويمثلها الرقم ) – 3

------------------------------------------ 
 (. 4اسم الميناء الذي دمر فيه األسطول الفرنسي ، ويمثله الرقم )  - 0

----------------------------------------- 
 (. 0يون بونابرت في لشام ، ويمثلها الرقم ) اسم المدينة التي هزم فيها نابل – 1

----------------------------------------- 
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 على خريطة العالم وباستخدام مفتاح الخريطة حدد خط سير رحلة كل من : -
 كوبيه - 5كابوت       – 4فاسكو داغاما      – 3ماجالن         – 9كولومبوس          -  9
 

 
 
 التجارة المثلثة ؟ماذا يقصد ب -

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
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 ع التآمر االستعماري على المشرق العربي ، ومستعينا بالخريطة الواردة أمامك ، أجب عما يأتي :في ضوء دراستك لموضو  -
 نوع االستعمار الدول االستعمارية المنطقة العربية/ حرف رصم 

  فرنسا 1
2   
3   
 نفوذ  آ
   ب

 

 م.1916بيكو سنة  –م عن تقسيمات سايكس 1921بم اختلفت تقسيمات سان ريمو سنة  – 2
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

3
2

1
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 لعولمةاإلعالم وا
 ما هو اإلعالم ؟ -  1
 هو عملية بق لرسائل إعالمية متنوعة عبر وسائل االتصال المتعددة ، في شكل أخبار ، إعالن ، دعاية ...    

 

 ما هي العولمة ؟ – 2
 العولمة تعني إزالة الحواجز التجارية والمالية بين الدول.    

 

 ما المقصود بإعالم العولمة ؟ – 3
 سمه شبكات معلوماتية عبر وسائل تتجاوز الحدود الوطنية للدول و ال تلتزم بها.هو إعالم تر    

 

 ما مظاهر تنامي اإلعالم في ظل العولمة ؟ – 4
  الصحافة ، المحطات اإلذاعية و التلفزيونية ، اإلنترنت ...تعدد وسائل االتصال وتطورها : 

  سية للتقدم ، بضاعة مربحة ، تكنولوجيا متطورة .: وسيلة أسا تزايد مكانة اإلعالم في المجتمع واالقتصاد 

 من اإلعالم في العالم لذلك فهي المستفيد األول  %15: تحتكر المؤسسات اإلعالمية الغربية  إعالم غير متكافئ
 من عائداته المالية.

 

 

 علل: شهدت بعض البلدان غير الغربية تحسنا إعالميا وارتفاعا سريعا في األداء . – 5
انتشار الحواسيب وتراجع أسعار االرتباط بالشبكات وخاصة االنترنت و تحسن مخرجات التعليم واالنفتاح على األسواق بسبب    

 العالمية. 
 
 علل: تعدد المبادرات اإلعالمية منذ األلفية الثالثة.  – 6
  الحضاري بين الشعوب.للحد من التفاوت في مجال اإلنتاج اإلعالمي و استهالكه و للحفاظ على التمايز الثقافي و 

  ... إعطاء مساحة أكبر لحقوق المرأة والطفل و ذوي االحتياجات الخاصة 
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 التضامن و التعاون الدوليان
 ما مفهوم التعاون الدولي؟ – 1
هو قيام عدة دول بالعمل معا لتقديم مساعدات لبعضها البعض ضمن مهام محدودة أو برامج طويلة المدى في    

 لمجاالت ، وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان ويشمل الدول و المنظمات الحكومية وغير الحكومية...مختلف ا
 

 ؟ما تعريف التضامن الدولي – 2
هو سلوك إنساني نبيل ، مبني على التعاون و التآزر بين الدول ماديا ومعنويا ، عند األزمات والكوارث ، ويكون      

 والمنظمات الدولية واإلقليمية. عفويا أو منظما ويشمل األفراد
 

 ؟ مجاالت و مستويات التعاون و التضامن الدوليين ومؤسساتهما  – 3
: أهم المجاالت ويهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية من خالل اتفاقيات التبادل التجاري التعاون االقتصادي -

 والقروض أو الهبات وتبادل الخبراء والبحوث ...

 حل المشاكل البيئية العابرة للحدود مثل التلوث ...: لالتعاون البيئي -

 : لتقديم عمليات اإلغاثة لضحايا الكوارث ، وللمحتاجين بكل سرعة وكفاءة.التضامن اإلنساني -
 

 ما الجهود التي تركزت عليها أشكال التضامن اإلنساني؟  – 4
 مساعدة الالجئين. -

 مساعدة األطفال. -
 

 ؟ من هو الالجئ -  5
و الشخص الذي يترك بلده ويطلب اللجوء واإلقامة في بلد آخر غير موطنه ألسباب تتعلق بالحروب الالجئ ه   

 والنزاعات المسلحة ، أو ألسباب اقتصادية كالفقر والبطالة ...
 

 )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(     من أهم المؤسسات التي اهتمت بالالجئين ... – 6
 

 ...      )اليونيسيف( سؤولة عن قضايا األطفال في العالم هيالمنظمة الدولية الم – 7
      

 ما آليات التعاون و التضامن الدوليين؟ – 8
 األنماط الجديدة األنماط التقليدية

التدخل المباشر: المساعدات للدول في حاالت  -
 الكوارث الطبيعية و النزاعات المسلحة.

 القروض والهبات. -

 في مختلف المجاالت.تبادل التجارب والخبرات  -

 االتفاقيات: بين الدول. -

عقود الشراكة: تعاون دولتين أو أكثر في نشاط  -
 إنتاجي أو استخراجي أو خدمي.

أي تحويل الديون إلى  من المديونية إلى االستثمارات: -
  استثمارات.

 
 ؟  التزام مملكة البحرين بقيمتي التعاون والتضامن الدوليين: – 9

 عاون والتضامناعتبرت قيمتا الت 

 من ثوابت السياسة الخارجية لمملكة البحرين.  -

 أهم آليات تجسيد الرؤية البحرينية للعالقات الدولية القائمة على تعزيز الحوار واألمن والسلم الدوليين. -

حققت مملكة البحرين إنجازات مهمة على مستوى عالقاتها الخارجية جعلت منها عضوا فاعال و عنوانا  -
 واألمن.السلم للتسامح و 

 مظاهر التعاون والتضامن الدولي لمملكة البحرين: – 10
 مساعدة ضحايا إعصار كاترينا. -

 مستشفى مملكة البحرين التخصصي بالصومال. -

 مساعدة الشرعية في اليمن. -

 المساعدات اإلغاثية للشعب اليمني. -

 مساعدات للشعب الفلسطيني: مدرسة في غزة ، مكتبة في جامعة القدس ... -
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 م.0991لمشاركة ضمن قوة درع الجزيرة في تحرير الكويت عام ا -

 القانون الدولي اإلنساني
 

 .)قانون الحرب( عرف القانون الدولي اإلنساني – 1
هو جزء من القانون الدولي العام يحتوي على قواعد و قوانين تهدف إلى حماية األشخاص وكرامتهم اإلنسانية خالل 

 حد من الدمار الناجم عن الحرب وتخفيف المعاناة عن الضحايا غير المشاركين فيها. النزاعات المسلحة ، وإلى ال
   

 (.م19ظهرت بدايات القانون الدولي اإلنساني في النصف الثاني من القرن _____________ )  -2
 

 ما المرجعيات األساسية للقانون الدولي اإلنساني ؟ – 3
 م.0999اتفاقيات جنيف األربع لعام  -

 م.0977وتوكوالن اإلضافيان لعام البر -

 وقد صادقت مملكة البحرين على هذه االتفاقيات.          م(.  0991المحكمة الجنائية الدولية ) -

 ما أهداف القانون الدولي اإلنساني ؟ – 4
 حماية اإلنسان من آثار النزاعات المسلحة والحروب. -

 التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكرية. -

 ديم المساعدة والعون للمدنيين والعسكريين العاجزين واألسرى.تق -

 حماية الممتلكات المدنية والثقافية والتاريخية واإلنسانية أثناء الحروب. -

 حماية البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان أثناء الحرب. -

 ميين ، المسعفين ...(.حماية األفراد غير المقاتلين )النساء ، الشيوخ ، األطفال ، رجال الدين ، اإلعال -

 علل: يحظى األطفال في القانون الدولي اإلنساني بعناية خاصة . – 5
 ألنهم ال يشاركون مباشرة في الحروب.     

 
 سنة( في القانون الدولي اإلنساني ؟18ما الضمانات التي يحصل عليها األطفال )أقل من  – 6

 احترام حياتهم وسالمتهم البدنية والعضوية. -

 عمال اإلكراه واإليذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية.حضر أ -

 حضر التجنيد اإلجباري في القوات المسلحة. -

 ما القواعد التي أكد عليها الدين اإلسالمي وتتفق مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني؟ – 8
 تحريم الحرب إال في حالة الضرورة الشرعية. -

 عدم االعتداء. -

 امية.حضر األعمال االنتق -

 احترام حصانة غير المقاتلين)الشيوخ ، األطفال، النساء ...(. -

 منع التخريب وتدمير البيئة أثناء الحرب)الغابات ، المستشفيات ، دور العبادة ...(. -

 احترام البعد اإلنساني للفرد )عدم القسوة ، عدم قتل الجرحى واألسرى ، أو تعذيبهم أو التمثيل بهم(. -

 سرى.المعاملة الحسنة لأل -

 التمييز بين المحاربين وغير المحاربين -

 ما العالقة بين القانون الدولي اإلنساني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؟ – 9
أو : كالهما يهتم بحق اإلنسان في السالمة البدنية والكرامة وعدم التمييز وحضر المعاملة القاسية الشبه أوجه -

 ...التعذيب
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تم فيها تطبيق كل منهما فقانون حقوق اإلنسان يعمل به في كل الظروف وعلى يختلفان في الظروف التي ي -

،أما القانون الدولي يتم تطبيقه في الظروف االستثنائية وتقتصر أحكامه على النزاعات  جميع األشخاص
 المسلحة.

 ما األطراف المسئولة عن تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ؟ – 10
 دولة( بشكل رسمي.096الدول التي صادقت عليه ) -

 جماعات المعارضة المسلحة. -

 الهيئات والمنظمات اإلنسانية )الهالل والصليب األحمر الدوليين(. -

 ما الدور الذي تقوم به الهيئات والمنظمات اإلنسانية؟ – 11
 مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.  -

 (.علم سويسرااء من _________ ) اقتبست شارة الصليب األحمر والرقعة البيض – 02 
 

 م اختارت الدولة العثمانية في حربها مع روسيا رمز _________ )الهالل األحمر(.0169في عام  – 01
 

 (.مربع أحمر على أرضية بيضاءم اعتمدت شارة إضافية تخلو من أي مدلول سياسي أو ديني ____ )2112عام  – 09
 

 لصليب والهالل األحمر( حماية وحصانة لـ :توفر هذه الشارات )المربع وا – 15
 مصالح الصحة التابعة للجيش. -

 جمعيات اإلغاثة التطوعية. -

 المستشفيات المدنية. -

 جميع الوحدات الصحية المدنية. -

 ما الذي تسهم به جمعية الهالل األحمر البحريني؟ – 16
 طين.تقديم المساعدات للضحايا في الدول المحتاجة مثل لبنان والعراق وفلس -

 التوعية بالقانون الدولي اإلنساني. -

 ما مدى تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ؟ – 11
 نفذ في حاالت كثيرة ، ولم ينفذ في مناطق كثيرة مثل البوسنة وفلسطين المحتلة والعراق... -

 م.1998علل: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام  – 18
 ب.لتتولى معاقبة مرتكبي جرائم الحر      

 
 ما العناصر المكونة لثقافة السالم التي حددتها المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(؟  – 19
نبذ العنف ، المشاركة والعطاء ، اإلصغاء والحوار سبيل للتفاهم ، التضامن احترام الحياة بكل أنواعها ،  -

 المتجدد ، حماية كوكب األرض. 

 ؟2010-2001الالعنف ألطفال العالم  ي جاءت في العقد الدولي لثقافة السالم وما اإلجراءات الت – 20
 إشاعة ثقافة السالم من خالل التعليم. -

 التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة. -

 احترام جميع حقوق اإلنسان. -

 المساواة بين الرجل والمرأة. -

 المشاركة الديمقراطية. -

 التفاهم والتسامح والتضامن. -
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 ة تدفق المعلومات والمعرفة.حري -

 السلم واألمن الدوليين.  -

 

 ؟الطرق التي تقوم بها األمم المتحدة لتعزيز السالم  ما – 21
 الوساطة والحوار بين الدول. -  

 إرسال قوات لحفظ السالم )القبعات الزرق(. -  
 وإذا فشلت هذه الطرق يتدخل مجلس األمن ليتخذ إجراءات أشد مثل:   
 قف إطالق النار.الدعوة إلى و -
 فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية على الدول التي ال تستجيب للقرارات. -
 إنشاء محاكم دولية لمحاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب.  -

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


