
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/bh/9social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس احمد يوسف احمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 و( أسجبثبً غٛس يجبضسح نهحسة انؼبيٛخ انضبَٛخ.9191ٔ  9191ضكهذ األحداس انٕالؼخ ثٍٛ ) ــ
 

 
 انؼًهٛبد انزٕسؼٛخ نٓزهس ٔ يٕسٕنُٛٙ .1

 يٕزافٛب انزطٛكٕسهٕفبكٛخ –احزالل ْزهس يُطمخ ثًْٕٛٛب  -
 اجزٛبح انجٕٛش اإلٚطبنٛخ أنجبَٛب -

 يبٕٚ( 22رٕلٛغ ْزهس يؼبْدح انحهف انفٕالذ٘ يغ يٕسٕنُٛٙ ) .2
 رٕلٛغ ْزهس يؼبْدح ػدو اػزداء يغ اإلرحبد انسٕفٛزٙ .3
, فسفضذ ْرِ اندٔنخ اإلَراز فبجزبحذ انجٕٛش انٕطٍ األو إنٗيدُٚخ داَزسؽ انحسح  إػبدحرٕجّٛ أنًبَٛب إَراز نجٕنُدا ثٕجٕة  .4

 سجزًجس( فأػهُذ فسَسب ٔ ثسٚطبَٛب ٔ ًْب انضبيُزبٌ السزمالل ثٕنُدا انحسة ػهٗ أنًبَٛب 9نًبَٛخ أزايٛٓب )األ
 

 

 
 اجزٛبح ثٕنُدا ٔ رمبسى أزايٛٓب يغ اإلرحبد انسٕفٛزٙ .1
 (9191ْجٕو ْزهس ػهٗ اندًَبزن ٔانُسٔٚج ٔاحزالنًٓب )أثسٚم  .2
 ( ٔ احزالل ثبزٚس9191ْجٕو ْزهس ػهٗ ْٕنُدا ٔ ثهجٛكب ٔ فسَسب )يبٕٚ  .3
 رمدو انجٛص اإلٚطبنٙ فٙ األزايٙ انفسَسٛخ ػجس ججبل األنت .4
و( حٍٛ يب زأٖ أٌ 9191َٕٕٚٛ  22ارفبق ْدَخ يغ األنًبٌ )ٔلغ ثٛزبٌ ثطم انحسة انؼبنًٛخ األٔنٗ انر٘ ػٍٛ زئٛسبً نهٕشزاء  .5

 يٕاصهخ انمزبل ثال جدٖٔ
 زفض انجُسال دٚغٕل ْرا االسزسالو ٔ اَزمم يغ أَصبزِ إنٗ انجصائس صى ثسٚطبَٛب حٛش أػهٍ لٛبو حكٕيخ فسَسب انحسح فٙ انًُفٗ .6
 ثمٛذ ثسٚطبَٛب ٔحٛدح ثؼد اسزسالو فسَسب فٙ يٕاجٓخ أنًبَٛب ٔ ثسٚطبَٛب انهزٍٛ سٛطسرب ػهٗ يؼظى األزايٙ األٔزٔثٛخ .7
 

 
ٔ نكٍ  يٍ يؼبْدح ػدو االػزداء انًؼمٕدح ثٍٛ انطسفٍٛ و(9199َٕٕٚٛ  22اإلرحبد انسٕفٛزٙ ) ٕٛش األنًبَٛخ أزايٙاجزٛبح انج .1

 رًكٍ انجٛص األحًس يٍ ٔلف ْرا االجزٛبح ػهٗ أثٕاة يٕسكٕ
 و(9199ٚسًجس د 7رديٛس سالح انطٛساٌ انٛبثبَٙ األسطٕل األيسٚكٙ انر٘ كبٌ زاسٛبً  فٙ يُٛبء ثٛسل ْبزثس "جصز ْبٔا٘" ) .2
 إػالٌ انٕالٚبد انًزحدح انحسة ػهٗ دٔل انًحٕز فأزسهذ لٕارٓب انجسٚخ ٔانجحسٚخ ٔانجٕٚخ إنٗ يُبطك انُصاع  .3
 

 
 س : ما أسباب تراجع دول المحور؟ )كيف انتصر الحلفاء ؟(

 
 دئرًكٍ األيسٚكٌٕٛ يٍ ْصًٚخ انٛبثبٍَٛٛ فٙ انًحٛظ انٓب .1
 اَزصبز اإلَجهٛص ػهٗ األنًبٌ فٙ يؼسكخ انؼهًٍٛ ػهٗ انججٓخ األفسٚمٛخ .2
 و(9192سحك انجٛص األحًس انسٕفٛزٙ األنًبٌ فٙ يؼسكخ سزبنُٛغساد انطٓٛسح ) .3
 اجزٛبح انجٛص انسٕفٛزٙ أٔزٔثب انٕسطٗ ٔ انزمدو َحٕ ثسنٍٛ .4
 (9199و( صى فٙ انُٕزيبَد٘ ٔ حسزٔا فسَسب يٍ األنًبٌ )9199إَصال انحهفبء انغسثٌٕٛ لٕارٓى فٙ اٚطبنٛب فسمظ انُظبو انفبضٙ ) .5
 و( فبَزحس ْزهس ٔ أػهُذ أنًبَٛب اسزساليٓب 9191انزمبء انجٛص األيسٚكٙ ٔ انسٕفٛزٙ فٙ لهت أنًبَٛب )أثسٚم  .6
 و(9191ٔ َبكبشاكٙ ) أغسطس  اسزسالو انٛبثبٌ ثؼد أٌ أنمٗ ػهٛٓب األيسٚكٌٕٛ لُجهزٍٛ ذزٚزٍٛ ػهٗ ْٛسٔضًٛب .7
 

 
 أحدصذ اَمالثبً فٙ انُظبو اندٔنٙ انر٘ كبٌ لبئًبً لجم اَدالػٓب .1
 رساجغ سٛطسح أٔزٔثب .2
 انزفبف دٔل انؼبنى حٕل ػًاللٍٛ جدٚدٍٚ ًْب انٕالٚبد انًزحدح األيسٚكٛخ ٔ اإلرحبد انسٕفٛزٙ  .3
 و 9191َطٕة حسة ثبزدح ثٍٛ ْرٍٚ انؼًاللٍٛ يُر سُخ  .4
 و( نزأيٍٛ انسالو انؼبنًٙ.9191 -و9191ٛئخ األيى انًزحدح )لٛبو ْ .5


