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 م (9191 – 9191الحرب العالمية الثانية ) 

 

 ما األسباب المباشرة للحرب العالمية الثانية ؟ - 9
 مورافيا التشيكوسلوفاكية. –احتالل هتلر منطقة بوهيميا  .أ
 احتالل إيطاليا ألبانيا. .ب
 مع موسوليني ، ومعاهدة عدم اعتداء مع االتحاد السوفيتي . الحلف الفوالذيتوقيع هتلر معاهدة  .ت
 احتالل ألمانيا بولندا بسبب رفضها إعادة مدينة دانتزغ . .ث

 

 م (:9191 – 9191رتب األحداث التالية حسب تسلسلها الزمني )  – 2
وقع بيتان هدنة مع األلمان ، احتالل هولندا و بلجيكا وفرنسا ، تقدم الجيش اإليطالي في فرنسا ، بريطانيا 

الدانمارك والنرويج ، احتالل باريس ، قيام حكومة فرنسا  وحيدة في مواجهة ألمانيا و إيطاليا ، احتالل
 الحرة بقيادة ديغول في بريطانيا .

احتالل 
 الدانمارك
 و

 النرويج

       

 

 م ( ؟9199ما أسباب تدويل الحرب العالمية الثانية ) – 9
 اجتياح جيوش ألمانيا أراضي االتحاد السوفييتي بالرغم من معاهدة عدم االعتداء . .أ
 سالح الطيران الياباني بتدمير األسطول األمريكي في ميناء بيرل هاربر ) جزر هاواي (. قيام .ب

 
 

 م ( : 9191 – 9192رتب األحداث التالية حسب التسلسل الزمني لها )  – 9
 
3 --- --- --- --- --- 9 --- --- 
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 م ( ؟ 9191 – 9191ما أهم نتائج الحرب العالمية الثانية ) -1
 تراجع سيطرة أوربا. .أ
 التفت دول العالم حول عمالقين جديدين هما الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي . .ب
 م. 8991نشوب الحرب الباردة بين هذين العمالقين منذ سنة  .ت
 لمي .م لتأمين السالم العا8991قيام هيئة األمم المتحدة  .ث

 
 
 
 
 
 



 
 

 االستقالل في المشرق العربي ةحرك
 

 خطوات االستقالل االستعمار البلد

ريا
سو

 

انتداب 
 فرنسي

 م استبدلت فرنسا االنتداب بمعاهدة تحالف. 8931في سنة  -
 م.8998إلغاء االنتداب على سوريا ولبنان  كاتروأعلن ممثل حكومة فرنسا الحرة  -
 كأول رئيس لسوريا. شكري القوتليم جرت أول انتخابات نيابية ،وانتخب 8993في سنة  -
وقعت صدامات عنيفة بين الجيش الفرنسيي والشيعب السيوري بسيبب رفيس فرنسيا الجيالء  -

 م.8991عن سوريا استمرت إلى أن تم الجالء عام 
 

انتداب  لبنان
 فرنسي

إلى رئاسة الجمهورية ) أول  الخوريبشارة جرت انتخابات نيابية أسفرت عن وصول  -
 رئيس (

 تشكيل حكومة وطنية برئاسة رياض الصلح. -
اعتقلت السلطات الفرنسية الزعماء الوطنيين وعلى رأسهم الخوري و الصلح بسبب تعديل  -

 الدستور وإلغاء المواد المتعلقة باالنتداب.
 م.8993ن عمت المظاهرات لبنان وأجبرت فرنسا على االعتراف باستقالل لبنا -

 

 العراق

 
 حماية 
 بريطانية
 

 

 م.8998ملكا على العراق  فيصل بن الحسينتنصيب  -
 م ) السلطة الفعلية بيد المندوب البريطاني (.8939اعتراف بريطانيا باستقالل العراق عام  -
 م. 8998الملكيالذي أطاح بالنظام  رشيد عالي الكيالنيانقالب  -
في الحرب العالمية الثانية وقطع العالقات مع بريطانيا للتخلص من  ألمانياالتحالف مع  -

 حمايتها .
أعادت بريطانيا السلطة إلى الوصي على العرش األمير عبداإلله بعد إنزال قواتها في  -

 البصرة واحتالل بغداد.
 . نوري السعيدفي عهد حكومة  حلف بغدادم دخل العراق 8911في عام  -
 .الجمهوريةوأعلنت قيام  النظام الملكيم التي قضت على 8911 / يوليو / 89قيام ثورة  -

 

 حماية  مصر
 بريطانية

فأصبحت تحت السيطرة  والية عثمانيةكانت حتى الحرب العالمية األولى اسميا  -
 البريطانية.

 في مصر. الملكيةم 8999في عام  فؤاد األولأعلن  -
فاضطر فؤاد األول إلى  الوفدحزب الحركة الوطنية في مصر وأنشأ سعد زغلول قاد  -

 تكليفه برئاسة الوزارة.
 مصرية نصت على :  –توج نضال حزب الوفد بمعاهدة بريطانية  م 9191في عام  -

 انسحاب الجيش اإلنجليزي إلى منطقة القنال   .أ
 وضع حماية األجانب على عاتق الحكومة المصرية. .ب
)بسبب نظام حكم الملك فاروق الفاسد ،  م قامت ثورة الضباط األحرار 8919في عام  -

وأعلنت  فألغت الملكيةضد الملك فاروق  وحرب فلسطين ، والتدخل اإلنجليزي في مصر (
  عبدالناصر.ال جمبرئاسة  الجمهورية

 م.8911باسم الشعب المصري  القناة وأممهاأجلى عبدالناصر اإلنجليز عن  -
 

 
 
 
 

 



   ( 9حركات االستقالل في المغرب العربي ) 
 

  علل اتخذت المقاومة الليبية ضد االستعمار اإليطالي طابعا وطنيا ودينيا . -9
 .لغاء شخصيتها العربية واإلسالميةإ و إحكام سيطرته على ليبيابسبب استخدامه أعنف األساليب من أجل 

 

البلد 
 العربي

 كيف استقلت ؟ ما أبرز حركات المقاومة ؟

 ليبيا
 – 8999)  عمررررررر المختررررررارحركيييييية  -

 م (.8938
 

وقييف الليبيييون إلييى جانييب الحلفيياء فييي الحييرب  -
العالمييية الثانييية رغبيية ميينهم فييي الييتخلص ميين 
االستعمار اإليطالي والحصول على االستقالل 

 إال أن بريطانيا أخلت بوعودها.
تشيييكيل هيئييية تحريييير ليبييييا بيييدعم مييين اليييدول  -

 العربية.
رفيييع القضيييية إليييى هيئييية األميييم المتحيييدة عيييام  -

 م.8991
اختييار الليبيييون محمييد إدريييس السنوسييي ملكييا  -

 م.8918
 م.8918اعتراف العالم باستقاللهم في نوفمبر  -

 تونس

قييادت األحييزاب التالييية حركيية المقاوميية 
 في تونس:

 م.8991حزب تونس الفتاة  -
 م.8999الحزب الحر الدستوري  -
الحييييزب الحيييير الدسييييتوري الجديييييد  -

بقيييادة الحبيييب بورقيبيية وصييالح بيين 
 م.8939فيوس

 الباي محمد المنصفوقف التونسيون بقيادة  -
إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 
أمال في االستقالل لكن لم تقدر فرنسا هذا 

 الموقف.
 .حكما ذاتيام 8919منحت فرنسا تونس عام  -
رفس التونسيون هذا الحكم بإضراب عام  -

 ومقاومة .
اعترفت فرنسا باستقالل تونس في مارس  -

 م. 8911

 المغرب

محمرررررد برررررن عبرررررد الكرررررريم حركييييية  -
ضيييد االحيييتالل األسيييباني  الخطرررابي
 للريف.

عررالل كتليية العمييل الييوطني برئاسيية  -
 .الفاسي

حييزب االسييتقالل بمسيياندة السييلطان  -
 محمد الخامس.

عمت المغرب ثورة شاملة أجبيرت فرنسيا عليى  - 
إعييييادة السييييلطان محمييييد الخييييامس إلييييى المغييييرب 

 م.8911وإعالن استقالل المغرب في مارس 

 
 م. 9121علل: تدخل فرنسا لصالح أسبانيا للقضاء على ثورة  " الريف " بقيادة محمد الخطابي  –  
 بسبب خوف فرنسا من امتداد هذه الثورة إلى مناطق نفوذها .   
 
 
 
 
 



 (9199 – 9191) ةاإلسرائيلي ةالعربي حروبال
 

 النتائج األسباب الحرب

األولى 
9191 

مشيييروق تقسييييم فلسيييطين اليييذي اقترحتيييه  .أ
 بريطانيا .

إعالن بن غوريون قيام دولية   إسيرائيل    .ب
. 

عيدة هاجمت الجيوش العربية إسرائيل مين  .أ
 محاور.

 أصدر مجلس األمن قرارا بوقف القتال. .ب
تيييييزودت إسيييييرائيل باألسيييييلحة الحديثييييية ،  .ت

 . برنادوتواغتالت الوسيط الدولي 
استئناف القتال واضطرار العرب إلى عقيد  .ث

 م.8999هدنة رودوس 

الثانية 
9111 

والتيي  جمرال عبرد الناصررالتدابير التي اتخذها 
أرعبييت إسييرائيل وأغضييبت فرنسييا وبريطانيييا 

 وهي:
تزويييد الجيييش المصييري بأسييلحة سييوفييتية  .أ

 حديثة.
 م.8911تأميم قناة السويس عام  .ب
 الشروق في بناء سد أسوان العالي.  .ت

 هاجم الجيش اإلسرائيلي صحراء سيناء. .أ
قصيييف الفرنسييييون واإلنجلييييز المطيييارات  .ب

 المصرية وأنزلوا قواتهم في بور سعيد.
وقييييف العمليييييات العسييييكرية فييييي ديسييييمبر  .ت

م بعيييييد إنيييييذار الوالييييييات المتحيييييدة 8911
 واالتحاد السوفييتي الموجه للدول الثالث.

الثالثة 
9119 

إغالق جمال عبد الناصر مضائق تيران فيي    
وجييييه المالحيييية اإلسييييرائيلية ردا علييييى تهديييييد 

 إسرائيل لسوريا.

هيييياجم الطيييييران اإلسييييرائيلي المطييييارات  .أ
ودمر الطائرات الحربية الجاثمية المصرية 

 فيها.
وصرررحراء  غرررزةاحتليييت إسيييرائيل قطييياق  .ب

لنهييير  والضرررفة الغربيرررة الجررروالنو سررريناء
 األردن.

 292أصيييدر مجليييس األمييين القيييرار رقيييم  .ت
القاضييييي بانسييييحاب إسييييرائيل ميييين هييييذه 

 األراضي.

الرابعة 
9199 

تعنت إسيرائيل ورفضيها تنفييذ قيرار مجليس    
 .999األمن رقم 

اجتاز الجيش المصري قناة السويس ودمير  .أ
 .فبارليخط 

تقيييدم الجييييش السيييوري فيييي الجيييوالن لكييين  .ب
الواليييييات وقفييييت بسييييبب تييييدخل الحييييرب ت

المتحييدة التييي أنقييذت إسييرائيل ميين هزيميية 
قييييرار  الييييدول الكبيييير  أصييييدرتف حتمييييية

 .  331مجلس األمن 
 

 (. اليات المتحدة و االتحاد السوفييتيالو)  ----------أول الدول التي أعلنت اعترافها بإسرائيل هي  -
 

 النتائج األطراف الحدث
الدول الكبر  ، العرب ،  م9199مؤتمر جنيف 

 إسرائيل
تقرر فيه فصل القوات على الجبهتين المصرية 

 والسورية.
 
 
 
 



 المملكة العربية السعودية
 

 وضح األحداث التي شهدتها السنوات التالية في شبه الجزيرة العربية : - 9
 أهم األحداث السنة
سيطر آل رشيد على نجد ، بمساعدة العثمانيين ، لجوء األميير عبيد اليرحمن آل سيعود   م9111

 إلى الكويت.
خروج األمير عبد العزيز آل سعود من الكويت ، واقتحيام الريياض حييض قضيى عليى   م9112

 حكم آل رشيد.
 حقق عبد العزيز النصر على العثمانيين. م9119
أجبر عبد العزيز آل سيعود العثميانيين عليى االنسيحاب مين نجيد ، فتفيرق آل رشييد فيي  م9111

 الصحراء .
 سيطر عبد العزيز على األحساء ، ووسع نفوذه إلى سواحل الخليج العربي . م9192
 زحفت القوات السعودية إلى مكة المكرمة حيض هزمت جيش الشريف حسين بن علي. م9129
 المدينة المنورة للسعوديين .استسالم  م9121
 تمكن عبد العزيز من إخضاق إقليم عسير . م9121
 إعالن قيام المملكة العربية السعودية ) توحيد شبه الجزيرة العربية (. م9192

 
 م (.9191 – 9199وضح طبيعة الخالفات بين عبد العزيز وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى )  – 2

لف عبييد العزيييز مييع بريطانيييا بشييرط معامليية الشييريف حسييين كملييك علييى الحجيياز فقييط لكيين بداييية تحييا     
، فاسيتاء عبيد العزييز مين ذليك  بسربب حاجتهرا للثرورة العربيرة بقيرادة الشرريف حسرينبريطانيا لم تلتزم بيه 

 خاصة بعد إعالن الشريف حسين نفسه ملكا على العرب.
  

 ؟  م9199 ما سبب معاهدة الطائف – 9
( عليى ضيم عسيير إليى الدولية السيعودية قاميت الحيرب يحيرى حميرد الردينبسبب اعتراض إمام اليمن )  

 بينهما وانتهت بمعاهدة الطائف. 
 

 النتائج األطراف المعاهدة
 اعترفت اليمن بحدود المملكة العربية السعودية. اليمن -السعودية  م9199الطائف 

 
 

 العربية السعودية على المستويين العربي و العالمي؟ وضح الدور الذي تقوم به المملكة  - 9
 م .8991شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية  .أ
 تدعم القضايا العربية وخاصة الفلسطينية. .ب
 ساهمت في قيام مجلس التعاون الخليجي. .ت
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اليمن
 
 

 لماذا لم تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة الفعلية على اليمن ؟ -  9
 اليمن الجبلية          ب. كثرة الثورات المحلية فيها.طبيعة أرض  .أ

 

 م سيطر والي مصر سنان باشا على صنعاء وتعز وعدن.8119في عام  – 9
 م بسبب ثوراتها المستمرة.8131انسحب العثمانيون منها عام  – 3
 

 علل : تدخل بريطانيا في جنوب شبه الجزيرة العربية. – 9 
 لخليج العربي و الهند.لتأمين مصالحها في ا       

 .بسبب الضغط العثمانيعقدت القبائل العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية اتفاقيات مع بريطانيا  – 5
 

 .الحماية البريطانية بعد احتالل عدنم انتقلت جنوب اليمن من السيادة العثمانية إلى 9381في عام  – 6

 

 م.9381علل احتالل بريطانيا عدن عام  – 7

 لتأمين مصالحها في الخليج العربي و الهند.     
 

 ساعدها في ذلك  ... – 3

 تراجع النفوذ العثماني         ب. تعدد اإلمارات القبلية والمذهبية .أ
 

 تأكدت أهمية اليمن لدى اإلنجليز بعد: – 1

 م9331م        ب. احتاللهم مصر 9361فتح قناة السويس  .أ
 

 

 بقيادة اإلمام يحيى حميد الدين على األتراك.م 9191علل: ثورة اليمنيين  - 91

 أرهقوا البالد بالضرائب. تراك ألن األ     
 

 ؟ م9119ثورة اليمنيين ما نتائج  – 1
 .في صنعاء والمدن الساحلية وبقاء الحامية العسكرية التركية   مقابل ضريبة سنوية   اعترف األتراك باستقالل اليمن   

 

 اليمنيين واألتراك خالل الحرب العالمية األولى.علل: التقارب بين  -1
 بسبب تغلغل النفوذ البريطاني في شبه الجزيرة العربية.     

 

 م ؟9121ما سبب عدوان بريطانيا على اليمن عام  – 91
 بسبب توتر العالقات بين بريطانيا واليمن حيض اتهمت بريطانيا اليمن باحتالل جزء من عدن!

 النتائج األطراف الحدث
 اعتراف بريطانيا باستقالل اليمن ، عدم تدخل الطرفين في شؤون اآلخر بريطانيا / اليمن م8939معاهدة 

 
 

 وضح دور اليمن على المستوى العالمي. -99
 م.8991أ . شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية     
 م.8991ب. أنظمت إلى هيئة األمم المتحدة    

 

 م.9111علل: االتحاد الفيدرالي بين مصر واليمن  – 92
 .لحماية اليمن من التهديد البريطاني       

 

 .  حميد الدينانقالبا عسكريا أطاح بحكم أسرة عبدهللا السالل م قاد 8919في عام  – 83
 في اليمن. قيام النظام الجمهوريأد  هذا االنقالب إلى  – 89
  المصري(االنقالبين في اليمن ... )الجيش الذي تدخل لمساعدة  – 81
 م.8911حصل اليمن الجنوبي على االستقالل عام  – 81
 م اندمج اليمن الجنوبي بالشمالي مشكال الجمهورية اليمنية برئاسة علي عبدهللا صالح.8999في عام  – 81
 
 
 



 ( 9استقالل دول الخليج العربي ) 
 

 

 اع االستعماري بين البرتغال وهولندا وبريطانيا .علل : دخول الخليج العربي في دائرة الصر -  9
 بسبب أهميته لتجارة الشرق ، ثم اكتشاف النفط الذي أد  إلى تفرد بريطانيا في السيطرة عليه.         

 

 علل: عقدت بريطانيا معاهدات التحالف مع مشايخ  الخليج. – 2
 بهدف تأمين طريق الهند.   

 

 م.9191البرتغالي في سنة  علل : خضوع ساحل عمان للحكم  - 2
 على مدخل الخليج العربي. إستراتيجيةلكونه أهم نقطة    
 

أحمرد م تمكين الشيي  8198( ، وفيي سينة الفرر ) -----تمكن العمانيون من طرد البرتغاليين بمساعدة  – 3
 (.اإلنجليز) -----من إخراج الفرس بمساعدة  بن سعيد

حكومة سالم بن راشد في المنطقرة ) -----ية بين سلطتين هما انقسمت عمان في فترة الحماية البريطان – 9
 الداخلية من عمان ، وسلطنة مسقط برئاسة أسرة البوسعيد(.

   (محمد بن عبدهللا الخليلي. )م ثار العمانيون للمرة الثانية وانتخبوا ... إماما عليهم8999في عام  – 1
 

 (.السلطان سعيد بن تيمور) -----م توحدت عمان ومسقط بقيادة 8911في عام  – 1
 (.السلطان قابو  بن سعيد) -----م في عهد 8918استقلت عمان عام  – 1
 

الوشرم فري ) -----إلى قطر التي كان يحكمها آل خليفة ، مين إقلييم  آل ثانيم قدم 81في أوائل القرن الـ  – 1
 (.نجد

 
آل ) -----ليى والئيه ليـ م أصيبح الشيي  محميد بين ثياني حاكميا عليى الدوحية ، وحياف  ع8118في سينة  – 1

 خليفة حكام قطر والبحرين(.   
 
 (.الشيخ محمد بن ثاني) -----م في عهد 8111وقعت قطر معاهدة الحماية مع بريطانيا عام  – 89

 
 (.الشيخ أحمد بن علي بن عبد هللا) -----م في عهد 8918استقلت قطر سنة  – 88

 

 .خليفة بن حمد آل ثانيم تسلم حكم قطر الشي  8919في  – 89
 

 .آل ثاني حمد بن خليفةم تسلم حكم قطر الشي  8991في  - 83
 

الشريخ تمريم برن حمرد آل  عن الحكم ليولي عهيده نجليه حمد بن خليفة آل ثانيالشي   تنازلم 9983في  - 89
 .ثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 2استقالل دول الخليج العربي ) 
 
( ، التيي نزحيت إليى الكوييت فيي أواسيط القيرن آل صربا ) -----يرتبط تاري  الكوييت الحيديض بأسيرة  - 8

 ( .نجد) -----قادمة من  الثامن عشر
 (.الشيخ صبا  بن جابر) م(.     8119-8111) -----أول من حكم الكويت من أسرة آل صباح هو  – 9
 م مع حاكم الكويت الشيخ مبارك؟ وما نتائجها ؟9111لماذا عقد بريطانيا معاهدة  – 9
اعترفيت بريطانييا بإمارتيه مقابيل رفضيه  وق الخط الحديدي بيين اآلسيتانة والبصيرة .بسبب قلقها من مشر   

 لمشروق خط الحديد.
 (.تمتع الكويت بقدر من االستقالل) -----كانت العالقة متوترة بين الدولة العثمانية والكويت بسبب  – 9
 (.الصبا الشيخ أحمد الجابر ) -----م في عهد 8931اكتشف النفط في الكويت عام  – 1
 

 ما الخطوات التي اتخذها الشيخ عبد هللا السالم الصبا  لنيل االستقالل؟ – 1
 ألغى المحاكم األجنبية في الكويت. .أ
 أصدر عملة وطنية. .ب
، ودخلييت فييي عضييوية جامعيية الييدول العربييية واألمييم  م9119فاعترفييت بريطانيييا باسييتقالل الكويييت سيينة    

 المتحدة.
 

 (الشيخ صبا  األحمد الصبا  )في دولة الكويت ...        م تولى الحكم 9991ومنذ  –   
 

 متى تشكلت دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟ سم هذه اإلمارات. – 9
 ودبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة. يأبو ظبم ، 8911

 

م ؟ ومرا كانرت مقوماتهرا االقتصرادية 91ما االسم الرذي كران يطلرل علرى هرذه اإلمرارات فري القررن الر   – 1
 خالله ؟
   الساحل المتصالح .عرفت باسم 

 

 (اذكاء الخالفات بين المشيخاتم إلى ...       )89خالل القرن  بريطانيا سعت – 9
 االستقالل والوحدة.اذكر أهم المحطات في مسيرة إمارات الساحل المتصالح نحو  – 91

 م(.8911فبراير81أ. اتفاق بين إمارتي أبوظبي )الشي  زايد( ودبي )الشي  راشد( على إقامة اتحاد فدرالي بينهما )
 م(8918ديسمبر  9ب. ثم اتفقا على مع أربع إمارات أخر  على إقامة اتحاد اإلمارات العربية المتحدة )

 ى منظمة األمم المتحدة.وإلجـ . انضمت إلى جامعة الدول العربية 
 د . انتخب الشي  زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا لها وحاكم دبي نائبا له.

 م.8919هـ . التحقت إمارة رأس الخيمة باالتحاد في فبراير 
 

 (الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانم تولى حكم اإلمارات العربية المتحدة ...       )9999منذ  – 88
 

 . ومتى كان ذلك؟سم الجزر اإلماراتية الثالث التي احتلتها إيران   – 92
احتلتها قبل يومين من انسحاب بريطانييا مين الخلييج العربيي ، حييض احتليت جيزر طنيب الكبير  وطنيب 

 الصغر  وأبو موسى الواقعة في خليج هرمز ، وهي تتبع إمارتي الشارقة و رأس الخيمة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 البرتغاليون في البحرين
 
لماذا لرم يرتمكن البرتغراليون مرن بسرط سريطرتهم الكاملرة علرى الخلريج العربري خرالل القررن السراد   - 9

 عشر الميالدي ؟
 بسبب عدم تمكنهم من السيطرة على عدن ، ومقاومة البحرين لهم.   
 

علل: في مطلع القرن الساد  عشر الميالدي سيطر البرتغاليون على عدد من القواعد البحريرة فري  –  2
 يج العربي.الخل

اسييتغلوا عنييف الصييراق بييين الدوليية العثمانييية والدوليية الصييفوية فييي إيييران فسيييطروا علييى بعييس أجييزاء     
 الخليج العربي.

 

 (.البحرين) -----م بسط البرتغاليون نفوذهم على 9129في سنة  – 3
مقاومررة السرركان المحليررين ) ... بسييببم ،لكنييه لييم يكيين مسييتقرا 8199 اسييتمر الحكييم البرتغييالي للبحييرين حتييى سيينة – 9

 منافسة األجنبية لهم(الو
 

 .وضح دور الدولة العثمانية في مقاومة االستعمار البرتغالي -  1
اسيتنجد بهيا أميراء الهنيد وعيرب الخلييج لليتخلص مين الوجيود البرتغيالي ،  بعيد أنتدخل الدولة العثمانيية     

اليذي اسييتولى عليى عييدن  سرليمان باشررامصيير  واليييه عليى سررليمان القرانونيفأرسيل لهيم السييلطان العثمياني 
لكنهيا ليم تشيكل تهدييدا مباشيرا للنفيوذ البرتغيالي فيي ز وفيتح بعيس الحصيون الهنديية ومسيقط وحاصير هرمي

 .الخليج العربي
 

 (.الفر )   هم مع ...تحالف م تمكن اإلنجليز من االستيالء على هرمز بعد8199في سنة  – 1
 

م بعييد انتصييارات ... عليييهم.  8119منطقيية الخليييج العربييي نهائيييا عييام انتهييى الحضييور البرتغييالي فييي  – 1
 (  اليعاربة في مسقط)

 

 الجبرور وآل مرذكورحكم البحرين أهمها ... )م بتوالي عائالت عربية 81م حتى ق 81تميز فترة القرن  – 1
 والعرب الهولة(

 

ركات تجاريرة كبررى أبرزهرا التنرافس االسرتعماري التري كونرت شرتأثرت البحرين في هذه الفتيرة بيـ :  – 9
 .  شركة الهند الشرقية ، واستعملت األسلحة النارية بشكل واسع

 

 (.آل خليفة) -----م هي 81في القرن الـ  تولت الحكم في البحريناألسرة التي  89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ارة والبحرينبهجرة آل خليفة إلى الز
 
 حدد نسب آل خليفة وموطنهم األصلي. - 9
 العربية المشهورة. لقبيلة عنزةأحد الفروق الرئيسة  العتوبنسبهم : ينتسب آل خليفة إلى  -
 في وسط شبه الجزيرة العربية. نجدموطنهم األصلي :  -
 

 (.نجد  في الكويت وآل سعود في آل الصبا) -----و  -----يشترك مع آل خليفة في االنتماء إلى العتوب  – 9
 

ة إلى السواحل الشرقية للخليج العربي منعطفا مهمرا فري تراريخ البحررين الحردي  علل : تشكل هجرة آل خليف – 9
 والمعاصر.

بسييبب تميزهييا ، ومواكبتهييا لنضييال أهييل البحييرين ضييد االسييتعمار حتييى االسييتقالل والنهضيية فييي مختلييف    
 المجاالت.

 

 ها إلى قطر.( ومناألفالج إلى األحساء) -----إلى  -----م من 81نزح العتوب في القرن الـ  – 3
 (.الكويت) -----م نزحوا إلى 81ابتداء من القرن الـ  – 9
 (.الشيخ محمد بن خليفة) -----م بقيادة 8119ارة عام بنزح آل خليفة إلى الز – 1
 

 ارة حول الشيخ محمد بن خليفة.بعلل: التفاف سكان الز – 1
 .كما بنى قلعة مرير بسبب ورعه ورجاحة عقله وتكريمه للعلماء ، ولقيامه ببناء المساجد والمدارس   
 

 النتائج األطراف الحدث

 ارة بمعركة الز
آل خليفة )في عهد 
الشي  خليفة بن 
 محمد(، والفرس

 هزيمة الفرس في المعركة. -
 فتح البحرين والقضاء على الحامية الفارسية فيها.  -

 

أحمد بن محمد الملقب ) -----م في عهد الشي  8113بسط آل خليفة سيطرتهم على البحرين عام  – 1
 (. بالفاتح

 

أحمرد برن ) -----ارة والصييف فيي البحيرين هيو الشيي  بيالذي كان يقضيي فصيل الشيتاء فيي الزالحاكم  – 1
 (.محمد الفاتح

 

 (.سلمان بن أحمد) -----هو الشي  م 8191الحاكم الذي نقل مركز الحكم نهائيا إلى البحرين عام  – 9
 

 (.الحرب مع حكام نجد ومسقط) -----ارة بسبب بعاد الشي  سلمان بن أحمد إلى الز – 89
 

 (.الشيخ عبد الرحمن الفاضل) ------م بمساعدة 8189استعاد آل خليفة البحرين عام  – 88
 

 علل: استطاعت البحرين أن تؤلف حولها بين مجموعة من القبائل العربية. – 89
 بسبب األمن واالستقرار.          

 
) وهكذا نشيأت دولية عربيية مسيتقلة شيمل مجالهيا الجغرافيي جيزر البحيرين وسيط الخلييج العربيي ، اقتصيادها يعتميد عليى 

 الزراعة وتجارة اللؤلؤ (
 
 
 
 
 



 م1991إلى  2991من البحرين 
 

 عالّم يدل تواصل حكم آل خليفة للبحرين؟ – 9
 يدل على تقبل السكان سلطة الدولة الناشئة.  

 

 علل: غدت إمارة البحرين إحدى الكيانات السياسية الكبرى في المنطقة. – 2
 نجاح آل خليفة في بناء تقاليد تقاليد متينة لتوارث الحكم. .أ
 وبناء عالقات والء مع أطياف المجتمع. .ب

 

 علل: لم يستتب أمر السيطرة على البحرين لبريطانيا )بدليل تعدد المعاهدات(. – 9
 بسبب تواصل سلطة الدولة على المجال الجغرافي وعلى السكان.

 

 أبرز حدود النفوذ البريطاني في البحرين. – 9
لم تستطع بريطانيا بسط نفوذها في البحرين حيض استطاعت الدولة أن تبسط سلطتها على مجموق 

 لسكان وعلى مجال جغرافي له معالم واضحة. ا

 م( ...     )الشي  عيسى بن علي(8989شهد عهده نشأة التعليم النظامي في البحرين ) – 1
 بدأ استغالل النفط في البحرين في عهد الشي  ...     )حمد بن عيسى آل خليفة( – 1
 لماذا عقدت بريطانيا معاهدات مع دول الخليج في نهاية القرن التاسع عشر؟  - 9
 بهدف وضع دول الخليج ضمن دائرة نفوذها ، ومنع دول أوروبية منافسة.   

 

الشيخ )...    البريطاني بقيادة  نفوذ رد الوطنيون على هذه اإلجراءات بإنشاء المجلس التأسيسي للحد من ال  - 1
 (. الزيانيعبد الوهاب 

 

 النتائج األطراف الحدث 

الوطني  جلسالم
 م9129

الوطنيون 
 البحرينيون

أحبط محاوالت بريطانيا للتفريق بين أبناء البحرين ، 
 بيلغريفوأرغمها على تعديل سياستها مكتفية بتعيين 
 مستشارا لد  حكومة البحرين.

 
 .ثينياتعلل: انتعاش الحركة الوطنية البحرينية في فترة الثال - 1

 اكتشاف النفط. .أ
 .الطالب يدة مثل عمال حقول النفط وظهور فئات اجتماعية جد .ب
 .م8999تأثير األزمة االقتصادية العالمية  .ت

 

مفكر بحريني طالب باإلصالحات السياسية واإلدارية خالل فترة األربعينيات وأسهم في صدور مجلة  – 1
 (. عبد الرحمن الباكر) ...هو  صوت البحرين

 علل: هيجان الشعب وتعدد االضطرابات في البحرين خالل فترة الخمسينات. – 1
لصحف كاشفين تدخله المتزايد في بسبب مهاجمة الزعماء الوطنيين لبيلغريف عن طريق المقاالت في ا   

 . اإلدارة واالقتصاد
 
 
 
 
 
 
 



 البحرين : تأسيس الدولة العصريةمملكة 
 

 ؟نحو بناء دولة حديثة ما العوامل المساعدة على اتجاه البحرين – 9
 م.8989بناء المدارس النظامية بدءا من  .أ
 اكتشاف النفط في الثالثينيات ونشوء فئة عمالية. .ب
 انتشار المذياق ونشأت الصحافة. .ت
 نشاط الحركة التجارية.  .ث
 المشاركة في بعس لجان جامعة الدول العربية. .ج
 استضافة المؤتمرات العربية والعالمية. .ح

 

 ؟إلغاء االتفاقيات مع بريطانياما الخطوات التي مهدت إلى – 2
 م أعلنت بريطانيا عزمها على االنسحاب من الخليج العربي. 8911في عام  .أ
أرسل أمين عام منظمة األمم المتحدة )يوثيان( بعثية لتقصيي الحقيائق فيي البحيرين، وأخيذ رأي السيكان بشيأن مسيتقبلهم  .ب

 السياسي.
الهيئات الرسمية والشعبية ورفعت تقريرها الذي جاء فيه : إن جمييع سيكان البحيرين يرغبيون فيي قابلت البعثة مختلف  .ت

 دولة عربية مستقلة ذات سيادة.
  م .8919صادق مجلس األمن باإلجماق على تقرير البعثة الدولية في مايو  .ث

 

 .هداتسمي إللغاء المعارأعلن الشي  خليفة بن سلمان البيان ال م8918/أغسطس/89في    – 9
 

 ؟إلغاء االتفاقيات مع بريطانياما الذي ترتب على  – 9
 بريطانيا.إنهاء جميع المعاهدات مع  .أ
 .يادة حكومة البحرين على كامل مجالهاس .ب
 .حق االنضمام إلى المنظمات اإلقليمية والدولية .ت

 

كدولة  العربية ، وهيئة األمم المتحدةانضمت إلى جامعة الدول و يسى بن سلمان لقب أمير البحرين ،أغسطس اتخذ الشيخ ع91وفي    
 .مستقلة كاملة العضوية

 

 .منذ بداية سبعينيات القرن الماضيالبحرين في نهضة ال أبرز مجاالت – 1
الر
 اإلنجازات المجال قم

البنية  9
 األساسية

م( ، االهتمام بالطرقات والجسور 8911م ، جسر الملك فهد )8919إنشاء مطار البحرين الدولي 
  ديدة )م.عيسى و م.حمد وم.زايد( ، تطورت القر  إلى مدن عصرية.إنشاء مدن ج، 

استخراج النفط وتكريره ، صناعة األلمنيوم ، اتساق النشاط المصرفي ، ازدهار التجارة ، تنويع  االقتصادي 2
 مصادر الدخل.

 االجتماعي 9
انتشار الخدمات التعليمية والثقافية والصحية واإلسكانية ، تعدد الجامعات ، تقديم خدمات 
الكهرباء والماء بأسعار رمزية لكل األسر البحرينية ، احتلت مرتبة متقدمة في مجال التنمية 

 البشرية.  

في األلفية  9
 الجديدة

، إقرار ميثاق العمل  ليم ، صحة ، إسكان()تع توسع مجال الحرية االقتصادية ، والخدمات االجتماعية
م ، تعدد الجمعيات السياسية والمدنية ، االنتخابات 999الوطني ، أصبحت البحرين مملكة دستورية 

 النيابية والبلدية ، العناية بحقوق اإلنسان وتمكين المرأة ، تعدد اإلصدارات الصحفية.  
 

 )الطبقة الوسطى(   مكونات المجتمع العصري في البحرين ... _ أهم
 االنفتا  على الثقافي(وأهم سماته ...     ) -
 يدل على ذلك :  أ. خروج المرأة للعمل والمشاركة في الحياة العامة. -

 اقبال البحرينيين على التعليم وعلى وسائل العيش والعمل الجديدة. .ت
 

 
 
 
 



 دور البحرين على المستويين العربي والعالمي
 
 لماذا كانت البحرين سباقة إلى تطوير مؤسساتها بعد االستقالل ؟ - 9
 بسبب انفتاحها على الخارج وتفاعلها مع حضارة العصر .   
 

 بعد االستقالل. الوطن العربيأوضح دور البحرين الفاعل في  – 2
 دعم القضايا العربية العادلة وخاصة القضية الفلسطينية. .أ
 العربية الشقيقة.تعمل على توثيق عالقاتها بالدول  .ب
 تلتزم بميثاق جامعة الدول العربية. .ت
 تنسق مع دول الخليج العربي في كل القضايا الهامة. .ث
 تأسيس الحوض الجاف في البحرين. .ج
 م(.8911تأسيس وكالة أنباء الخليج في البحرين ) .ح
 م(.8919إنشاء جامعة الخليج في البحرين ) .خ
 

 (.الدولية)دور البحرين في مجال السياسة  أوضح دور البحرين في حل المشكالت المعاصرة – 9
 شاركت في اجتماعات األمم المتحدة ، لتحقيق السالم واألمن والعدل في العالم. .أ
 أكدت على ضرورة تسوية أزمة الشرق األوسط ، وإشراك األطراف المعنية كافة في حلها. .ب
 …السالح ومكافحة اإلرهاباهتمت بالقضايا اإلنسانية الكبر  ، كمشكلة التمييز العنصري ونزق  .ت
 دخلت في كتلة عدم االنحياز ، وشاركت في مؤتمراتها . .ث
 اإلسالمي وشاركت في مؤتمراتها. التعاوندخلت في منظمة  .ج
 تدعم حقوق اإلنسان ومبدأ التعايش السلمي بين الشعوب. .ح
 

 م.2119األمريكية في شرم الشيخ عام  –لماذا شاركت البحرين في القمة العربية  – 9
م ، وذلك للبحض عن حلول لتسوية الصراق 9993شاركت باعتبارها رئيسة الجامعة العربية في دورة       

  اإلسرائيلي . –العربي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 م ( التي أمامك ، موضحا ما يلي :7491أكمل الخريطة الصماء )تقسيم فلسطين وفقا لخطة األمم المتحدة سنة 

 ( . 9،  3،  2،  7لفلسطين المتمثلة في األرقام ) أكتب أسماء الدول المجاورة  - 7
 م 7491( على خريطة فلسطين  1،  6،  5أكتب أسماء المناطق التي تمثلها األرقام )  – 2
 (.8أكتب اسم البحر الذي يمثل الرقم ) – 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اآلتية :في ضوء دراستك لموضوق تاري  البحرين ، ومستعينا بالخريطة التالية أجب عن األسئلة  -
 وضح خط سير الهجرات البرية و البحرية لقبائل العتوب إلى سواحل الخليج العربي . -  8
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 ( 1،  1،  9،   3،   9،   8أكتب أسماء دول المغرب العربي )األرقام :  -
 ( 1،  9أسماء الدول االستعمارية )  -
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 حوار الحضارات
 
 .الحضارات عرف حوار – 9

و التوجهاات المخالفاة و التعامال المتحضار مع األفكار  هو التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب والقدرة على التكيف   
 مع جميع اآلراء الثقافية والفنية والدينية ، إلشاعة التعايش السلمي وتجنب نشوب أزمات حضارية.

 

 الحوار بين الحضارات ؟ ما دواعي – 2
 

 الحوار يسمح ببناء عالقات سليمة بين الحضارات و داخل الحضارة الواحدة .:  التنوع الحضاري -

   

: أي  اختالف في العادات و التقاليد يمكن أن يكون سببا لتوتر إذا لم يوضع في تزايد نفقات التسلح و تعدد مناطق التوتر والنزاعات المسلحة -
 إطار الحوار و التفهم.

 

 : يحتاج إلى السلم والحوار لتكون الحلول أكثر أصالة وشموال و تنوعا.البيئيةترابط المصالح االقتصادية و  -

1 

 خاصة مع االنفتاح والرغبة في معرفة الحضارات المختلفة واألزمنة السابقة .توافر وسائل االتصال:  -

 
 ؟ما الضوابط المؤطرة لحوار الحضارات – 8

 إال إذا اعتز كل طرف بذاتيته الحضارية من دون مس بذاتية اآلخر.ال يكون الحوار مجديا : االعتزاز باالنتماء الحضاري -

 .فهم اآلخر -

 ومعرفة نقاط االلتقاء.  :قبول التنوع -

 
 :تؤدي االعتزاز باالنتماء الحضاري إلى  – 1

 تقدير كل طرف حضارته الخاصة ، واالستفادة مما حققته على مر العصور. -    
 السعي إلى إدماج الجديد في غير تصادم مع الهياكل الحضارية. -    
 االلتقاء معه.تقدير اآلخر وتحديد نقاط  -    
 تحديد نقاط االختالف في إطار من التسامح القائم على حق اآلخر في البقاء والتطور. -    
     

 

 كما يؤدي فهم اآلخر إلى: – 5
 الموضوعية في تقدير االختالف. -    
 .اعتبار االختالف عنصر ثراء و تكامل. -    
 .في توافق مع اإلرث الحضاري تخير الحلول المالئمة من أوساط حضارية مختلفة -    
 اعتبار البحث عن نقاط االلتقاء هدفا أساسيا للحوار. -    

 

 الوعي باالختالف إلى جهل نقاط االلتقاء بين المنظومات الحضارية . نقص يؤدي  – 6

  
 تؤدي الرغبة في محو االختالف إلى هيمنة حضارة على البقية . - 7 

 
 ...   ) تنوع ظروفها  التاريخية (من خصائص الحضارات أنها توجد بصيغة الجمع بسبب – 3

 

 )الذي هو أعمق وأشمل(.قتصادية غياب إمكانيات التقارب الحضاريال يعني  االختالف السياسي أو المنافسة اال – 1

 



 

 : دور مملكة البحرين في حوار الحضارات – 91
 

 : االهتمام بالقضايا اإلنسانية أوال:
 حقوق اإلنسان ، نزع السالح ، رفض الحرب ، مكافحة اإلرهاب ، حق الشعوب في مقاومة االحتالل.       

 
 داخلي من التسامح بين كل األديان و الطوائف.ثانيا: توفير مناخ 

 
 ثالثا : تعتمد سياستها الخارجية على :

 احترام االتفاقيات الدولية و الثنائية.       
 

 رابعا : إقامة الندوات والمؤتمرات في موضوع حوار الحضارات مثل:  
 م( الذي حضرته وفود من مختلف دول العالم. 1113مؤتمر حوار الحضارات )يناير          

 

 لماذا اعتمدت مملكة البحرين هذه الرؤية ؟ – 99
 

 ألن تنامي وسائل االتصال وااللتقاء بين البشر له عائد حضاري إيجابي . -
 ي الحضارة اإلنسانية.إن الحضارة العربية اإلسالمية لعبت على مر العصور دورا محوريا ف -

 إن التنوع مصدر ثراء و حيوية للمجتمعات اإلنسانية. -

 إن التعايش بين األمم و الشعوب تمر عبر إثراء حقوق اإلنسان وصيانة القيم والتراث... -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عنف وتخريب في وطننا
 

 م؟2199المتورطون في أحداث عدد خمسة مظاهر مختلفة من أعمال العنف و التخريب التي مارسها  -  9
 قتل عدد من رجال األمن والمواطنين والمقيمين. -
 االعتداء باألسلحة البيضاء والمقذوفات الحارقة على سالمة جسم الغير. -
 تعطيل العديد من المرافق العامة وبخاصة الصحية والتعليمية. -
 قطع الطرق. -
 ... حيازة واستعمال وتخزين أسلحة نارية وسيوف وحراب و رماح -
 
 بين لماذا لم تكن أعمال العنف والتخريب خالل هذه األحداث مقبولة؟ – 2
ألن مجتمعنييا قطييع أشييواطا متقدميية علييى طريييق البنيياء الييوطني ، باالسييتناد إلييى الدسييتور و فييي ظييل مشييروق اإلصييالح   

والتحييديض و بمييا يشييبه االجميياق ، علييى ميثيياق للعمييل الييوطني ، فباإلضييافة إلييى أن دسييتور مملكيية البحييرين كفييل الحقييوق 
م( لتعزييز الحرييات وحقيوق اإلنسيان وتطيوير 9999ة )االجتماعية ألبناء شيعب البحيرين جيرت تعيديالت دسيتورية واسيع

 المظاهر الديمقراطية ... 
 وتسارق وتيرة التنمية ، وإدخال إصالحات واسعة على سوق العمل ، فجاءت النتائج باهرة ...   
 
 م على سالمة الوطن والمواطنين.2199فبراير وضح الخطورة التي شكلتها أحداث  – 9
 ضررا كبيرا .تضرر االقتصاد الوطني  -
 أراد المتورطون في هذه األحداث عزمهم على إسقاط الدولة واالنقالب على مؤسساتها وثوابتها ... -
 كادت أن تجر الفئات االجتماعية المتعايشة إلى التفكك واالقتتال األهلي.  -
 
 

 (11 – 11) يرجى الرجوع للدر  في الكتاب المدرسي ص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حماية سالمة وطننا
 
 م؟2199حدد اإلجراءات التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في مواجهة أحداث العنف والتخريب التي اندلعت عام  -  9
 
ألمن الوطن واستقراره و وحدة المجتمع  و رخائه و سيادة : بسبب مخاطرها وتهديدها إعالن حالة السالمة الوطنيةأ .    

 مملكة البحرين واستقاللها.
:  حيض ساهمت في حراسة حدود مملكة البحرين وحماية منشآتها اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربيةتفعيل ب.   

 الحيوية.
 : للتحقيق في األحداث التي شهدتها مملكة البحرين.تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائل .ج   
وفعالياته للخروج من األزمة وطي صفحتها واستعادة أجواء  :  بمشاركة أطياف المجتمع حوار التوافل الوطنيد.    

  ...التآلف والتعايش
 
وضح كيف ساهم شعب البحرين الوطني الغيور في دعم جهود القيادة الرشيدة لحماية المملكة الغالية وسرعة تجاوز أحداث  – 2

 م المؤسفة؟2199
 

: خرج مئات اآلالف من المواطنين في جموق غفيرة منددين بالعنف والتخريب  اإلدانة الشعبية الواسعة لألحداثأ  .    
 الوطن ومكاسبه.والتآمر على سالمة الوطن ، وأعلن وقوفه خلف حكومته في ما اتخذته من تدابير لحماية سالمة 

 : التي أفشلت محاوالت شل لمؤسسات الدولة و مرافقها المبادرات التطوعيةب.    
 
بالمسؤولية و الشجاعة والحكمة في التعامل مع أحداث فبراير  –قيادة وشعبا  –تحلي مملكة البحرين دلل على  – 9

 م العنيفة وتجاوز آثارها.2199
 بادرت القيادة الحكيمة في اتخاذ اإلجراءات الحكيمة والشجاعة التي تمثلت في :    
 يق القانون.إعالن حالة السالمة الوطنية من أجل ضبط العنف و التخريب وتطب -
 دعوة قوات درق الجزيرة المشتركة من أجل المساعدة في حماية الحدود والمنشآت الحيوية. -
 تشكيل لجنة بحرينية مستقلة لتقصي الحقائق تضم قضاة دوليين... -
 جمع فعاليات المجتمع حول مائدة حوار للتوافق الوطني. -

و في المستو  الشعبي التف الشعب البحريني األبي حول قيادته معلنا رفضه خرق القانون والتورط في العنف    
 ، و بادر إلى حمالت تطوعية إلفشال ما جر  من محاوالت شل لمؤسسات الدولة و مرافقها.والتخريب 

    
 
 

 919 - 19الكتاب ص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وطننا ينتصر ويواصل المسيرة
 

 881 - 891الكتاب صـ 


