
 

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 الطالب محمد الصياد واالستاذ عقيل ميرزا اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ينالقديم االعدادية للبنمدرسة البالد      تنسيق األسئلة أ/ عقيل ميرزا    إعداد الطالب : محمد الصياد  
 5939016Eفقط :  BBMللمزيد من المذكرات واالستفسارات عبر الـ

 مملكة البحرين
 مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين

 
 
 
 

 الثالث اإلعدادي
 

مذكرة مراجعة المتحان نهاية 
الفصل الثاني في المواد االجتماعية 

 م 2016-2015للعام 
 

 إعداد الطالب : محمد الصياد
 األسئلة/معلم المادة : أ.عقيل ميرزامنسق 

 BBM  :5939016Eللمزيد من االستفسارات والمذكرات عبر 
 

 الدروس المطلوبة :
 (.1استقالل دول الخليج العربية ) -48 .األزمات الدولية -40

 (.2استقالل دول الخليج العربية ) -49 .الحرب العالمية الثانية -41
 البرتغاليون في البحرين. -50 .العربي حركة االستقالل في المشرق -42

 هجرة آل خليفة إلى الزبارة والبحرين. -51 .حركة االستقالل في المغرب العربي -43
 م.1970 - 1810البحرين من  -52 الصراع العربي اإلسرائيلي. -45

 البحرين : تأسيس الدولة العصرية. -53 تأسيس المملكة العربية السعودية. -46
 دور البحرين على المستويين العربي والدولي. -54 اليمن. -47
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 )األسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية( : –األزمات الدولية الدرس األول : 
 
 عاد الوضع بعد الحرب العالمية األولى إلى التوتر بسبب : -1

 .اتفاقيات السالم 

 .تردي األوضاع االقتصادية 

 
 اتفاقيات السالم على :انعكاس  -2

 أثر اتفاقيات السالم الحزب الحاكم الدولة
االتحاد 
 الشيوعي استالين السوفيتي

خسرت روسيا مساحات شاسعة من أراضيها نتيجة 
 معاهدة برست ليتوفسك.

 الفاشي لينيموسو ايطاليا
لم يحقق مؤتمر الصلح مطالب إيطاليا باعطائها 

 تريدها.مستعمرات 
 مشاكل اقتصادية وعّمت البطالة.عانت إيطاليا 

أدولف  ألمانيا
 النازي هتلر

أزمة اقتصادية : تمثلت بترٍد مريع في األوضاع  -1
 االقتصادية واالجتماعية.

 م.1919أزمة سياسية : رفض معاهدة فرساي  -2
 
 األزمة االقتصادية العالمية : -3

 النتائج األسباب متى ؟ أين ؟
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

م 24/10/1929
 الخميس األسود

 التضخم في االنتاج. -1
 المضاربة في البورصة. -2
ارتباط االقتصادية العالمية  -3

 برأس المال االمريكي.

 تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. -1
 اقفال العديد من المصانع. -2
 ماليين العمال. تسريح -3
 كساد اإلنتاج الزراعي. -4

 
 م :1938-1931التوتر الدولي  -4

  : عادت أمريكا إلى سياسة العزلة، وانشغلت الواليات المتحدة األمريكية
 بمعالجة األزمة االقتصادية.

  : عانت بريطانيا وفرنسا بعدم استقرار األوضاع السياسية بريطانيا وفرنسا
 فيهما.

  : قوية. تمكن األلمان واإليطاليين من بناء جيوش -1ألمانيا وإيطاليا 

 م.1936هاجم موسوليني الحبشة واحتلها سنة  -2   
 ا ومنطقة السوديت التشيكوسلوفاكية.مسم ضم هتلر الن1938سنة  -3   
 
 ماهي أسباب ونتائج مؤتمر ميونخ ؟ -5

اعتراض بريطانيا وفرنسا على ضم هتلر النمسا ومنطقة السوديت األسباب : 
 التشيكوسلوفاكية.

 
لر حمل فرنسا وانجلترا على االعتراف بحقه في ضم النمسا استطاع هتالنتائج : 

 والسوديت.
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 م( :1945  -م 1939الحرب العالمية الثانية )الدرس الثاني : 
 
 1919تراكمت األسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية خالل الفترة الممتدة بين سنتي  -1
 المباشرة.م، أسبابها 1939، بينما شكلت أحداث سنة 1938و 
 
 المقدمات : -2

  مورافيا التشيكوسلوفاكية. -احتل هتلر منطقة بوهيميا 

 .احتاجت الجيوش اإليطالية ألبانيا 

  م1939مايو  22وقع هتلر معاهدة الحلف الفوالذي مع موسوليني. 

  م.1939أغسطس  23معاهدة عدم إعتداء مع االتحاد السوفيتي وقع هتلر 

 
 السبب المباشر للحرب العالمية الثانية. -3

 م.1939سبتمبر  1بولندا وتقاسمت أراضيها مع االتحاد السوفيتي اجتاحت الجيوش األلمانية 
 
 (.1940قارن بين ردة الفعل الفرنسية عندما احتل هتلر باريس )مايو  -4

 م1940ووقع اتفاق هدنة مع األلمان وجد أن متابعة القتال بال جدوى، يتان : المارشال ب 

  : رفض االستسالم وانتقل مع أنصاره إلى الجزائر ومنها إلى بريطانيا الجنرال ديغول
 حيث أعلن قيام حكومة فرنسا الحرة.

 
 م.1941علل / تدويل الحرب العالمية الثانية  -5

  أراضي االتحاد السوفيتي رغم معاهدة عدم االعتداء الموقع بينهما.اجتاحت القوات األلمانية 

 .)دمر سالح الطيران الياباني األسطول األمريكي في ميناء بيرل هاربر )جزر هاواي 

 
 علل / تراجع المحور وانتصار الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية. -6

  م1942انتصار اإلنجليز على األلمان في معركة العلمين. 

  م.1942هزيمة األلمان في معركة ستالينغراد 

 .تمكن األمريكيون من هزيمة اليابانيون في المحيط الهادي 

 
 كيف انتهت الحرب العالمية الثانية ؟ -7

  م.1943انزل الحلفاء قواتهم في إيطاليا فسقط الجيش الفاشي 

  م.1944تحرير فرنسا 

  م.1945وانتحر هتلر ابريل التقى الجيش الروسي واألمريكي في ألمانيا 

  م.1945القاء قنبلتين ذريتيين على هورشيما ونازاكي أغسطس 

 
 ما نتائج الحرب العالمية الثانية ؟ -8

 .تراجع سيطرة أوروبا 

 .التقت دول العالم حول عمالقين هما االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية 

 .نشوب الحرب الباردة 

  المتحدة.قيام هيئة األمم 

 
 
 

 أطراف الحرب :
 إيطاليا –ألمانيا  المحور : -
 
 افرنس -بريطانيا الحلفاء :  -
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 الدرس الثالث : حركة اإلستقالل في المشرق العربي :
 ..م1943...، سنة االستقالل ..فرنساالدولة المستعمرة ... Iأوالا : سوريا 

 من أعلن استقالل سوريا ولبنان ؟ ومتى ؟  -1
سوريا لغاء االنتداب على أعلن الجنرال كاتروا ممثل حكومة فرنسا الحرة في القاهرة إ 1941سنة 

 ولبنان.
 ما الخطوات التي جرت في سوريا قبيل االستقالل ؟ -2

  جرت في سوريا انتخابات نيابية. 1943سنة 

 .انتخب المجلس النيابي شكري القوتلي رئيساا للجمهورية 

  م.1946تم الجالء سنة 

 
 ..م1943...، سنة االستقالل ..فرنساالدولة المستعمرة ... Iثانياا : لبنان 

 لبنان انتخابات على غرار االنتخابات السورية قبيل االستقالل، وضحها. جرت في -3
 .على غرار انتخابات سوريا، جرت في لبنان انتخابات نيابية 

  الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية برئاسة أسفرت عن وصول بشارة الخوري إلى رئاسة
 رياض الصلح.

 جلس النواب اللبناني.أمام مماطلة فرنسا في إعالن استقالل لبنان، اجتمع م 

 .بطلب من حكومة الصلح، وألغى جميع مواده المتعلقة باالنتداب 

  اعتقلت سلطات فرنسا زعماء لبنان الوطنيين فعّمت مظاهرات في لبنان أجبرت فرنسا على
 م.1943نوفمبر  22االعتراف باستقالل لبنان في 

 
 ..م1932سنة االستقالل .....، بريطانياالدولة المستعمرة ... Iثالثاا : العراق 

 أكمل العبارات التالية : -4
  ا على العراق سنة فيصل بن حسين نصب  م.1921ملكا

  م1932اعترفت بريطانيا باستقالل العراق سنة. 

  رأى بعض العراقيين انه ال سبيل للتخلص من الحماية الحرب العالمية الثانيةمع اندالع ،
 .األلمانالبريطانية، اال بالتحالف مع 

  الملكي( الذي أطاح النظام 1941)مايوعالي الكيالني رشيد وقع انقالب قاده. 

  بغدادواحتالل البصرة اال أن بريطانيا تمكنت من انزال قواتها في. 

  عبداإللهواعادة السلطة إلى الوصي على العرش األمير. 

  م.1955على دخول حلف بغداد سنة  نوري السعيدوافقت حكومة 

  الجمهوريةوأعلنت الملكي التي قضت على النظام  1958يوليو  14قامت ثورة. 

 
 .م1922...، سنة االستقالل بريطانياالدولة المستعمرة ... Iرابعاا : مصر 

 أكمل العبارات التالية : -5
  الحرب العالمية األولىظلت مصر والية عثمانية حتى نشوب. 

  م1922ملك عام إلى العرش، واتخذ لنفسه لقب فؤاد األول وصل السلطان  1917سنة. 

  الوفدادة الحركة الوطنية المصرية وأنشأ حزب قيسعد زغلول تولى. 

  إنسحاب جيش اإلحتالل البريطاني إلى على  1946المصرية سنة  –نصت المعاهدة البريطانية
 . وضع أمر حماية األجانب في مصر على عاتق الحكومة المصريةو منطقة القناة 

  الملكيةوألغت فاروق ضد الملك الضبط األحرار قامت ثورة  1952سنة. 

  تأميم قناة السويس من الذي قام بـجمال عبدالناصر برئاسة جمهورية أصبحت مصر
 .االنجليز
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 الرابع : حركات االستقالل في المغرب العربي :الدرس 
 
 أكمل الجدول التالي : -1

الدولة  الدولة
 المستعمرة

سنة 
 االستعمار

سنة 
 أهم الشخصيات الوطنية االستقالل

 عمر المختار م1951 م1911 إيطاليا ليبيا
 الحبيب بورقيبة م1956 م1881 فرنسا تونس 

فرنسا  المغرب
 محمد بن عبدالكريم الخطابي م1956 م1908 وإسبانيا

 
 علل / -2
 الثانية.قاتل الليبيون إلى جانب الحلفاء خالل الحرب العالمية  -أ

 .آملين في التخلص من االستعمار اإليطالي 

 .الحصول على االستقالل 

 ساعدت فرنسا إسبانيا في القضاء على ثورة المجاهد محمد بن عبدالكريم الخطابي في الريف المغربي. -ب
 بسبب خوف فرنسا من امتداد هذه الثورة إلى مناطق نفوذها.

 حول الباي محمد المنصف خالل الحرب العالمية الثانية. التفاف الشعب التونسي -ج
 الحلفاء واستقالل تونس بعد الحرب.أيد موقف الحبيب بورقيبة الداعي إلى مساندة 

 
 اكتب مذكرات تاريخية عن : -3

  : تشكلت بدعم من الدول العربية ورفضت القضية الليبية إلى هيئة هيئة تحرير ليبيا
 م.1947األمم المتحدة 

  : نجح عاّلل الفاسي زعيم كتلة العمل الوطني  1930سنة كتلة العمل الوطني في المغرب
  في افشال مخطط فرنسا الرامي إلى إلحاق المغرب بفرنسا وإلغاء شخصيته العربية.

 
 ماهي األحزاب التي تشكلت في تونس خالل نضالها من أجل االستقالل ؟

 م( 1920( )والحزب الحر الدستوري م1907الفتاة كان أهم األحزاب )حزب تونس 
 م( بزعامة الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف.1934و)الحزب الحر الدستوري الجديد 

 
 م ؟1954كيف رد التونسيون على الحكم الذاتي الذي منحته لهم فرنسا عام 

 رد الوطنيون على هذا الشكل المقنع من االستعمار بإضراب عام ومقاومه ناشطة.
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 الدرس الخامس : الصراع العربي اإلسرائيلي :
 

  اذكر أطرافl  أسبابl  أحداثl .نتائج الحروب العربية االسرائيلية األربع 

 
 م1948الحرب األولى  -1

 النتائج األحداث األسباب األطراف
الجيوش العربية  -1

)مصر، سوريا، 
لبنان، األردن، 

 العراق، السعودية(
 إسرائيل -2

غوريون إعالن بن 
قيام دولة إسرائيل 

في فلسطين 
واعتراف الدول 

 الكبرى بها.

أوقف مجلس األمن  -
 وعقدت هدنة.

 
تزودت إسرائيل باالسلحة  -

واغتالت الوسيط الدولي 
 برنادوت.

لم يستطع العرب  -
حسم الصراع 

لصالحهم وعقدت 
هدنة في جزيرة 

 م.1949رودس 
 (م )العدوان الثالثي1956الحرب الثانية  -2

 النتائج األحداث األسباب األطراف

بريطانيا وفرنسا  -1
 وإسرائيل

 مصر -2

قام جمال عبدالناصر  -
بتزويد الجيش 

المصري بأسلحة 
 سوفيتية.

 أمم قناة السويس. -
أعلن الشروع في  -

 بناء سد أسوان العالي.

هاجم الجيش االسرائيلي  -
 صحراء سيناء.

قام االنجليز والفرنسيين  -
 المطارات المصرية.بقصف 

 قامت القوات الفرنسية -
والبريطانية بإنزال في بور 

 سعيد.
تصدى المصريون ببطولة  -

 نادرة للقوات المعتدية.

انذرت الواليات 
المتحدة واالتحاد 
السوفيتي الدول 
المعتدية بوجوب 

وقف القتال 
واالنسحاب من 

 األراضي المصرية.
 الكبرى(م )النكسة 1967الحرب الثالثة  -3

 النتائج األحداث األسباب األطراف

سوريا ومصر  -1
 واألردن

 إسرائيل -2

قام جمال عبد الناصر  -
مضائق تيران بإغالق 

 بوجه المالحة االسرائيلية.
طلب من القوات الدولية  -

المتمركزة في قطاع سيناء 
وشرم الشيخ االنسحاب من 

 مواقعها.

هاجم الطيران االسرائيلي  -
 المصرية ودمرها. المطارات

قامت الوحدات البرية  -
االسرائيلية بمهاجمة غزة 
وسيناء والضفة الغربية 

 واحتاللها.

احتلت إسرائيل أراضي  -
 عربية جديدة.

اصدار مجلس األمن  -
القاضي  242القرار 

بانسحاب إسرائيل من هذه 
 المناطق.

 حرب رمضان ( lم ) حرب اكتوبر 1973الحرب الرابعة  -4
 النتائج األحداث األسباب األطراف 

 سوريا ومصر -1
 إسرائيل -2

أمام تعنُّت إسرائيل 
ورفضها تنفيذ قرار 

 .242مجلس األمن 

اجتاز  6/10/1973في  -
الجيش المصري قناة 

 السويس ودمر خط بارليف.
تقدم الجيش السوري في  -

 جوالن.
دعم أمريكي  -

)سياسي/عسكري( انقذ 
 اسرائيل من الهزيمة.

عملت الدول الكبرى  -
 على إيقاف الحرب.

عقد مؤتمر جنيف  -
الذي تقرر فيه فصل 
القوات على الجبهة 
 السورية والمصرية.
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 تأسيس المملكة العربية السعودية :الدرس السادس : 
 
 ،محمد بن سعودفشلت الحملة المصرية في القضاء بصورة نهائية على حركة أمير نجد  -1

 في شبه الجزيرة العربية.محمد بن عبدالوهاب اإلصالحي الذي تولى نشر فكر 
 
م ؟ وبمساعدة من ؟ وإلى أين لجأ األمير عبدالرحمن آل 1890من سيطر على نجد سنة  -2

 سعود ؟
 .سيطر على نجد آل رشيد 

 .بمساعدة العثمانيين 

 .لجأ األمير عبدالرحمن آل سعود وابنه عبدالعزيز إلى الكويت 

 
 ما الصفات التي يتميز بها عبدالعزيز رغم حداثه سنه ؟ -3

 طامحاً. -حكيماً  -مقسماً 
 
 كيف استطاع عبد العزيز استعادة الرياض من آل رشيد ؟ -4

م على رأس أربعين الرجل، واقتحم الرياض تحت 1902من الكويت سنة خرج عبدالعزيز 
 ستار الظالم، وقضى على حكم آل رشيد فيها.

 
 الشرط الذي ضمنه عبدالعزيز في معاهدته مع بريطانيا ؟ما  -5

 الشريف حسين كملك على الحجاز.معاملة 
 
 علل / انقالب بريطانيا على معاهدتها مع عبدالعزيز ؟ -6

 بسبب حاجتها للثورة العربية بقيادة الشريف حسين.
 
 في أي عام تم اعالن قيام المملكة العربية السعودية ؟ -8

 م.1932سنة 
 
 ما أسباب ونتائج الحرب بين اليمن والسعودية ؟ -9

 : اعتراض امام اليمن )يحيى حميد الدين( على ضم عسير إلى الدولة السعودية. األسباب 

  : دود المملكة العربية السعودية.م التي اعترفت فيها اليمن بح1934 توقيع معاهدة الطائفالنتائج 

 
 العربية السعودية. لخص في نقاط أهم مالمح نهضة المملكة -10

  م.1945مشاركتها في تأسيس جامعة الدول العربية 

 .دعمها للقضايا العربية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية 

 .عملت على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
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 الدرس السابع : اليمن :
 اليمن.علل / عدم تمكن الدولة العثمانية من السيطرة الفعلية على  -1

 .حالت طبيعة أرض اليمن الجبلية 

 .كما حالت كثرة الثورات المحلية فيها 

 
 علل / بعد احتالل بريطانيا لمصر، أخذت تتدخل في جنوب شبه الجزيرة العربية. -2

 .لتأمين مصالحها في الخليج العربي والهند 

 
 ماية البريطانية.علل / انتقال السيادة في جنوب اليمن من السيادة العثمانية إلى الح -3

 .الضغط العثماني 

  م.1839نجاح البريطانيين في احتالل عدن 

 
 من تولى الحكم في اليمن مع مطلع القرن العشرين ؟ -4

 االمام يحيى حميد الدين.
 
 م ؟ وماهي النتائج ؟1904ماهي أسباب ثورة اليمن ضد األتراك سنة  -5

  : ارهقوا البالد بالضرائب.األسباب 

  : لقاء ضريبة سنوية. -2اإلعتراف بإستقالل اليمن.                             -1النتائج 

 بقاء حامية عسكرية تركية في صنعاء والمدن الساحلية. -3                      
 
 علل / تقارب اليمن واألتراك خالل الحرب العالمية األولى. -6

 .تغلل النفوذ البريطاني في شبه الجزيرة العربية 

 
 لماذا عقدت السلطات البريطانية في عدن معاهدة مع اليمن ؟ وماهي بنود هذه المعاهدة ؟ -7

  : بعد اتهامها باحتالل جزء من عدن.السبب 

  : االعتراف بإستقالل هذه الدولة.       -1بنود المعاهدة 

 عدم تدخل كال من الطرفين في شؤون اآلخر. -2                      
 

 اليمن استقاللها بعد المعاهدة مع السلطات البريطانية ؟ كيف عززت -8
  م.1945شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية 

  م.1947دخلت كعضو في هيئة األمم المتحدة 

 
 م.1958علل / إقامة اليمن مع مصر اتحادا فدراليا سنة  -9

 .لحماية نفسها من التهديد البريطاني 

 
 الدين ؟ ومتى ؟من أطاح بحكم أسرة حميد  -10

 عبدهللا السالل.
 

 متى اتحدت عدن مع اليمن ؟ -11
 م.1990
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 ( :1الدرس الثامن : استقالل دول الخليج العربية )
 
 علل / الصراع االستعماري بين بريطانيا وهولندا والبرتغال للسيطرة على منطقة الخليج. -1

 .منطقة بالغة األهمية بالنسبة لتجارة الشرق 

 
 م.18عقدت بريطانيا معاهدات تحالف وحماية مع مشايخ الخليج في القرن علل /  -2

 .بهدف تأمين طريق الهند 

 
 وضح أهمية منطقة الخليج العربي قديماً وحديثًا. -3

 .)قديماً : موقعها المهم )محطة تجارية 

 .حديثًا : اكتشاف النفط 

 
 أواًل : سلطنة عمان :

 طرد البرتغاليين. منالفرس استطاع العمانيون بمساعدة  -1
من البالد بمساعدة الفرس )من أسرة البوسعيد( اخراج أحمد بن سعيد كما استطاع الشيخ  -2

 م.1798اإلنجليز سنة 
الشيخ سالم بن راشد انتفض العمانيين على الحماية البريطانية واختاروا  1913سنة  -3

 إماماً على البالد.الخروصي 
حكومة سالم بن راشد في المنطقة الداخلية من عمان :  انقسمت عمان بين سلطنتين هما -4

 التي شملت الساحل وحكمتها أسرة البوسعيد.وسلطنة مسقط 
 إمام عليهم.محمد بن عبدهللا الخليلي ثار العمانيون للمرة الثانية وانتخبوا  1920سنة  -5
 .غالب بن علي اليعربيبويع اإلمام  1945بعد وفاة الخليلي  -6
 من ضم عمان إلى مسقط.سعيد بن تيمور نجح السلطان  1955سنة  -7
 م.1971الحكم وحقق استقالل بالده سنة  قابوس بن سعيدتولى السلطان  1971سنة  -8
 

 ثانيًا : قطر :
 في نجد.الوشم من اقليم آل خليفة قدم آل ثاني إلى قطر التي كان يحكمها  -1
 حاكًما على الدوحة وحافظ على والئه آلل خليفة. محمد بن ثانيأصبح الشيخ  1951سنة  -2
ه اعتراف بريطانيا بإمارتتاريخ توقيع معاهدة مع المعتمد البريطاني تنص على  1968سنة  -3

 تحت حمايتها.
على عقد معاهدة مع بريطانيا عبدهللا بن قاسم أجبرت ظروف الحرب العالمية األولى الشيخ  -4

1916. 
 م.1926سنة قطر على امتياز التنقيب على النفط بعد انتهاء الحرب حصلت بريطانيا من  -5
 عن الحكم البنه الشيخ أحمد.علي بن عبدهللا تنازل  1960سنة  -6
 م.1971من الحصول على استقالل بالده سبتمبر أحمد بن علي تمكن الشيخ  -7
 الدول العربية. أصبحت عضوا في جامعة( 1ترتب على استقالل قطر ) -8

 أصبحت عضوا في األمم المتحدة.( 2)                                
 خليفة بن أحمد آل ثاني.تسلم الحكم في قطر الشيخ  1972سنة  -9

 حمد بن خليفة آل ثاني.تولى الحكم الشيخ  1995سنة  -10
 تميم بن حمد آل ثاني.تولى الحكم الشيخ  2013سنة  -11
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 ( : 2ع : استقالل دول الخليج العربي )الدرس التاس
 

 أواًل : الكويت :
 التي نزحت من نجد إلى الكويت.آل صباح يرتبط تاريخ الكويت الحديث بأسرة  -1
 م.1762-1756أول من حكم الكويت من آل صباح صباح بن جابر كان الشيخ  -2
 م.1899علل / عقدت بريطانيا معاهدة مع حاكم الكويت الشيخ مبارك سنة  -3

 نتيجة القلق من مشروع الخط الحديدي بين االستانة والبصرة.
 ما أبرز انجازات الشيخ أحمد جابر الصباح ؟ -4

 .منح الشركات البريطانية واألمريكية امتياز التنقيب عن النفط 

 .ازدهار عمراني 

 .أسس مدينة األحمدي 

 اذكر أبرز انجازات الشيخ عبدهللا السالم الصباح. -5
  سياسة االعمار.تابع 

 .طالب بريطانيا باالستقالل 

 .أصدر عملة وطنية 

 .ألغى المحاكم األجنبية 

 
 ثانيًا : اإلمارات العربية المتحدة :

أم القيوين  -الشارقة  -دبي  -أبوظبي من سبع إمارات هي :  م1968تشكلت هذه الدولة سنة  -1
 الفجيرة. -عجمان  -رأس الخيمة  -
 .الساحل المتصالحم بإسم 19بية المتحدة خالل القرن عرفت اإلمارات العر -2
 .الزراعة وأعمال البحركان سكان هذا الساحل يعتمدون على  -3
 علل / كانت بريطانيا تذكي الخالفات بين سكان الساحل خالل مواسم اللؤلؤ. -4

 بهدف تشديد قبضتها على المنطقة واستغالل خيراتها.
 خية تلخص قيام اإلمارات العربية المتحدة واستقاللها :اكتب في خط زمني مذكرات تاري -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1971 فبراير 18 1968 1965 1960

اكتشاف 
النفط في 

 أبوظبي

 اتحاد أبوظبي
ودبي وتوحيد 

 النقد بينهما

أعلنت بريطانيا 
عزمها على الخروج 

 من المنطقة

إقامة اتحاد  
فدرالي بين دبي 

 وأبوظبي

استقالل 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 فبراير 27

إعالن قيام دولة 
 اإلمارات

++
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 البرتغاليون في البحرين :الدرس العاشر : 
 
 علل / عانت البرتغال ثغرة في مواصالتها الشرقية. -1

 .بقاء عدن خارج سيادتها 

 .مقاومة أهل البحرين لها 

 
 الذي استغلته البرتغال في سيطرتها على عدد من القواعد البحرية في الخليج ؟ما الحدث  -2

 .عنف الصراع بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في إيران 

 
 علل / بسط البرتغاليون نفوذهم في البحرين بصعوبة. -3

 .بعد قيادة أهلها حركة المقاومة الخليجية ضدهم 

 
 البرتغالي مستقًرا في الخليج العربي.علل / لم يكن النفوذ  -4

 .نتيجة مقاومة السكان المحليين 

 .منافسة قوى أجنبية متعددة لهم 

 
 علل / انسحاب البرتغاليون من الخليج العربي. -5

  استنجد أمراء الهند المسلمون وعرب الخليج بالدولة العثمانية للتخلص من الوجود
 البرتغالي.

 
 لمساعدة الخليج في التخلص من الوجود البرتغالي ؟ماذا فعل العثمانيون  -6

 لوالي مصر سليمان باشا بالقيام بحملة مصرية على  أعطى السلطان سليمان القانوني أوامره
الخليج استولت على عدن ومسقط، وحاصرت ميناء هرمز ثم فتحت عدداا من الحصون على 

  راا للنفوذ البرتغالي.ساحل الهند، ومع ذلك لم تشكل هذه العملية تهديداا مباش

 
 متى تم اجالء البرتغاليين من البحرين ؟ -7

 استطاع أهل البحرين إجالء القوات البرتغالية منها. 1602سنة 
 
 كيف انتهى الوجود البرتغالي في الخليج العربي ؟ -8

  تحالف الفرس مع االنجليز واستولوا على هرمز. 1620سنة 

  م.1650في مسقط انتصر اليعاربة على البرتغاليين 

 
 في البحرين ؟ 18وحتى القرن  16بماذا تميزت الفترة من القرن  -9

  توالت عائالت عربية على حكم البحرين، أهمها الجبور وآل مذكور، إضافه إلى حكم
 العرب الهولة.

 
 م ؟18من تولى الحكم في البحرين نهاية القرن  -10

  18تولى آل خليفة حكم البحرين في نهاية القرن. 
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 هجرة آل خليفة إلى الزبارة والبحرين :الدرس الحادي عشر : 
وهم أكبر فروع هذه المجموعة المتحدة أساًسا من قبيلة العتوب يرجع نسب آل خليفة إلى  -1

 موطنًا لها.نجد التي اتخذت من  عنزة
 في نجد. آل سعودفي الكويت، و آل صباح يشاركهم في االنتماء إلى العتوب  -2
 حدد مسار هجرة آل خليفة إلى البحرين. -3

 إلى من نوعها الرحلة
 الهدّار نجد )األفالج( بّري األولى
 الزبارة الهدّار بّري الثانية
 الكويت الزبارة بحري الثالثة
 الزبارة الكويت بّري الرابعة
 البحرين الزبارة بحري الخامسة

 
 خليفة.علل / التف أهل الزبارة حول الشيخ محمد بن  -4

 .لما وجدوا فيه من ورع ورجاحة عقل 

 .كّرم علمائهم وفقهائهم 

 .لقيامه ببناء المساجد والمدارس 

 
 ما أهم األعمال التي قام بها الشيخ خليفة بن محمد ؟ -5

 .)تصدى ألطماع حاكم أصفهان )ردّ الحملة الفارسية على أعقابها 

 .ازدهرت في عهده الزبارة 

 
 م ؟1772الزبارة ماهي نتائج معركة  -6

 .)هزيمة حاكم أصفهان )الفرس 

 .شجعت آل خليفة على فتح البحرين 

 
 متى فتح آل خليفة البحرين ؟ ومن قاد هذا الفتح ؟ -7

 1783.)م، بقيادة الشيخ أحمد بن محمد )الفاتح 

 
 .البحرينوالصيف في الزبارة كان الشيخ أحمد الفاتح يقضي الشتاء في  -8
 مركز حكمه نهائيًا إلى البحرين.ن أحمد سلمان بنقل الشيخ  -9
 

 ما السبب الذي دفع الشيخ سلمان بن أحمد للتخلي عن البحرين والعودة إلى الزبارة ؟ -10
 .الحرب نشبت بينه وبين حكام نجد ومسقط 

 
 م ؟1810كيف استعاد الشيخ سلمان البحرين عام  -11

  واتفقا على استعادة البحرين، وتم اتصل به سًرا الشيخ عبدالرحمن بن راشد آل فاضل
 ذلك بعد عدة معارك.

 
 علل/ استطاعت أن تؤلف آل خليفة من حولها مجموعة من القبائل. -12

 .قيام اقتصاد قائم على الزراعة واللؤلؤ 

 .توفير األمن واالستقرار 
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 م :1970إلى  1810الدرس الثاني عشر : البحرين من 
 
 م ؟1931-1825ل خليفة خالل على ماذا يدل تواصل الحكم في آ -1

 .تقبل السكان لسلطة الدولة الناشئة 
 علل / غدت البحرين في حكم آل خليفة إحدى الكيانات السياسية الكبرى في المنطقة. -2

 .بناء تقاليد متينة لتوارث الحكم 

 .بناء عالقات مع جميع أطياف المجتمع 
 م.19في بداية القرن  ما الخطر األكبر الذي كان يتهدد البحرين والمنطقة -3

 .النفوذ البريطاني المتزايد في المنطقة 
 علل / قامت بريطانيا بعقد معاهدات حماية مع دول الخليج. -4

 .تأمين مصالحها في المنطقة 

 .منع الدول األوروبية المنافسة لها 
 في أي عام عقدت بريطانيا آخر معاهدة مع البحرين ؟ -5

 1892.م 

 
 المعاهدات بين البحرين وبريطانيا ؟على ماذا يدل تعدد  -6

 .بأن األمر لم يكن مستتب لها 

 
 ما األسباب التي دفعت إلى نشأت ردود الفعل الوطنية ضد بريطانيا خالل الحرب العالمية األولى ؟ -7

 .جمعت بريطانيا قواتها في البحرين 

 .عينت ممثل لها في البحرين 

 .سعت للتفريق بين البحرينيين 

 
 الحركة الوطنية خالل الحرب العالمية األولى ؟ وماذا كانت أهم المطالب ؟من قاد  -8

  : عبدالوهاب الزياني.قاد الحركة 

  : إقناع حاكم البالد بإنشاء مجلس تأسيسي يحد من تدخل بريطانيا.أهم المطالب 

 
 علل / تعيين بيلغريف مستشاراً لدى حكومة البحرين. -9

 .للتوافق بين الحاكم والشعب 

 
 علل / انتعاش الحركة الوطنية خالل الثالثينات. -10

 .اكتشاف النفط 

 .ظهور فئات اجتماعية جديدة مثل العمال والطالب 

 .تأثير األزمة االقتصادية العالمية 

 
 .صوت البحرينفي األربعينات صدرت مجلة  -11
 بدور مشهود في هذه المجلة. عبدالرحمن الباكرقام  -12
 الحركة الوطنية في الخمسينات ؟ماهي مميزات  -13

 .أكثر شعبية 

 .ركزت على نقد السياسة البريطانية 

 .مهاجمة بلغريف وسياسته في الصحف 
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 البحرين / تأسيس الدولة العصرية :الدرس الثالث عشر : 
 
 النهضة الحديثة في البحرين : -1

 بعد الحرب العالمية الثانية في الثالثينات
 م.1919نشأت المدارس  -

 ظهور فئة العمال. -
 اكتشاف النفط. -

 تأسست العديد من األندية األدبية والرياضية. -
 نشطت الحركة التجارية. -

 ارتفع عدد الطالب في المدارس. -
 
 التطورات على الصعيد السياسي : -2

 .شاركت في بعض لجان الجامعة العربية 

 .استضافت على أرضها مؤتمرات عربية وعالمية 
 ت بريطانيا عزمها على االنسحاب من منطقة الخليج ؟متى أعلن -3

  م.1968عام 
 ما الخطوة التي سبقت إعالن استقالل البحرين ؟ وما نتيجتها ؟ -4

 : أرسل األمين العام لألمم المتحدة يوثانت بعثة تقصي  1970في مارس  الخطوة
 الحقائق إلى البحرين.

  : عربية مستقلة. تطلع البحرينيين إلى البقاء في دولةنتيجتها 

 
 بيان استقالل البحرين ؟ ومتى ؟ وماذا تضمن بيان االستقالل ؟من أعلن  -5

 بنود البيان التاريخ أعلنه
الشيخ خليفة بن 
 سلمان آل خليفة

/  أغسطس/  14
1971 

 المعاهدات مع بريطانيا.إنهاء جميع  -1
 سيادة حكومة البحرين على كامل مجالها. -2
 المنظمات اإلقليمية والدولية.حق اإلنضمام إلى  -3

 
 ماذا ترتب على استقالل البحرين ؟ -6

 .انهاء المعاهدات مع بريطانيا 

 .اتخذ حاكم البحرين لقب أمير 

 .انضمت البحرين لجامعة الدول العربية واألمم المتحدة 

 
 مظاهر النهضة الحديثة في البحرين منذ السبعينات وحتى اآلن. -7

 عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة سلمان آل خليفةعهد الشيخ عيسى بن 
: المطار، جسر الملك  البنية األساسية -1

 فهد ، المدن الجديدة، الطرقات، الكهرباء.
 
: استخراج وتكرير  المجال اإلقتصادي -2

النفط، صناعة األلمنيوم، النشاط البنكي 
 والتجاري.

 
: انتشر التعليم،  المجال االجتماعي -3

 الصحة، االسكان.

 إقرار ميثاق العمل الوطني. -1
 .2002صدر دستور  -2
 أصبحت البحرين مملكة دستورية. -3
 تعدد الجمعيات السياسية والمدنية. -4
 توالت االنتخابات النيابية والبلدية. -5
 العناية بحقوق االنسان وتمكين المرأة. -6
 والمنتجات الثقافية.تعددت االصدارات الصحفية  -7
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 الدرس الرابع عشر : دور البحرين على المستويين العربي والدولي :
 
 علل / كانت البحرين سباقة إلى تطوير مؤسساتها. -1

 .نتيجة انفتاحها على الخارج 

 .تفاعلها مع حضارة العصر 

 
 دور البحرين على المستوى العربي. -2

 ،والقضية الفلسطينية بشكل خاص. التفاعل مع قضايا الوطن العربي عامة 

 .توثيق عالقتها بالدول العربية الشقيقة 

 .االلتزام بميثاق جامعة الدول العربية 

 .التنسيق مع دول الخليج العربي في كافة القضايا العربية 

 .تأسيس الحوض الجاف في البحرين 

 .تأسيس وكالة أنباء الخليج، واختيرت البحرين مقراً لها 

  م.1979الخليج العربي في البحرين إنشاء جامعة 

 
 دور البحرين على المستوى الدولي : -3

 .شاركت في اجتماعات األمم المتحدة، لتحقيق السالم 

 .)أكدت على ضرورة تسوية أزمة الشرق األوسط )القضية الفلسطينية 

  (.مكافحة اإلرهاب –اهتمت البحرين أيًضا بقضايا إنسانية كبرى )التمييز العنصري 

 ت في كتلة عدم اإلنحياز.دخل 

 .شاركت في اجتماعات المؤتمر االسالمي 

 .خوضها في مدينة قبرص 

 .اسهامها في معالجة المشاكل السياسية واالجتماعية في أفريقيا 

 .حرصت على تدعيم حقوق االنسان ومبدأ التعايش السلمي 

 .أكدت على رفض الحرب وكل أشكال العنف 

  يكية في شرم الشيخ.األمر –شاركت في القمة العربية 

  2006ترأست الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنتهت المذكرة
 بالتوفيق ونسألكم الدعاء
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 مملكة البحرين
 مدرسة البالد القديم االعدادية للبنين

 
 
 
 

 الثالث اإلعدادي
 

مذكرة مراجعة المتحان نهاية 
الثاني في التربية للمواطنة الفصل 

 م 2016-2015للعام 
 

 إعداد الطالب : محمد الصياد
 منسق األسئلة/معلم المادة : أ.عقيل ميرزا

 BBM  :5939016Eللمزيد من االستفسارات والمذكرات عبر 
 

 الدروس المطلوبة :
 .القانون الدولي اإلنساني -9 .التضامن والتعاون الدولي -8

 .الحضاراتحوار  -10
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 الدرس األول : التضامن والتعاون الدولي :
 

 أوالً : الحاجة إلى التضامن والتعاون الدولي :
 تعدد المشكالت. 

 .مشكالت ذات بعد عالمي 

 
 ثانياً : األطراف المعنية بالتضامن والتعاون الدولي :

 .الدول 

 .األمم المتحدة وأجهزتها المختصصة 

  حكومية.المنظمات الغير 

 + منظمات األمم المتحدة )المتخصصة(     
 المهام المقر المنظمة

منظمة التربية 
 تقديم الخبرة الفنية في التربية والتعليم - باريس والعلوم والثقافة

منظمة األمم 
 تقديم خدمات لالطفال lالدفاع عن حقوق الطفل  - نيويورك المتحدة للطفولة

منظمة األغذية 
 القضاء على الجوع وسوء التغذية. - روما والزراعة

منظمة الصحة 
 تنسيق الجهود الدولية وتقديم المعنويات الضرورية - جنيف العالمية

برنامج األمم 
 مساعدة البلدان على مكافحة الفقر والجوع. - نيويورك المتحدة اإلنمائي

 
 ثالثاً : نتائج وآفاق التضامن والتعاون الدولي :

 اآلفاق النتائج
 .حل النزاعات بالطرق السلمية 

  تعدد البرامج التنموية التي ساهمت
 في النهوض في عدة دول.

 إغاثة الكثير من المتضررين من الكوارث. 

 .تجنب النظر إلى التضامن على استعطاف 

 .ضرورة اعتماد البلدان النامية 

  ضرورة تالزم النمو االقتصادي مع
 التنمية الشاملة.

 
 ثوابت وانجازات البحرين في التضامن والتعاون الدولي :رابعاً : 

 
 االنجازات الثوابت

 .مصالح البحرين في الخليج العربي 

 .النسيج األساسي العربي واالسالمي 

 .االرتباط والعالقات 

  الملك حمد. –جائزة اليونسكو 

  مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في
 األزمات.
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 الدولي االنساني :القانون الدرس الثاني : 
 
 تعريف القانون الدولي االنساني : -1

والقوانين التي تهدف إلى حماية األشخاص وحفظ كرامتهم االنسانية خالل مجموعة من القواعد 
 النزاعات المسلحة.

 
 أنواع النزاع المسلح : -2

 .األقليشمل الحرب التي تقع بين القوات المسلحة لدولتين على النزاع المسلح الدولي : 
 بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة.النزاع المسلح الغير دولي : 

 
 أهداف القانون الدولي االنساني : -3

 .حماية االنسان من آثار النزاعات المسلحة والحروب 

 .التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكرية 

  العاجزين واألسرى.تقديم المساعدة والعون للمدنيين والعسكريين 

 .حماية البيئة الطبيعية المحيطة باالنسان في أثناء الحروب 

 
 القانون الدولي االنساني واإلسالم : -4

 .تحريم الحرب إال في حالة الضرورة الشرعية 

 .عدم اإلعتداء 

 .حظر األعمال اإلنتقامية 

 .منع تخريب وتدمير البيئة 

 
 واإلعالن العالمي لحقوق االنسان :قارن بين القانون الدولي االنساني  -5

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

كالهما يعنى بحق اإلنسان في السالمة البدنية 
والكرامة وعدم التمييز وحظر المعاملة 

 القاسية أو التعذيب.

 يختلفان في التطبيق :
االعالن العالمي : يعمل به في كل  -

 الظروف وعلى جميع األشخاص.
الدولي : يتم تطبيقه أثناء النزاعات القانون  -

 فقط.
 
 األطراف المسؤولة عن تنفيذ القانون الدولي االنساني : -6

 .كافة الدول التي صادقت على هذا القانون 

 .جماعات المعارضة المسلحة 

 .الهيئات والمنظمات اإلنسانية 

 
 يرتديها. ارسم الشارات التي تتبع المنظمات الدولية وتمثل حماية وحصانة لمن -7

 

 

 

 

 المربع األحمر                    الصليب األحمر                      الهالل األحمر        
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 تابع الدرس الثاني : القانون الدولي االنساني :
 
 مدى تنفيذ القانون الدولي االنساني : -8
 .حماية المدنيين وبشكل فعّالهناك حاالت قد أثمر فيها تطبيق القانون الدولي اإلنساني في  -1
 إال أن هناك أمثلة عديدة تعرض فيها القانون لالنتهاك. -2
 
 دور األمم المتحدة في نشر ثقافة السالم وتعزيز األمن : -9

 .الوساطة والحوارين بين الدول 

 .)ارسال قوات حفظ السالم )القبعات الزرق 

 .معالجة األسباب اإلقتصادية واإلجتماعية للحروب 

 
ماهي أبرز اإلجراءات التي اعتمدها العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف الطفال العالم  -10

 ؟ 2010 – 2001
 إشاعة ثقافة السالم من خالل التعليم. -1

 احترام جميع حقوق اإلنسان. -2

 المساواة بين الرجل والمرأة. -3

 المشاركة الديمقراطية. -4

 التفاهم والتسامح والتضامن. -5

 المعلومات والمعرفة.حرية تدفق  -6

 السلم واألمن الدوليين. -7

 
 وضح العبارة التالية "تقوم األمم المتحدة بتعزيز السالم بطرائق عديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة". -11

 نشر قوات حفظ السالم )القبعات الزرق(.مباشر :  -

 خمن خالل حل أسباب النزاعات اإلقتصادية أو االجتماعية ... إلغير مباشر :  -

 
علل / تعدد الدعوات الصادرة عن األفراد والدول والمنظمات المطالبة بتطبيق القانون  -12

 الدولي اإلنساني.
 تعدد الحروب والنزاعات. -

 أصبحت الحروب في العقود الجديدة أكبر خطًرا -

 ارتفاع أعداد الضحايا. -
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 الدرس الثالث : حوار الحضارات :
 
 الدول :أسباب النزاعات بين  -1

 .ًمازال خطر الحرب قائما 

 .التوترات الدولية تتزايد 

 .سوء الفهم الحضاري أضحى سبباً لنزاعات بين الدول 

 
 المقصود بالحوار : -2

 تبادل للرأي هدفه التواصل لمحاولة إيجاد نقاط تفاهم مشتركة.
 
 المقصود بالحضارة : -3

في المجاالت اإلجتماعية والدينية هي مجموع السمات المميزة لشعب، أو ألمه أو منطقة 
 واألخالقية والسياسية والفنية والفكرية والعلمية والتكنلوجية ...

 
 عوامل تحفز الحوار بين الحضارات : -4

 التنوع الحضاري حافز للحوار. -1

 تزايد نفقات التسلح وتعدد مناطق النزاعات. -2

 ترابط المصالح االقتصادية والبيئية. -3

 االجتماعي.توافر التواصل  -4

 
 شروط الحوار بين الحضارات : -5

 المصالحة مع الذات وفهم اآلخر. -1

 قبول التنوع. -2

 االعتزاز باالنتماء الحضاري. -3

 
 دور مملكة البحرين في حوار الحضارات : -6

 االهتمام بالقضايا اإلنسانية مثل احترام حقوق االنسان. -

 توفير مناخ داخلي من التسامح. -

 قائمة على احترام االتفاقات الدولية والثنائية.اعتماد سياسة خارجية  -

 إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات حول حوار الحضارات. -

 
 
 
 
 
 

 إنتهت المذكرة
 بالتوفيق ونسألكم الدعاء


