
 

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 سامية سيد أحمد محمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الّامة ُٖ الجارِض والجػبّة للمٍايوةالمػازّة   

 

 

واِعادثرمُّ   

ؿامّة ؿّع اشمع مصمع/ ا  

االزجماِّات االولَ بمعرؿة الّٙػوان االِعادِة للبواتمّلمة   
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وؿ ثّة بما ِواؿبٌا  -:الؾؤاؿ االأ ٝمٞ الّبارات االآ  :اأ
مم المجصعة ُٖ ِام   -1 لَ زامّة العوؿ الّػبّة واالأ ِّؾَ بن ؿلمان ] ُٖ ٌِع الفّض  [ م1971] اؿجٙلت البصػِن واهومت اؤ

ؿ طلّٗة   [. اآ
ؿ طلّٗة  -2 ء وبوائي للّلماء والٌٗٙا يِمثٜػي ورزاشة ِٙلي و وِر]  بؾببالجٕ ؿٜان الؼبارة شٍؿ الفّض مصمع بن طلّٗة اآ
 [. لمعارس والمؾازعل

ؿ طلّٗة ِلَ الٗػس  -3 لٌٗان ) اهجمػ اآ ة الؼبارة ُٖ ٌِع( شاٝم اأ  [. الفّض طلّٗة بن مصمع] ُٖ مّٝػ

 [.بػًِاهّا] م ًُ 19العولة الجُ ؿًّػت ِلَ البصػِن ُٖ الٙػن   -4
ؿ طلّٗة، واثٗٙاالفّض ؿلمان اثمٞ ؿػًا بقّض  -5 ؿ ٖاهٞ ]ّادة البصػِن من شٜام هرع ومؾٙى ًٍِلَ اؿجاآ  [ِبع الػشمن اآ
ؿ طلّٗة] ُٖ ٌِع [  بػًِاهّا] م مُ 1892ِٙعت البصػِن مّاًعة شماِة   -7 ٝػدػ من همٕ الغي [  الفّض ِّؾَ بن ِلُ اآ ٚوَ اأ

 .ٚػن ُٖ الصٜم
ؿ طلّٗة ُٖ الؼبارة بػئاؿة الفّض   -6 ِلن  -7    [ .   مصمع بن طلّٗة] اؿجٙػ اآ م ًٍ 1971البّان الػؿمُ الؿجٙالؿ البصػِن ِام اأ

ؿ طلّٗة شٜم البصػِن ُٖ الومٕ الداهُ من الٙػن  -8 [. طلّٗة] الفّض   [.المٍٗي] الوٍٗذم وطّلمٍا البالد من 18ثٍلَ اآ

لَ الّجٍب من ٚبّلة ِوؼة وٚع ًازػو ا ُٖ الٙػن  -9 ؿ طلّٗة اؤ ٖالج ] م من موًٙة17ِوجؾب اآ  [ هرع] ُٖ [   االأ
ؿػة الّػبّة الجُ شٜمت البصػِن ٚبٞ االشجالؿ البػثٔالُ ثؾمَ   -10  [ . الربٍر ] االأ

مػ والُ ممػ ؿلّمان باقا بالّٙام بصملة بصػِة لجصػِػ الظلّذ من البػثٔالّّن ًٍ  -11  [ؿلّمان الٙاهٍهُ]ؿلًان ِدماهُ اأ
  البػثٔالّة] ثصت الؾًّػة ( م 1602-1520 ) نُٖ الٗجػة ما بّوّٚت البصػِن ُٖ مًلُ الٙػن الؾادس ِفػ المّالدي  -12
   .   [ الٗارؿّة]  اؿجّان الفّض طلّٗة ُٖ ٖجس البصػِن ببّن المٍالّن لي من الّجٍب للٙواء ِلَ الصامّة -13
وؿ -14 ؿػائّلُ  -15                  .[ الملس رِاض] ًٍ  م1943ؿوة رئّؽ شٍٜمة لبواهّة اأ ؿػائ اؤ ِلن ّٚام دولة اؤ ًٍ 1948ّٞ ُٖ اأ

       [. ٍٓرٍِن بن] 
ِلن ِام -14 لٔاء االهجعاب ِلَ ؿٍرِا ولبوانم 1941زوػاؿ ٖػهؾُ ُٖ الٙاًػة اأ  [ٝاثػو ]ًٍ  واؿجٙاللٌما اؤ
وؿ -16 وؿ رئّؽ  ،[ الظٍري  بفارة] 1943ًٍِامرئّؽ موجظب للرمٌٍرِة اللبواهّة بّع االؿجٙالؿ  اأ  قٜػي ] ًٍلؾٍرِا بّوما اأ

 [.  الٍٙثلُ
ياح م 1941 ِام اهٙالب بالّػاؽ وُٚ  -17  [الّٜالهُ ِالُ رقّع]وًُٚ الّالٚات مُ بػًِاهّا بّٙادة  بالوَام الملُٜاأ
وؿ شاٝم  -18 لٍؿ بػئاؿة الٍزارة ًٍم و 1917ِام  ممػشٜم  -19                [. لباح بن زابػ] ٍِٜت ًٍ الفّض للاأ  ٝلٕ ؿّع ٓز

 [. ؤادٖ] الملٛ 
لبس الفّض مصم -20 ؿ طلّٗة] ، واشجٌٗ بٍالئي م1851 ع بن خاهُ شاٝمًا ِلَ العوشةاأ مارات ًٍ لاهجظب رئّؾًا  -23         [. الآ الؤ

ؿ ]  [. هٌّان زاِع اآ
ؿمّاً  ٍلت ممػ -24 ولَ والِة  اأ  [. ِدماهّة]شجَ هفٍب الصػب الّالمّة االأ

ؿػة الجُ ؿًّػت ِلَ هرع بمؾاِعة  -25 ؿػة]  ًُم 1890 الّدماهّّناالأ ؿ  اأ ] م 1902خم يػدًا من الػِاض ِام ، [ رقّعاآ
ؿ ؿٍّد  .[ِبعالّؼِؼ اآ

لالشّة ُٖ هرعٌٍػت العٍِة   -26 مّػ هرع ،[ مصمع بن ِبع الًٍاب] ِلَ ِع االؤ ا ُٖ قبي الرؼِػة اأ  . [ مصمع بن ؿٍّد] وهفًػ
27- دولة ِػبّة طوّت لالؿجّمار الٗػهؾ1830ُم ًُ ]الرؼائػ[.              28- ِٙعت بػًِاهّا مّاًعات ثصالٕ مُ مفاِض 

مّن يػِ٘ ] الٌوع[.   الظلّذ بٌعؼ ثاأ
مّػ الغي ُهمب ملًٜا ِلَ الّػاؽ -29 ] االؿجّمارِن  المٔػبُوازي الفّب  -30             [.ّٖمٞ بن الصؾّن]م ًٍ 1921االأ

ؿباهُ           [. ٗػهؾُالو االأ



نلمة االزجماِّات االولَ بالّٙػوااالؿجاذة ؿامّة ؿّع اشمع مّرمُّ ثِامة ثارِض ومٍايوة لوٌاِة الٗمٞ العراؿُ الداهُ مػازّة        Page 3 

 

شػار ب[  زماؿ ِبعالوالػ] ٚاد  -31 لَم1952ِام  ٖاروؽهع الملٛ ممػ خٍرة الوباط االأ دت ًغى الدٍرة اؤ لٔاء الملّٜة ] ، واأ اؤ
ِالن الرمٌٍرِة  [.واؤ

 [ . والبػثٔاؿ وًٍلوعا بػًِاهّا] االؿجّماري ِلَ الظلّذ ٝان بفٜٞ طاص بّن  المػاع  -32
لَ ًٚػ ب -35 ؿ خاهُ اؤ ٚلّم 18الٙػن ولٞ اآ ] لة الّدماهّة ُٖ هرع ًٍوازي ٍٚات العو -34  [.      ُٖ هرع الٍقم] م هازشّن من اؤ

ؿ ؿٍّد    [.ِبعالّؼِؼ اآ
شمع بن ِلُ بن ِبعهللا] م ُٖ ٌِع الفّض 1971اؿجٙلت ًٚػ -36 [. ٚابٍس بن ؿّّع] ُٖ ٌِع الؾلًان  ِمان اؿجٙلت، بّوما [ اأ
ِلوت الرمٌٍرِة ثؾمَ   -37  [ . م1958خٍرة ٍِلٍّ ] خٍرة ِػاّٚة ٚوت ِلَ الوَام الملُٜ واأ

 38-  اطجار اللّبٍّن بّع اؿجٙاللٌم ملًٜا ِلٌّم ؿوة 1951م ِؾمَ ] مصمع ادرِؽ الؾوٍؿُ [ .

ّبة [ ًٍ ] شؼب الصػ العؿجٍر ي  الرعِع[. امة ] لالس بن ٍِؿٕ والصبّب بٍٚر  39- شؼب ثٍهؾُ يالب باالؿجٙالؿ بِؼ

لَ ]  ؿباهُ للػِٕ ًٍ ] مصمع ِبعالٜػِم الظًابُ [ وهٗجي ٖػهؾا ِام 1926م اؤ طًػ خٍرة هع االشجالؿ االأ 40- مراًع مٔػبُ ٚاد اأ
 ممػ [ .

ٝع ِػوبجٌا ًٍ ] مصمع الظامؽ [.  41- ؿلًان مٔػبُ ؿاهع شؼب االؿجٙالؿ الغي يالب باؿجٙالؿ المٔػب واأ

ًِالُ] م لالؿجّمار1911طوّت لّبّا ِام  -42 ؿ ؿٍّد ِام   -43                 .[ االؤ ؿم من يػد 1902ثمٜن ِبع الّؼِؼ اآ رقّع  اآ
 [. الػِاض]  من
ّؾمَ -44 ُِ مّػ الغي ثمٜن من ثٍشّع قبي الرؼِػة الّػبّة ُٖ دولة واشعة باؿم المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة  ؿ ]  االأ ِبعالّؼِؼ اآ

 .[ ؿٍّد
م  -45 من الٙػار ٚر لعر مرلؽ االأ ؿػائّٞالٙاهُ باهؾصاب  242اأ ؿػائّلّ اؤ راهُ الّػبّة المصجلة ُٖ الصػب الّػبّة االؤ ]  ةمن االأ
 .[ الدةالد

ت بػًِاهّا ُٖ مّاًعة  -46 مارة الفّض مبارؾ المباح ِلَ الٍِٜت مٙابٞ 1899اِجٖػ وي مفػوع طى الصعِع بّن ] م باؤ ٖر
ؿجاهة والبمػة  [. االأ

لَ موًٙة الٙواة ِام  -47 ٍج هوالي باهؾصاب الرّـ البػًِاهُ اؤ  [. الٍٖع]  شؼبم ًٍ 1936شؼب ممػي ث
مػاء الٌوع المؾلمٍ -48  [. الٍزٍد البػثٔالُ] ن وِػب الظلّذ بالعولة الّدماهّة للجظلك من اؿجورع اأ
هرلّؼ] بجصالٌٗم مُ [  ًػمؼ] م ِلَ 1622اؿجٍلَ الٗػس ِام  -49 من موًٙة الظلّذ بفٜٞ [  البػثٔالّّن] ، خم يػدوا [ االؤ

  .هٌائُ
ِّعًا قّبًّا طالؿ الصػب الّالمّة الداهّة ًٍ  -50 شػز ثاأ  [. صمع المومٕم] باي ثٍهؽ الغي اأ
ؿػائّلّة الػابّة ِام  -51 ت الصػب الّػبّة االؤ  [. رموان] م ُٖ الّاقػ من 1973بعاأ
العولة الظلّرّة الجُ شملت ِلَ اؿجٙاللٌا ِام  -53                [. الّمن] م مُ 1934وّٚت الؾٍّدِة مّاًعة الًائٕ  -52

 [. الٍِٜت] م ًُ 1961
طغت الؾٍّدِة مًٍّٚا بار  -54 ػجٌا ؿوة اأ ؿّؽ 1945زًا من طالؿ مفاٝر  .[ زامّة العوؿ الّػبّة] م ُٖ ثاأ
مارات الظلّذ الّػبُ ُٖ الٙػن  -55  [. ِٙع مّاًعات الجصالٕ مُ مفاِض الموًٙة] م ِن يػِ٘ 18ٖػهت بػًِاهّا ؿًّػثٌا ِلَ اؤ
ؿ طلّٗة الصٜم ُٖ البصػِن ُٖ الومٕ الداهُ من الٙػن  -56  [.لٗػس المٍِّٗنا] م بّع ًؼِمة 18ثٍلَ اآ
ِالن ّٚام المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة ِام  -57 ؿ ؿٍّد من اؤ ٚلّم 1932ثمٜن ِبعالّؼِؼ اآ طواع اؤ  [. ِؾّػ] م بّع اؤ
ؿٗػ الجصالٕ بّن بػًِاهّا والعولة المٍِٗة ُٖ الٙػن  -58 ٍع البصػِن ثصت الؾًّػة 17اأ  [. المٍِٗة] م ِن وٚ
لٙاء الٙوبلجّن الغرِجّن ِلَ ً -59 دى اؤ لَ اؿجؾالم  الصػبّػوقّما وهرازاُٝ ُٖ اأ  [ . الّابان] الّالمّة الداهّة اؤ

ت -60 زمة االٚجمادِة الّالمّة ِام  بعاأ مػِٜا] م ُٖ 1929االأ الٗاقُ  ]ًٍ 1936الصبفة  اشجٞ دِٜػجاثٍري  هَام -61             [ . اأ
ًِالُ         [. االؤ

راهُٚامت الصػب الّالمّة الداهّة بّع ازجّاح الرّ -62 لماهّة اأ  [. بٍلوعا]  ٍش االأ
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لماهُ لٗػهؾا ِام  -63 ِلن ّٚام شٍٜمة ٖػهؾا الصػة ُٖ الموَٗ بّع االشجالؿ االأ  [  دٍِٔؿ] م ِؾمَ 1940الروػاؿ الٗػهؾُ الغي اأ
خواء الصػب الّالمّة الداهّة ِام  -64 لمان اأ  [ . بّجان] ِؾمَ  1940المارقاؿ الٗػهؾُ الغي وُٚ اثٗاؽ ًعهة مُ االأ
وروبا هجّرة للّالٚات الجرارِة بّوٌا وبّن  -65 لَ اأ زمة االٚجمادِة الّالمّة اؤ مػِٜا] امجعت االأ  .[ اأ
راهٌّا ِام  -66  .[ روؿّا] م هجّرًة لمّاًعة بػؿت لّجٍٖؾٛ ُثّؾمَ 1917العولة الجُ طؾػت مؾاشات قاؿّة من اأ
هٙغ العِم  -67 مػُِٜ] اأ ؿػائّٞ من ًؼِمة شجمّة ُٖ الصػب[  االأ ؿػائلّة الػابّة ِام  اؤ   [.م 1973] الّػبّة االؤ

   
ّة ًُ  -68 وروبّة الجُ ِاهت خٔػة ُٖ مٍالالثٌا الفٚػ  [. البػثٔاؿ] العولة االأ
ماء الٍيوّّن للمؾجفار البػًِاهُ  -69  [ . بلٔػِٕ] ثمّؼت ٖجػة الظمؾّوات ُٖ البصػِن بمٌازمة الِؼ

 
هرازات واِماؿ  -:الؾؤاؿ الداهُ ًم اؤ   :الفظمّات الجارِظّة ُٖ المٜان المصعد ُٖ الرعوؿ الجالُاٝػجب اأ

م ِماؿ الفظمّات الٚػ هرازات واالأ ًم االؤ  اأ

 ًجلػ 1
ؿؽ الصؼب الوازي  لماهّا ِام  –اأ اشجاللي لبٍلوعا  –م 1933ثمٜن من الؾًّػة ِلَ الصٜم ُٖ اأ

دى لّٙام الصػب الّالمّة الداهّة  وُ ومّاًعة ِعم وُٚ مّاًعة الصلٕ الٍٗالذي مُ مٍؿٍلّ  -اأ
 .اِجعاء مُ االثصاد الؾٍّّٖجُ

ؿؽ الصؼب الٗاقُ  مٍؿٍلّوُ 2 ًِالّا ِام  –اأ لبس شاٝمًا مًل٘ المالشّات ِلَ اؤ اشجٞ الصبفة  –م 1922اأ
لباهّا ِام  –م 1936ِام   .م1939اشجٞ اأ

لَ بػًِاهّا  الروػاؿ دٍِٔؿ 3 ن اؿجؾالم ٖػهؾا ُٖ الصػب الّالمّة الداهّة واهجٙٞ اؤ ِلن ّٚام شٍٜمة ٖػهؾا  –ٖر اأ
 .الصػة ُٖ الموَٗ

 .م1955واٖ٘ ِلَ دطٍؿ الّػاؽ ُٖ بٔعاد شلٕ بٔعاد ِام  -راس الصٍٜمة ُٖ الّػاؽ هٍري الؾّّع 4

لٍؿ 5 ة الٍيوّة المًالبة باؿجٙالؿ ممػ  ؿّع ٓز هفاأ شؼب الٍٖع  –ثٍلَ ّٚادة الصٝػ رس الٍزارة ُٖ ٌِع  –اأ
 .الملٛ ٖؤاد

 زماؿ ِبعالوالػ 6
ممٌا ِام  –راس الرمٌٍرِة الممػِة  هرلّؼ من ٚواة الؾٍِؽ، خم اأ زود الرّـ  – م1956يػد االؤ

ؿٍان الّالُ  –الممػي باؿلصة ؿٍّّٖجّة  مام  –الفػوع ُٖ بواء ؿع اأ آالؽ موائ٘ ثّػان اأ
ؿػائّلّة ِام   م1967المالشة االؤ

ٌٍػ بًٍل1922ثّؾلم راِة المٙاومة اللّبّة  ِمػ المظجار 7 ًِالُ شجَ م، واأ ة اؿًٍرِة ُٖ مٙاومة االشجالؿ االؤ
ِعم  ؿػ واأ  .م1932اأ

مصمع ِبعالٜػِم  8
 الظًابُ

ؿباهُ لموًٙة الػِٕ المٔػبُ طًػ خٍرة مٔػبّة هع االشجالؿ االأ  .ٚاد اأ

لصاؽ المٔػب  ِاّلؿ الٗاؿُ 9 لَ اؤ ٖفاؿ مظًى الٗػهؾّّن الػامُ اؤ م ٝػجلة الّمٞ الٍيوُ الجُ هرصت ُٖ اؤ ثِؼ
 .بٗػهؾا

ؿ ؿٍّد 10 ؿ رقّع من الػِاض  ِبعالّؼِؼ اآ شؾاء والصراز وِؾّػ  –يػد اآ وُٚ مّاًعة الًائٕ مُ  –ؿًّػ ِلَ االأ
ؿؽ المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة –الّمن   .اأ

لبصت ٝلجاًما دولة واشعة ِام  ؿّّع بن ثّمٍر  11 لَ مؾٙى ٖاأ  .م1955هم ِمان اؤ
 .وخ٘ ِالٚة ِمان مُ الّػب –م 1971اؿجٙالؿ ِمان ِام شٙ٘  –م 1970ثٍلَ شٜم ِمام ِام  ٚابٍس بن ؿّّع 12

لبس شاٝمًا للعوشة  مصمع بن خاهُ 13 ؿ طلّٗة  –اأ ُ مّاًعة مُ بػًِاهّا  –شاٌٖ ِلَ والئي الآ ّٚ م ثوك 1868و
مارثي  .ِلَ االِجػاؼ باؤ



نلمة االزجماِّات االولَ بالّٙػوااالؿجاذة ؿامّة ؿّع اشمع مّرمُّ ثِامة ثارِض ومٍايوة لوٌاِة الٗمٞ العراؿُ الداهُ مػازّة        Page 5 

 

  -م 1926لبػًِاهّا ِام اًَِ امجّاز الجوّٙب ِلَ الوٗى  –م 1916ِٙع مّاًعة مُ بػًِاهّا ِام  ِبعهللا بن ٚاؿم 14

ؿ  15 طلّٗة بن شمع اآ
 خاهُ

رؿَ ٍٚاِع زعِعة ُٖ الصٜم واثبُ ؿّاؿة االهٗجاح هصٍ الّالم –م 1995ثٍلَ شٜم ًٚػ ِام   .اأ

شمع الرابػ المباح 16 مػِّٜة  –م 1921ثٍلَ شٜم الٍِٜت ِام  اأ ات بػًِاهّة واأ  –موس امجّاز الجوّٙب ِن الوٗى لفٝػ
شمعي –ادًِا وازجماًِّا وِلمًّا ُٖ ٌِعى ازدًار الٍِٜت اٚجم ؿّؽ معِوة االأ  .ثاأ

ِبعهللا الؾالم  17
 المباح

لٔػَ  - م1961بػًِاهّػا باالؿػجٙالؿ وّٖػاًل اؿػجٙلت ِػام  يالب -م 1950ِام  الٍِٜتثٍلَ شٜم  اأ
زوبّػػػة ٖػػػُ الٍِٜػػػت  لػػػعر  -المصػػاٝم االأ ِمػػػار   -  ِملػػػة ويوّػػػة اأ اهوػػػمام الٍِٜػػػت  - ثػػػابُ ؿّاؿػػػة االؤ

ممللرا  مّة الّػبّة وًّئة االأ

ؿ  18 زاِع بن ؿلًان اآ
 هٌّان

بٍٍبُ ودبُ  ٚام اثصاد ٖعرالُ بّن اأ ّٚم ًغا  –اأ مارات الؾبُ وّٖاًل اأ ٚامة اثصاد بّن االؤ لَ اؤ دِا اؤ
مارات الّػبّة ِام  -م1968االثصاد ِام  االهومام للرامّة  –م 1971اهجظب رئّؾًا لعولة االؤ

مم المجصعة  .الّػبّة واالأ

فّض طلّٗة بن ال 19
 مصمع

لٌٗان شّح اهجمػ ِلَ الصملة الٗارؿّة ُٖ  –ازدًػت ُٖ ٌِعى الؼبارة  يماع شاٝم اأ ثمعى الأ
ة الؼبارة  .مّٝػ

شمع بن  20 الفّض اأ
 مصمع

ٝان ِٙوُ المّٕ ُٖ البصػِن  –م ٖلٙب بالفّض الٗاثس 1783بؾى ؿًّػثي ِلَ البصػِن ِام 
 .والفجاء ُٖ الؼبارة

 الفّض ؿلمان بن 21
شمع   اأ

لَ البصػِن ِام  ؼ الصٜم هٌائًّا من الؼبارة اؤ اؿجّاد شٜمي ُٖ البصػِن ِام  –م 1797هٙٞ مٝػ
 .م بّع ِعة مّارؾ1810

ٝػدػ من همٕ ٚػن ُٖ شٜم البصػِن  الفّض ِّؾَ بن ِلُ 22 ِٙع  –ثٍؿُ ُٖ ٌِعى الوٍٗذ البػًِاهُ ُٖ الظلّذ  –ٚوَ اأ
 م1892مُ بػًِاهّا مّاًعة شماِة  ؿوة 

 
 
 

ثُ :الؾؤاؿ الدالح   :ِلٞ لما ِاأ
زمة االٚجمادِة الّالمّة : ِلٞ  -1 ؿٍدالظمّؽ ) شعوث االأ  .م 1929 ِام(  االأ
ؿّار (اأ  لَ اهٌّار االأ دى اؤ هجاج مما اأ س الماؿ ( ج     .المواربة ُٖ البٍرلة (ب     .الجوظم ُٖ االؤ ارثباط االٚجماد الّالمُ بػاأ

مػُِٜ  .االأ
 

لماهّا ِلَ ِع ًجلػ ّٚام الصؼب الوا: ِلٞ  -2  .زي ُٖ اأ
وهاع االٚجمادِة واالزجماِّة (اأ  لماهّا وثمرّع  (ج      .مّاًعة ٖػؿاي المغلة (ب   .   ثعًٍر االأ ٖٜار ًجلػ العاِّة لجٍشّع اأ  ثٍٗؽاأ

ري   .الّػؽ االآ
 

ًِالّا ِلَ ِع مٍؿٍلّوُ : ِلٞ  -3  .ّٚام الصؼب الٗاقُ ُٖ اؤ
ًِالّا  (اأ  ن مؤثمػ الملس لم ًُِّ اؤ ي اؤ ة الفٍِّّة (ج      .وثٗفُ البًالة  االٚجمادثعًٍر  (ب      . مؾجّمػاتاأ  .اهجفار الصٝػ
 

.م 1941الصػب الّالمّة الداهّة ِام  ثعوِٞ: ِلٞ  -4  

م مّاًعة ِعم االِجعاء  الؾٍّٖجّةدطلت الرٍّش ( اأ  راهُ الؾٍّٖجّة ٓر لماهّا ِلَ االأ  .         بّوٌمابؾبب اِجعاء اأ

http://www.google.com.bh/imgres?imgurl=http://www.gcs.k12.nc.us/cil/lib/cil/school.jpg&imgrefurl=http://www.b4bh.com/vb/showthread.php%3Fp%3D1441039&usg=__8L4xkIJagabZfl7FDBnvCzND_ys=&h=300&w=300&sz=16&hl=ar&start=21&zoom=1&tbnid=1W90t7PDXddOzM:&tbnh=131&tbnw=131&ei=Ht_TTdyDCcfPsgbKoODdAg&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2B%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9%26hl%3Dar%26sa%3DX%26rlz%3D1R2RNRN_enBH426%26biw%3D1415%26bih%3D636%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=733&sqi=2&page=2&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:21&tx=54&ty=49
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مػِّٜةالرٍّش ٝما دطلت  (ب مػُِٜ ُٖ زؼر ًاواي االأ ؿًٍؿ االأ  . بؾبب ّٚام ؿالح الًّػان الّاباهُ بجعمّػ االأ

 . م1934ِٙع مّاًعة الًائٕ ِام : ِلٞ  -5

مام الّمن ِصُ شمّع العِن ؿ ؿٍّد واؤ  .الغي اِجػض ِلَ هم ِؾّػ للؾٍّدِة بؾبب الصػب الجُ ٚامت بّن ِبعالّؼِؼ اآ

لَ: ِلٞ  -6  . زاهب الصلٗاء طالؿ الصػب الّالمّة الداهّة ٚجاؿ اللّبّّن اؤ

ًِالُ( اأ   .الصمٍؿ ِلَ االؿجٙالؿ( ب     .الجظلك من االؿجّمار االؤ

 
 . ة ُٖ الومٕ الداهُ من الٙػن الّفػِندوؿ الظلّذ الّػبّاؿجٙالؿ : ِلٞ  -7

زٞ االؿجٙالؿ( اأ   .ب من دوؿ الظلّذِؼم بػًِاهّا ِلَ االهؾصا( ب     .هواؿ دوؿ الظلّذ ومٙاومجٌا من اأ

 .ِٙع بػًِاهّا مّاًعات شماِة مُ دوؿ الظلّذ الّػبُ : ِلٞ  -8

وروبّة مواٖؾة لٌا من الجعطٞ ُٖ قؤون الظلّذ( ب     .للؾًّػة ِلَ الظلّذ الّػبُ( اأ   .لموُ دوؿ اأ
ة الٍيوّة هع االؿجّمار البػًِاهُ ُٖ البصػِن طالؿ ٖجػة الاهجّاش و:ِلٞ  -9 ربّّواتازدِاد هفاط الصٝػ  .دالخّوات واالأ

دارة ( ب       .       ٌٍٍر ٖئات زعِعة مدٞ ِّماؿ الوٗى والًالب( اأ  لالح االؤ م بالصازة الؤ  ازدِاد اؿجّاء البصػِوّّن وقًٍّر
ربّّواتلعور مرلة لٍت البصػِن ُٖ ( ج ان لّبعالػشمن الباٝػ دور مفٌٍد ُٖ هفايٌا االأ  .، ٝو

 
ي ِعم اؿجٙػار الصٜم البػثٔالُ ُٖ )  .م 16بؾى ؿًّػثٌا الٜاملة ِلَ الظلّذ طالؿ الٙػن  ِعم ثمٜن البػثٔاؿ من: ِلٞ  -10 اأ

 (الظلّذ

ّخػ ؿلبًا ِلَ مٍالالثٌا بٙاء ِعن طارج ؿّادثٌا مما( اأ  ًٞ البصػِن لٌا( ب    اأ ثمٜن الٗػس من االؿجّالء ( ج      .مٙاومة اأ
 .ِلَ ٚلّة ِػاد

 
 .م 1602البصػِن ؿوة  اهؾصاب البػثٔالّّن من: ِلٞ  -11

ًػػٞ البصػػػِن مػػن يػػػد البػثٔػػالّّن مػػن البصػػػِن ِػػام بؾػػبب  ثػػعطالت الٙػػٍى الٗارؿػػّة والظارزّػػة، شّػػح ثمٜػػن الٗػػػس بمؾػػاِعة اأ
 .م1602

 
ولَ ِام : ِلٞ  -12 ؿػائّلّة االأ  . م 1948ّٚام الصػب الّػبّة االؤ

ؿػائّٞ المؤامػةثوّٗغ ( اأ  ِالن دولة اؤ ؿػائّٞ العوؿاِجػاؼ ( ب         .  العولّة ِلَ ٖلؾًّن باؤ مػِٜا بّٙام اؤ  . الٜبػى ٝاأ
 

ؿػائّلّة الداهّة  : ِلٞ  -13  .م 1956ُٖ الّعوان الدالخُ ِلَ ممػ ِام  ممدلةّٚام الصػب الّػبّة االؤ
ؿلصة ؿٍّّٖجّة جؼوِعِبعالوالػ ب زماؿّٚام  بؾبب مّم ٚواة +  الرّـ الممػي باأ ؿٍ عالفػو +  الؾٍِؽثاأ   ان الّالُُٖ بواء ؿع اأ

 
ؿػائّلّة الدالدة : ِلٞ  -14  .م 1967ِام ( الوٜؾة الٜبػى ) ّٚام الصػب الّػبّة االؤ

ٓالؽ موائ٘ بِبعالوالػ  زماؿّٚام  بؾبب مام اؤ ؿػائّٞثّػان اأ ؼ ؿصب +  اؤ ة ُٖ ًٚاع ٓؼة وؿّواء وقػم الٍٙات العولّة المجمٝػ
 .الفّض
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ؿػائّلّة الػ : ِلٞ  -15  .م 1973ابّة ِام ّٚام الصػب الّػبّة االؤ
ن بؾبب ؿػائّٞ ٖر م  اؤ من ٚر راهُ  بٌاالٙاهُ باهؾصا 242ثوّٗغ ٚػار مرلؽ االأ  1967اشجلجٌا ِام الجُمن االأ

 
ؿ ؿٍّد ُٖ لػاع مُ الفػِٕ شؾّن ِام : ِلٞ  -16 ولَم 1924دطٍؿ ِبع الّؼِؼ اآ  .بّع الصػب الّالمّة االأ

ِالن الفػِٕ شؾّن هٗؾي طلّٗة ِلَ المؾلمّن  -اأ  ثػاؾثوازؿ  بّعاؤ ؿًّػة الٌاقمّّن ِلَ الصراز  -ب             .االأ
ردن  .واالأ

 
 .ِلَ الظلّذ الّػبُ وِٙعًا مّاًعات الجصالٕ مُ مفاِض الموًٙة  البػًِاهّة الؾًّػة: ِلٞ  -17

ًمّة الجرارِة للظلّذ -اأ     مّن يػِ٘ الٌوع -ب                      .االأ   20ُٖ الٙػن اٝػجفاؼ الوٗى  -ج           .ثاأ
 د

ولَ  بّنالغي وُٚ  الظالؼ: ِلٞ  -18 ؿ ؿٍّد وبػًِاهّا طالؿ الصػب الّالمّة االأ  .ِبع الّؼِؼ اآ

ن ػػُ مّاًػػعة مػػُ بػًِاهّػػا ثٙوػػُ  الأ ّٚ الفػػػِٕ شؾػػّن ٝملػػٛ ِلػػَ الصرػػاز ٖٙػػى لٜػػن بػًِاهّػػا لػػم ثلجػػؼم بػػغلٛ  بمّاملػػةِبػػع الّؼِػػؼ و
ثػاؾ بّٙادة للدٍرةلصازجٌا  ِلن هٗؾي ملًٜا ِلَ الّػب الّػبّة ِلَ االأ  .الفػِٕ شؾّن الغي اأ

 
 

ؿئلة الجالّة :الؾؤاؿ الػابُ زب ِن االأ   :اأ
زمة االٚجمادِة  -1 ػ هجائذ االأ .م 1929ِام  الّالمّةاٝذ  

ٚٗاؿ الّعِع من المماهُ( ب.       الٙعرة الفػائّة لعى المٍايوّن ثػازُ( اأ  هجاج الؼراُِ( ج       .       اؤ  .ٝؾاد االؤ
 

بػز مَاًػ -2 ػ اأ  . م1999/  3/  9ثٍلُ الملٛ شمع بن ِّؾَ الصٜم ُٖ شجَ  الّفػِوات لبصػِن موغل وٌوة الصعِدةال اٝذ

هعِة( اأ  ؿّؽ ِعدًا من االأ المّػػادِن الّلمّػػة واالزجماِّػػة  مظجلػػٕقػػملت الوٌوػػة ( ج                .ثًػػٍر المػػصاٖة( ب         .ثاأ
 .واالٚجمادِة 

بػز مَاًػ ال*  ِالن البصػِن مملٜة دؿػجٍرِة ( ب.        االؿجٗجاء ِلَ مّداؽ الّمٞ الٍيوُ ( اأ  :وٌوة ُٖ ٌِع الملٛ شمعومن اأ             .اؤ
لعار دؿجٍر البصػِن الرعِع( ج زػاء االهجظابات البلعِة والوّابّة ( د          . اؤ   ثٍِٜن المرلؽ الٍيوُ( ًػ   .           اؤ

 
ػ  -3 مّن طًٍات ِبع الّؼ اٝذ والدى لجاأ ؿ ؿٍّد واأ  .الؾٍّدِة والوٌٍض بٌا  شعودِؼ اآ
ت ٌّٖا الّمن بصعود الؾٍّدِة ثٍُّٚ( اأ  ؿّؽ زامّة العوؿ الّػبّة( ب  .     مّاًعة الًائٕ الجُ اِجٖػ  ثاأ

ؿّؽ مرلؽ الجّاون الظلّرُ( د        . ٝػٗلؾًّنالٙواِا الّػبّة  دِم( ج  .ِة ثًٍر الصوارة البفػ مٍاٝبة( ًػ       ثاأ
 

ػ بوٍد مّاًعة ؿوة  -4 ؿ طلّٗة مُ بػًِاهّا 1892اٝذ ٌا شاٝم البصػِن الفّض ِّؾَ بن ِلُ اآ ّّ  .م الجُ وٚ

اّل بّػع مٍاٖٙػة بػًِاهّػا( اأ  ي دولػة اؤ اّل بّػع مٍاٖٙػة ( ب.     ِعم الؾماح بّٙػع اثٗاّٚػات مػُ اأ زوبّػة اؤ ؿػّؽ ٚومػلّات اأ ِػعم الؾػماح بجاأ
 .بػًِاهّا

 
 
 

http://www.google.com.bh/imgres?imgurl=http://www.gcs.k12.nc.us/cil/lib/cil/school.jpg&imgrefurl=http://www.b4bh.com/vb/showthread.php%3Fp%3D1441039&usg=__8L4xkIJagabZfl7FDBnvCzND_ys=&h=300&w=300&sz=16&hl=ar&start=21&zoom=1&tbnid=1W90t7PDXddOzM:&tbnh=131&tbnw=131&ei=Ht_TTdyDCcfPsgbKoODdAg&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2B%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9%26hl%3Dar%26sa%3DX%26rlz%3D1R2RNRN_enBH426%26biw%3D1415%26bih%3D636%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=733&sqi=2&page=2&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:21&tx=54&ty=49
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 لبؾى ؿًّػثٌا المباقػة ِلَ البصػِن ؟ 20مت بٌا بػًِاهّا ُٖ الٙػن ما الجعابّػ الجُ ٚا -5
ػػؼًا لجرّمػػُ ٍٚاثٌػػا طػػالؿ الصػػػب ( ج.    ثّّػػّن ممػػداًل لٌػػا ٖػػُ البصػػػِن( ب      .ِٙع مّاًعات شماِة مٌّا( اأ  زّلػػت البصػػػِن مٝػ

ولَ  .الّالمّة االأ
 

بواء البصػِن للػد ِلَ الجعابّػ الجُ اثظغثٌا ب -6 زػاءات اأ  ؟ُٖ ٖجػة الّفػِوات ػًِاهّا للؾًّػة ِلَ البصػِنما اؤ
ؿّؾُ( اأ  هفاء مرلؽ ثاأ ٚواع شاٝم البالد بّٙادة ِبعالًٍاب الؼِاهُ اؤ  .م 1923ِٙع مؤثمػ ويوُ ِام ( ب  .       بّع اؤ

بواء البصػِن( ج شباط مصاوالت بػًِاهّا للجٗػِ٘ بّن اأ لَ اؤ دى اؤ  .الٍُِ والجوامن الفّبُ اأ
 

ٚلّم ِؾّػ ما الوجائذ الجُ -7 ؿ ؿٍّد الؤ طواع ِبعالّؼِؼ اآ  .ثػثبت ِلَ اؤ
يل٘ ِلٌّا المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة( اأ  اِجػػػػاض الػػػّمن، وّٚػػػام الصػػػػب بػػػػّن ( ب     .ثٍشّع قبي الرؼِػة الّػبّة ُٖ دولة واشعة اأ

ّن  .الًٖػ
ّٞ الٙواِا والمف وّهس -8  .ٜالت المّالػة ُٖ الّالم دور البصػِن ُٖ ش
ت ( اأ  مم المجصعة ِاتزجماباقاٝر هؾان و دِمت( ج     .   ِعم االهصّاز ٝػجلةدطلت ُٖ ( ب    .   االأ  الجّاِـمبعاأ شٍٙؽ االؤ

 .الؾلمُ
ت( د ؿالمُ ازجماِاتب قاٝر ٝعت ( و    .   المؤثمػ االؤ زمة الفػؽ باأ زػاء ثؾٍِة ِادلة الأ وؿىالمصاٖٞ ِلَ اؤ         . االأ

هؾاهّة ( ي ؿٌمت ُٖ مّالرة( ن         .ومػي ٝالجمّّؼ الّ ٝبػى اًجمت بمفاٝٞ اؤ ٖػِّٙا المفاٝٞ ُٖ ٚبػص اأ  . واأ
ت ُٖ الٙمة الّػبّة ( ًػ مػِّٜة بفػم الفّض ِام  –قاٝر ؿػائّلُ 2003االأ  .م للبصح ِن شلٍؿ لجؾٍِة المػاع الٗلؾًّوُ االؤ
 

 .(ِلَ المؾجٍى الّػبُ )  لّػبُالبصػِن الٗاِٞ ُٖ الٍين ا دور وّهس  -9
 الرامّػػػةااللجػػػؼام بمّدػػاؽ ( ج.      ثٍخّػػ٘ الّالٚػػػات مػػُ الػػػعوؿ الّػبّػػة( ب      .  الّػبّػػػة وطالػػة ٖلؾػػػًّن وػػاِاالٙالجٗاِػػٞ مػػػُ ( اأ 

 .  الّػبّة
ؿّؽ الصٍض الراؼ مدٞ  ُٖ ٝٞ المراالت الظلّذالجوؾّ٘ مُ دوؿ ( د هباء الظلّذ ُٖ البصػِن ثاأ الة اأ  وزامّة الظلّذ الّػبُ وٝو
 

 .الؿجٙالؿ البصػِن  ٍات الجمٌّعِةالظً وّهس -10
رؿٞ( اأ  مّن الّام) ٍِخان اأ مم ل االأ ن الرمّػُ ِػِػعون م 1970امِ(  المجصعةالأ ػا بػاأ بّدة لجٙمُ الصٙائ٘ ٖػُ البصػػِن ٖرػاء ٖػُ ثٙػًِػ

           .االؿجٙالؿ
ِالن االؿجٙالؿ( ب ِػان ودوؿ ِػبّة لًلب دِمٌا ُٖ اؤ لَ اؤ رؿٞ الفّض ِّؾَ وٍٖدًا اؤ  .اأ

 
ػ -11 ِالن االؿطًٍات البص اٝذ  (ما الوجائذ الجُ ثػثبت ِلَ اؿجٙالؿ البصػِن ؟ )  .جٙالؿ لجّؼِؼ شػِجٌا واؿجٙاللٌا ػِن ٍٖر اؤ

هٌػػػاء المّاًػػػعات( اأ  ٖالػػػبصت البصػػػػِن ذات ؿػػػّادة ِلػػػَ  البػًِاهّػػػةؿػػػصب الٙػػػٍات ( ب      .بػًِاهّػػػا مػػػُ الؾّاؿػػػّة والّؾػػػٜػِة اؤ
راهٌّا طٍِة ( ج    .   اأ لَاهومام البصػِن ( د .     ِػبّةبواء ِالٚات اأ مم المجصعةالرامّة الّػب اؤ بواء ِالٚات ودِػة مػُ ( ًػ  .  ّة واالأ

زوبّة   .العوؿ االأ
 

ماء الٍيوّّن ُٖ لبوان ِام  -12  .م1943ما الوجائذ الجُ ثػثبت ِلَ اِجٙاؿ ٖػهؾا الِؼ
زبػت ٖػهؾا ِلَ االِجػاؼ باؿجٙ( ب                    .ِمت المَاًػات لبوان( اأ   .الؿ لبواناأ
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 .م1955ِام  ما الوجائذ الجُ ثػثبت ِلَ مٍاٖٙة شٍٜمة هٍري الؾّّع ِلَ دطٍؿ الّػاؽ ُٖ شلٕ بٔعاد -13

ِلوػػت 1958ّٚػػام خػػٍرة ( ب        .ِػػارض الّػاّٚػػٍن ًػػغى الؾّاؿػػة الجػػُ ثٜػػػس الٌّموػػة البػًِاهّػػة( اأ  م الجػػُ ٚوػػت ِلػػَ الملّٜػػة واأ
 .الرمٌٍرِة

 
ٚلّم ِؾّػما الوجائذ الجُ ثػث -14 ؿ ؿٍّد الؤ طواع ِبعالّؼِؼ اآ  .بت ِلَ اؤ

يل٘ ِلٌّا المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة( اأ  اِجػػػػاض الػػػّمن، وّٚػػػام الصػػػػب بػػػػّن ( ب     .ثٍشّع قبي الرؼِػة الّػبّة ُٖ دولة واشعة اأ
ّن  .الًٖػ

 
 .لّذ الّػبُاؿجٔالؿ البػثٔالّّن المػاع الّدماهُ المٍٗي ُٖ موًٙة الظما الوجائذ الجُ ثػثبت ِلَ  -15

 .       بؾى البػثٔالّّن هٍٗذًم ِلَ البصػِن( ب                 .ؿًّػة البػثٔالّّن ِلَ ٍٚاِع بصػِة بالظلّذ( اأ 
 

هرلّؼ ُٖ الٙػن  -16  .م17ما الوجائذ الجُ ثػثبت ِلَ الجصالٕ بّن الٗػس المٍِّٗن واالؤ
ٍع البصػػػِن ثصػػت الؾػػًّػة ( ج.     ّّن هٌائّػػًا مػػن موًٙػػة الظلػػّذيػػػد البػثٔػػال( ب    .م1622اؿػػجّالء الٗػػػس ِلػػَ ًػمػػؼ ِػػام ( اأ  وٚػػ

 .         المٍِٗة
 

خواء الصػب الّالمّة الداهّة وبّعًا شجَ  -17  .م؟1958ما المػاشٞ الجُ قٌعًا هَام الصٜم ُٖ الّػاؽ اأ
م وّٚػػػػػػػػام 1958خػػػػػػػػٍرة ( ج               .  ِػػػػػػػػٍدة الوَػػػػػػػػام الملٜػػػػػػػػُ( ب                   .م1941اهٙالب رقّع ِالُ الّٜالهُ ِام( اأ 

 .الرمٌٍرِة
 

 .ما المفاٝٞ الّالمّة الجُ اًجمت بٌا الؾّاؿة العولّة لمملٜة البصػِن؟ -18
اب( ج .     هؼع الؾالح( ب  .     الجمّّؼ الّومػي ( اأ  ًر  .    مفٜلة ٚبػص( د      .مٜاٖصة االؤ

وؿى ٝالٙوّة الٗلؾًّوّة( ًػ ٖػِّٙا( و             .      مفٜلة الفػؽ االأ  .المفاٝٞ الؾّاؿّة واالزجماِّة ُٖ اأ
 

ٚلّمّةوهس دور مملٜة البصػِن ُٖ مراؿ الؾّاؿ -19  .ة العولّة، والجصالٗات االؤ
ت ( اأ  مم المجصعة زجماِاتباقاٝر ٝعت ( و                          .   االأ زمة الفػؽ باأ زػاء ثؾٍِة ِادلة الأ وؿىالمصاٖٞ ِلَ اؤ         . االأ

ت( د      .  ِعم االهصّاز ٝػجلةدطلت ُٖ ( ب ؿالمُ ازجماِاتب قاٝر ت ُٖ الٙمة الّػبّة ( ًػ     .   المؤثمػ االؤ مػِّٜة  –قاٝر االأ
ؿػائّلُ 2003بفػم الفّض ِام  هؾان و دِمت( ج  .م للبصح ِن شلٍؿ لجؾٍِة المػاع الٗلؾًّوُ االؤ مبعاأ شٍٙؽ االؤ

 .الؾلمُ الجّاِـ
 

 .{ م1938 –1931}الجٍثػ العولُ بّن ؿوجُ  مَاًػ اقػح   -20

هَمة العِمٍٚػايّة  ٍٚة ثػازُ( اأ  هَمة العِٜػجاثٍرِة وثؼاِعاالأ لَ ؿّاؿة الّؼلة بؾبب اهفٔالٌا  ِادت( ب    .  ٍٚة االأ مػِٜا اؤ اأ
زمجٌابمّالرة  شؼاب الّمّن والٍهُ اؿجٙػار  ِعم( ج جمادِةاالٚ اأ  الصٜم ِلَالّؾار الؾّاؿُ ُٖ بػًِاهّا وٖػهؾا بؾبب لػاع اأ

 .مٍؿٍلّوُ الصبفة وهم ًجلػ الومؾا وموًٙة الؾٍدِت الجفٍّٜؿلٍٖاّٝة  ًازم( د
زبػ ًجلػ ٖػهؾا وبػًِاهّا ِلَ االِجػاؼ بصٙي ُٖ هم الومؾا وذلٛ ُٖ مؤثمػ مٍّهّض ِام ( ًػ  .م 1938اأ
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ؿػباب اثظػػاذ ذلػػٛ مػػن الصلٗػػاء بػال{ لّبّػا +ثػػٍهؽ+الّػػػاؽ} ٚػػارن بػّن مٍٚػػٕ ٝػػٞ مػن -:الؾػؤاؿ الظػػامؽ صػب الّالمّػػة الداهّػػة واأ
 .المٍٕٚ وهجائري

ؿباب اثظاذًا ًغا المٍٕٚالصػب الّالمّة الداهّةبمٌٍٚٗا من الصلٗاء العولة  هجائذ اثظاذًا ًغا المٍٕٚاأ

الّػاؽ
 

لمانِعاء لل  صلٗاء والجصالٕ مُ االأ
 

للػػػػػػػػػػػػجظلك مػػػػػػػػػػػػن الصماِػػػػػػػػػػػػة 
 البػًِاهّة

وٚػػػػػُ اهٙػػػػػالب رقػػػػػّع ِػػػػػالُ الّٜالهػػػػػُ 
لٜػػػن بػًِاهّػػػا ثمٜوػػػت مػػػن الٙوػػػاء و

ٚامػت شٍٜمػة  ِلّي واشجلت بٔعاد واأ
 مٍالّة لٌا 

لَ زاهب الصلٗاء ُٖ الصػب لّبّا للػػػػػػػػجظلك مػػػػػػػػن االؿػػػػػػػػجّمار ٚاثٞ اللّبٍّن اؤ
ًِالُ  االؤ

لػػم ثٗػػُ بػًِاهّػػا بٍٍِدًػػا وثٙاؿػػمت 
 .مُ ٖػهؾا الؾًّػة ِلَ لّبّا 

ثٍهؽ
ِػػػػعوا مٍٚػػػػٕ  الجػػػٕ الفػػػػّب شػػػػٍؿ البػػػاي واأ

ّبة  ، واؿػجٙالؿ ثػٍهؽ لمؾاهعة الصلٗاءبٍٚر
 بّع الصػب

بجٌم ٖػػػػُ الصمػػػػٍؿ ِلػػػػَ  لػػػػٓػ
 االؿجٙالؿ

مػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػؼب  اهػػػػػػػػًٌعت ٖػهؾػػػػػػػػا ِز
لَ الٙاًػة  ّبة اؤ  .الرعِع ولراأ بٍٚر

ؿػائّلّةالصٚارن بّن  -:الؾادسالؾؤاؿ  ة والوجائذ ػوب الّػبّة االؤ يػاؼ المفجٝػ  : بالرعوؿ الجالُ من شّح االأ

يػاؼ الصػب ٝةالمفجػ  االأ  الوجائذ 
الّػبّة 

ؿػائّلّة  االؤ
ولَ 1948االأ  

ردنوا لبوان -1  ممػو الأ
 -2  الّػاؽو  ؿٍرِاو

ؿػائّٞ   اؤ

ؿػائّٞ للٍؿّى العولُ #  لم ِؾجًُ الّػب #           (.بػهادوت ) آجّاؿ اؤ
مام  ؿلصةالممٍد اأ ؿػائّ اأ ؿػائّٞ  الصعِدة ٞاؤ رؼِػة بّٖٙعوا اثٗاٚات ًعهة مُ اؤ

 1949رودس ِام 

ّة الّػب
ؿػائّلّة  االؤ

الّعوان ) الداهّة  

1956( الدالخُ  

 {ممػ }  -1

 + بػًِاهّا+ ٖػهؾا }  -2
ؿػائّٞ  { اؤ

ؿػائًّٞرٍم  -1  . ِلَ لصػاء ؿّواء اؤ

هؼاؿمًارات لا ٚمٕ -2  .ٍٚاثٌم ُٖ بٍرؿّّع واؤ
ا من  الدالخُ ٍٚات الّعوان اب اهؾص -3 هغاًر مػِٜامن ممػ بّع اؤ واالثصاد  اأ

 .  ّّٖجُالؾٍ
بّة الّػ

ؿػائّلّة  االؤ
 الوٜؾة)  الدالدة

1967(  الٜبػى   

  + ؿٍرِا + ممػ }  -1
ردن  {  االأ

ؿػائّٞ }  -2  {اؤ

ؿػائّٞ للمًارات الممػِة و -1  . يائػاثيثعمّػ اؤ

ؿػائّٞ لًٙاع ٓؼة  -2  .الٔػبّة الوٗة+ الرٍالن + لصػاء ؿّواء + اشجالؿ اؤ
من ٚػار  -3 لعار مرلؽ االأ ؿػائ 242اؤ راهُ الجُ الٙاهُ باهؾصاب اؤ ّٞ من االأ

 .اشجلجٌا 

الّػبّة 
ؿػائّلّة  االؤ

 الػابّة
1973 

 { ؿٍرِا + ممػ}  -1

ؿػائّٞ }  -2  {اؤ

ّة  ِلَازجّاز زّـ ممػي ٚواة الؾٍِؽ وثعمّػى طى بػلّٕ  -1        .هٗجٌا الفٚػ
هٙغًا من الؤ  امػِٜاأ دِم  -3             .ُٖ الرٍالن اثٙعم زّـ ؿٍرِ -2 ؿػائّٞ اأ
 . ٌؼِمة ال
ِٙاؼ  -4 منوًٖٙا لٙػار مرلؽ  لصػبل العوؿ الٜبػى اؤ  .338 االأ

 .الربٌجّن الممػِة والؾٍرِة ِٙع مؤثمػ زوّٕ لٗمٞ الٍٙات ِلَ  -5
 

ثّة  - :الؾابُالؾؤاؿ  شعاث الجارِظّة االآ مامٛ بصؾب البّاهات المًلٍبة الأ ٝمٞ الرعوؿ الغي اأ  :اأ

ة الصعث الجارِظُ يػاؼ المفجٝػ  الوجائذ االأ

ة ؿ طلّٗة  م1782 الؼبارة مّٝػ  الٗػس +  اآ
ؿ طلّٗة -1 ل -2.   اهجمار اآ ظلّٗة ِلَ ٖجس قرّت اآ

 البصػِن
 .الٙواء ِلَ الصامّة الٗارؿّة ُٖ البصػِن -3 
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لماهّا   1938مؤثمػ مٍّهّض هرلجػا+  ٖػهؾا  + اأ ِجػػػػاؼ بصٙػػػي بوػػػم  اؤ هرلجػػػػا ِلػػػَ االأ زبػػػػ ًجلػػػػ ٖػهؾػػػا واؤ اأ
 .الومؾا والؾٍدِت

لماهّا+ روؿّا  م1917 لّجٍٖؾٛمّاًعة بػؿت  راهٌّا اأ   طؾػت روؿّا بمٍزبٌا مؾاشات قاؿّة من اأ

المّاًعة البػًِاهّة 
 ممػ+  بػًِاهّا   1936الممػِة

لَ موًٙة الٙواة ، بفػط اهؾصاب الرّـ البػًِاهُ اؤ
زاهب ُٖ ممػ ِلَ الصٍٜمة  مػ شماِة االأ ن ٍِٜن اأ اأ

 . الممػِة
 .الّمن بصعود الؾٍّدِة اِجػاؼ لّمنا+  الؾٍّدِة 1934الًائٕ مّاًعة

ؿػائّٞو ؿٍرِاو ممػ  1949رودس  اثٗاّٚة  اؤ
ًعهػػػػة بػػػػّن الػػػػعوؿ الّػبّػػػػة الجػػػػُ دطلػػػػت الصػػػػػب  ِٙػػػػع

ؿػائّٞ   .واؤ

 زوّٕ مؤثمػ

 (1974 ) 

ؿػائّٞوؿٍرِا و ممػ  اؤ
هرلجػا و مػِٜا واؤ  اأ

ِوػاِػ ) ّٖي ٖمٞ الٍٙات ِلَ الربٌػة الممػػِة ٖػُ  ثٙػر 
 ( .م 1974ماٍِ ) الؾٍرِة ُٖ الربٌة  وِلَ( م1974

 
 

شعاث الجارِظّة الجالّة - :الدامنالؾؤاؿ  ؿباب وهجائذ االأ  : اٝػجب اأ

ؿباب الصعث الجارِظُ  الوجائذ االأ

الصػب الّالمّة 
 الداهّة

 (م1939-1945) 

لماهّا  :الؾبب المباقػ*  (ًجلػػ) اشجالؿ اأ
 .ابٍلوعل
ؿباب ّٓػ المباقػة*  :االأ
مّاًػػػػػػػػعات المػػػػػػػػلس المغلػػػػػػػػة للػػػػػػػػعوؿ  -1

ولػػػػػػَبػػػػػػالالمٌؼومػػػػػػة  ّٚػػػػػػام  -2       .صػب االأ
هَمػػػػػػػػة دِٜػجاثٍرِػػػػػػػػة  -3                         .اأ

زمة االٚجمادِة الّالمّة  1929االأ

وروبا  -1                       .ثػازُ ؿًّػة اأ
مػِٜػػػػػػػاالجٗػػػػػػػاؼ دوؿ الّػػػػػػػالم شػػػػػػػٍؿ ِمالٚػػػػػػػّن ًمػػػػػػػا  -2  اأ

 .واالثصاد الؾٍّّٖجُ 
مػِٜػػػاهفػػػٍب شػػػػب بػػػاردة بػػػّن  -3                   .االثصػػػاد الؾػػػٍّّٖجُ اأ
مم المجصعة -4 ؿّؽ ًّئة االأ  ثاأ

الدٍرة المٔػبّة 
 م1953الفاملة 

 ِؼؿ وهُٗ الؾلًان مصمع الظامؽ
لػػػػَ المٔػػػػػب  ِػػػػادة الؾػػػػلًان مصمػػػػع الظػػػػامؽ اؤ اِػػػػالن  –اؤ

  م1956اؿجٙالؿ المٔػب ِام 

شملة والُ ممػ 
ؿلّمان باقا ِلَ 

 ػِنالبص

 اؿجوراد ِػب الظلّذ بالعولة الّدماهّة
ؿػػػجّالء ِلػػػَ ِػػػعن ومؾػػػٙى   –مصالػػػػة مّوػػػاء ًػمػػػؼ  –االؤ

 . ٖجس ِعدًا من الصمٍن ِلَ ؿاشٞ الٌوع

زمة االٚجمادِة  االأ
 م1929الّالمّة 

هجػػػػػػاج  الموػػػػػػاربة ٖػػػػػػُ  - الجوػػػػػػظم ٖػػػػػػُ االؤ
س  ارثبػػػاط اٚجمػػػاد الّػػػالم  -  البٍرلػػػة بػػػػاأ

مػُِٜ  الماؿ االأ

ٚٗػاؿ الّعِػع مػن  - الفػائّة لعى المٍايوّن الٙعرة ثػازُ اؤ
هجاج الؼراُِ - المماهُ  .ٝؾاد االؤ

مّاًعة الًائٕ ِام 
 م1934

مػػػػام  ؿ ؿػػػػٍّد واؤ الصػػػػب بػػػػّن ِبػػػعالّؼِؼ اآ
الػػػػػّمن الػػػػػغي اِجػػػػػػض ِلػػػػػَ هػػػػػم ِؾػػػػػّػ 

 للؾٍّدِة
 (.هم ِؾّػ للؾٍّدِة )  الّمن بصعود الؾٍّدِة اِجػاؼ

اهٙالب رقّع ِالُ 
 م1941الّٜالهُ 

ياشة بالوَام الملُٜ  ن الصماِة البػًِاهّةٖر  . ًُٚ الّالٚات مُ بػًِاهّا –االؤ
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مارات الّػبّة ِام  -:الؾؤاؿ الجاؿُ  .م 1968هاٚـ ّّٝٗة ّٚام اثصاد االؤ

وؿ طًٍة ( اأ  بٍٍبُ وًُ  ثٍشّعِةاأ  .          م 1965 ِام"  الوٙع بّوٌما ثٍشّع" ٝاهت بّن دبُ واأ
ِلوت ( ب ٚماى  م6819ِام  بػًِاهّااأ مارات     1971االهؾصاب من الظلّذ ُٖ مٍِع اأ ام االؤ ّٜ دى للجٙارب بّن ش  م مما اأ
ٚامػػة ( ج بػػٍٍبُ مػػُ قػػّض دبػػُ ِلػػَ اؤ مػػارات لالهوػػمام ٖػػُ  اثصػػاداثٗػػ٘ قػػّض اأ مارثٌّمػػا خػػم دِػػا الفػػّظان بػػاُٚ شٜػػام االؤ ٖػػعرالُ بػػّن اؤ

ّٚم ( د     .االثصاد مارات الؾبُ الجُ  االثصادوّٖاًل اأ مػم المجصػعة والرامّػة الّػبّػة اؿػجٙلت واهوػمتبّن االؤ ، واهجظػب م1971 لالأ
بٍٍبُ رئّؾًا لٌا، وشاٝم دبُ هائبًا للػئّؽ  .شاٝم اأ

 
 

ات الجصػر  هاٚـ  -:الؾؤاؿ الّاقػ زٞ الٍشعة واالؿجٙالؿ  الّماهّةشٝػ  .والوواؿ من اأ
شمع يػد( ب          .[ الٗػس ]  البػثٔالّّن من الؾاشٞ الّماهُ بمؾاِعة الّماهٍّنيػد ( اأ   بن ؿّّع الٗػػس مػن ِمػان بمؾػاِعة اأ

هرلّؼ ]   . [ االؤ
ماما للبالد [ الظػولُ بن راقع ؿالم] واطجاروا الفّض  1913ِام  [ الصماِة البػًِاهّة] ِلَ  الّماهٍّنخار ( ج  .اؤ
شٍٜمػػػػػػة البٍؿػػػػػػّّع ٖػػػػػػُ  -2              .شٍٜمػػػػػػة الظػولػػػػػػُ ٖػػػػػػُ الموًٙػػػػػػة العاطلّػػػػػػة  -1:الػػػػػػَ شٜػػػػػػٍمجّن ًمػػػػػػا ِمػػػػػػاناهٙؾػػػػػػمت ( د

 ".مؾٙى"الؾاشٞ
الصٜػػم ِػػام  ٚػػابٍس بػػن ؿػػّّعثػػٍلَ ( و      "ِمػػان ؿػػلًوة"مٍٜهػػا   1955ٖػػُ هػػم ِمػػان الػػَ مؾػػٙى ِػػام  ثّمػػٍر  بػػنؿػػّّع هرػػس ( ًػػػ

 .االؿجٙالؿمصٙٙا  1970
 

ؿ ؿٍّد من ِام  وّهس -:الؾؤاؿ الصادي ِفػ  .م شجَ ّٚام العولة الؾٍّدِة 1902طًٍات ِبع الّؼِؼ اآ

ؿ رقّع  ٚوَ( اأ    .م 1906اهجمػ ِلَ الّدماهّّن ُٖ هرع ويػدًم ( ب          .م1902ِلَ شٜم اآ
شؾاء  ؿًّػ( ج   .    م1925 المعِوةمن  و م1924 مٜة منالفػِٕ شؾّن  يػد( د        .م1912ِلَ االؤ
طوُ( ًػ ٚلّم ِؾّػ اأ  (الؾٍّدِةالمملٜة الّػبّة  ) دولة واشعة ًُ ُٖ قبي الرؼِػةوّشع ( و             . م1926اؤ

 .م1932ِام
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مامٛ طػًِة لّماء  -س ام الجُ ِلٌّا بالرعوؿ الغي ِلٌّا شؾب البّاهات الٍاردة ّٖيلعوؿ الظلّذ الّػبّةاأ ٚر :، اٝػجب ما ثمدلي االأ  

  
وروبّة االؿجّمارِة ؿوة االؿجٙالؿ م ِلَ الظػًِة العولة الّػبّة العولة االأ  الٚػ

1961 …………………….. …………………….. 1 

1967 …………………….. …………………….. 2 

1971 …………………….. …………………….. 3 

1971 …………………….. …………………….. 4 

1971 …………………….. …………………….. 5 

1971 …………………….. …………………….. 6 

 7 ..…………………… ..…………………… لم ثؾجّمػ

 8 ..…………………… ..…………………… لم ثؾجّمػ
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 الخليج
 العربي

البحر 
 الوتوسط

لعرببحر ا  

البحر 
 األحور

عذى
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مامٛ طػًِة لّماء لعوؿ المفػؽ الّػبُ -س ام الجُ ِلٌّا بالرعوؿ الغي ِلٌّا شؾب البّاهات الٍاردة  اأ ٚر ، اٝػجب ما ثمدلي االأ
 :ّٖي

 
 

وروبّة االؿجّمارِة ؿوة االؿجٙالؿ م ِلَ الظػًِة العولة الّػبّة العولة االأ  الٚػ

1922 …………………….. …………………….. 1 

1932 …………………….. …………………….. 2 

1943 …………………….. …………………….. 3 

1943 …………………….. …………………….. 4 

1946 …………………….. …………………….. 5 

 6 ..…………………… ..…………………… لم ثؾجٙٞ
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ؿ طلّ  -س شعاث ًغى ًرػة اآ  .م1783م شجَ ٖجس البصػِن ِام 17ٗة ُٖ الٙػن اٝػجب ِن اأ

      

ؿ طلّٗة ) ًازػ الّجٍب       ؿ المباح + اآ شؾاء17ُٖ الٙػن ( اآ لَ االؤ ٖالج ُٖ هرع اؤ لَ الٍِٜت ، خ م ، من موًٙة االأ لَ ًٚػ خم اؤ م اؤ

لَ الؼبارة ِام  ُ ِلَ الؾاشٞ الفمالُ لًٙػ، م وًُ معِوة ث1766ٙومن الٍِٜت اهجٙٞ ٖػع موٌم بػئاؿة الفّض مصمع بن طلّٗة اؤ

ثٜػِم للّلماء والٌٗٙاء + رزاشة ِٙٞ + ورع ] وثفجٌػ بمّع اللؤلؤ ، وٚع الجٕ الؾٜان شٍؿ مصمع بن طلّٗة لما وزعوا ّٖي من 

ة وبّع وٖاثي طلٗي ابوي الفّض طلّٗة الغي ازدًػت ُٖ ٌِعى الؼبارة واهجمػ ِلَ الٗػس ُٖ [  ّٚامي ببواء المعارس والمؾازع+  مّٝػ

شمع بن مصمع البصػِن ِام        .م ّٖلٙب بالٗاثس 1783الؼبارة ، خم ٖجس الفّض اأ

 

((م 18و 16الظلّذ الّػبُ بّن الٙػهّن )) طػًِة   

مامٛ طػًِة الظلّذ الّػبُ بّن الٙػهّن  -س ؿئلة الجُ ثلٌّا18و 16اأ زب ِن االأ :م، اأ  
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 ما ًُ الٍٙى ّٓػ الّػبّة الجُ ٌٍػت ُٖ الظلّذ الّػبُ ُٖ ثلٛ المػشلة؟ -1
 .العولة الّدماهّة( د  .ًٍلوعا( ج  .بػًِاهّا( ب  .البػثٔاؿ( اأ 
 

ػ العولجّن االؿجّمارِجّن اللجّن ثواٖؾجا ِلَ الظلّذ الّػبُ طالؿ ثلٛ المػشلة؟ -2  اٝذ
   .بػًِاهّا( ب  .البػثٔاؿ( اأ 
 

ؿػة ِػبّة ٚادت المٙاومة هع البػثٔالّّن ثؾمَالرؼء ال -3 لَ دولة شٜمجٌا اأ  مَلٞ ِلَ الظػًِة ِفّػ اؤ
ؿػة الربٍر ]     .[اأ
 

ِن وّٚت الدٍرات هع البػثٔالّّن؟ -4  اأ
 .ُٖ البصػِن

 
واطػ الٙػن  -5 ؿػة الجُ شٜمت البصػِن ُٖ اأ  م؟18ما اؿم االأ

ؿ طلّٗة ؿػة اآ  .اأ
 

ماٝو -6 ؿماء المعن الجالّة ُٖ اأ س الظّمة  –الؼبارة  –الًّٕٙ ] ٌا ِلَ الظػًِة هُ اأ  (ٝوران  –مؾٙى  –راأ
 

ماٝوٌا ِلَ الظػًِة  -7 ؿماء المؾًصات المائّة الجالّة ُٖ اأ  [.المصّى الٌوعي  –الظلّذ الّػبُ ] هُ اأ
 

ُ الجارِظّة  -43س شعاث والٍٚائ ٞ الصػب الّالمّة الداهّة" اٝػجب االأ َ ال" لمػاش ماٝوٌا المصّصة ِل ُ اأ مامٖٛ ُ الٍارد اأ  :ظى الؼمو
ة الّلمّن وؿجالّؤػاد    -ثعوِٞ الصػب  ))  لمػاهُ  -بعاِة الصػب الّالمّػة الداهّػة    -مّٝػ هٌاِػة   -ثصػِػػ ٖػهؾػا مػن االشػجالؿ االأ

ًِالُ    -الصػب الّالمّة الداهّة   لماهّا لٗػهؾا   -ؿٍٙط الوَام الٗاقُ االؤ  ((.اشجالؿ اأ
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ِعادي دالحالالجػبّة للمٍايوة للمٕ  : خاهّا االؤ  

 
وؿ ٝمٞ الٗػآات الجالّة بما ِواؿبٌا : الؾؤاؿ االأ  :اأ

مٜاهّػات ال ثمجلٌٜػا ٝػٞ دولػة لٍشػعًا ًػُ المفٜالت الجُ ثجظًَ الصعود الٍي -1 المفػٜالت ذات ] وّػة للػعوؿ، وِؾػجعُِ شلٌػا اؤ
          [.البّع الّالمُ

هؾاهُ ُٖ الومٕ الداهُ من الٙػن  -2  [.الجاؿُ ِفػ المّالدي] بعاأ ٌٍٍر الٙاهٍن العولُ االؤ

هؾاهُ  -3 ؿاؿُ من الٙاهٍ ] ًػٍ( ٚاهٍن الصػب ) الٙاهٍن العولُ االؤ ن العولُ الّػام، وِفػجمٞ ِلػَ مرمٍِػة مػن الٍٙاِػع ًٍ زؼء اأ
هؾػاهّة طػالؿ الوؼاِػات المؾػلصة، والصػع مػن دمػار الصػػوب، وثظّٗػٕ  ػػامجٌم االؤ قػظاص ٝو لػَ شماِػة االأ والٍٙاهّن الجػُ ثٌػعؼ اؤ

ّن ٌّٖا  [. مّاهاة الوصاِا ّٓػ المفاٝر

زباري ُٖ الٍٙات المؾ -4 هؾاهُ الجروّع االؤ َػ الٙاهٍن العولُ االؤ ََ يٗاؿ الغِن لم ِبلٍٔا من الّمػ َش  .[خماهّة ِفػ ؿوة  ]لصة لالأ
ٝبػ مفٜلة ؿببجٌا المؾاِعات المالّة للػعوؿ الوامّػة ًػُ -5 مبػعاأ ٚػػب المرجمّػات ] الجّػاون ًػٍ  -6               .[ ثػػاٝم الػعٍِن]  اأ

 [. البفػِة
هؾػػاهُ -6 ًّئػػة ثٙػػعم ]  ًػػُ الموَمػػة ّٓػػػ الصٍٜمّػػة -6     [. لػػةدو 196 ] ِبلػػْ ِػػعد الػػعوؿ الجػػُ لػػادٚت ِلػػَ الٙػػاهٍن الػػعولُ االؤ

هؾاهّاً   [. ثًًٍِّا ِماًل اؤ
شمػ ٝفارة ممّؼة لمؾاِعة الوصاِا ُٖ شػبٌا مُ روؿّا ًُ  -7  [. العولة الّدماهّة] العولة الجُ اطجارت رمؼ الٌالؿ االأ
ّة بّواء من ِلم  -8 شمػ ِلَ ٚر اهاً [  ؿٍِؾػا] اٚجبؾت قارة الملّب االأ ا ُٖ مراؿ  ِٖػ هؾاهّة] بعوًر اِة االؤ  [. الِػ
و دِوُ، قٜلٌا ِبارة ِن  -9 ي معلٍؿ ؿّاؿُ اأ رهّة بّواء ومٗػغ من داطلي] الفارة العولّة الجُ لّؽ لٌا اأ  [. مػبُ ٚائم ِلَ اأ

لػَ هجػ ] ًٍ: الصٍار -10 ة، وِّّؾػ الصٍار الٍلػٍؿ اؤ ِراد هٙاط ثٗاًم مفجٝػ ي ًعٖي الجٍالٞ لمصاولة اؤ بٙػَ وٓالبػًا ثبادؿ للػاأ ائذ اأ
للس   .[ اأ

يػاؼ الصٍار بغاثّجي  -11 ذا اِجؼ ٝٞ يػؼ من اأ طػ] دون مّؽ بغاثّة [  الصوارِة] ٍِٜن الصٍار مرعًِا اؤ  [. االآ
ٍع شػٍار الصوػػارات ٖػُ مملٜػػة البصػػِن ًػػٍ مػؤثمػ  -12 ٙػػعت ٖػُ مٍهػػ ُِ شػػٍار الصوػػارات بالموامػة ٖػػُ ِوػػاِػ ] مػن المػػؤثمػات الجػُ 

 [. م2008
قظاص الغِن ارثٜبٍا زػائم شػب ًُ موَمة المو -13 مم المجصعة] َمة الجُ ثصاٝم االأ  [. االأ
لَ  -14 لَ البلعان الوامّة اؤ دت بػامذ المؾاِعات المٍزٌة اؤ  [.عان لثػاٝم العٍِن ُٖ ًغى الب] اأ

 
 :ازب ِما ِلُ : الداهُالؾؤاؿ 

ة الصٍار بّن الصوارات -1 ػ ٍِامٞ هفاأ  .اٝذ
ٍع الصواري شاٖؼ  -اأ   .                  ثؼاِع هٗٙات الجؾلس وثّعد مواي٘ الجٍثػ والوؼاِات المؾلصة -ب.                      ًا للصٍارالجو

 .                  ثٍاٖػ وؿائٞ االثماؿ -د                 .ثػابى الممالس االٚجمادِة والبّئّة -ج
 

ػ قػوط الصٍار بّن الصوارات -2  .اٝذ
طػالممالصة مُ  -اأ  ٍع -ب.                      الغات وٌٖم االآ  .                  االِجؼاز باالهجماء الصواري  -ج.                            ٚبٍؿ الجو
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ًم هجائذ واهّٜاؿات ثصٙ٘ قػوط شٍار الصوارات المجمدلة ُٖ الرعوؿ الجالُ. . . اٝػجب -3  :اأ
 قػوط

 الوجائذ واالهّٜاؿات شٍار الصوارات

ة الغات  مّٖػ

 .ثّمّ٘ االهجماء الصواري وثّؼِؼى  ◄
بّادى  ◄ رث الصواري وٌٖم اأ  .االيالع ِلَ االؤ
ًِائي دالالت زعِعة  ◄ رث الصواري مُ مجًلبات الّمػ ومجّٔػات الصّاة باؤ  .مالئمة االؤ
هٔالؽ  ◄ و االؤ ِرابُ دون طفّة الغوبان اأ مٜاهات الجٗاِٞ االؤ  .ثّؼِؼ اؤ

طػ  ٌٖم االآ

 .لَ المٍهٍِّة ُٖ ثٙعِػ ٝٞ اطجالؼاالشجٜام اؤ   ◄
بّاد موٍَمات شوارِة مظجلٗة ُٖ الؼمان والمٜان  ◄ دراؾ اأ  .اؤ
 .اِجبار االطجالؼ ِومػ خػاء وثٜامٞ  ◄
ؿاس الٗاِلّة  ◄ رث الصواري ِلَ اأ وؿاط شوارِة مظجلٗة ُٖ ثٍاٖ٘ مُ االؤ  .ثظّػ الصلٍؿ المالئمة من اأ
ؿاؿًّا للصٍار اِجبار البصح ِن هٙاط االلجٙاء ًعٖاً   ◄  .اأ

ٍع لَ الّلم بوٙاط االلجٙاء بّن الموٍَمات الصوارِة، وثٍِٙجٌا ٚبٍؿ الجو  .ِؤدي اؤ

االِجؼاز باالهجماء 
 الصواري 

 .ثٙعِػ شوارثي الظالة واالؿجٗادة مما شٙٙجي ِلَ مّػ الّمٍر   ◄
دماج الرعِع ُٖ ّٓػ ثمادم مُ الٌّاٝٞ الصوارِة  ◄ لَ اؤ  .الؾُّ اؤ
طػ  ◄ مٜاهات االؿجٗادة من مٜػجؾباثي ثٙعِػ االآ  .وثصعِع هٙاط االلجٙاء مّي واؤ
طػ ُٖ البٙاء والجًٍر   ◄ يار من الجؾامس الٙائم ِلَ ش٘ االآ  .ثصعِع هٙاط االطجالؼ ُٖ اؤ

 
 .وّهس دور مملٜة البصػِن ُٖ شٍار الصوارات  -4
هؾان وهؼع الؾالح وٖر -اأ  هؾاهّة مدٞ اشجػام شٍٙؽ االؤ اباالًجمام بالٙواِا االؤ ًر  .ن الصػب ومؼمٜاٖصة االؤ

دِان والًٍائٕ -ب  .ثٍّٖػ مواخ داطلُ من الجؾامس بّن ٝٞ االأ
 .اِجماد ؿّاؿة طارزّة ٍٚامٌا اشجػام االثٗاٚات العولّة والدوائّة -ج
ٍع شٍار الصوارات، مدٞ مؤثمػ شٍار الصوارات بالموامة ُٖ ِواِػ  -د ٚامة الّعِع من الوعوات والمؤثمػات ُٖ مٍه  .م2008اؤ
 

 ما الصٙائ٘ الجُ اِجمعت ِلٌّا مملٜة البصػِن ُٖ رؤِجٌا لصٍار الصوارات؟ -5
ِرابُ ال ِرب ٓن الًػؼ ِوي -اأ   .همٍ وؿائٞ االلجٙاء واالثماؿ بّن البفػ لي ِائع شواري اؤ

هؾاهؾة ِلَ مػ الّمٍر  -ب ؿالمّة دورًا مصٍرًِا ُٖ الصوارة االؤ  .لّبت الصوارة االؤ
ؿّؽ ٖٜ -ج ن ثاأ هؾان ولّاهة الّٙم االزجماِّة والجػاث الدٙاُٖ اؤ خػاء شٍٙؽ االؤ مم والفٍّب ثمػ ِبػ اؤ  .ػة الجّاِـ بّن االأ
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 ما ًٍ وازب المٍاين هصٍ الٙاهٍن؟ -6
هَمة والجّلّمات الصٍٜمّة -ب.             اشجػام الٙاهٍن -اأ  من المص -د.               الّٙام بٍازباثي -ج.           الجّٙع باالأ اَٖة ِلَ اأ

 .الٍين
 
 
 

من واؿجٙػار البفػِة -7 ًم المفٜالت الجُ ثٌعد اأ ػ اأ  .اٝذ
الجٗاوت ُٖ الجٙعم  -د.      الٗٙػ بالبلعان الوامّة -د.      الصػوب  -ج.       المفٜالت البّئّة المصّة -ب.       الٍٜارث الًبّّّة -اأ 

 الّلمُ
  
يػاؼ المّوّة بّملّة الجوامن والجّما  -8  ؟اون العولُاالأ
 .                      شّح ثجبادؿ ثرارًِا، وثٙعم العوؿ المجٙعمة المؾاِعات للعوؿ الوامّة: العوؿ -اأ 

زٌؼثٌا المجظممة -ب مم المجصعة واأ همائُ :االأ مم المجصعة االؤ  .ٝالٍّهؾٍٜ، والٍّهّؾّٕ، وموَمة المصة الّالمّة، وبػهامذ االأ
شمػ والملّب وًُ ث :الموَمات ّٓػ الصٍٜمّة -ج  يباء بال شعود، والٌالؿ االأ هؾاهّة وثومٍِة، موٌا موَمة اأ ِمااًل ثًٍِّة اؤ ٙعم اأ

شمػ  .االأ
  
مم المجصعة لجّؼِؼ الجوامن والجّاون العولُ -9 ثٌا االأ هفاأ بػز الموَمات والبػامذ المجظممة الجُ اأ ػ اأ  ؟اٝذ
مم المجصعة للجػبّة والّلٍم والدٙاٖة  -اأ  مم المجصعة للًٍٗلة  -ب                        (.الٍّهؾٍٜ ) موَمة االأ  (.الٍّهؾّٕ ) موَمة االأ

همائُ -ًػ.                     موَمة المصة الّالمّة -د(.                     الٗاو ) موَمة الجٔغِة والؼراِة  -ج مم المجصعة االؤ  .بػهامذ االأ
 

 ؟ما هجائذ الجوامن والجّاون العولُ -10
ٓاخة ال -اأ  ِالّػاؤ  .ثّعد البػامذ الجومٍِة والمؾاًمة ُٖ الوٌٍض بّعة دوؿ -ب.                         مجوػرِن من الٍٜارث ٝالؼالزؿ واالأ

ٝبػ مفٜلة ؿببجٌا المؾاِعات المالّة للعوؿ الوامّة وًُ  -د.              شٞ ِعة هؼاِات دولّة بالًػؽ الؾلمّة -ج ثػاٝم ] ولٜن اأ
 [. العٍِن 

 
مم المجصعة -11 ًعاؼ االأ بػز اأ ػ اأ مم المجصعة ِام : ِلٞ. ) اٝذ ؿّؽ موَمة االأ  (.م 1945ثاأ

ٓاخة -د.         مصاربة الٗٙػ -ج.        المصاَٖة ِلَ الؾالم -ب.     ثّؼِؼ الجوامن والجّاون العولُ -اأ   .         شماِة البّئة -ًػ.      ثٙعِم االؤ
 

ن قػوط ثًٍِػ الجوامن والجّا -12 ّّ لَ المؾجٍى المًلٍب ب ٝػدػ ِعاًل ) ون العولُ اؤ رؿاء وهُ دولُ اأ ي اؤ  (.اأ
هي ثّاون -اأ  لّي ِلَ اأ هي اؿجًّاؼ، بٞ الوَػ اؤ اِجماد البلعان الوامّة ِلَ هٗؾٌا واالرثٙاء  -ب.        ثروب الوَػ للجوامن ِلَ اأ

يػاؼ الماهصة لجّاملٌا مُ ال -ج.                     بمٍايوٌّا ثالزم الومٍ  -د.        فٍّب الوامّة وبظالة ُٖ مؾجٍى العٍِنمػازّة االأ
 .      االٚجمادي مُ الجومّة الفاملة

 
لٌّا مملٜة البصػِن ُٖ ؿّاؿجٌا الظارزّة -13 مدلة من الدٍابت الجُ ثؾجوع اؤ ػ اأ  .اٝذ
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ٌا -اأ  هّة المجؼهة للٍهُ الّالمُ مما ِوُٗ ممعاّٚة ِلَ ثصٝػ .                         الجٗاِٞ مُ ٚواِا الّمػ ومفٜالثي -ب              .           الٙػاءة المجاأ
                               .الصػص ِلَ االلجؼام بالمبادئ والمٍاخّ٘ العولّة ُٖ مّالرجٌا -ج

 
هؾاهّة ّٖما ِظك الجوامن والجّاون العولُما  -14س لّي االؤ  ؟الغي ثجًلُ اؤ

ٝػ لػػَ وهػػُ ِػػالمُ اأ لػػَ مؾػػجٍى االلجػػؼام الرمػػاُِ، وثٙػػٞ ّٖػػي ثجًلػُ اؤ دػػػ ِػػعاًل وثٍازهػػًا، ِػثٙػػُ ّٖػػي وازػب الجوػػامن والجّػػاون الػػعولُ اؤ
زر والجٜاٖٞ، وثجػؿض ّٖي مبادئ المٍايوة الّالمّة ًا بّن البفػ، وثوجفػ ّٖي خٙاٖة الجاآ  المفٜالت، وثٍٜن ّٖي الجومّة شًٙا مفجٝػ

 
ؿاؿّة للٙاهٍن الع -14 ػ المػزّّات االأ هؾاهُ اٝذ  (.ٚاهٍن الصػب ) ولُ االؤ

ربُ لّام  -اأ  هاّٖان لّام  -ب                                                         .م1949اثٗاّٚات زوّٕ االأ ٍٍٝالن االؤ  .م1977البػوث
هفاء المصٜمة الروائّة العولّة ِام  -ج ا اؤ بػًز طػى مٜملة، ومن اأ        .                    م1998اثٗاّٚات اأ

 
هؾاهُ  -15 ًعاؼ الٙاهٍن العولُ االؤ هؾاهُ ُٖ الومٕ الداهُ من :ِلٞ)  .؟(ٚاهٍن الصػب ) ما اأ لعار الٙاهٍن العولُ االؤ اؤ

 (.م19الٙػن 
خار الوؼاِات المؾلصة والصػوب -اأ  هؾان من اآ الم الواثرة ِن الٌرمات الّؾٜػِة -ب.                      شماِة االؤ  .الجظّٕٗ من االآ

ؿػى ث -ج خواء  -د.                 ٙعِم المؾاِعة للمعهّّن والّؾٜػِّن الّازؼِن واالأ هؾاهّة اأ شماِة الممجلٜات المعهّة والدٙاّٖة واالؤ
 .الصػب

خواء الصػب -ًػ هؾان اأ ٍخ  -و.                      شماِة البّئة الًبّّّة المصًّة باالؤ ٖػاد ّٓػ المٙاثلّن مدٞ الوؾاء والفّ شماِة االأ
يٗاؿ  .واالأ

 
هؾاهُ  -16 ن معى اًجمام الٙاهٍن العولُ االؤ ّّ يٗاؿ( ٚاهٍن الصػب ) ب  .باالأ

ِغاء البعهُ والجّغِب والٍّٙبات الرماِّة -ب.                              ثمجٌّم بالص٘ ُٖ اشجػام شّاثٌم وؿالمجٌم البعهّة -اأ  .       شَػ االؤ
زباري ُٖ الٍٙات المؾ -ج يٗاؿ الغِن لم ِبلٍٔا ؿن شَػ الجروّع االؤ  . 18لصة لالأ
   

هؾاهُ -17 ؿالمُ وثجٗ٘ مُ مبادئ الٙاهٍن العولُ االؤ ٝع ِلٌّا العِن االؤ  .وهس الٍٙاِع الجُ اأ
ّة  الصػبثصػِم  -اأ  ال ُٖ شالة الوػورة الفِػ ِماؿ االهجٙامّة شَ -ب         اؤ الجمّّؼ بّن المصاربّن وّٓػ  -ج           ػ االأ

  .المصاربّن
يٗاؿ والوؾاء المعهّّناشجػام شماهة ّٓػ المٙاثلّن  -د ٍخ واالأ  .موُ الجظػِب وثعمّػ البّئة -ًػ             .والرػشَ و المػهَ والفّ
هؾاهُ للٗػد مدٞ ِعم اشجػا -و ؿػى م البّع االؤ ؿػى  -ي            .ٚجٞ الرػشَ واالأ  .ِعم االِجعاء -ن          .المّاملة الصؾوة لالأ
  

يػاؼ المؾئٍلة ِن  -18 هؾاهُ؟ ثًبّ٘ما ًُ االأ  الٙاهٍن العولُ االؤ
الٌّئات والموَمات  -المّارهة المؾلصة         ج  زماِات -ب(.         دولة 196)ٝاٖة العوؿ الجُ لادٖت ِلَ ًغا الٙاهٍن  -اأ 

هؾاهّة  .االؤ
 

قٜاؿ قارات الصماِة الدالث المّجمعة دولّا؟ -19  ما ًُ اأ
ّة بّواء  للّب اشمػ ِلَ -اأ  هؾاهّة  توٚع اٚجبؾ) ٚر اِة االؤ ا ُٖ مراؿ الِػ اهًا بعوًر  (.من ِلم ؿٍِؾػا ِٖػ
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شمػ -ب رهّة بّواء  ومٗػغ من داطلي -ج                                     .    رمؼ الٌالؿ االأ  .مػبُ اشمػ ٚائم ِلَ اأ
 

 لماذا ثم االثٗاؽ ِلَ قارات الصماِة واِجمادًا دولًّا؟ -20
وٚػػات لج هاهّػػة ؿػػٍاء ٖػػُ اأ و اأ ػػة اأ و ثٗٚػ هؾػػاهّة ٖػػُ ثٙػػعِم المؾػػاِعة لرمّػػُ الوػػصاِا دون ثصّػػؼ اأ صّٙػػ٘ ًػػعؼ الٌّئػػات والموَمػػات االؤ

هؾاهّة ّٝعًا لٍشعة الٙواِا االؤ مػاض، ثاأ و االأ و الصٍادث، اأ و الٍٜارث الًبّّّة، اأ  .الوؼاِات المؾلصة، اأ
 

وزي الفبي واالطجالؼ بّن الٙاهٍن العولُ ا -21 هؾان؟ما اأ ِالن الّالمُ لصٍٙؽ االؤ هؾاهُ، واالؤ  الؤ
وزي الفبي وزي االطجالؼ اأ  اأ

هؾػػان ٖػػُ الؾػػالمة البعهّػػة  ٝالًمػػا ٌِػػجم بصػػ٘ االؤ
والٜػامػػة وِػػعم الجمّّػػؼ وشَػػػ المّاملػػة الٙاؿػػّة 

 .والجّغِب

ِالن الّػػالمُ  ِظجلٗػػان ٖػػُ الَػػػوؼ الجػػُ ِػػجم ٌّٖػػا ثًبّػػ٘ ٝػػٞ موٌػػا، ٖػػاالؤ
ّمػػػٞ بػػػي ٖػػػُ ٝػػػٞ الَػػػػوؼ، وِلػػػَ  مػػػا الٙػػػاهٍن الػػػعولُ ُِ قػػػظاص، اأ ٝػػػٞ االأ

شٜامػي ِلػَ الوؼاِػات  ًب٘ ٖػُ الَػػوؼ االؿػجدوائّة، وثٙجمػػ اأ ُّ هؾاهُ ٖ االؤ
 .المؾلصة

 
هؾاهّة -22 دارِة والموَمات االؤ  ؟ما ٖائعة الفارات المّجمعة دولّا للٌّئات االؤ

ٓاخة الجًٍِّة -ب.       ممالس المصة الجابّة للرّـ-اأ  الٍشعات المصّة  -د..        المؾجفّٗات المعهّة -ج.          زمّّات االؤ
 ..والمعهّة

 
شمػ البصػِوّة؟ -23  ما دور زمّّة الٌالؿ االأ

المؾاًمة ُٖ الجٍِّة بالٙاهٍن العولُ  -ب.             ثٙعِم مؾاِعات للوصاِا ُٖ العوؿ المصجازة مدٞ لبوان و الّػاؽ وٖلؾًّن -اأ 
ؿاؿُ  .االأ

 
هؾاهُ ُٖ الّالم؟ما معى ثوّٗغ الٙاهٍ -24    ن العولُ االؤ

خمػ ثًبّٙي ُٖ شماِة المعهّّن  ُٖ شاالت ِعِعة، ولٜن ًواؾ شاالت ِعِعة ثّػض ٌّٖا ًغا الٙاهٍن لالهجٌاؾ  بفٜٞ ّٖاؿلٙع اأ
 .مدلما شعث ُٖ البٍؿوة وٖلؾًّن والّػاؽ

 
 م؟ 1998ما مٌمة المصٜمة الروائّة العولّة ِام  -25

 .م الصػب، مدٞ ما شعث ُٖ رواهعا وٍِٓؾالّٖاثجٍلَ مّاٚبة مػثٜبُ زػائ
 

مم المجصعة والموَمات الجابّة لٌا ٝالٍّهؾٍٜ والٍّهؾّٕ؟ -26  ما العور الغي ثٍٙم بي االأ
زّاؿ الٙادمة من وِالت الصػوب -اأ  هٙاذ االأ ات ومّالرة -ج                        .هفػ خٙاٖة الؾالم  -ب  .           اؤ موُ هفٍب المواِز

ؿ لَ ثّاون -و.                     لّملّة الجومّة الجٗػغ  -ًػ                      . شٞ المفاٝٞ بالصٍار والجٗاوض -د. بابٌااأ  .         ثصٍِٞ الجواٖؽ اؤ
 

 ؟( الٍّهؾٍٜ ) ما الّوالػ المٍٜهة لدٙاٖة الؾالم ٝما شعدثٌا الموَمة العولّة للجػبّة والّلٍم والدٙاٖة   -27
هٍاٌِااش -اأ  ة و الًّاء -ج.                               هبغ الّوٕ -ب.                                             جػام الصّاة بٜٞ اأ .                            المفاٝر

لٔاء والصٍار ؿبّٞ للجٗاًم -د رض -و                   .   الجوامن المجرعد -ًػ.                                       االؤ ٍٝب االأ  .شماِة ٝ



نلمة االزجماِّات االولَ بالّٙػوااالؿجاذة ؿامّة ؿّع اشمع مّرمُّ ثِامة ثارِض ومٍايوة لوٌاِة الٗمٞ العراؿُ الداهُ مػازّة        Page 22 

 

 
زػاءات الجُ ِّجمع ِلٌّا بػهامذ  -28 يٗاؿ الّالم )) ما االؤ ال ِوٕ لالأ الغي وهّجي (( 2010-2001الّٙع العولُ لدٙاٖة الؾالم واأ

مم المجصعة ؟  الرمّّة الّامة لالأ
قاِة خٙاٖة الؾالم من طالؿ الجّلّم -اأ   . الجومّة االٚجمادِة واالزجماِّة المؾجعامة -ب .                            اؤ

هؾان -ج ة -د      .               اشجػام زمُّ شٍٙؽ االؤ ة العِمٙػايّ -ًػ  .                      المؾاواة بّن الػزٞ والمػاأ  .   ةالمفاٝر
ةشػِة ثعٖ٘ المّلٍمات و   -ي  .                 الجٗاًم و الجؾامس و الجوامن -و من العولّّن -ن      .           المّٖػ  .الؾلم واالأ

 
مم المجصعة لجّؼِؼ الؾالم ُٖ الّالم؟  -29  ما الًػؽ الجُ ثٍٙم بٌا االأ

رؿاؿ ٍٚات لصٌٗ الؾالم -ب.           الٍؿاية والصٍار بّن العوؿ -اأ  ؿباب االٚجمادِة و االزجماِّة  -ج.              اؤ مّالرة االأ
  .للصػوب

 
ذا ٖفلت يػؽ شٞ الوؼاِات ؿلمّا ؟م -30 مم المجصعة اؤ من ُٖ االأ لٌّا مرلؽ االأ زػاءات الجُ ِلراأ اؤ  ا االؤ

يالؽ الوار -اأ  و ِؾٜػِة ِلَ العوؿ الجُ ال ثؾجرّب للٙػارات -ب.                       العٍِة ِلَ وٕٚ اؤ  .  ٖػض ٍِٙبات  اٚجمادِة اأ
قظاص المجٌم -ج هفاء مصاٝم دولّة لمصاٝمة االأ  (.رواهعا وٍِٓؾالّٖا  ) ّن بارثٜاب زػائم شػب مدٞ اؤ

 
 
 

 هجموَ لٜم الجٍّٖ٘ والوراح
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