
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

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

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

    

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

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

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

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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بتحركات وطنٌة ناشطة ضد اإلنتدابٌن الفرنسً و البرٌطانً و تمكنت سورٌا ةلبنان و العراق  0291قام المشرق العربً من سنة  -
 ومصر بفضل هذه التحركات من نٌل إستقاللها.

 .أستبدل اإلنتداب الفرنسً على سورٌا معاهدة تحالف بٌن البلدٌن  : 6391
  أعلن الجنرال كاتروا ممثل حكومة فرنسا الحرة فً القاهرة إلغاء اإلنتداب على سورٌا ولبنان   : 6396
 .اعتراف حكومته باستقاللهما و            

 ٌة.جرت فً سورٌا انتحابات نٌابٌة, وانتخب المجلس النٌابً الجدٌد شكري القوتلً رئٌساً للجمهور  :6399 
  ء الجٌ  الفرنسً عن أراضٌها عندما رفضت الحكومة الفرنسٌة طلب الحكومة السورٌة إجال  : 6391
 مصادمات عنٌفة بٌن الجٌ  الفرنسً و الشعب إلى أن تم اإلجالء رت ج            

برئاسة    رٌة و تشكٌل حكومة وطنٌة إلى رئاسة الجمهو (بشارة الخوري)وصول :  جرت انتخابات نيابية أسفرت عن
 )رٌاض الصلح(

الدستور   اجتمع مجلس النواب اللبنانً بطلب من حكومة الصلح , و قام بتعدٌل: أمام مماطلة فرنسا في إعالن اإلستقالل
 جمٌع مواده المتعلقة باالنتداب ألغى, 
عمدت السلطات الفرنسٌة إلى اعتقال الزعماء الوطنٌٌن  و على رأسهم )رٌاض الصلح و بشارة  :6399نوفمبر  7

 الخوري(
 المظاهرات لبنان و أجبرت فرنسا على اإلعتراف باستقالل لبنان عمت :6399نوفمبر  22

 نصب فٌصل بن الحسٌن ملكاً على العراق :6326
 اعترفت برٌطانٌا باستقالل العراق و برغم ذلك ظلت السلطة الفعلٌة للمندوب البرٌطانً :6392

 عراقٌٌن انه السبٌل من التخلص من الحماٌةمع اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة رأى بعض القادة ال :6396مايو 
 الذي اطاح النظام الملكً (الكٌالنً عالً رشٌد) نقالبالبرٌطانٌة إال بالتحالف مع األلمان فوقع ا                
 فً العراق و قطع العالقات مع برٌطانٌا                

  انزال قواتها فً البصرة واحتالل بغداد-6 : طانيا منتمكن بري
  إعداة السلطة إلى الوصً على العر  األمٌر )عبد اإلله(-2                       

 قٌام حكومات موالٌة لبرٌطانٌا  -
 وافقت حكومة نوري السعٌد على دخول العراق فً حلف بغداد, فعارض العراقٌون هذه السٌاسة التً :6311
 تكرس الهٌمنة البرٌطانٌة على المنطقة          

 جمهورٌةم التً قضت على النظام الملكً أعلنت ال0291ٌولٌو  01قٌام ثورة  :6311يوليو  69
 

 ظلت مصر اسمٌاً والٌة عثمانٌة حتى نشوب الحرب العالمٌة االولى فأصبحت تحت السٌطرة البرٌطانٌة  -
 وصل السطان فؤاد االول إلى العر   :6367
 اتخذ فؤاد االول لنفسه لقب ملكاً  :6322

  قٌادة الحركة الوطنٌة الطالبة باالستقالل -6 :تولى سعد زغلول
  أنشأ حزب الوفد-2                      
  كلف برئاسة الوزارة من قبل الملك فؤاد-9                      

 نصت على انسحاب جٌ  اإلحتالل البرٌطانً مصرٌة  –الوفد بمعاهدة برٌطانٌة  توج نضال حزب :6391
 إلى منطقة القناة ووضع أمر حماٌة األجانب على عاتق الحكومة المصرٌة         
 قامت ثورة الضاط االحرار ضد الملك فاروق فألغت الملكٌة و أصبحت الجمهورٌة برئاسة جمال عبد الناصر :6312
 م0292ٌونٌو 92عبد الناصر اإلنجلٌز عن منطقة القناة ثم أممها باسم الشعب المصري فً  أجلى :6311



 

 

 


