
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*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 مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 شللكة البحرين

 وزارة الًتبية والتعليم 
 مدرسة الدراز اإلعدادية للبنُت

 
 
 

 
 ملخص موضوعات مادة االجتماعيات 

 بار نهاية الفصل الدراسي الثاني الخت
  اإلعدادي الثالثللصف 
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 بعد منتصف الفصل األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 م (9391 – 9393الحرب العالمية الثانية ) 
 

 ما األسباب المباشرة للحرب العالمية الثانية ؟ - 9
 مورافيا التشيكوسلوفاكية. –احتالؿ ىتلر منطقة بوىيميا  . أ
 احتالؿ إيطاليا ألبانيا. . ب
 مع موسوليٍت ، ومعاىدة عدـ اعتداء مع االحتاد السوفييت . الحلف الفوالذيتوقيع ىتلر معاىدة  . ت
 ها إعادة مدينة دانتزغ .احتالؿ أدلانيا بولندا بسبب رفض . ث

 

 م (:9391 – 9393رتب األحداث التالية حسب تسلسلها الزمني )  – 2
وقع بيتاف ىدنة مع األدلاف ، احتالؿ ىولندا و بلجيكا وفرنسا ، تقدـ اجليش اإليطايل يف فرنسا ، بريطانيا وحيدة يف مواجهة 

 اريس ، قياـ حكومة فرنسا احلرة بقيادة ديغوؿ يف بريطانيا .أدلانيا و إيطاليا ، احتالؿ الدامنارؾ والنرويج ، احتالؿ ب
احتالؿ 
 الدامنارؾ
 و

 النرويج

       

 

 م ( ؟9399ما أسباب تدويل الحرب العالمية الثانية )  – 9
 اجتياح جيوش أدلانيا أراضي االحتاد السوفيييت بالرغم من معاىدة عدـ االعتداء . . أ
 األسطوؿ األمريكي يف ميناء بَتؿ ىاربر ) جزر ىاواي (.قياـ سالح الطَتاف الياباين بتدمَت  . ب

 

 م ( : 9391 – 9392رتب األحداث التالية حسب التسلسل الزمني لها )  – 9
: --- --- --- --- --- @ --- --- 

سحق اجليش 
األزتر 
السوفيييت 
األدلاف يف 
معركة 
 ستالينغراد

انتصر 
اإلصلليز على 
األدلاف يف 
معركة 
العلمُت 
 قيةاألفري

سقوط 
النظاـ 
الفاشي يف 
 إيطاليا 

 انتحار ىتلر 

إلقاء قنبلتُت 
ذريتُت على 
ىَتوشيما و 
 ناكازاكي

إعالف 
استسالـ 
 أدلانيا

استسالـ 
 الياباف

حترير فرنسا 
بعد معركة 
 النورماندي

ىزمية الياباف 
يف احمليط 
 اذلادئ

 

 م ( ؟ 9391 – 9393ما أىم نتائج الحرب العالمية الثانية )  – 1
 راجع سيطرة أوربا.ت . أ
 التفت دوؿ العامل حوؿ عمالقُت جديدين مها الواليات ادلتحدة واالحتاد السوفيييت . . ب
 ـ. ?;@8نشوب احلرب الباردة بُت ىذين العمالقُت منذ سنة  . ت
 ـ لتأمُت السالـ العادلي .>;@8قياـ ىيئة األمم ادلتحدة  . ث

 
 



 االستقالل في المشرق العربي ةحرك
 وات االستقاللخط االستعمار البلد

وريا
س

 

انتداب 
 فرنسي

 ـ استبدلت فرنسا االنتداب مبعاىدة حتالف. =:@8يف سنة  -
 ـ.8;@8إلغاء االنتداب على سوريا ولبناف  كاتروأعلن شلثل حكومة فرنسا احلرة  -
 كأوؿ رئيس لسوريا.  شكري القوتليـ جرت أوؿ انتخابات نيابية ،وانتخب :;@8يف سنة  -
اجليش الفرنسي والشعب السوري بسبب رفض فرنسا اجلالء عن سوريا استمرت إىل  وقعت صدامات عنيفة بُت -

 ـ.=;@8أف مت اجلالء عاـ 

 

انتداب  لبنان
 فرنسي

 إىل رئاسة اجلمهورية ) أوؿ رئيس ( بشارة الخوريجرت انتخابات نيابية أسفرت عن وصوؿ  -
 تشكيل حكومة وطنية برئاسة رياض الصلح. -
ية الزعماء الوطنيُت وعلى رأسهم اخلوري و الصلح بسبب تعديل الدستور وإلغاء ادلواد اعتقلت السلطات الفرنس -

 ادلتعلقة باالنتداب.
 ـ.:;@8عمت ادلظاىرات لبناف وأجربت فرنسا على االعًتاؼ باستقالؿ لبناف  -

 

 العراق

 
 حماية 
 بريطانية
 
 

 ـ.98@8ملكا على العراؽ  فيصل بن الحسينتنصيب  -
 ـ ) السلطة الفعلية بيد ادلندوب الربيطاين (.9:@8استقالؿ العراؽ عاـ اعًتاؼ بريطانيا ب -
 ـ. 8;@8الملكيالذي أطاح بالنظاـ  رشيد عالي الكيالنيانقالب  -
 يف احلرب العادلية الثانية وقطع العالقات مع بريطانيا للتخلص من زتايتها . ألمانياالتحالف مع  -
 ش األمَت عبداإللو بعد إنزاؿ قواهتا يف البصرة واحتالؿ بغداد.أعادت بريطانيا السلطة إىل الوصي على العر  -
 . نوري السعيديف عهد حكومة  حلف بغدادـ دخل العراؽ >>@8يف عاـ  -
 .الجمهوريةوأعلنت قياـ  النظام الملكيـ اليت قضت على ?>@8/ يوليو /  ;8قياـ ثورة  -

 

 حماية  مصر
 بريطانية

 فأصبحت حتت السيطرة الربيطانية. والية عثمانيةيا كانت حىت احلرب العادلية األوىل امس -
 يف مصر. الملكيةـ 99@8يف عاـ  فؤاد األولأعلن  -
 فاضطر فؤاد األوؿ إىل تكليفو برئاسة الوزارة. حزب الوفداحلركة الوطنية يف مصر وأنشأ سعد زغلول قاد  -
  مصرية نصت على : –توج نضاؿ حزب الوفد مبعاىدة بريطانية  م 9391يف عاـ  -

 انسحاب اجليش اإلصلليزي إىل منطقة القناؿ   . أ
 وضع زتاية األجانب على عاتق احلكومة ادلصرية. . ب

وحرب فلسطُت ، )بسبب نظاـ حكم ادللك فاروؽ الفاسد ،  ـ قامت ثورة الضباط األحرار 9>@8يف عاـ  -
ال جم برئاسة الجمهوريةوأعلنت  فألغت الملكيةضد ادللك فاروؽ  والتدخل اإلصلليزي يف مصر (

  عبدالناصر.
 ـ.=>@8باسم الشعب ادلصري  القناة وأممهاأجلى عبدالناصر اإلصلليز عن  -

 
 
 



 
   ( 9حركات االستقالل في المغرب العربي ) 

 
  علل اتخذت المقاومة الليبية ضد االستعمار اإليطالي طابعا وطنيا ودينيا . -9

 .لغاء شخصيتها العربية واإلسالميةإ و ليبيا إحكام سيطرتو علىبسبب استخدامو أعنف األساليب من أجل 
 

 كيف استقلت ؟ ما أبرز حركات ادلقاومة ؟ البلد العريب

 ـ (.8:@8 – 99@8)  عمر المختارحركة  - ليبيا
 

وقف الليبيوف إىل جانب احللفػاء يف احلػرب العادليػة الثانيػة  -
رغبة منهم يف التخلص من االستعمار اإليطايل واحلصػوؿ 

 الؿ إال أف بريطانيا أخلت بوعودىا.على االستق
 تشكيل ىيئة حترير ليبيا بدعم من الدوؿ العربية. -
 ـ.<;@8رفع القضية إىل ىيئة األمم ادلتحدة عاـ  -
 ـ.8>@8اختار الليبيوف زلمد إدريس السنوسي ملكا  -
 ـ.8>@8اعًتاؼ العامل باستقالذلم يف نوفمرب  -

 تونس

 تونس: قادت األحزاب التالية حركة ادلقاومة يف
 ـ.<9@8حزب تونس الفتاة  -
 ـ.99@8احلزب احلر الدستوري  -
احلزب احلر الدسػتوري اجلديػد بقيػادة احلبيػب  -

 ـ.;:@8بورقيبة وصاحل بن يوسف

إىل  الباي محمد المنصفوقف التونسيوف بقيادة  -
جانب احللفاء يف احلرب العادلية الثانية أمال يف 
 االستقالؿ لكن مل تقدر فرنسا ىذا ادلوقف.

 .حكما ذاتياـ ;>@8منحت فرنسا تونس عاـ  -
 رفض التونسيوف ىذا احلكم بإضراب عاـ ومقاومة . -
 ـ. =>@8اعًتفت فرنسا باستقالؿ تونس يف مارس  -

 المغرب

ضػد  محمد بن عبد الكرريم الخطرابيحركة  -
 االحتالؿ األسباين للريف.

 .عالل الفاسيكتلة العمل الوطٍت برئاسة  -
محمرررد سػػػلطاف حػػػزب االسػػػتقالؿ مبسػػػاندة ال -

 الخامس.

عمػػػػػت ادلغػػػػػرب ثػػػػػورة شػػػػػاملة أجػػػػػربت فرنسػػػػػا علػػػػػى إعػػػػػادة  - 
السػػلطاف زلمػػد اخلػػامس إىل ادلغػػرب وإعػػالف اسػػتقالؿ ادلغػػرب 

 ـ.=>@8يف مارس 

 
 م. 9321علل: تدخل فرنسا لصالح أسبانيا للقضاء على ثورة  " الريف " بقيادة محمد الخطابي  –  
 الثورة إىل مناطق نفوذىا . بسبب خوؼ فرنسا من امتداد ىذه   
 
 
 
 



 (9399 – 9391) ةاإلسرائيلي ةالعربي حروبال
 

 النتائج األسباب الحرب

األولى 
9391 

 مشروع تقسيم فلسطُت الذي اقًتحتو بريطانيا . . أ
 إعالف بن غوريوف قياـ دولة " إسرائيل " . . ب

 ىارتت اجليوش العربية إسرائيل من عدة زلاور. . أ
 بوقف القتاؿ.أصدر رللس األمن قرارا  . ب
تػػػػػػػػزودت إسػػػػػػػػرائيل باألسػػػػػػػػلحة احلديثػػػػػػػػة ، واغتالػػػػػػػػت  . ت

 . برنادوتالوسيط الدويل 
اسػػػػػتئناؼ القتػػػػػاؿ واضػػػػػطرار العػػػػػرب إىل عقػػػػػد ىدنػػػػػة  . ث

 ـ.@;@8رودوس 

الثانية 
9311 

والػػػيت أرعبػػػت  جمرررال عبرررد الناصررررالتػػػدابَت الػػػيت اختػػػذىا 
 إسرائيل وأغضبت فرنسا وبريطانيا وىي:

 ة سوفييتية حديثة.تزويد اجليش ادلصري بأسلح . أ
 ـ.=>@8تأميم قناة السويس عاـ  . ب
 الشروع يف بناء سد أسواف العايل.  . ت

 ىاجم اجليش اإلسرائيلي صحراء سيناء. . أ
قصػػػف الفرنسػػػيوف واإلصلليػػػز ادلطػػػارات ادلصػػػرية وأنزلػػػوا  . ب

 قواهتم يف بور سعيد.
ـ بعػػد =>@8وقػػف العمليػػات العسػػكرية يف ديسػػمرب  . ت

د السػػػػوفيييت ادلوجػػػػو إنػػػػذار الواليػػػػات ادلتحػػػػدة واالحتػػػػا
 للدوؿ الثالث.

الثالثة 
9319 

إغػػػػػػالؽ رتػػػػػػاؿ عبػػػػػػد الناصػػػػػػر مضػػػػػػائق تػػػػػػَتاف يف وجػػػػػػو    
 ادلالحة اإلسرائيلية ردا على هتديد إسرائيل لسوريا.

ىػػػػاجم الطػػػػَتاف اإلسػػػػرائيلي ادلطػػػػارات ادلصػػػػرية ودمػػػػر  . أ
 الطائرات احلربية اجلاذتة فيها.

 وصرررررررحراء سررررررريناء غرررررررزةاحتلػػػػػػػت إسػػػػػػػرائيل قطػػػػػػػاع  . ب
 لنهر األردف. والضفة الغربية لجوالناو
القاضػػػػػػي  292أصػػػػػػدر رللػػػػػػس األمػػػػػػن القػػػػػػرار رقػػػػػػم  . ت

 بانسحاب إسرائيل من ىذه األراضي.

الرابعة 
9399 

تعنػػػت إسػػػرائيل ورفضػػػها تنفيػػػذ قػػػرار رللػػػس األمػػػن رقػػػم    
9;9. 

اجتػػػػػاز اجلػػػػػيش ادلصػػػػػري قنػػػػػاة السػػػػػويس ودمػػػػػر خػػػػػط  . أ
 .فبارلي

وقفػت رب تتقدـ اجليش السوري يف اجلوالف لكػن احلػ . ب
الواليات ادلتحػدة الػيت أنقػذت إسػرائيل بسبب تدخل 
قػرار رللػس  الدوؿ الكربى أصدرتف من ىزمية حتمية

 .  ?::األمن 
 

 (. الواليات المتحدة و االتحاد السوفييتي)  ----------أوؿ الدوؿ اليت أعلنت اعًتافها بإسرائيل ىي  -
 

 النتائج األطراف الحدث
 تقرر فيو فصل القوات على اجلبهتُت ادلصرية والسورية. الكربى ، العرب ، إسرائيل الدوؿ م9399مؤتمر جنيف 

 



 
 المملكة العربية السعودية

 
 وضح األحداث التي شهدتها السنوات التالية في شبو الجزيرة العربية : - 9

 أىم األحداث السنة
 بد الرزتن آؿ سعود إىل الكويت.سيطر آؿ رشيد على صلد ، مبساعدة العثمانيُت ، جلوء األمَت ع  م9131
 خروج األمَت عبد العزيز آؿ سعود من الكويت ، واقتحاـ الرياض حيث قضى على حكم آؿ رشيد.  م9312
 حقق عبد العزيز النصر على العثمانيُت. م9319
 أجرب عبد العزيز آؿ سعود العثمانيُت على االنسحاب من صلد ، فتفرؽ آؿ رشيد يف الصحراء . م9311
 سيطر عبد العزيز على األحساء ، ووسع نفوذه إىل سواحل اخلليج العريب . م9392
 زحفت القوات السعودية إىل مكة ادلكرمة حيث ىزمت جيش الشريف حسُت بن علي. م9329
 استسالـ ادلدينة ادلنورة للسعوديُت . م9321
 دتكن عبد العزيز من إخضاع إقليم عسَت . م9321
 ادلملكة العربية السعودية ) توحيد شبو اجلزيرة العربية (. إعالف قياـ م9392

 
 م (.9391 – 9399وضح طبيعة الخالفات بين عبد العزيز وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى )  – 2

بسربب ـ بػو بداية حتػالف عبػد العزيػز مػع بريطانيػا بشػرط معاملػة الشػريف حسػُت كملػك علػى احلجػاز فقػط لكػن بريطانيػا مل تلتػز      
، فاسػتاء عبػد العزيػز مػن ذلػك خاصػة بعػد إعػالف الشػريف حسػُت نفسػو ملكػا علػى  حاجتها للثورة العربية بقيادة الشرريف حسرين

 العرب. 
 ؟  م9399 ما سبب معاىدة الطائف – 9
نتهػت مبعاىػدة ( علػى ضػم عسػَت إىل الدولػة السػعودية قامػت احلػرب بينهمػا وايحيى حميرد الردينبسبب اعًتاض إماـ الػيمن )  

 الطائف. 
 النتائج األطراف المعاىدة

 اعًتفت اليمن حبدود ادلملكة العربية السعودية. اليمن -السعودية  م9399الطائف 
 
 

 وضح الدور الذي تقوم بو المملكة العربية السعودية على المستويين العربي و العالمي؟  - 9
 ـ .>;@8شاركت يف تأسيس جامعة الدوؿ العربية  . أ
 عم القضايا العربية وخاصة الفلسطينية.تد . ب
 سامهت يف قياـ رللس التعاوف اخلليجي. . ت
 
 



 انًٍُ
 

 لماذا لم تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة الفعلية على اليمن ؟ -  9
 غجُؼخ أسض انًٍُ انغجهُخ          ة. كضشح انضىساد انًؾهُخ فُهب. .أ 

 

 هً صُؼبء ورؼز وػذٌ.و صُطش وانٍ يصش صُبٌ ثبشب ػ9561فٍ ػبو  – 2
 و ثضجت صىسارهب انًضزًشح.9635اَضؾت انؼضًبَُىٌ يُهب ػبو  – 3
 

 علل : تدخل بريطانيا في جنوب شبو الجزيرة العربية. – 9 
 نزأيٍُ يصبنؾهب فٍ انخهُظ انؼشثٍ و انهُذ.       

 .بب الضغط العثمانيبسعقدت القبائل العربٌة فً جنوب شبه الجزٌرة العربٌة اتفاقٌات مع برٌطانٌا  – ;
 

 .الحماية البريطانية بعد احتالل عدنم انتقلت جنوب الٌمن من السٌادة العثمانٌة إلى 9381فً عام  – 7

 

 م.9881علل احتالل بريطانيا عدن عام  – 8

 نزأيٍُ يصبنؾهب فٍ انخهُظ انؼشثٍ و انهُذ.     
 

 ساعدها فً ذلك  ... – 1

 اإليبساد انمجهُخ وانًزهجُخ رشاعغ انُفىر انؼضًبٍَ         ة. رؼذد . أ
 

 تأكدت أهمٌة الٌمن لدى اإلنجلٌز بعد: – 91

 م9331م        ب. احتاللهم مصر 1;93فتح قناة السوٌس  . أ
 

 

 م بقيادة اإلمام يحيى حميد الدين على األتراك.9191علل: ثورة اليمنيين  - 99

 أسهمىا انجالد ثبنعشائت. رشان ألٌ األ     
 

 ؟ م9319يين ثورة اليمنما نتائج  – 1
 .فٍ صُؼبء وانًذٌ انضبؽهُخ وثمبء انؾبيُخ انؼضكشَخ انزشكُخ   يمبثم ظشَجخ صُىَخ   اػزشف األرشان ثبصزمالل انًٍُ   

 

 علل: التقارب بين اليمنيين واألتراك خالل الحرب العالمية األولى. -3
 ثضجت رغهغم انُفىر انجشَطبٍَ فٍ شجه انغزَشح انؼشثُخ.     

 

 م ؟9321سبب عدوان بريطانيا على اليمن عام ما  – 91
 ثضجت رىرش انؼاللبد ثٍُ ثشَطبَُب وانًٍُ ؽُش ارهًذ ثشَطبَُب انًٍُ ثبؽزالل عزء يٍ ػذٌ!

 النتائج األطراف الحدث
 اعًتاؼ بريطانيا باستقالؿ اليمن ، عدـ تدخل الطرفُت يف شؤوف اآلخر بريطانيا / اليمن ـ;:@8معاىدة 

 
 

 اليمن على المستوى العالمي. وضح دور -99
 و.9145أ . شبسكذ فٍ رأصُش عبيؼخ انذول انؼشثُخ     
 و.9141ة. أَظًذ إنً هُئخ األيى انًزؾذح    

 

 م.9311علل: االتحاد الفيدرالي بين مصر واليمن  – 92
 .نؾًبَخ انًٍُ يٍ انزهذَذ انجشَطبٍَ       

 

 .  حميد الدينثب ػضكشَب أغبػ ثؾكى أصشح اَمالعبدهللا السالل و لبد 9162فٍ ػبو  – 93
 فٍ انًٍُ. قيام النظام الجمهوريأدي هزا االَمالة إنً  – 94
  المصري(انغُش انزٌ رذخم نًضبػذح االَمالثٍُ فٍ انًٍُ ... ) – 95
 و.9166ؽصم انًٍُ انغُىثٍ ػهً االصزمالل ػبو  – 95
 كال انغًهىسَخ انًُُُخ ثشئبصخ ػهٍ ػجذهللا صبنؼ.و اَذيظ انًٍُ انغُىثٍ ثبنشًبنٍ يش9111فٍ ػبو  – 96
 



 ( 9استقالل دول الخليج العربي ) 
 

 

 علل : دخول الخليج العربي في دائرة الصراع االستعماري بين البرتغال وىولندا وبريطانيا . -  9
 يطرة عليو.بسبب أمهيتو لتجارة الشرؽ ، مث اكتشاؼ النفط الذي أدى إىل تفرد بريطانيا يف الس         

 

 علل: عقدت بريطانيا معاىدات التحالف مع مشايخ  الخليج. – 2
 هبدؼ تأمُت طريق اذلند.   

 

 م.9191علل : خضوع ساحل عمان للحكم البرتغالي في سنة   - 2
 على مدخل اخلليج العريب. إسًتاتيجيةلكونو أىم نقطة    
 

مػػػن  أحمرررد برررن سرررعيدـ دتكػػػن الشػػػي  8;<8( ، ويف سػػػنة لفررررسا) -----دتكػػػن العمػػػانيوف مػػػن طػػػرد الربتغػػػاليُت مبسػػػاعدة  – :
 (.اإلنجليز) -----إخراج الفرس مبساعدة 

حكومررة سررالم بررن راشررد فرري المنطقررة الداخليررة مررن ) -----انقسػػمت عمػػاف يف فػػًتة احلمايػػة الربيطانيػػة بػػُت سػػلطتُت مهػػا  – 9
 عمان ، وسلطنة مسقط برئاسة أسرة البوسعيد(.

   (محمد بن عبدهللا الخليلي. )ًبَُىٌ نهًشح انضبَُخ واَزخجىا ... إيبيب ػهُهىو صبس انؼ9121فٍ ػبو  – >
 

 (.السلطان سعيد بن تيمور) -----ـ توحدت عماف ومسقط بقيادة >>@8يف عاـ  – =
 (.السلطان قابوس بن سعيد) -----ـ يف عهد 8<@8استقلت عماف عاـ  – <
 

 (.الوشم في نجد) -----يت كاف حيكمها آؿ خليفة ، من إقليم إىل قطر ال آل ثانيـ قدـ ?8يف أوائل القرف الػ  – ?
 

آل خليفرة حكرام قطرر ) -----ـ أصبح الشي  زلمد بن ثػاين حاكمػا علػى الدوحػة ، وحػاف  علػى والئػو لػػ 8>?8يف سنة  – 3
 والبحرين(.   

 
 (.الشيخ محمد بن ثاني) -----ـ يف عهد ?=?8وقعت قطر معاىدة احلماية مع بريطانيا عاـ  – 89
 

 (.الشيخ أحمد بن علي بن عبد اهلل) -----ـ يف عهد 8<@8استقلت قطر سنة  – 88
 

 .خليفة بن حمد آل ثانيـ تسلم حكم قطر الشي  9<@8يف  – 89
 

 .آل ثاني حمد بن خليفةـ تسلم حكم قطر الشي  >@@8يف  - :8
 

 .الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن احلكم لويل عهده صللو حمد بن خليفة آل ثانيالشي   تنازؿـ :998يف  - ;8
 
 



 
 ( 2استقالل دول الخليج العربي ) 

 
قادمػػة  الثرامن عشرر( ، الػيت نزحػػت إىل الكويػت يف أواسػط القػرف آل صرباح) -----يػرتبط تػاري  الكويػت احلػديث بأسػرة  - 8

 ( .نجد) -----من 
 (.صباح بن جابر الشيخ) ـ(.     9=<8-=><8) -----أوؿ من حكم الكويت من أسرة آؿ صباح ىو  – 9
 م مع حاكم الكويت الشيخ مبارك؟ وما نتائجها ؟9133لماذا عقد بريطانيا معاىدة  – 9
 اعًتفت بريطانيا بإمارتو مقابل رفضو دلشروع خط احلديد. بسبب قلقها من مشروع اخلط احلديدي بُت اآلستانة والبصرة .   
 (.تمتع الكويت بقدر من االستقالل) -----سبب كانت العالقة متوترة بُت الدولة العثمانية والكويت ب  – ;
 (.الشيخ أحمد الجابر الصباح) -----ـ يف عهد =:@8اكتشف النفط يف الكويت عاـ  – >
 

 ما الخطوات التي اتخذىا الشيخ عبد اهلل السالم الصباح لنيل االستقالل؟ – 1
 ألغى احملاكم األجنبية يف الكويت. . أ
 أصدر عملة وطنية. . ب
 ، ودخلت يف عضوية جامعة الدوؿ العربية واألمم ادلتحدة. م9319يا باستقالؿ الكويت سنة فاعًتفت بريطان   

 

 (الشيخ صباح األحمد الصباح )ـ توىل احلكم يف دولة الكويت ...        =999ومنذ  –  
 

 متى تشكلت دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟ سم ىذه اإلمارات. – 9
 أـ القيوين ورأس اخليمة وعجماف والفجَتة.وديب والشارقة و  أبو ظيبـ ، ?=@8

 

 م ؟ وما كانت مقوماتها االقتصادية خاللو ؟93ما االسم الذي كان يطلق على ىذه اإلمارات في القرن الر  – 1
   الساحل المتصالح .عرفت باسم 

 

 (اذكاء الخالفات بين المشيخاتـ إىل ...       )@8خالؿ القرف  بريطانيا سعت – @
 محطات في مسيرة إمارات الساحل المتصالح نحو االستقالل والوحدة.اذكر أىم ال – 91

 ـ(.?=@8فرباير?8أ. اتفاؽ بُت إماريت أبوظيب )الشي  زايد( وديب )الشي  راشد( على إقامة احتاد فدرايل بينهما )
 ـ(8<@8ديسمرب  9ب. مث اتفقا على مع أربع إمارات أخرى على إقامة احتاد اإلمارات العربية ادلتحدة )

 وإىل منظمة األمم ادلتحدة.جػ . انضمت إىل جامعة الدوؿ العربية 
 د . انتخب الشي  زايد بن سلطاف آؿ هنياف رئيسا ذلا وحاكم ديب نائبا لو.

 ـ.9<@8ىػ . التحقت إمارة رأس اخليمة باالحتاد يف فرباير 
 

 (فة بن زايد آل نهيانالشيخ خليـ توىل حكم اإلمارات العربية ادلتحدة ...       );999منذ  – 88
 

 . ومتى كان ذلك؟سم الجزر اإلماراتية الثالث التي احتلتها إيران   – 92

احتلتهػػا قبػػل يػػومُت مػػن انسػػحاب بريطانيػػا مػػن اخللػػيج العػػريب ، حيػػث احتلػػت جػػزر طنػػب الكػػربى وطنػػب الصػػغرى وأبػػو موسػػى 
 الواقعة يف خليج ىرمز ، وىي تتبع إماريت الشارقة و رأس اخليمة.



 غاليون في البحرينالبرت
 
 لماذا لم يتمكن البرتغاليون من بسط سيطرتهم الكاملة على الخليج العربي خالل القرن السادس عشر الميالدي ؟ - 9
 بسبب عدـ دتكنهم من السيطرة على عدف ، ومقاومة البحرين ذلم.   
 

 قواعد البحرية في الخليج العربي.علل: في مطلع القرن السادس عشر الميالدي سيطر البرتغاليون على عدد من ال –  2
 استغلوا عنف الصراع بُت الدولة العثمانية والدولة الصفوية يف إيراف فسيطروا على بعض أجزاء اخلليج العريب.    

 

 (.البحرين) -----ـ بسط الربتغاليوف نفوذىم على 9129يف سنة  – :
 منافسة األجنبية لهم(المقاومة السكان المحليين و ) ... بسببمستقرا  ـ ،لكنو مل يكن99=8 استمر احلكم الربتغايل للبحرين حىت سنة – ;
 

 .وضح دور الدولة العثمانية في مقاومة االستعمار البرتغالي -   1
اسػػػتنجد هبػػػا أمػػػراء اذلنػػػد وعػػػرب اخللػػػيج للػػػتخلص مػػػن الوجػػػود الربتغػػػايل ، فأرسػػػل ذلػػػم السػػػلطاف  بعػػػد أفتػػػدخل الدولػػػة العثمانيػػػة     

ز وفتح بعض احلصػوف اذلنديػة الذي استوىل على عدف ومسقط وحاصر ىرم سليمان باشاواليو على مصر  القانونيسليمان العثماين 
 .لكنها مل تشكل هتديدا مباشرا للنفوذ الربتغايل يف اخلليج العريب

 

 (.الفرس)   هم مع ...حتالف ـ دتكن اإلصلليز من االستيالء على ىرمز بعد99=8يف سنة  – =
 

 (  اليعاربة في مسقطـ بعد انتصارات ... عليهم.  )9>=8الربتغايل يف منطقة اخلليج العريب هنائيا عاـ  انتهى احلضور – <
 

 والعرب الهولة( الجبور وآل مذكورحكم البحرين أمهها ... )ـ بتوايل عائالت عربية ?8ـ حىت ؽ =8دتيز فًتة القرف  – ?
 

ري التري كونرت شرركات تجاريرة كبررى أبرزىرا شرركة الهنرد الشررقية ، التنرافس االسرتعماتأثرت البحػرين يف ىػذه الفػًتة بػػ :  – @
 . واستعملت األسلحة النارية بشكل واسع

 

 (.آل خليفة) -----ـ ىي ?8يف القرف الػ  تولت احلكم يف البحريناألسرة اليت  89

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ارة والبحرينبىجرة آل خليفة إلى الز 
 
 حدد نسب آل خليفة وموطنهم األصلي. - 9
 العربية ادلشهورة. لقبيلة عنزةأحد الفروع الرئيسة  العتوبينتسب آؿ خليفة إىل  نسبهم : -
 يف وسط شبو اجلزيرة العربية. نجدموطنهم األصلي :  -
 

 (.نجدح في الكويت وآل سعود في آل الصبا ) -----و  -----يشًتؾ مع آؿ خليفة يف االنتماء إىل العتوب  – 9
 

 لسواحل الشرقية للخليج العربي منعطفا مهما في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر.علل : تشكل ىجرة آل خليفة إلى ا – 9
 بسبب دتيزىا ، ومواكبتها لنضاؿ أىل البحرين ضد االستعمار حىت االستقالؿ والنهضة يف سلتلف اجملاالت.   
 

 قطر.( ومنها إىل األفالج إلى األحساء) -----إىل  -----ـ من <8نزح العتوب يف القرف الػ  – :
 (.الكويت) -----ـ نزحوا إىل ?8ابتداء من القرف الػ  – ;
 (.الشيخ محمد بن خليفة) -----ـ بقيادة 9=<8ارة عاـ بنزح آؿ خليفة إىل الز  – >
 

 ارة حول الشيخ محمد بن خليفة.بعلل: التفاف سكان الز  – 1
 .كما بٌت قلعة مرير  بسبب ورعو ورجاحة عقلو وتكرميو للعلماء ، ولقيامو ببناء ادلساجد وادلدارس   
 

 النتائج األطراف الحدث

 ارة بمعركة الز 
آؿ خليفة )يف عهد 

الشي  خليفة بن زلمد(، 
 والفرس

 ىزمية الفرس يف ادلعركة. -
 فتح البحرين والقضاء على احلامية الفارسية فيها.  -

 

 (. الملقب بالفاتح أحمد بن محمد) -----ـ يف عهد الشي  :?<8بسط آؿ خليفة سيطرهتم على البحرين عاـ  – <
 

 (.أحمد بن محمد الفاتح) -----ارة والصيف يف البحرين ىو الشي  بالذي كاف يقضي فصل الشتاء يف الز احلاكم  – ?
 

 (.سلمان بن أحمد) -----ـ ىو الشي  <@<8احلاكم الذي نقل مركز احلكم هنائيا إىل البحرين عاـ  – @
 

 (.الحرب مع حكام نجد ومسقط) -----ارة بسبب بعاد الشي  سلماف بن أزتد إىل الز  – 89
 

 (.الشيخ عبد الرحمن الفاضل) ------ـ مبساعدة 89?8استعاد آؿ خليفة البحرين عاـ  – 88
 

 علل: استطاعت البحرين أف تؤلف حوذلا بُت رلموعة من القبائل العربية. – 89

 بسبب األمن واالستقرار.          
 

 اجلغرايف جزر البحرين وسط اخلليج العريب ، اقتصادىا يعتمد على الزراعة وجتارة اللؤلؤ ( ) وىكذا نشأت دولة عربية مستقلة مشل رلاذلا



 م1993إلى  2991من البحرين 
 

 عاّلم يدل تواصل حكم آل خليفة للبحرين؟ – 9

 يدؿ على تقبل السكاف سلطة الدولة الناشئة.  
 

 منطقة.علل: غدت إمارة البحرين إحدى الكيانات السياسية الكبرى في ال – 2

 صلاح آؿ خليفة يف بناء تقاليد تقاليد متينة لتوارث احلكم. . أ

 وبناء عالقات والء مع أطياؼ اجملتمع. . ب
 

 علل: لم يستتب أمر السيطرة على البحرين لبريطانيا )بدليل تعدد المعاىدات(. – 9

 بسبب تواصل سلطة الدولة على اجملاؿ اجلغرايف وعلى السكاف.
 

 اني في البحرين.أبرز حدود النفوذ البريط – 9
مل تستطع بريطانيا بسط نفوذىا يف البحرين حيث استطاعت الدولة أف تبسط سلطتها على رلموع السكاف وعلى رلاؿ جغرايف 

 لو معامل واضحة. 

 ـ( ...     )الشي  عيسى بن علي(@8@8شهد عهده نشأة التعليم النظامي يف البحرين ) – >
  عهد الشي  ...     )زتد بن عيسى آؿ خليفة(بدأ استغالؿ النفط يف البحرين يف – =
 لماذا عقدت بريطانيا معاىدات مع دول الخليج في نهاية القرن التاسع عشر؟  - 9
 هبدؼ وضع دوؿ اخلليج ضمن دائرة نفوذىا ، ومنع دوؿ أوروبية منافسة.   

 

 (. الشيخ عبد الوىاب الزياني)...    الربيطاين بقيادة  ذ نفو رد الوطنيوف على ىذه اإلجراءات بإنشاء اجمللس التأسيسي للحد من ال  - ?
 

 النتائج األطراف الحدث 
الوطني  جلسالم

 م9329
 الوطنيوف البحرينيوف

أحبط زلاوالت بريطانيا للتفريق بُت أبناء البحرين ، وأرغمها على تعديل 
 مستشارا لدى حكومة البحرين. بيلغريفسياستها مكتفية بتعيُت 

 
 .ثينياتانتعاش الحركة الوطنية البحرينية في فترة الثال علل: - 3

 اكتشاؼ النفط. . أ

 .الطالب يدة مثل عماؿ حقوؿ النفط وظهور فئات اجتماعية جد . ب
 .ـ@9@8تأثَت األزمة االقتصادية العادلية  . ت

 

 ...ىو  ت البحرينصو مفكر حبريٍت طالب باإلصالحات السياسية واإلدارية خالؿ فًتة األربعينيات وأسهم يف صدور رللة  – >
 (. عبد الرحمن الباكر)

 علل: ىيجان الشعب وتعدد االضطرابات في البحرين خالل فترة الخمسينات. – 1
 . اإلدارة واالقتصادلصحف كاشفُت تدخلو ادلتزايد يف بسبب مهارتة الزعماء الوطنيُت لبيلغريف عن طريق ادلقاالت يف ا   



 
 البحرين : تأسيس الدولة العصريةمملكة 

 ؟ما العوامل المساعدة على اتجاه البحرين نحو بناء دولة حديثة – 9
 و.9191ثُبء انًذاسس انُظبيُخ ثذءا يٍ  . أ

 اكزشبف انُفػ فٍ انضالصُُُبد وَشىء فئخ ػًبنُخ. . ة
 اَزشبس انًزَبع وَشأد انصؾبفخ. . د
 َشبغ انؾشكخ انزغبسَخ.  . س
 انًشبسكخ فٍ ثؼط نغبٌ عبيؼخ انذول انؼشثُخ. . ط
 د انؼشثُخ وانؼبنًُخ.اصزعبفخ انًؤرًشا . ػ

 

 ؟إلغاء االتفاقيات مع بريطانياما الخطوات التي مهدت إلى – 2
 و أػهُذ ثشَطبَُب ػزيهب ػهً االَضؾبة يٍ انخهُظ انؼشثٍ. 9166فٍ ػبو  . أ

أسصم أيٍُ ػبو يُظًخ األيى انًزؾذح )َىصابٌ( ثؼضاخ نزمصاٍ انؾمابئك فاٍ انجؾاشٍَ  وأخاز سأٌ انضاكبٌ ثشاأٌ يضازمجههى  . ة
 انضُبصٍ.

لبثهذ انجؼضخ يخزهف انهُئبد انشصًُخ وانشؼجُخ وسفؼذ رمشَشهب انزٌ عبء فُه : إٌ عًُاغ صاكبٌ انجؾاشٍَ َشنجاىٌ فاٍ  . د
 دونخ ػشثُخ يضزمهخ راد صُبدح.

 و . 9111صبدق يغهش األيٍ ثبإلعًبع ػهً رمشَش انجؼضخ انذونُخ فٍ يبَى  . س
 

 .مسي إللغاء ادلعاىداتر الأعلن الشي  خليفة بن سلماف البياف  ـ8<@8/أغسطس/;8يف    – 9
 

 ؟إلغاء االتفاقيات مع بريطانياما الذي ترتب على  – 9
 ثشَطبَُب.إَهبء عًُغ انًؼبهذاد يغ  . أ

 .ُبدح ؽكىيخ انجؾشٍَ ػهً كبيم يغبنهبص . ة
 .ؽك االَعًبو إنً انًُظًبد اإللهًُُخ وانذونُخ . د

 

 .كدولة مستقلة كاملة العضوية  ت إلى جامعة الدول العربية ، وىيئة األمم المتحدةانضمو يسى بن سلمان لقب أمير البحرين ،أغسطس اتخذ الشيخ ع91وفي    
 

 .منذ بداية سبعينيات القرن الماضيالبحرين في نهضة ال أبرز مجاالت – 1

 اإلنجازات المجال الرقم

البنية  9
 األساسية

قات واجلسور ، إنشاء مدف ـ( ، االىتماـ بالطر =?@8ـ ، جسر ادللك فهد )9<@8إنشاء مطار البحرين الدويل 
.زايد( ، تطورت القرى إىل مدف عصرية.ج   ديدة )ـ.عيسى و ـ.زتد ـو

 استخراج النفط وتكريره ، صناعة األدلنيـو ، اتساع النشاط ادلصريف ، ازدىار التجارة ، تنويع مصادر الدخل. االقتصادي 2

 االجتماعي 9
اإلسكانية ، تعدد اجلامعات ، تقدمي خدمات الكهرباء وادلاء بأسعار انتشار اخلدمات التعليمية والثقافية والصحية و 

 رمزية لكل األسر البحرينية ، احتلت مرتبة متقدمة يف رلاؿ التنمية البشرية.  

في األلفية  9
 الجديدة

 ، أصبحت ، إقرار ميثاؽ العمل الوطٍت )تعليم ، صحة ، إسكاف( توسع رلاؿ احلرية االقتصادية ، واخلدمات االجتماعية
ـ ، تعدد اجلمعيات السياسية وادلدنية ، االنتخابات النيابية والبلدية ، العناية حبقوؽ اإلنساف 999البحرين شللكة دستورية 

 ودتكُت ادلرأة ، تعدد اإلصدارات الصحفية.  
 

 مكونات المجتمع العصري في البحرين ...   )الطبقة الوسطى( _ أىم
 تاح على الثقافي(االنفوأىم سماتو ...     ) -

 يدل على ذلك :  أ. خروج المرأة للعمل والمشاركة في الحياة العامة. -

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



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

 بعد االستقالل. الوطن العربيأوضح دور البحرين الفاعل في  – 2
 دعم القضايا العربية العادلة وخاصة القضية الفلسطينية. . أ
 تعمل على توثيق عالقاهتا بالدوؿ العربية الشقيقة. . ب
 بية.تلتـز مبيثاؽ جامعة الدوؿ العر  . ت
 تنسق مع دوؿ اخلليج العريب يف كل القضايا اذلامة. . ث
 تأسيس احلوض اجلاؼ يف البحرين. . ج
 ـ(.=<@8تأسيس وكالة أنباء اخلليج يف البحرين ) . ح
 ـ(.@<@8إنشاء جامعة اخلليج يف البحرين ) . خ
 

 (.الدوليةأوضح دور البحرين في حل المشكالت المعاصرة )دور البحرين في مجال السياسة  – 9
 يف اجتماعات األمم ادلتحدة ، لتحقيق السالـ واألمن والعدؿ يف العامل.شاركت  . أ
 أكدت على ضرورة تسوية أزمة الشرؽ األوسط ، وإشراؾ األطراؼ ادلعنية كافة يف حلها. . ب
 …اىتمت بالقضايا اإلنسانية الكربى ، كمشكلة التمييز العنصري ونزع السالح ومكافحة اإلرىاب . ت
 ، وشاركت يف مؤدتراهتا . دخلت يف كتلة عدـ االضلياز . ث
 اإلسالمي وشاركت يف مؤدتراهتا. التعاوفدخلت يف منظمة  . ج
 تدعم حقوؽ اإلنساف ومبدأ التعايش السلمي بُت الشعوب. . ح
 

 م.2119األمريكية في شرم الشيخ عام  –لماذا شاركت البحرين في القمة العربية  – 9
 "اإلسرائيلي". –ـ ، وذلك للبحث عن حلوؿ لتسوية الصراع العريب :999شاركت باعتبارىا رئيسة اجلامعة العربية يف دورة       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 م ( التً أمامك ، موضحا ما ٌلً :9197أكمل الخرٌطة الصماء )تقسٌم فلسطٌن وفقا لخطة األمم المتحدة سنة 

 ( . 9،  8،  1،  9أكتب أسماء الدول المجاورة لفلسطٌن المتمثلة فً األرقام )  - 9
 م 9197( على خرٌطة فلسطٌن  7،  ;،  :سماء المناطق التً تمثلها األرقام ) أكتب أ – 1
 (.3أكتب اسم البحر الذي ٌمثل الرقم ) – 8
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 يف ضوء دراستك دلوضوع تاري  البحرين ، ومستعينا باخلريطة التالية أجب عن األسئلة اآلتية : -
 عتوب إىل سواحل اخلليج العريب .وضح خط سَت اذلجرات الربية و البحرية لقبائل ال -  8
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 ( 1   6   4    3    2    9شة انؼشثٍ )األسلبو : أكزت أصًبء دول انًغ -
 ( 5   4أصًبء انذول االصزؼًبسَخ )  -
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