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 1الصفحة          م  وليس المذكرات 2016مالحظة : المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة 

 للصف الثالث اإلعدادي مذكرة المواد االجتماعية
 م2017 -2016للعام الدراسي  نهاية الفصل الدراسي الثاني ل 

 
 

 أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها : السؤال االول :
  [. عيسى بن سلمان آل خليفةفي عهد الشيخ ]  [ م1971استقلت البحرين وانضمت إلى جامعة الدول العربية واألمم المتحدة في عام ]   -1
 .[لمدارس والمساجدء وبنائه لللعلماء والفقها هتكريمو] بسببالتف سكان الزبارة حول الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة  -2

 [. الشيخ خليفة بن محمد( في معركة الزبارة في عهد]  بن مذكور نصرعلى ) انتصر آل خليفة   -3

 [.بريطانيام هي ] 19على البحرين في القرن  أرست نفوذهاالدولة التي   -4
 [آل فاضل بن راشد عبد الرحمن على استعادة البحرين من حكام نجد ومسقط هو]بن احمد  الشيخ سلمان ساعدالذي  -5
 .[  بريطانيام مع ] 1892ن معاهدة حماية عقدت البحري  -6
      [ .   محمد بن خليفةاستقر آل خليفة في الزبارة برئاسة الشيخ ]   -7
 [نجد م من منطقة األفالج في ] 17ينتسب آل خليفة إلى العتوب من قبيلة عنزة وقد هاجرو ا في القرن  -8
 [ . الجبوراألسرة العربية التي حكمت البحرين قبل االحتالل البرتغالي تسمى ]   -9

 [سليمان القانونيسلطان عثماني أمر والي مصر سليمان باشا بالقيام بحملة بحرية لتحرير الخليج من البرتغاليين هو ] -10
 [. البرتغاليةتحت السيطرة ]  القرن السادس عشر الميالديوقعت البحرين في مطلع  -11
 . [ العتوب ]استعان الشيخ خليفة في فتح البحرين ببعض الموالين له من  -12
 ] بيلغريف [المستشار  تدخل من  في البحرين بنقد السياسة البريطانية والدعوة للحد سيناتالخم تميزت فترة -13

 ،[ أحمد بن محمدالشيخ ] هو الزبارة شتاءً يم فيها صيفاً وفي وكان يق 1783لقب بالفاتح ألنه فتح البحرين  -14
 [.                    الشيخ سلمان بن أحمدهو] 1795بينما الذي نقل مركز الحكم نهائياً للبحرين         

                      [. خليفةم هو الشيخ ] 1971أعلن البيان الرسمي الستقالل البحرين عام  -15
   [. الملك حمد بن عيسى آل خليفة]  ميثاق العمل الوطني أحد مظاهر النهضة في عهداالستفتاء على يعتبر  -16
 جامعة الدول العربية[.]  م في تأسيس  1945سنة  اركتهاشبارز في الوطن العربي من خالل م موقعالسعودية أخذت  -17
 ] معاهدات التحالف مع مشايخ الخليجعقد  [م عن طريق 18سيطرت بريطانيا على امارات الخليج العربي في القرن  -18

 هو ] الشيخ حمد آل ثاني[    1995اتبع في قطر سياسة االنفتاح نحو العالم منذ  -19
 [. آلل خليفةأصبح الشيخ محمد بن ثاني حاكماً على الدوحة، واحتفظ بوالئه ]  -20

 [. آل رشيد أسرةم تسمى ] 1890األسرة التي سيطرت على نجد بمساعدة العثمانيين عام  -12
 . [ محمد بن سعود] ونشرها في شبه الجزيرة أمير نجد[  محمد بن عبد الوهابعلى يد]  في نجد الحركة االصالحيةظهرت   -22

 [. الشيخ زايد آل نهيانانتخب رئيساً لدولة اإلمارات العربية هو ]  -23
 [ . والبرتغال وهولندا بريطانيااالستعماري على الخليج كان بشكل خاص بين ]  الصراع  -24
 [.        الوشم في نجدم نازحين من إقليم ] 18وصل آل ثاني إلى قطر في القرن -25
 [. قابوس بن سعيدم في عهد الشيخ ] أحمد بن علي بن عبدهللا [، بينما استقلت عمان في عهد السلطان ] 1971استقلت قطر -26
 [. الرياضم من طرد آل رشيد من ] 1902تمكن عبد العزيز آل سعود عام   -27
 .] عبدالعزيز آل سعود [ األمير الذي تمكن من توحيد شبه الجزيرة العربية في دولة واحدة باسم المملكة العربية السعودية يُّسمى -28
 ]رفضه مشروع خط الحديد كويت مقابل ] م بإمارة الشيخ مبارك الصباح على ال1899اعترفت بريطانيا في معاهدة  -29

 [. عسير] م بعد اخضاع اقلم 1932عبدالعزيز ال سعود من اعالن قيام المملكة العربية السعودية عام  تمكن -30
 [. الكويتم هي ] 1961الدولة الخليجية التي حصلت على استقاللها عام  -31
 .[ عبدهللا السالم الصباحم في عهد ] 1961اعترفت بريطانيا باستقالل الكويت  -32
 [عبدهللا الساللأطاح بحكم أسرة آل حميد وأعلن قيام الجمهورية بقيادة]  1962انقالب في اليمن ت ثورة ووقع -33
   [.           صباح بن جابرأول حاكم للكويت هو الشيخ ]   -34
 [ . الحماية البريطانيةم من السيادة العثمانية إلى ] 1839انتقل اليمن الجنوبي في عام  -35
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 [ . سنان باشابقيادة ] م 1569استطاعت حملة عثمانية احتالل صنعاء وعدن عام  -36
 [ . يحي حميد الدينم في عهد اإلمام ] 1904قامت الثورة اليمنية ضد األتراك عام  -37
 . باسم الجمهورية اليمنيةفي دولة واحدة   1990الجمهوريتان اليمنيتان عام  اندمجت  -38
 .] البرتغالي الوجود [ من صللتخل العثمانية بالدولة الخليج وعــرب المسلمون الهند أمــراء ستنجدا -39
 [.                 اليمنم مع ] 1934وقعت السعودية معاهدة الطائف  -40
 [.  القوتلي شكريهو] لسوريا بينما أول رئيس  ،[ الخوري بشارةهو] 1943عامرئيس منتخب للجمهورية اللبنانية بعد االستقالل  أول -41
             .[ الصلح رياضهو ]  م1943سنة  رئيس حكومة لبنانية أول -42
 إلغاء االنتداب على سوريا ولبنان هو ] كاترو[ . 1941جنرال فرنسي في القاهرة أعلن -43
 [الكيالني عالي رشيدوقطع العالقات مع بريطانيا بقيادة ] بالنظام الملكيأطاح  1941انقالب بالعراق  وقع  -44
 م هو ]فيصل بن الحسين[.1921األمير الذي نُصب ملكاً على العراق -45

 [ . م1958ثورة يوليو ثورة عراقية قضت على النظام الملكي وأعلنت الجمهورية تسمى ]   -64

 .           [ السعيد نوريهو ]  بغدادعلى انضمام العراق إلى حلف  وافق عراقيرئيس  -47
 [. ؤادم وكلف سعد زغلول برئاسة الوزارة هو الملك ] ف1917عام  مصرالملك الذي وصل إلى حكم  -48
 [. الوفدم هو جزب ] 1936حزب مصري توج نضاله بانسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة القناة عام  -49
 [. إلغاء الملكية وإعالن الجمهوريةم إلى ] 1952أدت ثورة الضباط األحرار في مصر ضد الملك فاروق عام  -50
 [ . عبد الناصر جمالم هو ] 1956مصري طرد اإلنجليز من قناة السويس وأّممها عام  رئيس -51
 [ . زغلول سعديسمى ]  في عهد الملك فؤاد مصري طالب باالستقالل وأنشأ حزب الوفد ورأس الوزارة قائد  -52
 [. عثمانيةظلت مصر إسمياً حتى نشوب الحرب العالمية األولى والية ] -53

 .            [ اإليطالي] م لالستعمار1911يا عام خضعت ليب -54
 [ . ادريس السنوسي محمدم يسمى ] 1951الليبيون بعد استقاللهم ملكاً عليهم سنة  اختار  -55
 [ . المختار عمرم ضد االحتالل اإليطالي بقيادة ] 1922المقاومة الليبية ذروتها عام  بلغت  -56
 . [ مصرونفي إلى ]  [ الخطابيعبدالكريم  محمدسباني للريف هو ] االحتالل اال بي قاد أخطر ثورة ضدمغر مجاهد -57
 [. الخامس محمدالمغرب وأكد عروبتها هو ]  باستقاللسلطان مغربي ساند حزب االستقالل الذي طالب  -58
      [. فرنسيالو يسباناالاالستعمارين ]  المغربيواجه الشعب  -59

 . ] صفمحمد المن [ حول البايالتونسي  الشعبخالل الحرب العالمية الثانية التف  -06

 [.الجديد يالدستور الحر حزب ] تونسي طالب باالستقالل بزعامة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة هو حزب -61
 [. بولندا]  قامت الحرب العالمية الثانية بعد اجتياح الجيوش األلمانية أراضي -62
        [.الفاشي اإليطالي  هو ]1936الحبشة  احتل ديكتاتوري نظام -63
            [. يالنازهو ]1938السوديت و نظام ديكتاتوري احتل النمسا -64
 [ ديغولم يسمى ] 1940الجنرال الفرنسي الذي أعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى بعد االحتالل األلماني لفرنسا عام  -65
 [ . بيتانيسمى ]  1940المارشال الفرنسي الذي وقع اتفاق هدنة مع األلمان أثناء الحرب العالمية الثانية عام  -66
 [ . اليابانالعالمية الثانية إلى استسالم ]  الحربأدى إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونجازاكي في  -67

       [. غوريون بنهو ] م 1948 مايو أعلن قيام دولة إسرائيل في إسرائيلي  -68
 [. رمضانم في العاشر من ] 1973بدأت الحرب العربية اإلسرائيلية الرابعة عام  -69
 [ الثالثة] ةالقاضي بانسحاب اسرائيل من األراضي العربية المحتلة في الحرب العربية اإلسرائيلي 242أصدر مجلس األمن القرار  -70
 [. الكويت] ه عبدالعزيز بعد سيطرة ال رشيد على نجد الى نسعود واب لجأ االمير عبدالرحمن ال -71
 [. الساحل المتصالح] العربية المتحدة خالل القرن التاسع عشر باسم  عرفت االمارات -72
 [. العلمين] م في معركة 1942انتصر االنجليز على االلمان في الجبهة االفريقية عام  -73
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 اتي :السؤال الثاني : علل لما ي
 

 علل : عقد بريطانيا معاهدات حماية مع دول الخليج العربي . -1س

 ب( لمنع دول أوروبية منافسة لها من التدخل في شؤون الخليج.           أ( للسيطرة على الخليج العربي.
 

 على الخليج العربي وعقدها معاهدات التحالف مع مشايخ المنطقة . البريطانية السيطرةعلل :  -2س
 . 20اكتشاف النفط في القرن  -ج             تأمين طريق الهند. -ب            األهمية التجارية للخليج. -أ    
 

 ؟ 16خالل القرن  من بسط سيطرتها الكاملة على الخليج عدم تمكنهاوعلل : ضعف االتصاالت الشرقية البرتغالية  -3س
 .                       ب( مقاومة البحرين لها .اصالتها مما اثر سلباً على موأ( بقاء عدن خارج سيادتها 

 

 علل : انتعاش الحركة الوطنية ضد النفوذ البريطاني في البحرين خالل فترة الثالثينات واألربعينات؟ -4س
              . ظهور فئات جديدة مثل عّمال النفط والطالب( أ

 . اإلدارية والسياسيةاتحد الوطنيون في المطالبة باإلصالحات ( ب
 .صدرت مجلة صوت البحرين ونادت بوضع حد للنفوذ البريطاني وكان لعبدالرحمن الباكر دور مشهود ضمن المجلة( ج

 

 تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة الفعلية على اليمن . لم علل: -5س
 الثورات المحلية فيها . كثرة -ب       طبيعة أرض اليمن الجبلية . -أ   

 

 م .1924دخول عبد العزيز آل سعود في صراع مع الشريف حسين عام علل :  -6س
 عرب.على الملكاً إعالن الشريف حسين نفسه بسبب 

 

 عبد العزيز آل سعود وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى . بينالذي وقع  الخالفعلل :  -7س

 الشريف حسين كملك على الحجاز فقط بمعاملةعبد العزيز وقّع معاهدة مع بريطانيا تقضي  ألن( أ
 العربية على األتراك بقيادة الشريف حسين الذي أعلن نفسه ملكاً على العرب. للثورةبريطانيا لم تلتزم بذلك لحاجتها  ب( 

 

 .م 1941الحرب العالمية الثانية عام  تدويلعلل :  -8س

 .         بينهمابسبب اعتداء ألمانيا على األراضي السوفيتية رغم معاهدة عدم االعتداء  السوفيتية( دخلت الجيوش أ
 . بسبب قيام سالح الطيران الياباني بتدمير األسطول األمريكي في جزر هاواي األمريكيةكما دخلت الجيوش  (ب

 

 نف األساليب .علل : استخدام االستعمار اإليطالي في لبيا اع -9س 
 أ( احكام السيطرته على البالد

 ب( الغاء الشخصية القومية واالسالمية
 

 م وعلى رأسهم بشارة الخوري ورياض الصلح . 1943علل : اعتقال الزعماء الوطنيين في لبنان عام  -10س

 موادّه المتعلقة باالنتداب .لغاء جميع مة الصلح وقيام بتعديل الدستور وااجتماع مجلس النوب اللبناني بطلب من حكو
 

 م .1967علل : قيام الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة ) النكسة الكبرى ( عام  -11س
 .إسرائيلإغالق مضائق تيران أمام بعبدالناصر  جمالقيام  بسببأ(   

 .القوات الدولية المتمركزة في قطاع غزة وسيناء وشرم الشيخسحب ب( 
 

 .أقامت الدولة اليمنية اتحاداً فيدرالياً مع مصر علل :  -11س
 . لحماية نفسها من التهديد البريطاني والتدخل في شؤن اليمن الداخلية
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 أجب عن األسئلة التالية:: السؤال الثالث
 

 ؟ في عهد الملك حمدإلصالح السياسي واأبرز مظاهر النهضة اذكر  -1س

 ب( تعدد الجمعيات السياسية والمدنية                 االستفتاء على ميثاق العمل الوطني .    ( أ 
                .إعالن البحرين مملكة دستورية ( د                 .(2002) إصدار دستور البحرين الجديد( ج
 . تكوين المجلس الوطني( و           إجراء االنتخابات البلدية والنيابية .             ( هـ

 

 عّها حاكم البحرين  مع بريطانيا ؟م التي وق1892معاهدة سنة  نتائجاذكر  -2س

 على العالقات الدبلوماسية والتجارية البحرينيةأرست نفوذ بريطانيا 
 

 ؟ اذكر خطوات البحرين فور إعالن االستقالل لتعزيز حريتها واستقاللها -3س
 األمم المتحدة الى منظمة العربية والدول جامعة  إلىالبحرين  ت( انضمد                   .بريطانيا معالمعاهدات جميع ( إنهاء أ

 حق االنضمام الى المنظمات االقليمية والدولية .( ج    سيادة حكومة البحرين على كامل مجالها . (ب
 

 لبسط سيطرتها المباشرة على البحرين ؟ 20التدابير التي قامت بها بريطانيا في القرن اذكر -4س
 ج( جعلت البحرين مركزاً لتجّمع قواتها خالل الحرب العالمية األولى.          أ( عقد معاهدات حماية معها.  

 د( سعت للتفريق بين البحرينيين .       ب( تعيين ممثالً لها في البحرين.    
 

 ؟ إجراءات أبناء البحرين للرد على التدابير التي اتخذتها بريطانيا للسيطرة على البحرين في فترة العشرينات اذكر -5س

 يحد من النفوذ البريطاني .نشاء مجلس تأسيسي با إقناع حاكم البالدياني بقيادة عبدالوهاب الزأ(  
 م .1923 فيوطني  مجلسعقد انب( 
 التوافق بين الحاكم والشعب على أرغم بريطانيا باالكتفاء بتعيين بيلغريف مستشاراً لدى حكومة البحرين .ج( 

 

 ؟أهم أعمال عبد هللا الّسالم الصباح  وّضح -6س
 .( ألغى المحاكم األجنبية في الكويت ب                           .   التي اطلقها سلفه ( تابع سياسة اإلعمارأ  
     عملة وطنية. أصدر( د           م.1961بريطانيا باالستقالل وفعالً استقلت عام  طالب (ج
 االمم المتحدة .العربية والدول ( انضمام الكويت لجامعة هـ

 

 ؟وّضح الخطوات التمهيدية الستقالل البحرين  -7س
 والوقوف على آراء السكان ،بعثة لتقصي الحقائق في البحرين م 1970امع(  المتحدةألمم ل يوثان ) األمين العام أرسل

 يتطلعون الى البقاء في دولة عربية مستقلة .     فجاء في تقريرها بأن الجميع 
 

 ؟السعودية  المملكة العربيةم حتى قيام 1902خطوات عبد العزيز آل سعود من عام  وّضح -8س

 1906 واجبارهم على االنسحاب( انتصر على العثمانيين في نجد ب                م.1902 في الرياض على حكم آل رشيد قضى( أ
 م1925المنورة  المدينةاستسلمت له و  م1924 مكةبالشريف حسين   االنتصار على( د                   م.1912على اإلحساء  سيطر( ج
 م1932عام (السعودية) المملكة العربية  دولة واحدة هي في يرةشبه الجزوّحد و(              م.        1926إقليم عسير أخضع( هـ

 

 ؟البحرين الفاعل في الوطن العربي بعد حصولها على االستقالل  دوروّضح  -9س
 العربية.  الدول  جامعة( االلتزام بميثاق ج        .  يةفلسطينال القضية خاصةبوعامة العربية  القضايا( التفاعل مع أ

 .القضايا المهمة في كل الخليج( التنسيق مع دول د                          الدول العربية.   ب هاتوثيق عالقاتحرصت على ( ب
 

 الفاسي في افشاله ؟ المجاهد عاللوضح المخطط الفرنسي في المغرب الذي نجح  -10س
 .ب( القضاء على الشخصية العربية                     أ( الحاق المغرب بفرنسا .
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 ؟ 1971ين على الصعيد العالمي بعد وضح الدور الذي لعبته البحر -11س
 . ب( اكدت على ضرورة تسوية ازمة الشرق االوسط.          أ( شاركت في اجتماعات االمم المتحدة

 ج( اهتمت بالقضايا االنسانية كالتمييز العنصري ونزع السالح ومكافحة االرهاب .
 حياز وشارك في اجتماعات المؤتمر االسالمي .د( انضمت الى كتلة عدم االن

 

 ؟م 1968حاد اإلمارات العربية عام ناقش كيفية قيام ات -12س
 . للتقارب بين حّكام اإلمارات م مما أدى1971االنسحاب من الخليج في موعد أقصاه  م1968عام  بريطانيا( أعلنت أ  
 م(1968فبراير  18) فدرالي بين إمارتيهما  اتحاد( اتفق شيخ أبوظبي مع شيخ دبي على إقامة ب
 م(1971ديسمبر  2ثم اتفقا مع اربع امارات اخرى على اقامة اتحاد االمارات العربية  في ) ج(

 ،م1971 العربيةالدول جامعة استقلت وانضمت لألمم المتحدة ووبين اإلمارات  االتحاد( وفعالً أقيم د
 وحاكم دبي نائباً للرئيس.انتخب حاكم أبوظبي رئيساً لها، ( و

 .م التحقت باالتحاد امارة رأس الخيمة 1972وفي فبراير هـ( 
 

 ؟لنضال من أجل الوحدة واالستقالل وا العمانيةحركات التحرر  ناقش  -13س
  البوسعيد .حكمت البالد أسرة ( ب          بعد حكم دام اكثر من قرن .البرتغاليين من الساحل العماني  العمانيون( طرد أ 

 الى حكومتين هما: عمان( انقسمت د                              م      1913عام  الحماية البريطانية على العمانيون انتفض( ج
 . مسقطو البوسعيد في الساحل أسرة حكومة -2        .من عمان في المنطقة الداخلية  بن راشد سالم حكومة -1               

      عمان سلطنةفي ضم عمان الى مسقط مكونا   تيمور بنسعيد نجح م 1955 عامفي ( هـ
 ستقالل البالد .امحققا  الحكم قابوس بن سعيدتولى  م 1970في  (و
 
 

 اكمل الجداول االتية :: السؤال الرابع
 

 ؟ ب ونتائج الحرب العالمية الثانيةما أسبا -1س
 

 ( 1945 – 1939)  الحرب العالمية الثانية أوجه المقارنة
 .لمنطقة بولندا  احتالل ألمانيا ) هتلر( السبب المباشر

األسباب الغير 
 مباشرة

 ،حرب األولىبالمعاهدات الصلح المذلة للدول المهزومة  -1
 كما أن إيطاليا وروسيا لم تحصال على مكاسب فيها.      

 .1929العالميةاألزمة االقتصادية  -3        قيام أنظمة ديكتاتورية. -2

 واالتحاد السوفييتي  أمريكاالتفاف دول العالم حول عمالقين هما  -3             تراجع سيطرة أوروبا . -1 النتائج
                   االتحاد السوفييتي. أمريكانشوب حرب باردة بين  -4         .تأسيس هيئة األمم المتحدة -2

 

 رب العالمية الثانية وأسباب ونتائج ذلك الموقف ؟من الحلفاء بالح( ليبيا  + تونس + العراققارن بين موقف ) -2س
 

 الدولة
الحرب بموقفها من الحلفاء 

 العالمية الثانية
 نتائج اتخاذها هذا الموقف أسباب اتخاذها هذا الموقف

 العراق
 عداء للحلفاء 

 والتحالف مع األلمان
 للتخلص من الحماية البريطانية

انقالب رشيد عالي الكيالني ولكن وقع 
بريطانيا تمكنت من القضاء عليه 

 واحتلت بغداد وأقامت حكومة موالية لها

 ليبيا
قاتل الليبيون إلى جانب الحلفاء 

 في الحرب

 للتخلص من االستعمار اإليطالي
 والحصول على االستقالل

لم تفي بريطانيا بوعودها وتقاسمت مع 
 فرنسا السيطرة على ليبيا .

 تونس
التف الشعب حول الباي وأيدوا 
 موقف بورقيبة لمساندة الحلفاء

 لرغبتهم في الحصول على االستقالل
اضطهدت فرنسا زعماء الحزب الجديد 

 ولجأ بورقيبة إلى القاهرة .
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 : بالجدول التالي والنتائج واالسباب من حيث األطراف المشتركة روب العربية اإلسرائيليةالحقارن بين  -3س
 

 األطراف الحرب
 المشتركة

 النتائج االسباب

 العربية 
 اإلسرائيلية

 1948 األولى

 لبنان -1
  وسوريا 

  ألردنوا
   مصرو
 العراقو

 
 

 إسرائيل -2

أ( تنفيذ المؤامرة الدولية على فلسطين 
.بإعالن دولة إسرائيل  

 

ب( اعتراف الدول الكبرى كأمريكا 
 .بقيام إسرائيل

 لإسرائي أسلحةلم يستطع العرب الصمود أمام 
جزيرة بفعقدوا اتفاقات هدنة مع إسرائيل  الحديثة

 1949رودس عام 

 العربية 
 اإلسرائيلية

 م1956 الثانية
 ( الثالثي العدوان)

 مصر -1
 
 

 فرنسا -2
 + بريطانيا

 إسرائيل +

بسبب قيام جمال عبدالناصر بتزويد  -1
 ي بأسلحة سوفييتية الجيش المصر

 تأميم قناة السويس  -2
 الشروع في بناء سد أسوان العالي  -3

 . على صحراء سيناء إسرائيلهجوم  -1

 قواتهم في بورسعيد. وإنزالمطارات لا قصف -2
من مصر بعد  الثالثي قوات العدوان اب انسح -3

 .  فييتيواالتحاد السو أمريكاإنذارها من 

 العربية 
  إلسرائيليةا

 1967  الثالثة
 (الكبرى النكسة) 

 مصر -1
 + سوريا

 األردن +
 
 

 إسرائيل -2

بسبب قيام جمال عبدالناصر  -1
 بإغالق مضائق تيران أمام إسرائيل

سحب القوات الدولية المتمركزة في  -2
 قطاع غزة وسيناء وشرم الشيخ.

 طائراتهتدمير إسرائيل للمطارات المصرية و -1

احتالل إسرائيل لقطاع غزة + صحراء سيناء  -2
 .الغربية الضفة+ الجوالن + 

القاضي  242إصدار مجلس األمن قرار  -3
 بانسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها .

 العربية
  اإلسرائيلية 

 1973  الرابعة

 مصر -1
 + سوريا

 
 
 

 إسرائيل -2

بسبب رفض إسرائيل تنفيذ قرار 
القاضي  242مجلس األمن رقم 

بانسحابها من األراضي التي احتلتها 
 1967عام

 .338 األمنوفقاً لقرار مجلس  لحرباإيقاف  -1
 

عقد مؤتمر جنيف لفصل القوات على  -2
 الجبهتين المصرية والسورية .

 

 أكمل الجدول الذي أمامك بحسب البيانات المطلوبة ألحداث التاريخية اآلتية : -4س
 

 النتائج األطراف المشتركة الحدث التاريخي

 ال مذكور +  آل خليفة  م1782معركة الزبارة 
  انتصار آل خليفة.   -1
 .شجعت آلخليفة على فتح البحرين -2
 في البحرين. القضاء على حامية ال مذكور -3

المعاهدة البريطانية 
بشرط أن يكون أمر انسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة القناة،  بريطانيا  +  مصر 1936المصرية

 حماية األجانب في مصر على الحكومة المصرية .
 اليمن بحدود السعودية. اعتراف + اليمن السعودية 1934الطائف معاهدة

 هدنة بين الدول العربية التي دخلت الحرب وإسرائيل . عقد إسرائيل+  سوريا+  مصر 1949رودس  اتفاقية

 جنيف مؤتمر

 (1974 ) 

 إسرائيل+ سوريا +  مصر
 إنجلترا+ أمريكا +

فيههه فصههههههههل القوات على الجبهههة المصههههههريههة في ) ينههاير  تقرر
 م ( .1974الجبهة السورية في ) مايو  وعلىم( 1974

 انتصار اإلنجليز على األلمان . ألمانيا +     إنجلترا 1942 العلمينمعركة 
المعاهدة البريطانية 

االعتراف بأستقالل اليمن واسهمت بالمشاركة في تاسيس جامعة  اليمنبريطانيا  +   م 1934اليمنية 
 م 1947م واالنضمام الى االمم المتحدة 1945الدول العربية 

 انتصار الجيش األحمر السوفيتي على األلمان . ألمانيا+  االتحاد السوفيتي 1942ستالينغرادمعركة 
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 الجدول التالي ؟ : اكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات التاريخية في 5س
 

 اهم اإلنجازات واالعمال الشخصية الرقم

ب عالمية حراحتالله لبولندا أدى لقيام  –م 1933على الحكم في المانيا  سيطر –أسس الحزب النازي  هتلر 1
 . مع االتحاد السوفيتي( معاهدة عدم اعتداء )مع موسوليني و (معاهدة الحلف الفوالذي)وقع  –ثانية 

احتل الحبشة عام  – 1922اصبح حاكما مطلق الصالحيات على إيطاليا عام  –أسس الحزب الفاشي  موسوليني 2
 م .1939احتل ألبانيا عام  –م  1936

 اعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى –الحرب العالمية الثانية وانتقل الى بريطانيا م فرنسا برفض استسال الجنرال ديغول 3

 م. 1955وافق على دخول العراق في ) حلف بغداد ( عام  –رأس الحكومة في العراق  نوري السعيد 4

س الوزارة في عهد رأ –انشاء حزب الوفد  –تولى قيادة الحركة الوطنية المطالبة باستقالل مصر  5
 الملك فؤاد .

جمال  6
 عبدالناصر

زود الجيش المصري بأسلحة  – 1956طرد االنجليز من قناة السويس، ثم اممها عام  –مصرجمهورية رأس 
 م.1967أغالق مضائق تيران أمام المالحة اإلسرائيلية عام  –الشروع في بناء سد أسوان العالي  –سوفيتية 

تالل اإليطالي حتى ر بطولة اسطورية في مقاومة االحو أظه –م 1922تسلم راية المقاومة الليبية  عمر المختار 7
 م .1932أسر و أعدم في عام 

محمد عبدالكريم  8
 قاد أخطر ثورة مغربية ضد االحتالل االسباني لمنطقة الريف المغربي . الخطابي

 تزعم كتلة العمل الوطني التي نجحت في إفشال مخطط الفرنسيين الرامي إلى إلحاق المغرب بفرنسا. عالّل الفاسي 9

 عبدالعزيز آل 10
 سعود

وقع معاهدة الطائف مع اليمن  –سيطر على األحساء والحجاز وعسير  –رشيد من الرياض  طرد آل
 أسس المملكة العربية السعودية. –

 م.1955ضم عمان إلى مسقط فأصبحت كلتاهما دولة واحدة عام  سعيد بن تيمور 11

 وثق عالقة عمان مع العرب . –م 1971حقق استقالل عمان عام  –م 1970تولى حكم عمان عام  قابوس بن سعيد 12

م تنص على 1868 وقع معاهدة مع بريطانيا –حافظ على والئه آلل خليفة  –أصبح حاكماً للدوحة  محمد بن ثاني 13
 االعتراف بإمارته.

 م.1926اعطى امتياز التنقيب على النفط لبريطانيا عام  –م 1916عقد معاهدة مع بريطانيا عام  عبدهللا بن قاسم 14

خليفة بن احمد  15
 في الحكم واتبع سياسة االنفتاح نحو العالم . ارسى قواعد جديدة –م 1995تولى حكم قطر عام  آل ثاني

احمد الجابر  16
 الصباح

ازدهار  –منح التنقيب عن النفط لشركات بريطانية وأمريكية  –م 1921تولى حكم الكويت عام 
 تأسيس مدينة األحمدي . –واجتماعيا وعلميا في عهده  الكويت اقتصاديا

عبدهللا السالم  17
 الصباح

الغى  –م 1961طالب بريطانيا باالستقالل وفعالً استقلت عام  –م 1950تولى حكم الكويت عام 
انضمام الكويت لجامعة  –تابع سياسة االعمار  –أصدر عملة وطنية  –ت المحاكم األجنبية في الكوي

 الدول العربية و هيئة األمم المتحدة .

انتخب  –م 1968عام اتحاد بين االمارات السبع  واقامدعا  –أقام اتحاد فدرالي بين ابوظبي ودبي  زايد آل نهيان 18
 لجامعة الدول العربية و األمم المتحدة .مام نضاال –م 1971رئيساً لدولة االمارات العربية 

الشيخ خليفة بن  19
 محمد

 ،عهده الزبارة بازدهرت 
 . عليه في معركة الزبارة نتصرأوالبحرين و شهر بوانصر بن مذكور حاكم  تصدى لحملة

الشيخ احمد بن  20
 كان يقضي الصيف في البحرين والشتاء بالزبارة –م فلقب بالفاتح 1783بسط سيطرته على البحرين  محمد

الشيخ سلمان بن  21
 م1810استعاد حكمه في البحرين عام  –م 1797  نقل مركز الحكم نهائياً من الزبارة الى البحرين احمد

الشيخ عيسى بن  22
 علي

 توسع في عهده النفوذ البريطاني -(1919نشأة التعليم النظامي )  – (1932-1869) حكم البحرين
 . م1892عام  عقد مع بريطانيا معاهدة – بالخليج
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  :السؤال الخامس 
أمامك خريطة صّماء للوطن العربي، اكتب ما تمثله األرقام التي عليها بالجدول الذي يليها حسب البيانات الواردة فيه: -1س  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سنة 

 االستقالل
 الدولة األوروبية 

 الرقم الدولة العربية االستعمارية
 بالخريطة

 سنة  

 االستقالل
 الدولة األوروبية 

 االستعمارية
الدولة 
 العربية

 الرقم
 بالخريطة

ابريطاني 1967 ابريطاني 1922  9 اليمن الجنوبية   1 مصر 

ابريطاني 1971 ابريطاني 1932  10 البحرين   2 العراق 

ابريطاني 1971  3 سوريا فرنسا 1943  11 عمان 

ابريطاني 1971  4 لبنان فرنسا 1943  12 االمارات 

ابريطاني 1971  5 ليبيا ايطاليا 1951  13 قطر 

 6 تونس فرنسا 1956  14 السعودية لم تستعمر لم تستعمر

تستعمرلم  لم تستعمر  7 المغرب فرنسا 1956  15 اليمن الشمالية 

ابريطاني 1961  16 فلسطين اسرائيل لم تستقل  8 الكويت 
 

  في ضوء دراستك لموضوع الصراع العربي اإلسرائيلي - 2س
 اكمل الخريطة الصماء التي امامك ؟

 (4-3-2-1-أ( أسماء الدول العربية المجاورة لفلسطين على الخريطة )رقم 
 ( 7-6-5-م   )رقم 1948أسماء األجزاء على خريطة فلسطين لعام ب( 

 ( 8 –ج( اسم البحر الذي  يمثله ) الرقم 
 

 أسماء الدول المجاورة لفلسطين الرقم بالخريطة
 مصر 1
 االردن 2
 سوريا 3
 لبنان 4

 

 أسماء األجزاء على الخريطة الرقم بالخريطة
 الدولة العربية في فلسطين 5
 اسرائيل 6
 القدس منطقة اشراف دولي 7
 البحر المتوسط 8
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 من خالل دراستك وقراءة الخريطة التي امامك اجب عن األسئلة التالية : - 3س
 

 من اين انطلق العتوب والى اين وصلوا في  -أ  
 المرحلة األولى ؟ 

 ] ارالهد  اىل من نجد                 [

 في هجرتهم الثانية ؟  إلى اين وصل العتوب -ب 
 ]  ىل قطرامن الهدار                 [

 ة ؟ اين وصل العتوب في هجرتهم الثالث إلى -جـ 
 ] اىل الكويتقطر من                 [

 ة ؟ اين وصل العتوب في هجرتهم الرابع إلى -د 
 ] الكويت اىل االحساء ثم الزبارةمن       [

 في هجرتهم الخامسة ؟  إلى اين وصل العتوب -ـ ه
 ]  من الزبارة اىل البحرين             [

 
 
 
 

 حّدد من الخريطة التي أمامك -4س
 خط سير هجرة آل ثاني إلى قطر ؟ 
 

 ( في نجد الوشمهاجرت أسرة آل ثاني من إقليم ) 
 (  سلوى( ثم  )  جبرينمروا على منطقة )  

 (. الدوحة( واستقروا أخيراً في )  الرويسثم ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رتّب تاريخياً على الخريطة التي أمامك مراحل  -5س

 تكوين المملكة العربية السعودية بترقيم المناطق التي
 ( 10( إلى )  1سيطر عليها عبدالعزيز آل سعود من ) 

 
 الرياض -1
 جنوب الرياض -2
 سدير والوشم -3
 القصيم -4
 االحساء -5
 حائل -6
 عسير -7
 الحجاز -8
 جيزان -9

 نجران -10
 


