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 أوال : المواد االجتماعية ) التاريخ ( 
 

 أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها : -السؤال األول:
  [عيسى بن سلمان آل خليفة] هد الشيخفي ع  [1970] في عاماستقلت البحرين وانضمت إلى جامعة الدول العربية واألمم المتحدة -1

 [. كما بنى قلعة مريرورعه ورجاحة عقله وتكريمه للعلماء والفقهاء وبنائه للمدارس والمساجد ] بسببول الشيخ محمد بن خليفة التف سكان الزبارة ح-2

 .[خليفة بن محمد  الشيخ]  بارة في عهدفي معركة الزالفارسي  [بوشهر نصر بن مذكورحاكم ]فة على انتصر آل خلي-3

 [. بريطانيا ] م هي19الدولة التي سيطرت على البحرين في القرن -4

 نصف قرن في الحكم. ذي قضى أكثر منال[ الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ] في عهد[ بريطانيا ] م مع1892عقدت البحرين معاهدة حماية -5
      .   [محمد بن خليفة]  شيخبرئاسة ال الزبارةستقر آل خليفة في ا-6

   .[خليفة  آلعيسى بن سلمان ] الشيخ أخيهنيابة عن  []خليفة م هو الشيخ1971أعلن البيان الرسمي الستقالل البحرين عام  الذي-7
 [نجد] في[ األفالج] منطقةفي  قرية الهدارمن م 17وقد هاجرو ا في القرن   [نزةقبيلة ع]من  [العتوب]آل خليفة إلى ينتمي -8

 م في منطقة الخليج ا5016نهائيا عام [ البرتغالي ] انتهى الوجود-9

 . نبالقيام بحملة لتحرير الخليج من البرتغاليي  سليمان باشا[] أمر والي مصر[ سليمان القانوني] عثمانيالسلطان ال-10
 [. البرتغالية] يطرة( تحت السم1602-1520)الميالدي في الفترة ما بين حرين في مطلع القرن السادس عشر وقعت الب-11
   .    اإلماراتيباالتحاد   ةرأس الخيم إمارةالتحقت م 1972 في فبراير-21

                    .[الصلح رياض ] هو م1943عام  رئيس حكومة لبنانية  أول-31
 [ كاترو] م إلغاء االنتداب على سوريا ولبنان واستقاللهما هو 1941جنرال فرنسي في القاهرة أعلن عام-41
 [.  القوتلي شكري] هوأول رئيس لسوريا ، [ الخوري بشارة] هو1943عامرئيس منتخب للجمهورية اللبنانية بعد االستقالل  أول-51
 [ الكيالني عالي رشيد] وقطع العالقات مع بريطانيا بقيادة بالنظام الملكيأطاح م 1941 عام انقالب بالعراق وقع-61
 [.                برصباح بن جا] ول حاكم للكويت هو الشيخأ-71
 . [األول ؤادف] الملك م وكلف سعد زغلول برئاسة الوزارة هو1917عام  مصرحكم -18
        [.   آلل خليفة]، واحتفظ بوالئه م1851 بن ثاني حاكماً على الدوحة  أصبح الشيخ محمد-19

                                            .م1971عام   راشد بن سعيد آل مكتوم  خائباً له الشيبينما انتخب ن آل نهيانبن سلطان زايد الشيخانتخب رئيساً لدولة اإلمارات هو -02
 [.  عثمانية] نشوب الحرب العالمية األولى والية  ظلت مصر أسمياً حتى-12

 [.  دالهن] عقدت بريطانيا معاهدات تحالف مع مشايخ الخليج بهدف تأمين طريق-22
 [.              فيصل بن الحسين] هو م 1920العراق عام على   األمير الذي نُصب ملكاً -32
           [.فرنسيالو  اإلسباني] االستعمارين  المغربيواجه الشعب -42
 [. إلغاء الملكية وإعالن الجمهورية ] م، وأدت هذه الثورة إلى1952ثورة الضباط األحرار بمصر ضد الملك فاروق عام [ رعبد الناصجمال ] قاد-52

 . [والبرتغال وهولندا وبريطانيا] االستعماري على الخليج كان بشكل خاص بين راعالص-26
     .      [الوشم في نجد] نازحين من إقليمم 18في القرن وصل آل ثاني إلى قطر -27
 . [قابوس بن سعيد] [، استقلت عمان في عهد السلطانعبد هللاأحمد بن علي بن ] م في عهد الشيخ1971استقلت قطر-28

 . [م1958يوليو  14رة  ثو] ثورة عراقية قضت على النظام الملكي وأعلنت الجمهورية تسمى-29

 . [ادريس السنوسي محمد] م يسمى1951الليبيون بعد استقاللهم ملكاً عليهم سنة  اختار-03

 [. الجديد يالدستور الحر حزب] هو [صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة] تونسي طالب باالستقالل بزعامة حزب-31
 .م18حكم البحرين في نهاية القرن   [آل خليفة] تولى-23
 [. الخامس  محمد] المغرب وأكد عروبتها هو  باستقاللن مغربي ساند حزب االستقالل الذي طالب سلطا-33
 [.                  اإليطالي] لالستعمار م1911عام   خضعت ليبيا-34
 [. والبصرةاآلستانة رفضه مشروع خط الحديد بين ] على الكويت مقابلارك الصباح م بإمارة الشيخ مب1899اعترفت بريطانيا في معاهدة -53
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 [. الوفد] م هو حزب1936حزب مصري توج نضاله بانسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة القناة عام -36
  . [آل ثاني]  بينما األسرة الحاكمة لدولة قطر [آل صباح] كمة للكويت األسرة الحا-37
 [. محمد المنصفالباي ] أييداً شعبياً خالل الحرب العالمية الثانية هو ي أحرز تتونس الذحاكم -38
 [.الكويت] م هي1961الدولة الخليجية التي حصلت على استقاللها عام -39
 [. عقد معاهدات التحالف مع مشايخ المنطقة] م عن طريق18فرضت بريطانيا سيطرتها على الخليج في القرن  -40
 . [الخيمة ورأسالشارقة ] إمارتيوهي تتبع [  موسى وأبوطنب الكبرى وطنب الصغرى ] جزر إيراناحتلت -41
 .[صباح األحمد الصباحالشيخ ] تولى الحكم في دولة الكويت 2006في عام -42
 . [اليابان] العالمية الثانية إلى استسالم الحربأدى إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونجازاكي في -43

               . الشرعية في اليمن م للدفاع عن  2015عام [ زم وإعادة األملالحعاصفة ] دفاع البحرين في عمليتي وةق شاركت-44

         .م1942عاام [معركة ستالينغراد] في السوفيتي األلمان  األحمرسحق الجيش -45
 [.بولندا] قامت الحرب العالمية الثانية بعد اجتياح الجيوش األلمانية أراضي-46
 . مقرا له  [مملكة البحرينمن ]م  2013 البحري عام األمناتخذ مركز تنسيق -47
 .[قطرالحكم في دولة ] دمقالي [ثاني آلبن حمد  الشيخ تميم ] تولىم  2013في عام -48
 . واتبع سياسة االنفتاح نحو العالمحكم قطر  1995عام بن خليفة ال ثاني[  حمد] تولى الشيخ-49
 .[]البرتغال في مواصالتها الشرقية هي التي عانت ثغرة  الدولة األوروبية-50
 . [بلغريف]للمستشار البريطاني شعبية للحد من تدخل   أكثر أضحتتميزت فترة الخمسينات في البحرين -15
 م2006سبتمبر  61العامة لألمم المتحدة في دورتها  الجمعية[ هيا بنت راشد آل خليفة] ترأست الشيخة-52
 [درع الجزيرة] م اشتركت مملكة البحرين في انشاء1982الخليجي بالمنامة جلس التعاون في قمة دول م-53

 .م1990من االجتياح العراقي  [تحرير الكويت] وشاركت تبعاً لذلك في حرب[ دفاع جماعي] وهي منظومة
 [.اللؤلؤ ]صيد دولة قطر وكانت تشتهر بـ غربشمال  الزبارة[] تقع مدينة-54
 .إمارات[ سبع] ليكتمل عددها إلى 1972عام  [رأس الخيمة] يم لإلمارات هخر إمارة تنضآ-55
  .اإلفريقيةعلى الجبهة  [معركة العلمين] في األلمانانتصر االنجليز على -56
  .األلماند من ي [لتحرير فرنسا] نزلت جيوش الحلفاء في النورماندي-57

 
   ل التالي:لتاريخية في المكان المحدد في الجدواكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات ا -السؤال الثاني:

 أهم اإلنجازات واألعمال الشخصيات الرقم 

بوهيميا   هتلر 1 التشيكوسلوفاكية    –احتل  الثانية    –  -مورافيا  العالمية  الحرب  لقيام  أدى  لبولندا    -احتالله 
 ي. عدم اعتداء مع االتحاد السوفييتوالحلف الفوالذي مع موسوليني  تيوقع معاهد

 . ألمانياأقام الحلف الفوالذي مع  – م1939احتل ألبانيا عام  موسوليني 2

بريطانيا   الجنرال ديغول 3 إلى  وانتقل  الثانية  العالمية  الحرب  في  فرنسا  استسالم  فرنسا   –رفض  حكومة  قيام  أعلن 
 الحرة في المنفى. 

 م.1955بغداد حلف بغداد عام وافق على دخول العراق في  -راس الحكومة في العراق نوري السعيد  4
 س الوزارة في عهد الملك فؤاد. أر –أنشأ حزب الوفد  –الحركة الوطنية المطالبة باستقالل مصر  قاد زغلول سعد  5

 جمال عبدالناصر  6
زود الجيش    –م  1956طرد اإلنجليز من قناة السويس، ثم أممها عام    –س الجمهورية المصرية  أر

العالي    –سوفييتية    بأسلحةالمصري   أسوان  سد  بناء  في  أمام  أ  –الشروع  تيران  مضائق  غالق 
 م1967المالحة اإلسرائيلية عام 

في مقاومة االحتالل اإليطالي حتى أسر   أسطوريةم، وأظهر بطولة  1922تّسلم راية المقاومة الليبية   عمر المختار  7
 م. 1932وأعدم 

  إلى ] مصر [ونفته فرنسا  [مغربيقة الريف الاالحتالل األسباني لمنط قاد أخطر ثورة مغربية ضد محمد عبدالكريم الخطابي 8
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 مخطط الفرنسيين الرامي إلى إلحاق المغرب بفرنسا.وأفشل تزعم كتلة العمل الوطني  عالّل الفاسي 9
 م. 1955ضم عمان إلى مسقط فأصبحت كلتاهما دولة واحدة عام  سعيد بن تيمور 10
 وثق عالقة عمان مع العرب.  –م 1971حقق استقالل عمان عام  –م 1970م عمام عا  تولى حكم قابوس بن سعيد 11

للدوحة   محمد بن ثاني  12 م تنص على 1868بريطانيا  وقّع معاهدة مع    –حافظ على والئه آلل خليفة    –أصبح حاكماً 
 االعتراف بإمارته.

  -م 1926التنقيب على النفط لبريطانيا عام ياز امت  أعطى –م 1916عقد معاهدة مع بريطانيا عام  عبدهللا بن قاسم  13
 .م1972تسلم الحكم في قطر عام  خليفة بن حمد آل ثاني  14

ازدهار  –ح امتياز التنقيب عن النفط لشركات بريطانية وأمريكية من –م 1921تولى حكم الكويت عام  أحمد الجابر الصباح  15
 تأسيس مدينة األحمدي. –الكويت اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً في عهده 

 أصدر    -ألغى المحاكم األجنبية في الكويت    -بريطانيا باالستقالل    طالب  -م  1955عام    الكويتحكم   عبدهللا السالم الصباح 16
 انضمام الكويت للجامعة العربية وهيئة األمم - تابع سياسة اإلعمار   -  عملة وطنية

اتحاد   زايد بن سلطان آل نهيان 17 بين  أقام  ودبي  فدرالي  عام    ا اتحاد  ثم  –أبوظبي  السبع  اإلمارات  رئيساً   -م1968بين  انتخب 
 . االنضمام للجامعة العربية واألمم المتحدة –م 1971لدولة اإلمارات العربية عام 

الزبارة   الشيخ خليفة بن محمد  18 عهده  في  بوشهر  –ازدهرت  حاكم  ألطماع  الفارسية    تصدى  الحملة  على  انتصر  في حيث 
 معركة الزبارة. 

عام   الشيخ أحمد بن محمد 19 البحرين  على  سيطرته  الفاتح  1783بسط  بالشيخ  فلقب  البحرين   –م  في  الصيف  يقضي  كان 
 والشتاء في الزبارة. 

  م 1810استعاد حكمه في البحرين عام  –م 1797نقل مركز الحكم نهائياً من الزبارة إلى البحرين عام  لمان بن أحمد الشيخ س 20
 بعد عدة معارك. 

البحرين   الشيخ عيسى بن علي  21 حكم  في  قرن  نصف  من  أكثر  الخليج    –قضى  في  البريطاني  النفوذ  عهده  في          –توسع 
 م 1892سنة ة حماية عقد مع بريطانيا معاهد

  .طانيللحد من النفوذ البري تأسيسيمجلس   بإنشاء مناضل بحريني اقنع حاكم البحرين  عبد الوهاب الزياني   22
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث: علل لما يأتي: 
 . م 1941عام  يل الحرب العالمية الثانية تدو-1
 .          بينهمابسبب اعتداء ألمانيا على األراضي السوفيتية رغم معاهدة عدم االعتداء   السوفيتيةدخلت الجيوش حيث ( أ

 هاواي.ر ي بتدمير األسطول األمريكي في جزبسبب قيام سالح الطيران اليابان األمريكية كما دخلت الجيوش  (ب
 

 

 . فاء خالل الحرب العالمية الثانية قتال الليبيين إلى جانب الحل-2
 ب( الحصول على االستقالل.      أ( التخلص من االستعمار اإليطالي.

 . ي النصف الثاني من القرن العشرينستقالل دول الخليج العربية ف ا-3
 عزم بريطانيا على االنسحاب من دول الخليج.ب(       ا من أجل االستقالل.أ( نضال دول الخليج ومقاومته

 . هدات حماية مع دول الخليج العربيعقد بريطانيا معا-4
 بية منافسة لها من التدخل في شؤون الخليج.ب( لمنع دول أورو      أ( للسيطرة على الخليج العربي.

 

 عينات. في البحرين خالل فترة الثالثينات واألرب الحركة الوطنية ضد االستعمار البريطاني  نشاط -5
         أ( ظهور فئات جديدة مثل عّمال النفط والطالب.        

 .وشعورهم بالحاجة إلصالح اإلدارة ب( ازدياد استياء البحرينيين
 الرحمن الباكر دور مشهود في نشاطها. ، وكان لعبدمجلة صوت البحرين في األربعينات رج( صدو

 

 معاناة البرتغال من ثغرة في مواصالتها الشرقية( ) م. 16ملة على الخليج خالل القرن بسط سيطرتها الكا عنرتغال لبا عجز-6
 مقاومة أهل البحرين لها.       ب(         أ( بقاء عدن خارج سيادتها مما أثّر سلباً على مواصالتها 

 

 . مشايخ المنطقةتحالف مع عاهدات العلى الخليج العربي وعقدها م البريطانية السيطرة-7



 
 

(4 ) 

 .20اكتشاف النفط في القرن -ج           تأمين طريق الهند.-ب                       .العربي التجارية للخليجاألهمية -أ   
 د
 
 

 ة التالية: السؤال الرابع: أجب عن األسئل
 .الملك حمد( وعهدعيسى بن سلمان ( )عهد الشيخ 20سبعينات القرن الماضي)لبحرين منذ نهضة في اأبرز مظاهر ال ما-1

   .وزايد(مثل مدينة عيسى وحمد  نشأت مدن جديدة - جسر الملك فهد –افتتاح مطار البحرين ) في مجال البنية األساسية( أ
    .(ازدهار التجارة- اتساع النشاط البنكي- األلمونيومصناعة  – النفط وتكريره استخراج) في المجال االقتصادي( ب
    .(انتشار الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية- خدمات الكهرباء والماء  –تعدد الجامعات ) تماعيال االجفي المج( ب
 
 يسى آل خليفة. حمد بن عالمفدى ك الملجاللة  في عهد  منذ األلفية الجديدة نهضةال ما أبرز مظاهر-2
 -ومنها: ج( إصالحات سياسية     توسع الخدمات االجتماعية ( ب      توسع نطاق الحرية االقتصادية( أ

              2002.( إصدار دستور البحرين3    .( إعالن البحرين مملكة دستورية2  منح الجنسية البحرينية لمستحقيها.( 1
 . نساناإل( االهتمام بحقوق 7 .( تمكين المرأة6 .تعدد الجمعيات السياسية والمدنية( 5  .  ةلنيابيواالبلدية   إجراء االنتخابات( 4 
 ( منح اإلعانات للمحتاجين من األرامل واأليتام.10( االستفتاء على ميثاق العمل الوطني.   9( حل الخالف الحدودي مع قطر   8

 

 .السعودية والنهوض بها حدود ن خطوات عبد العزيز آل سعود وأوالده لتأمي اذكر-3
 ( تأسيس جامعة الدول العربيةب  دية.      معاهدة الطائف التي اعترفت فيها اليمن بحدود السعو توقيع( أ

 .تطور الحضارة البشرية  مواكبة( هـ            ( تأسيس مجلس التعاون الخليجيد .كفلسطينالقضايا العربية   دعم( ج
 

 ط سيطرتها المباشرة على البحرين.لبسم 20 بها بريطانيا في القرن ما التدابير التي قامت-4
 ب( تعيين ممثالً لها في البحرين.                                              ا.أ( عقد معاهدات حماية معه

 .)دور البحرين الدولي( يا والمشكالت المعاصرة في العالمالبحرين في حّل القضامملكة دور  وّضح-5
     المؤتمر اإلسالمي.     ماعات اجتب ( شاركت ج دم االنحياز.    ع  كتلة( دخلت في ب    األمم المتحدة.    جتماعاتبا( شاركت أ
         األوسط.على إجراء تسوية عادلة ألزمة الشرق  ( أكدتهـ  .السلمي التعايشمبدأ حقوق اإلنسان و ( دعمتد
 .ريقياوأف المشاكل في قبرص ( أسهمت في معالجةح          كالتمييز العنصري. كبرى( اهتمت بمشاكل إنسانية و 

 ية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي م للبحث عن حلول لتسو2003األمريكية بشرم الشيخ عام  –ربية ـ( شاركت في القمة العط
 (. )الدور السياسي البحرين الفاعل في الوطن العربي مملكة دوروّضح -6
 الدول العربية.       ( توثيق العالقات مع ب         العربية وخاصة فلسطين.   القضايا( التفاعل مع أ

   . وجامعة الخليج العربي ووكالة أنباء الخليج في البحرينتأسيس الحوض الجاف مثل  في كل المجاالت الخليجيق مع دول ( التنسج
 العربية. الجامعة ( االلتزام بميثاق د

 

 عوامل المساعدة على اتجاه البحرين نحو بناء دولة حديثه.ال  وّضح  -7
  جتماعيعلى الصعيد اال (أ

 ف النفط وأتسيس مدارس وأندية رايضية وظهور فئة العمال والطالب* يف الثالثينات اكتشا
 على الصعيد السياسي                              ب( 
 *استضافت  على أرضها مؤمترات عربية ودوليه    بية         الستينات  شاركت البحرين  يف بعض جلان اجلامعة العر * يف
 .ألمم املتحدة بعثة تقصي احلقائق وقد جاء يف تقريرها إن اجلميع يتطلع لقيام دولة مستقلة أرسل األمني العام ل 1970مارس  * يف
 صادق جملس األمن على تقرير البعثة الدولية مما وضع حدا للمطالبة اإليرانية. 1970مايو 11* يف 

 م. 1971أغسطس  14بيان  ما النتائج التي ترتبت على-8
         .البحرين أمير لقبليفة خ آلالشيخ عيسى بن سلمان  أتخذ (أ

 .م1971سبتمبر   21المتحدة في األمم  إلىانضمام البحرين ( هـ .   م1971سبتمبر  11في الجامعة العربية  إلى( انضمام البحرين ب
 

 . م1943ما النتائج التي ترتبت على اعتقال فرنسا الزعماء الوطنيين في لبنان عام -9
 أجبرت فرنسا على االعتراف باستقالل لبنان.( ب                     عمت المظاهرات لبنان.( أ
 

 م. 1955ما النتائج التي ترتبت على موافقة حكومة نوري السعيد على دخول العراق في حلف بغداد عام -10
الهيمنة  (  أ          البريطانية. تكرس  التي  السياسة  هذه  العراقيون  عارض 



 
 

(5 ) 

 لكية وأعلنت الجمهورية.م التي قضت على الم1958يام ثورة ق( ب
 

 

 ما النتائج التي ترتبت على استغالل البرتغاليين الصراع العثماني الصفوي في منطقة الخليج العربي. -11
     بسط البرتغاليين نفوذهم على البحرين.    ( ب                  سيطرة البرتغاليين على قواعد بحرية بالخليج.( أ
 

 

 م؟1958نظام الحكم في العراق أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها حتى ما المراحل التي شهدها -12
 م وقيام الجمهورية.1958عودة النظام الملكي.                 ج( ثورة (  ب                   م.1941انقالب رشيد عالي الكيالني عام( أ

 
 

 المستوى الدولي؟  مملكة البحرين علىتي اهتمت بها ال هي القضايا االنسانيةما -13
 د( مشكلة قبرص.      ج( مكافحة اإلرهاب.       نزع السالح.      ( ب  التمييز العنصري.      ( أ

 هـ( مشكلة الشرق األوسط كالقضية الفلسطينية.                   و( المشاكل السياسية واالجتماعية في أفريقيا.
 

 م؟1971اغسطس  14ء يف بيان ما جا  اذكر -14
                  .بريطانيا معاملعاهدات مجيع  هناء( إأ

 سيادة حكومة البحرين على كامل جماهلا( ب
                        .والدولية املنظمات اإلقليمية  إىلانضمام البحرين حق ( ج

 
 ؟( م1945 – 1939عدد نتائج احلرب العاملية الثانية ) - 15

 
 
 
 

 

 
وقف كل من} العراق+تونس+ليبيا { من الحلفاء بالحرب العالمية الثانية وأسباب اتخاذ قارن بين م -السؤال الخامس:

 ذلك الموقف ونتائجه. 
 نتائج اتخاذها هذا الموقف أسباب اتخاذها هذا الموقف  موقفها من الحلفاء بالحرب العالمية الثانية الدولة

 العراق 

 
 الف مع األلمانعداء للحلفاء والتح

 

الحما من  ية للتخلص 
 البريطانية 

ولكن  الكيالني  عالي  انقالب رشيد  وقع 
عليه   القضاء  من  تمكنت  بريطانيا 
موالية  حكومة  وأقامت  بغداد  واحتلت 

 لها 

 ليبيا 
في   الحلفاء  جانب  إلى  الليبيون  قاتل 

 الحرب 

ــن  ــتخلص مــــــ للــــــ
 االستعمار اإليطالي

مع  اسمت  لم تفي بريطانيا بوعودها وتق
 . فرنسا السيطرة على ليبيا

 نس تو

موقف   وأيدوا  الباي  حول  الشعب  التف 
واستقالل   الحلفاء،  لمساندة  بورقيبة 

 تونس بعد الحرب

الحصول  في  لرغبتهم 
 على االستقالل 

الحزب   فرنسا زعماء  الجديد اضطهدت 
 . ولجأ بورقيبة إلى القاهرة

 تراجعت سيطرة أورواب على العامل ، -1
 السالم العاملي.                          قيام هيئة األمم املتحدة لتأمني  -3

                                                                                            لتفت دول العامل حول العمالقني اجلديدين ومها الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت ونشبت بينهما حرابً ابردة.ا -2



 
 

(6 ) 

 
 

   -: السادسالسؤال  
 اآلتية : ية  أكمل الجدول الذي أمامك بحسب البيانات المطلوبة ألحداث التاريخ 

 النتائج األطراف المشتركة الحدث التاريخي 

 الفرسآل خليفة +  م 1782معركة الزبارة 
 انتصار آل خليفة.   -1
 خليفة على فتح البحرين  شجعت آل-2 
 القضاء على الحامية الفارسية في البحرين. -3 

المصرية  المعاهدة البريطانية 
ي إلى منطقة القناة، بشرط أن  طانانسحاب الجيش البري بريطانيا + مصر م 1936

 انب في مصر على الحكومة المصرية يكون أمر حماية األج
 

  -: السابعالسؤال 
 :  اكتب أسباب ونتائج األحداث التاريخية التالية

 النتائج  األسباب  الحدث التاريخي 

 الحرب العالمية الثانية 
 م(1939-1945)

  هتلر(احتالل ألمانيا )السبب المباشر: 
 لندا.لبو

 األسباب غير المباشرة: 
معاهدات الصلح المذلة للدول المهزومة  -1
        حرب األولى.بال
                          قيام أنظمة ديكتاتورية.-2 
 م.1929 األزمة االقتصادية العالمية-3 

                       .تراجع سيطرة أوروبا-1
  يكاأمرالتفاف دول العالم حول عمالقين هما -2

 . واالتحاد السوفييتي
                   االتحاد السوفييتي. أمريكانشوب حرب باردة بين -3
 تأسيس هيئة األمم المتحدة -4

الثورة المغربية 
 م 1953الشاملة 

 عزل ونفي السلطان محمد الخامس
 إلى المغرب إعادة السلطان محمد الخامس -1
 م 1956إعالن استقالل المغرب عام -2

رشيد عالي   انقالب
 م1941الكيالني 

 رفض الحماية البريطانية
 اإلطاحة بالنظام الملكي -1
 .قطع العالقات مع بريطانيا-2

 

 
 ؟ م1968حاد اإلمارات العربية عام ات تأسس كيف  -:الثامنالسؤال  

 .           الساحل إمارات أكبرابوظبي وهي  إمارةت زبرأ( 
 م مما أدى للتقارب بين حّكام اإلمارات      1971ب من الخليج في موعد أقصاه م االنسحا1968ب( أعلنت بريطانيا عام 

 ظبي مع شيخ دبي على إقامة اتحاد فدرالي بين إمارتيهما ثم دعا الشيخان باقي حكام اإلمارات لالنضمام في االتحاد.   فق شيخ أبو ج( ات
ظبي رئيساً لها،    م، وانتخب حاكم أبو 1971ت لألمم المتحدة والجامعة العربية  التي استقلت وانضم الستة  بين اإلمارات    د( وفعالً أقيم االتحاد 

 . م1972السابعة رأس الخيمة عام ثم انضمت اإلمارة  دبي نائباً للرئيس وحاكم
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 والنضال من أجل الوحدة واالستقالل .   مانيةالع  التحرر   ما هي مراحل حركة -:التاسعالسؤال  
 ليين من الساحل العماني.           أ( طرد العمانيون البرتغا

 .  سعيد   البو( حكم البالد أسرة ب
 .العمانيون على الحماية البريطانية انتفضج( 

  حكومتين هما: إلىد( انقسمت عمان 
 "مسقط". سعيد في الساحل  حكومة البو-2في المنطقة الداخلية.               حكومة سالم بن راشد-1

 "سلطنة عمان"       مكونا  1955م عمان الى مسقط عام ض هـ( نجح سعيد بن تيمور في
 . محققا االستقالل 1970الحكم عام و( تولى قابوس بن سعيد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

التاريخية "  -:العاشرالسؤال   أ  اكتب األحداث والوقائع  الثانية" في  العالمية  الحرب  ماكنها الصحيحة على  لمراحل 
فرنسا من االحتالل    تحرير-بداية الحرب العالمية الثانية  -ومعركة ستالينغراد  مين  العل  معركة-)تدويل الحرب  :الخط الزمني

 (.لفرنسا( ألمانيا  احتالل-سقوط النظام الفاشي اإليطالي -ة الحرب العالمية الثانية نهاي-ي األلمان
 

                       1939         1940         1941         1942         1943           1944         1945  
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الحرب  
لعالمية  ا

 الثانية  

 
احتالل 
ألمانيا 
 لفرنسا

 
تدويل 
 الحرب 

 
معركة  
العلمين  

معركة  و
 ستالينغراد 
 
  

 

سقوط 
النظام  
الفاشي 
اإليطالي  

 

تحرير فرنسا  
من االحتالل 

 أللماني ا

 

نهاية 
الحرب  
العالمية  
الثانية  
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 استقالل دول الخليج العربي ( 2)خريطة ال

 به  البيانات الواردةيليها حسب  ها بالجدول الذي اكتب ما تمثله األرقام التي عليخريطة صّماء لدول الخليج العربي،  مامكأ-11س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرقم على اخلريطة الدولة العربية الدولة األوروبية االستعمارية  ستقالل سنة اال

 1 الكويت  بريطانيا  1961

 2 البحرين مملكة  بريطانيا  1971

 3 قطر بريطانيا  1971

 4 اإلمارات العربية المتحدة  بريطانيا  1971

 5 مانع   بريطانيا  1971

 6 السعودية المملكة العربية  لم تستعمر 

 

2 

4 
 5 

 

6 

3 

 

1 

 اخلليج
 العريب

 البحر املتوسط

 حبر العرب

 األمحر  البحر
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 ( استقالل دول المشرق العربي3)طة خريال
 

، اكتب ما تمثله األرقام التي عليها بالجدول الذي يليها حسب البيانات خريطة صّماء لدول المشرق العربي  أمامك-12س
 : الواردة فيه

 

 الرقم على اخلريطة الدولة العربية رية الدولة األوروبية االستعما سنة االستقالل 

 1 مصر  يا بريطان  م1922

 2 العراق بريطانيا  م1932

 3 لبنان  فرنسا  م1943

 4 سوريا  فرنسا  م1946

 5 األردن بريطانيا  م1946

 6 فلسطين اسرائيل  + بريطانيا لم تستقل

 
 
 

1 

 
6

5 

2 

4 3 
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 ( استقالل دول المغرب العربي4)خريطة ال

مستعمرة لبالد المغرب العربي دول المغرب العربي , اكتب عليها الدول األوروبية الأ( أمامك خريطة صّماء ل13س
 . احسب المناطق والدول العربية التي استعمرته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من   األرقام  إلى1)ب(  االستعماري3)  (  األوروبية  الدول  إلى  تشير  الخريطة  الت( على  العربي  ة  المغرب  دول  استعمرت  ي 
 :وهي

 ..................... فرنسا................  -1

 ..................... ايطاليا................  -2

 ...................... إسبانيا.  .............  -3

 

 تونس

 اجلزائر

 موريتانيا  

 املغرب

 (  ........... تعمار) اس 
 (  ...............  ) استعمار 

 (   ........ . ارــ) استعم 

 ( .فرنسي.. ارــ) استعم 

 

1 

3 
2 

 بيــالي

 البحر املتوسط 

احمليط 
 األطلسي 

 فرنسي

 فرنسي

 

 إيطالي 

 فرنسي  (  ..............) استعمار 

استعمار إسباين  
 للريف املغريب
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 أمامك خريطة صّماء لشبه الجزيرة العربية، أجب عن األسئلة التي تليها: -14س
 

 
 

 رة والبحرينالخريطة توضح خط سير هجرة آل خليفة إلى الزبا ( أ
 دول وصل إليها آل خليفة في هجرتهم إلى نجد

 قطر   -3 البحرين   -2 ت الكوي -1

 مناطق ومدن وصل إليها آل خليفة في هجرتهم إلى نجد 

 الهدار  -6 اإلحساء -5 الزبارة  -4

 

 
 ؟ آل الصباح(  –آل سعود  –عربية التي ينتسب إليها العتوب )آل خليفة ( ما اسم القبيلة الب

 العربية الشهيرة في نجد عنزةقبيلة تسبون إلى ين 
 

 
 
 

    

 
 

 ذكرة )متنياتنا لكم ابلنجاح والتوفيق( انتهت امل


