
 

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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 م  و تبنته األمم المتحدة7491جـ : اقترحت برٌطانٌا مشروع تقسٌم فلسطٌن سنة 
 

 ألنه مؤامرة دولٌة إلقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن -
 

 
 و قد خاضو أربعة حروب حتى اآلن. م(7491جـ : بدأت منذ اعالن بن غورٌون قٌام دولة اسرائٌل )ماٌو 

 

 الحرب األولى
 م1948
 

)تم تنفٌذ المؤامرة 
الدولٌة على فلسطٌن 
فانسحبت برٌطانٌا 

 ماٌو( 79منها فً 

و اعتراف  الن بن غورٌون قٌام دولة إسرائٌلإع -1
الدول الكبرى بها )الوالٌات المتحدة و اإلتحاد 

 السوفٌتً(
 
 -لبنان -سورٌا -هجوم جٌوش كل من )مصر -2

فً  الٌمن( الدولة المتحدثة -السعودٌة -العراق -األردن
 األراضً الفلسطٌنٌة )إسرائٌل( من عدة محاور.

 

 -:( و خالل الهدنةماٌو 22أصدر مجلس األمن قراراً بوقف القتال ) -1
 تزودت إسرائٌل باألسلحة الحدٌثة 

 اغتالت الوسٌط الدولً الكونت برنادوت 

الذٌن كانو ٌعتمدون فً تسلٌحهم  ولم ٌستطع العرباستأنفت الحرب  -2
 .أن ٌحسموا األمر لمصلحتهم على برٌطانٌا

عقد اتفاقٌات هدنة بٌن الدول العربٌة التً دخلت الحرب و إسرائٌل  -3
 م.7494فً جزٌرة رودس سنة 

 الحرب الثانية
 

 م1956
 

 )العدوان الثالثي(

قٌام جمال عبد الناصر بسلسلة من التدابٌر التً   -1
 -.منها:فرنسا و برٌطانٌاأرعبت إسرائٌل و أثارت 

  تزوٌد الجٌش المصري بأسلحة سوفٌتٌة حدٌثة 
  ًم7492ٌونٌو  22أمم قناة السوٌس  ف 
 لن الشروع فً بناء سد أسوان العالًعأ 
 

 هجوم الجٌش اإلسرائٌلً صحراء سٌناء فً أواخر أكتوبر -1
قٌام اإلنجلٌز والفرنسٌون بقصف المطارات المصرٌة و إنزال قواتهم  -2

 .فً بور سعٌد
 تصدي المصرٌون لهم ببطولة نادرة. -3
فً اوائل نوفمبر أنذرت الوالٌات المتحدة و اإلتحاد السوفٌتً  -4

سرائٌل بوجوب وقف العملٌات العسكرٌة و اإلنسحاب برٌطانٌا وفرنسا وإ
 م7492دٌسمبر  22من مصر فتم ذلك فً 

 الحرب الثالثة
 

 م1967
 

)النكسة الكبرى( 

بدأ إسرائٌل التهٌئ للعدوان على سةرٌا التً نسقت   -1
 جهودها مع مصر و األردن بهدف التصدي للعدوان

 -أعلن جمال عبد الناصر: -2
 ٌران فً وجه السفن اإلسرائٌلٌةق مضائق تإغال 
 طلب من القوات المتمركزة فً قطاع )غزة- 

شرم الشٌخ( منذ العدوان الثالثً  -سٌناء
 ان تنسحب من مواقعها.7492

هاجم الطٌران اإلسرائٌلً  المطارات المصرٌة و دمر الطائرات  -1
 م7421ٌونٌو  9الحربٌة فٌها فً 

قٌام الوحدات البرٌة اإلسرائٌلٌة بمهاجمة قطاع غزة و صحراء سٌناء  -2
 و الجوالن والضفة الغربٌة لنهر األردن, و احتاللها.

القاضً بانسحاب اسرائٌل من  292أصدر مجلس األمن قرار رقم  -3
هذه األراضً العربٌة المحتلة لكت تواطؤ الدول الكبرى مع إسرائٌل 

 حال دون تنفٌذه.

 حرب الرابعةال
 

 م1973

فجرى تنسٌق  292رفضت اسرائٌل تنفٌذ القرار   -1
بٌن مصر و سورٌا لشن هجوم على جبهات القتال فً 

 وقت واحد.

رمضان( اجتاز الجٌش المصري قناة  71م )7411أكتوبر  2 -1
 السوٌس ودمر خط برلٌف على ضفتها الشرقٌة 

 تقدم الجٌش السوري فً الجوالن -2
انقذت اسرائٌل من هزٌمة حتمٌة بسبب الدعم األمرٌكً السٌاسً  -3

 والعسكري 
 111عملت الدول الكبرى على إٌقاف الحرب و فقاً للقرار  -4
عقد مؤتمر جنٌف الذي تقرر فٌه فصل القوات على الجبهة المصرٌة  -5

 م(7419م( و على الحبهة السورٌة )ماٌو 7419)ٌناٌر 

 


