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اختبار الفترة الدراسية الثانية

درجة56: درجة االختبار 

درجة17( : اجباري ) السؤال األول موضوعي 

درجة39( : اختياري ) األسئلة المقالية 

منهم3أسئلة وعلى المتعلم أن يختار 4وهي عبارة عن 

درجة لكل سؤال مقالي13
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أمامكاكتب الرقم الدال على العبارات التالية على خريطة العالم التي

(بريطانيا) م        1689دولة قامت بها الثورة المجيدة عام -1

(الواليات المتحدة) دولة دارت على أراضيها معركة ساراتوجا    -2
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(فرنسا) م      1792دولة قامت على أراضيها معركة فالمي -3

(روسيا) م               1917دولة قامت بها الثورة البلشفية -4

(ألمانيا) دولة قامت بها الحركة النازية بزعامة هتلر           -5

3
4

5
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(فرنسا) م                    1919دولة عقد بها مؤتمر فرساي -6

(ياايطال) دولة قامت بها الحركة الفاشية بزعامة موسوليني     -7

(بولندا) 1939دولة اجتاحها هتلر واجتاح ممر دانزج بها -8

7
86
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(مصر) م       1942دولة قامت على أراضيها معركة العلمين -9

(ليابانا) دولة ألقت الواليات المتحدة عليها قنبلتين ذريتين    -10

(ياروس) دولة ألحقت الهزيمة بالقوات األلمانية في ستالنجراد -11

11
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9
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جزر هاجمتها اليابان في الحرب العالمية الثانية ودمرت -12

(جزر هاواي) االسطول االمريكي في المحيط الهادي                  

12
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-:يليمماعبارةكلأمامالمناسبالمصطلحاكتب•

.م1689االنجليزيةالثورةعلىاطلقاسم(المجيدةالثورة)•

علىهللايمثلونالملوكإنتقولنظرية(اإللهيالحق)•
.األرض

.ستاتيالبروتالمذهبتعتنقانجليزيةكنيسة(االنجليكانية)•

زياالنجليالبرلمانأقرهاالئحة(االنجليزيةالحقوقالئحة)•
.م1689ودستوريةقانونيةحقوقفيها

طيةاالرستقراالطبقتيننوابيضممجلس(اللورداتمجلس)•
.االنجليزيالملكويعينهمالدينورجالاالقطاعية
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مجلس يضم نواب الطبقتين الوسطى ( مجلس العموم ) •

.الزراعية والوسطى في المدن البرجوازية وينتخبهم الشعب

فرد نظرية نادى بها جون لوك تقول أن كل( السيادة الشعبية ) •

.له حقوق طبيعية في الحياة والحرية والتملك 

ة عام أول مستعمرة انجليزية في أمريكا الشمالي( جيمس تاون ) •

.م 1607

مجلس يقوم بسن القوانين وفرض ( المجلس النيابي ) •

.الضرائب ومراقبة الموظفين 
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ميع عن جالنجلترا بها فرنسا معاهدة تنازلت ( باريس معاهدة ) •

.م 1763مستعمراتها في أمريكا الشمالية والهند سنة 

ام حرب بين انجلترا وفرنسا بدأت ع( حرب السنين السبع ) •

.م 1763م وانتهت عام 1756

زي قانون اصدره البرلمان االنجلي( قانون التجارة أو المالحة ) •

.م 1673على سكان مستعمراتها في أمريكا عام 

م من أجل فرض 1764قانون صدر سنة ( قانون السكر ) •
.ضرائب جمركية على العسل والنبيذ والحرير والبن 
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قانون فرض فيه رسوم مالية على كل ( قانون التمغة) •

.المستندات التجارية وعقود البيع والرهن 

ترا ضرائب باهظة فرضتها انجل( القوانين السيئة السمعة ) •

.ش على المستعمرات في أمريكا بحجة تغطية مصروفات الجي

جماعة أخذت على عاتقها تنظيم ( جماعة أبناء الحرية ) •

.المعارضة األمريكية ومقاومة الضرائب الجديدة 

مجموعة االجراءات التي اتخذها البرلمان( القوانين الجائرة ) •
.م 1773االنجليزي لمعاقبة ميناء بوسطن سنة 
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عمرة مواجهة قتل فيها الكثير من سكان مست( مذبحة بوسطن ) •
م 1770بوسطن من قبل القوات االنجليزية عام 

ي زي قيام عدد من األمريكيين بالتنكر ف( حفلة شاي بوسطن ) •
ولتها العمال وتسللوا إلى سفن ميناء بوسطن وقاموا بإلقاء حم

.بالبحر 

بين هي المدينة التي وقع فيها أول صدام مسلح( لكنجستون) •
.م 1775األمريكيون والقوات االنجليزية عام 

هي المعركة الفاصلة في حرب االستقالل ( ساراتوجا) •
.  م 1777األمريكية عام 
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زي المعركة التي استسلم فيها الجيش االنجلي( يورك تاون ) •

.م 1781أمام القوات األمريكية والفرنسية عام 

ل الواليات صلح اعترفت فيها بريطانيا باستقال( صلح باريس ) •

.م1783المتحدة عام 

ال طبقة تشمل الطبقة االرستقراطية ورج( الطبقة الممتازة ) •

%.1الدين وتمتعوا بجميع المزايا االجتماعية وتمثل 

اع طبقة تشمل عامة الشعب من الزراع والصن( الطبقة العامة ) •
% .99وأصحاب الحرف وصغار التجار وتمثل 

www.kwedufiles.com



يون كتاب لجان جاك روسو يعتبره الفرنس( العقد االجتماعي ) •
.انجيل الثورة الفرنسية

ت بها سياسة كانت تطبقها فرنسا تمتع( سياسة االمتيازات ) •
.الطبقة الممتازة 

مجلس دعا له نيكر للبحث حول ( مجلس طبقات األمة ) •
. الخروج من األزمة المالية الطاحنة في فرنسا 

ي نواب العامة الذين رفضوا االنصراف ف( الجمعية الوطنية ) •
مجلس طبقات األمة وأعلنوا استعدادهم للقتال حتى تنفيذ

.مطالبهم
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إلى  من الحصون االقطاعية القديمة وتحول( حصن الباستيل ) •

. رمزا للظلم واالستبداد وسجن الدولة في فرنسا 

وثيقة صدرت في عام ( اعالن حقوق االنسان المواطن ) •

.م فيها مكاسب للشعب الفرنسي 1789

اسم المكان الذي اعتقل فيه الملك لويس السادس( فاران) •

.عشر مع زوجته 

اسم المكان الذي سجن فيه الملك لويس( قصر التويلري ) •

.السادس عشر مع زوجته 
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النمسا ) اعالن دعى اليه ملوك أوروبا ( اعالن بلنتز ) •
.م1791للتدخل النقاذ الملكية الفرنسية عام ( وبروسيا 

معركة حاسمة وقعت بين الجيش الفرنسي( معركة فالمي ) •
.م 1792وجيش النمسا وبروسيا عام 

م مؤتمر جاء بعد الجمعية التشريعية عا( المؤتمر الوطني ) •
م وقرر اعالن الجمهورية الفرنسية واعدام الملك لويس1792

.السادس عشر 

هم مجموعة من المتطرفين المعروفين بعدائ( حزب اليعاقبه ) •
. الشديد للملكية 
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م قتل فيه 1794م إلى 1793عصر امتد من ( عهد االرهاب ) •
.الكثيرون دون محاكمه عادله 

فترة انتقال من عهد االضطرابات والثورات إلى( حكومة االدارة ) •
.عهد الحكم الديكتاتوري الفردي االمبراطوري 

م انتصر فيها 1797معركة حدثت في عام ( معركة ريفولي ) •
.نابليون بونابرت على الجيش النمساوي في ايطاليا 

معاهدة أعطت فرنسا مكاسب كثيرة ضد( صلح كامبو فروميو ) •
.م1797عدوهم النمسا عام 

م العطاء 1804قانون صدر في ( القانون المدني أو نابليون ) •
.فرنسا والعالم تشريعا يحافظ على القيم والتقاليد القديمة
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لة في االتصاالت بين الدول وبين المنظمات الدو( العالقات الدولية ) •

.جميع المجاالت 

ة تلتزم تشريعات يتفق عليها دوليا وهي مقنن( االتفاقات الدولية ) •

.بها الدول المشتركة بها 

ية نسق من اآلراء واألفكار السياسية والقانون( األيديولوجية) •

.والدينية والفلسفية 

تحالف بين ألمانيا والنمسا وروسيا عام ( عصبة األباطرة ) •

1878.

.م1882تحالف بين ألمانيا والنمسا وايطاليا عام ( الحلف الثالثي ) •
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.م 1904تحالف بين بريطانيا وفرنسا عام ( االتفاق الودي ) •

ام تحالف بين بريطانيا وفرنسا وروسيا ع( الوفاق الودي ) •
.م 1907

صراع دول أوروبا على أمالك الدولة ( المسألة الشرقية ) •
.العثمانية 

اغتيال طالب صربي ولي عهد النمسا ( حادثة سراييفو ) •
.م1914وزوجته عام 

مجموعة دول أوروبا الشرقية وهي يوغسالفيا ( البلقان) •
.السابقة واليونان وبلغاريا وألبانيا 
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في نهر في فرنسا كان مسرحا لمعركتين حاسمتين( المارن) •

.الحرب العالمية األولى 

م وفيها أوقف الحلفاء 1914معركة في عام ( المارن األولى ) •

.زحف األلمان إلى باريس 

م شن فيه الحلفاء 1918معركة في عام ( المارن الثانية ) •

.هجوما معاكسا أدي إلى انزال الهزيمة باأللمان 

م بعد حرب 1919المؤتمر الذي عقد عام ( صلح فرساي )•
.العالمية األولى 
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ل منظمة دولية لتنظيم العالقات الدولية واحال( عصبة األمم ) •

.السالم وتم تأسيسها بعد حرب العالمية األولى 

م 1929أزمة حدثت منذ عام ( األزمة االقتصادية العالمية ) •

.ريتوول ست–بعد انهيار بورصة االوراق المالية في نيويورك 

ح خطط وضعها الرئيس االمريكي روزفلت الصال( النيوديل) •

.االقتصاد األمريكي 

زب المجالس الشيوعية المحلية التي أسسها الح( السوفيت) •

.الشيوعي 

www.kwedufiles.com



. م1920حركة بقيادة هتلر ظهرت في ألمانيا عام ( النازية) •

.اسم الكتاب الذي ألفه هتلر ( كفاحي) •

م حركة بقيادة موسوليني ظهرت في ايطاليا عا( لفاشيةا) •

.م 1922

م بحضور هتلر 1938مؤتمر عقد عام ( مؤتمر ميونخ ) •

.وموسوليني وشامبرلين والتيه 

ام حلف يضم كل من ايطاليا وألمانيا في ع( الحلف الفوالذي ) •

.م 1939

www.kwedufiles.com



ان اسم يطلق على دولة المانيا وايطاليا والياب( دول المحور ) •

.في الحرب العالمية الثانية 

يا اسم يطلق على دولة انجلترا وفرنسا وروس( دول الحلفاء ) •

.في الحرب العالمية الثانية 

معركة دمرت فيها اليابان االسطول االمريكي( بيرل هاربر ) •

.م 1941في جزر الهاواي عام 

هي السنة التي حدثت فيها معركة ( السنة االنقالبية ) •
.م 1942ستالينجراد ومعركة العلمين عام 
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لفتاكة اتفاقية يحرم فيها استخدام األسلحة ا( اتفاقية سالت ) •

.وتهدف إلى ايقاف التسلح بين الدول 

ين مؤتمر عقد بين روزفلت وتشرشل وستال( مؤتمر يالطا ) •

.م 1945عام 

دولة 50مؤتمر عقد بحضور ( مؤتمر سان فرانسيسكو ) •

.إلبرام ميثاق االمم المتحدة 

يع الجهاز الرئيسي لالمم المتحدة ويضم جم( الجمعية العامة ) •
.ممثلي دول العالم 
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جهاز من أجهزة االمم المتحدة مهمته تنفيذ المهام ( األمانة العامة ) •

.السياسية المكلف بها ويرأسها األمين العام 

أحد أجهزة األمم المتحدة مقرها في الهاي ( محكمة العدل الدولية ) •

في هولندا مهمتها حل النزاعات الناجمه عن مخالفة القوانين 

.الدولية 

حق تتمتع به الدول الخمسة العظمى في مجلس( حق الفيتو ) •

.  األمن 

ه بنك يعمل على منح قروض( البنك الدولي للتنمية والتعمير ) •

اتلمساعدة مختلف األقطار في تنفيذ مشاريعها كالسدود والمحط
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االت منظمة تقوم بتعزيز التعاون الدولي في مج( اليونسكو) •

.التربية والعلوم والثقافة 

منظمة مهمتها الرئيسية مواجهة ( منظمة الصحة الدولية ) •

.المشاكل الصحية 

منظمة تعمل على تحسين انتاج( منظمة التغذية والزراعة ) •

.المزارع والغابات ومناطق صيد األسماك 

منظمة تساعد على تحسين ظروف ( منظمة العمل الدولية ) •
.العمل والمعيشة في أنحاء العالم 
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-:اكتب العام الذي وقعت فيه األحداث التاريخية التالية •

(م1685)وفاة شارل الثاني وتولي جيمس الثاني حكم انجلترا •

يكية التصريح الملكي الذي أعلن فيه مبدأ التسامح مع الكاثول•

(م1687)كان في عام 

(م1689)اعالن الئحة الحقوق االنجليزية •

(م1773) حفلة الشاي بوسطن •

(م1775) معركة لكنجستون •

(م1774)في عام ( الكونجرس األول ) مؤتمر فيالدلفيا األول •
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(م1775)في عام ( الكونجرس الثاني ) مؤتمر فيالدلفيا الثاني •

(م1776)اعالن االستقالل األمريكي •

(م1783)ظهور الواليات المتحدة كوحدة سياسية •

(م1783) صلح باريس •

(م1789) اقرار الدستور األمريكي •

(م1789) اعالن حقوق االنسان المواطن •

(م1789) سقوط حصن الباستيل •

(م1789) انعقاد مجلس طبقات األمة •
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(م1791) اعالن بلنتز •

(م1793) اعدام الملك لويس السادس عشر •

(م1797) صلح كامب فروميو •

(م1801) اصالح أوضاع الكنيسة في فرنسا •

يونيو 28)حادثة سراييفو وبداية الحرب العالمية األولى •

(م1914

(م1917) دخول الواليات المتحدة حرب العالمية األولى •

(م1916) معركة فردان •
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(م1917) انسحاب روسيا من حرب العالمية األولى •

(م1918) نهاية الحرب العالمية األولى •

(م1919)انشاء عصبة االمم •

(م1917)قيام الثورة الشيوعية •

(م1934)وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا •

(م1922)وصول موسوليني إلى الحكم •

(م1936)احتالل موسوليني الثيوبيا •

(م1936)احتالل هتلر لمنطقة الراين •
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(م1938)مؤتمر ميونخ •

(م1945م إلى 1939من )الحرب العالمية الثانية •

(م1939) اجتياح هتلر لبولندا •

(م1941م إلى 1939من ) الدور األول للحرب العالمية الثانية •

–مهاجمة اليابان وتدمير االسطول االمريكي في جزر الهاواي •
(م1941)كان في عام –بيرل هاربر 

(م1942)السنة االنقالبية •

(م1942) معركة ستالنجراد •
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(م1942)معركة العلمين •

(م1945) القاء القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكي •

(م1945اكتوبر ) افتتاح هيئة االمم المتحدة رسميا •
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-:ذكر أهم أعمال الشخصيات التاريخية التالية ا•

ي ، تولى حكم انجلترا بعد وفاة أخيه شارل الثان( : الملك جيمس الثاني ) •
شاركة وعمل على تعديل قانون يسمح للكاثوليك بتولي الوظائف العامة والم

.في حياة البالد السياسية 

الهولندي الذي جاء إلى انجلتراهو الملك ( : وليم أورانج أو وليم الثالث)•
الثاني بناءا على رغبة الستالم العرش مع زوجته ماري بنت جيمس 

.البرلمان االنجليزي ، ووافق على الئحة الحقوق االنجليزية 

هو مفكر انجليزي صاحب النظرية الشهيره وهي السيادة ( : جون لوك ) 
.لتملك الشعبية التي تقول أن كل فرد له حقوق طبيعية في الحياة والحرية وا

د هو قائد أمريكي الذي قاد المعارضين األمريكيين ض( : صاموئيل آدمز)•
.االنجليز في بوسطن حين أرادوا تنفيذ القوانين الجديده 
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أرسلالذيبوسطنعلىالعسكريالقائدهو:(جيدجالجنرال)•
عنداألمريكيونمنوالذخيرةاألسلحةلمصادرةالجنودمنعددا
.كونكوردمدينة

،السبعالسنينحربفياسمهلمعشابهو:(واشنطنجورج)•
توجاسارامعركةفيوشارك،بوسطنجيشعلىقائداتعيينهوتم
.نتاويوركمدينةعلىاالستيالءمنوتمكن،فيهاانتصرالتي

عناالستقاللاعالناقترحالذياألمريكيالزعيمهو:(ليالزعيم)•
.انجلترا

اساراتوجمعركةفياالنجليزيةالقواتقائدهو:(هاوالجنرال)•
.م1777
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ورج هو قائد القوات الفرنسية الذي قام بمساعدة ج( : الفييت )•
.واشنطن باالستيالء على مدينة يورك تاون 

ت هي زوجة لويس السادس عشر التي لعب( : ماري انطوانيت ) •
في دورا كبيرا في اضعاف شخصيته ، وتوجيه سياسة البالد

فرنسا من خالل اشتراكها في المؤامرات التي تعين وتعزل 
.الوزراء 

س عهد لوي–كاتب ساخر فرنسي من أهم مؤلفاته ( : فولتير) •
م دعا فيه إلى المساواة ونقد طغاة فرنسا ونظا–الرابع عشر 

ه في الضرائب ، وتعتبر مؤلفاته االكثر انتشارا بسبب موهبت
.  توجيه النقد الالذغ
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النظام ويعتقد أن-روح القوانين -صاحب كتاب ( : منتيسكيو) •

.الملكي البرلماني االنجليزي هو النظام المالئم لفرنسا 

وطالب –العقد االجتماعي –أهم مؤلفاته ( : جان جاك روسو ) •

رة فيه أن يكون الحكم للشعب ، واطلق على كتابه انجيل الثو

.الفرنسية النه يتضمن أفكار عديده منها العدل والمساواة 

هو الذي دعا إلى انعقاد مجلس طبقات األمة للخروج( : نيكر )•

.من األزمة المالية التي كانت تمر بها البالد في فرنسا 

صاحب المقولة الشهيرة وهي اننا هنا بإرادة ( : ميرابو) •

.الشعب ولن نبرح أماكننا إال على أسنة الرماح 
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هو زعيم اليعاقبة المتطرفين الذي ترأس لجنة( : دانتون )•

.األمن العام وعمل على التخلص من حزب الجيروند المعتدلين 

هو القائد الذي أعطى فرنسا مجدها من( : نابليون بونابرت ) •

اته خالل انتصاراته على النمسا وأهمها معركة ريفولي ، واصالح

ي الداخلية المتمثلة في االصالح االداري واصدار القانون المدن

.واصالح اوضاع الكنسية والتعليم 

هو الذي طالب بإنشاء منظمة ( : الرئيس األمريكي ولسن ) •

دولية لتنظيم العالقات الدولية واحالل السالم وعرفت هذه 
.المنظمة بعصبة االمم 
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)  هو الرئيس األمريكي الذي وضع خطة النيوديل ( : روزفلت) •

.الصالح االقتصاد األمريكي ( النظام الجديد 

ثورة هو قائد الشيوعية الذي تسلم السلطة بعد نجاح ال( : لينين )•

م وأعلن مبادئها في روسيا ، ورفع شعار السالم 1917في عام 

.الحكم للسوفيت / الغذاء للجميع / االرض للفالحين / للجيش 

ق هو الذي نجح في تحقيق النهضة الشاملة عن طري( : ستالين) •

.ميمشاريع السنوات الخمس وأصبح زعيما للنظام االشتراكي العال

على يده ظهر النظام الدكتاتوري في( : مصطفى كمال أتاتورك ) •

.تركيا 
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.على يده ظهر النظام الدكتاتوري في اسبانيا ( : فرانكو) •

ن أصر على صمود بريطانيا ونمو الحلفاء إلى أ( : تشرشل) •

في ألحقوا الهزيمه بالقوات األلمانية في ستالينجراد ، وشارك

.مؤتمر يالطا 

ن في قائد القوات الروسية التي دخلت برلي( : الجنرال زوكوف ) •
.الحرب العالمية الثانية
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-:التاليةالعباراتأكمل•

علىماريوزوجتهأرانجوليممعاالنجليزيالبرلماناتفق•

.(هولندا)..يحكموكانانجلترافيالحكمتولي

)..بلقبم1689انجلترافيالحكمتوليبعدأورانجوليملقب•

.(الثالثوليم

طلعمفيالشماليةأمريكافياالنجليزيةالمستعمراتعددبلغ•

.(13)..عشرالثامنالقرن

ةاألمريكيالمستعمراتثورةعهدهفيقامتالذيانجلتراملك•

.(الثالثجورج)..اسمه
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يكا بعد حرب السنين السبع لم يبق منافس النجلترا في أمر•
( .فلوريدا.. ) الشمالية إال المستعمرة االسبانية في 

كية الشخص الذي يمثل الملك االنجليزي في المستعمرة األمري•
( .الحاكم.. ) ويعين ويعزل من ملك انجلترا فقط هو 

ينتخب من الشعب األمريكي ويعمل لحماية مصالح سكان •
( .المجلس النيابي .. ) المستعمرة 

ة اكثر القوانين االنجليزية التي اثارت غضب رجال الصحاف•
( .قانون التمغة .. ) والكتاب ورجال المال واالعمال 

انين المدينة األمريكية التي قادت المعارضة األمريكية ضد القو•
( .بوسطن.. ) السيئة السمعة 
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اراتوجا سيطر األمريكان بعد االنتصار على االنجليز في موقعة س•

( .هدسون.. ) م على مكان يسمى 1777

( .يوليو 4.. ) يحتفل األمريكان بعيد االستقالل كل عام يوم •

.. ) ظهرت الواليات المتحدة األمريكية للوجود كدولة في عام •

( .م1783

(م1789.. ) صدر أول دستور للواليات المتحدة األمريكية عام •

(55.. )عدد النواب الذين اجتمعوا القرار الدستور االمريكي بلغ •

(ي الحق االله.. ) كان ملوك فرنسا يحكمون وفق نظرية تسمى •
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ا الدولة ملك فرنسا الذي لقب بالملك الشمس ويطلق على نفسه أن•
( .الملك لويس الرابع عشر .. ) 

ره الملك الفرنسي الذي في عهده تعرضت فرنسا لهزائم متكر•
.(الملك لويس الرابع عشر .. ) ومنها حرب السنين السبع هو 

سي كان الطبقة التي تضم النبالء ورجال الدين في المجتمع الفرن•
(  الطبقة الممتازة .. ) يطلق عليها اسم 

وصغار الطبقة الفرنسية التي تشمل الزراع والصناع والحرفيين•
( .الطبقة العامة .. ) التجار تسمى 

.. بقي المجلس النيابي الذي يمثل الشعب الفرنسي على اساس ط•
(مجلس طبقات األمة ) 
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ساس كان التصويت في مجلس طبقات األمة الفرنسي يتم على أ•
( .الغرف.. ) 

ى أبقى الدستور الفرنسي الذي أصدرته الجمعية الوطنية عل•
(الملكي.. ) النظام 

دينة وصلت القوات النمساوية البروسية المشتركة إلى مفتاح م•
( فردان.. ) باريس التي تسمى 

م وتسليم الحكم 1792أعلنت الجمعية التشريعية حل نفسها عام •
( المؤتمر الوطني .. ) إلى هيئة جديدة 

مهم تخلص اليعاقبة المتطرفين في لجنة االمن العام من خصو•
(محكمة الثورة .. )المعتدلين من خالل انشاء 

www.kwedufiles.com



(م1800.. ) اصدر نابليون القانون االداري الجديد عام •

)  ..م مع الكنيسة الكاثوليكية والبابا 1801وقع نابليون صلحا •

( .بيوس السابع 

م تسمى 1795الهيئة التنفيذية التي اصدرت في فرنسا دستور •

( .حكومة االدارة .. )

( .م1804.. ) اصدر نابليون بونابرت القانون المدني عام •

.. م الخالف حول ممتلكات الدولة العثمانية في أوروبا يعرف باس•

( .المسألة الشرقية ) 
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( .م1916.. )حدثت معركة فردان عام •

انسحبت روسيا من الحرب العالمية األولى بعد قيام الثورة•

( .م1917.. ) الشيوعية عام 

ى اعترفت ألمانيا وحلفاؤها بالهزيمة في الحرب العالمية األول•

.. )ووقع ممثلوها على الهدنة في عربة قطار في غابة تسمى 

( .كومبيين

(.م1919.. )تم انشاء عصبة االمم عام •

.. )معاهدة كانت شروطها أحد أسباب نجاح النازية في ألمانيا •

(فرساي
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.. )  م 1934لقب أطلق على هتلر بعد وصوله إلى الحكم عام •

( .الفوهرر

رب ممر في بولندا كان اجتياح هتلر له سبب مباشر لقيام الح•

( .ممر دانزج .. ) العالمية الثانية اسمه 

قائد القوات األلمانية االيطالية الذي هزم في معركة العلمين•

( .رومل .. ) م هو 1942

.. ) دولة اسمه 50مؤتمر ابرم فيه ميثاق االمم المتحده من قبل •

( .يالطا
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( .نيويورك.. ) المقر الرسمي لالمم المتحدة •

( .هولندا –الهاي .. ) محكمة العدل الدولية مقرها •
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-:علل ما يلي •

زي نشأت الخالفات بين الملك جيمس الثاني والبرلمان االنجلي•

سريعا ؟

يكية بسبب تبني الملك سياسة ذات ثالثة عناصر وهي الكاثول•

.والحكم المطلق والتعاون مع لويس الرابع عشر ملك فرنسا 

م ؟ 1689هروب الملك جيمس الثاني إلى فرنسا عام •

انج ، بسبب احساسه بالعزلة ، وانضام قادة الجيش إلى وليم أور•
.وصداقته مع الملك لويس الرابع عشر 
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عمرات استحالة التوافق بين الحاكم والمجلس المنتخب في المست•

االنجليزية في أمريكا ؟

ألن الحاكم يهمه بالدرجة األولى مصالح الملك ، والمجلس يهمه•
.بالدرجة األولى مصالح الشعب األمريكي 

أسباب قيام الثورة األمريكية ؟ •

تطبيق قوانين االحتكار االقتصادي وقوانين المالحة-1•

فرض ضرائب باهظة على المستعمرات -2•
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معارضة األمريكيين للقوانين السيئة السمعة ؟ •

فرض ألن األمريكيين يرون أنه ال يحق للبرلمان االنجليزي أن ي•
.عليهم ضرائب طالما أنهم غير ممثلين فيه 

الغاء بريطانيا جميع الضرائب عدا ضريبة الشاي ؟ •

.ليبقى حق فرض الضرائب قائما على المستعمرات •

خرجت انجلترا من حرب السنين السبع تعاني من أزمة مالية•
طاحنة رغم انتصارها في الحرب ؟

إلى بسبب نفقات الحرب والمصروفات العسكرية وهذا األمر أدى•
.فرض ضرائب جديدة على المستعمرات االنجليزية 
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يوليو من كل عام ؟ 4يحتفل األمريكيون بيوم •

.م 1776بسبب اعالن استقالل المستعمرات عن انجلترا سنة •

يعتبر الدستور األمريكي من الدساتير المميزة ؟ •

–يذية التنف) النه امتاز بالفصل التام بين السلطات الثالثة -1•
( .التشريعية –القضائية 

أكد على حق الفرد في الحرية والمساواة -2•

أكد على عدم تعارض السلطات المحلية مع السلطات -3•
الفيدرالية 

مرونة الدستور وقابليته للتغيير والتعديل -4•
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العالم؟تعتبر الثورة الفرنسية واحدة من أهم الثورات الكبرى في•

أعطت مفاهيم جديدة للعالم-1•

وضعت في حيز التنفيذ مبادئ عامة كانت مجرد نظريات-2•

شمل التغيير جميع المناحي الحياة في فرنسا -3•

وذج التغيير وصل إلى جميع أنحاء العالم ولهذا سميت بالنم-4•

الشامل 

www.kwedufiles.com



العوامل السياسية لقيام الثورة الفرنسية ؟ •

كان ملوك فرنسا يحكمون وفق نظرية الحق اإللهي -1•

لم تعرف فرنسا أي نوع من أنواع المشاركة الشعبية -2•

توالت الهزائم العسكرية على الجيش الفرنسي -3•

تدخل ماري انطوانيت زوجة الملك لويس السادس عشر في -4•
شؤون البالد السياسية 

لعبت ماري انطوانيت دورا كبيرا في اضعاف مكانة زوجها الملك •
لويس السادس عشر ؟

تعين بسبب اشتراكها في سياسة البالد وتدخلها في المؤامرات التي•
آثار وتعزل الوزراء ، وعدم احساسها بما يعانيه الشعب الفرنسي من

.المجاعة
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يطلق على كتاب العقد االجتماعي انجيل الثورة الفرنسية ؟ •

وق النه يتضمن على أفكار عديدة مثل العدل والمساواة والحرية وحق•
.الفرد 

اشتراك فرنسا في حرب االستقالل األمريكية ؟•

.لسبعلتثأر لكرامتها بسبب هزيمتها أمام انجلترا في حرب السنين ا•

لحة لم يصدر مجلس طبقات األمة الفرنسي أي قرار يتعارض مع مص•
الطبقة االرستقراطية ؟

ان بسبب نظام التصويت الطبقي القائم على نظام الغرف ، حيث ك•
ضد ( ن النبالء ورجال الدي) يصوت بغرفتين للطبقة االرستقراطية 

. غرفة واحدة للعامة
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يوليو من كل عام ؟14يحتفل الفرنسيون بيوم •

بسبب ذكرى مهاجمة الجمهور الغاضب لحصن الباستيل رمز •
.الظلم والطغيان واالستبداد

م ؟ 1789هجرة النبالء إلى خارج فرنسا •

ا هربا بحياتهم وتحريض الدول المجاورة مثل النمسا وبروسي•
.ة لغزو فرنسا للقضاء على الثورة وانقاذ الملكية الفرنسي

م ؟1791صدور اعالن بلنتز عام •

ي لقيام النمسا وبروسيا بعمل مشترك إزاء الموقف الداخلي ف•
.فرنسا وضرورة التدخل إلنقاذ الملكية الفرنسية 

www.kwedufiles.com



أهمية معركة فالمي رغم صغر حجمها ؟•

فعت أنقذت أفكار الثورة الفرنسية ، وحالت دون سقوط باريس ، ور•
فاع إلى الروح المعنوية للفرنسيين ، وتحول الجيش الفرنسي من الد

.الهجوم 

سيطرة اليعاقبة على المؤتمر الوطني رغم قلة عددهم ؟ •

ألنهم أقلية شديدة التنظيم وذات اتصال قوي بالشعب وبجمهور•
.باريس الذي له اليد الطولى في اثارة الشارع بفرنسا 

أهمية معاهدة كامبو فروميو بالنسبة لفرنسا ؟•

ار على أعطت فرنسا مكاسب كبيرة وحققت لهم الفخر والعزة باالنتص•
.عدوهم اللدود النمسا 
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ة القرن انقسام العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداي•

العشرين ؟ 

ارب وتض/ وتصادم األيدولوجيات / بسبب بروز النزعة القومية •

.سلح والسباق إلى الت/ وسياسة التوسع / المصالح االقتصادية 

كانت القارة األوروبية محورالعالقات الدولية في أوخر القرن•

التاسع عشر ؟

ووفرة الموارد واالمكانيات / بسبب مركز الثورة الصناعية •

وء ونش/ والنفوذ االستعماري في جميع القارات / االقتصادية 
.االمبراطوريات الكبرى 
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لم يدم تحالف عصبة األباطرة طويال ؟ •

.م 1878بسبب خروج روسيا لخالفها مع النمسا عام •

م ؟ 1882انضمام ايطاليا إلى الحلف الثالثي •

.ردا على احتالل فرنسا لتونس •

م ؟1904عقد االتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا عام •

نمو و/ لشعورهم بالخطر من تقدم ألمانيا الصناعي واالقتصادي •
.قوتها البحرية 
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أسباب قيام الحرب العالمية األولى ؟ •

ى زيادة التنافس بين الدول األوروبية من أجل السيطرة عل-1•

.المواد الخام واألسواق لتصريف منتجاتها 

يقيا الصراع بين دول أوروبا حول المستعمرات في آسيا وأفر-2•

.والمحيط الهادي بسبب التنافس االستعماري 

( .ة المسألة الشرقي) الخالف حول ممتلكات الدولة العثمانية -3•

ل اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قب: السبب المباشر -4•
.طالب صربي 
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م ؟1914اعالن بريطانيا الحرب على ألمانيا في •

.بسبب انتهاك ألمانيا حياد البلجيك •

دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األولى ؟•

.ية بسبب مهاجمة الغواصات األلمانية السفن التجارية األمريك•

يعتبر مؤتمر الصلح في فرساي مذال أللمانيا ؟•

-:بسبب القرارات القاسية التي فرضت على ألمانيا وهي •

.يةتحمل ألمانيا مسؤولية الحرب من خالل دفع تعويضات مال-1•

.تخفيض عدد الجيش األلماني ومنعهم من اقتناء األسلحة-2•

.اقتطاع أجزاء من ألمانيا وضمها لدول أخرى -3•
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م ؟ 1919أهداف انشاء عصبة االمم عام •

.احالل السالم واألمن بين الدول -1•

.توثيق التعاون الدولي في كافة الميادين -2•

ى ؟فشل عصبة االمم في حل كثير من المشكالت الدولية الكبر•

/النه لم يكن لديها قوة عسكرية قادرة على تنفيذ قراراتها •

.وأصبحت أداة لمصلحة الدولة الكبرى 
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م ؟1929حدوث األزمة االقتصادية العالمية عام •

رب بسبب انهيار االقتصاد في الدول المنتصرة والمهزومة في الح•
انهيار سوق األوراق المالية في / العالمية األولى على السواء 

.بورصة نيويورك 

عوامل قيام الشيوعية في روسيا ؟ •

.فساد الحكم القيصري في روسيا واستبداده -1•

.م 1905الهزائم الكبرى التي حلت بالجيش الروسي منذ عام -2•

.سوء الحالة االقتصادية -3•

األرض/ السالم للجيش ) شخصية لينين وشعاره المشهور  -4•
( .الحكم للسوفيت / الغذاء للجميع / للفالحين 
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عوامل قيام النازية في ألمانيا ؟ •

سخط الشعب األلماني على حكومته لموافقتها على شروط-1•

.معاهدة فرساي 

آثار االزمة االقتصادية التي قاست منها ألمانيا أكثر من -2•

.غيرها 

لر بقيادة هت( الحركة النازية ) ظهور حركة يمينية متطرفة -3•

.م 1920الذي أسس حزب العمال االشتراكي عام 

.انتشار األفكار الشيوعية -4•
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عوامل قيام الفاشية في ايطاليا ؟ •

.عجزت الحكومات من معالجة األزمة االقتصادية -1•

عمال انتشرت أفكار الشيوعية والحركات الثورية وشجعت ال-2•

.في محاولة االستيالء على السلطة 

ظهور حركة يمينية متطرفة قادها الحزب الفاشي بقيادة -3•

م بعد االستيالء 1922موسوليني الذي وصل إلى الحكم عام 

.على روما 
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أسباب قيام الحرب العالمية الثانية ؟•

معاهدات الصلح التي ظهرت بعد الحرب العالمية األولى جاءت -1•

.بها شروط مذلة فأرادت الدول المهزومه أن تتخلص منها

قيام األنظمة الديكتاتورية -2•

.ع األزمة االقتصادية العالمية وطمع النازية والفاشية بالتوس-3•

سعية التوتر الدولي جعل النازية والفاشية يحققون أهدافهم التو-4•

م ، واحتالل هتلر لمنطقة 1936مثل احتالل موسوليني ألثيوبيا 

.وضم ألمانيا للنمسا . م 1936الراين 

.اجتياح هتلر لممر دانزج البولندي : السبب المباشر -5•
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دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية الثانية ؟ •

ي جزر بسبب الهجوم الياباني المفاجئ على ميناء بيرل هاربر ف•

.هاواي وعلى اثره تحطم االسطول االمريكي 

م ؟1938اسباب انعقاد مؤتمر ميونخ عام •

لمؤتمر بسبب محاول هتلر لضم تشيكوسلوفاكيا ، فتم عقد هذا ا•

.ووافقوا على طلب هتلر بعد أن وعدهم بأن هذا آخر مطلب له 
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الحرب العالمية الثانية تعتبر أكبر حرب عرفها التاريخ ؟•

. حرب عالمية شاملة -1•

.تسخير الطاقات البشرية-2•

رية مواجهة بين أليديولوجيات وصراع بين نظريات ديكتاتو-3•

.عنصرية 

.التنافس الصناعي -4•

.سباق التسلح التكنولوجي -5•
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-:قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول التالي •

المجلس النيابي  الحاكم نظام الحكم في 
المستعمرات االنجليزية

مجلس ينتخب من 

الشعب األمريكي في 
الوالية 

الذي يمثل الملك هو

مرة االنجليزي في المستع
ويعين ويعزل من خالله

التعريف

سن القوانين -1

والضرائب 

الموظفين فيمراقبة-2
الوالية 

شؤون الواليةرعاية-1
المحافظة على االمن -2

المهام
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مؤتمر فيالدلفيا الثاني
( الكونجرس الثاني) 

مؤتمر فيالدلفيا األول 
( الكونجرس األول)

المؤتمر

م1775 م1774 العام 

اعتبار جيش -1

ا جيشا أمريكيبوسطن

يخص جميع 

.  المستعمرات 

تعيين جورج -2

واشنطن قائدا على 

.جيش بوسطن 
1

عدم الرضوخ-1

للقوانين الجائرة التي

أصدرتها انجلترا ضد 

.ميناء بوسطن 

توجيه طلب للملك -2

االنجليزي بإلغاء 

.القوانين الجائرة 
1

القرارات
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مؤتمر فيالدلفيا الثاني
( الكونجرس الثاني) 

مؤتمر فيالدلفيا األول 
( الكونجرس األول)

المؤتمر

تكوين الجيش -3

الوطني األمريكي الذي 

سيخوض حرب 

.االستقالل 

2

إعادة سالح -3

المقاطعة التجارية 

.للبضائع االنجليزية

2

القرارات
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الملكية االنجليزية
(بعد الثورة) 

الملكية االنجليزية 
(قبل الثورة ) 

يحكمالملك أصبح يملك وال

حيث اصبح البرلمان هو صاحب 

الكلمة العليا في الدولة والملك 
سلطته مقيدة 

كان يحكم حكما مطلقا الملك

كان يعدل القوانين 

يفرض الضرائب

يعلن الحرب
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العامة الممتازة طبقات المجتمع
الفرنسي

99% 1% النسبة

عانت من الظلم -

واالستبداد

عليهم جميع فرضت-

الضرائب

استبعدت من جميع -

الوظائف العليا

المناصب العلياتولي-

في ارتفاع أماكنهم-

المجتمع

عليهم أي حقوق ليس-

تجاه الدولة 

الشديد التصاقهم-
بالملك 
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اصالحات نابليون بونابرت الوطنية الفرنسية اصالحات الجمعية

جعل الحكام : االصالح االداري -

) قبل القنصل األول يعينون من

(نابليون 

اعطى فرنسا : المدني القانون-

والعالم كله تشريعا يحافظ على القيم

والتقاليد القديمة في مجال األسرة 

.والملكية الخاصة 

1

تقسم :اصالح النطام االداري -

فرنسا إلى محافظات جغرافية 

: الغاء النظام القضائي القديم -

منصب القاضي انتخابيا

:اصالح النظام الضريبي المالي -

المساواة 

1
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اصالحات نابليون بونابرت الوطنية الفرنسية اصالحات الجمعية

اعتراف : اصالح أوضاع الكنيسة 

فرنسا بالكنيسة الكاثوليكية وفي 

المقابل اعترفت البابوية بقوانين 

.مصادرة أمالك الكنيسة 

التعليم يكون: اصالح التعليم -

.مجاني

2

ا جعل ممتلكاته: اصالح الكنيسة -

لصالح الدولة لحل األزمة 

.االقتصادية

2
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الثانيةالحرب العالمية الحرب العالمية األولى المراحل

دول المحور انتصارات

دخول : م 1941-م 1939

ألمانيا بولندا ودول أوروبا 

تساح الغربية وثلثي فرنسا  واك

يتي بعض أراضي االتحاد السوف
–هجم هتلر جويا على لندن –

تشكيل محور برلين روما 
ء مهاجمة اليابان مينا–طوكيو 

بيرل هاربر ودخول أمريكا 
.الحرب 

م 1914معركة المارن األولى 

ألمانيا بلجيكا اجتاحت: 

وشمال فرنسا لكن الحلفاء 
أوقفوهم 

المرحلة 
األولى
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الثانيةالحرب العالمية الحرب العالمية األولى المراحل

:  م 1942االنقالبية السنة

معركة ستالينجراد وهزيمة 
معركة العلمين –األلمان بها 

وهزيمة القوات االلمانية 
.وااليطالية 

: م 1916معركة فردان 

الدولة العثمانية الحرب دخول

بجانب ألمانيا وانتصار 
الحلفاء فيها 

المرحلة 
الثانية 
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الثانيةالحرب العالمية الحرب العالمية األولى المراحل

النصر النهائي لدول الحلفاء
-:م 1945–م 1943

: الجبهة الغربية الوروبا -

احتالل الحلفاء إليطاليا 

وانزلوا قواتهم في 

النورماندي وأرغموا األلمان 

باالنسحاب من فرنسا 

وبلجيكا وهولندا ودخلت 

.ألمانيا 
1

م 1918ة معركة المارن الثاني

انسحاب روسيا من الحرب : 

م ودخول الواليات 1917

المتحدة األمريكية الحرب ،  

شن الحلفاء هجوما معاكسا 

أدي إلى انزال الهزيمة 
.  باأللمان وانتهاء الحرب 

المرحلة
الثالثة
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الثانيةالحرب العالمية الحرب العالمية األولى المراحل

:الجبهة الشرقية ألوروبا -

ر احتالل برلين وانتحار هتل

نهاية ) واستسالم ألمانيا 

( النازية 

القاء: جبهة المحيط الهادي -

القنبلتين هيروشيما 

ونجازاكي على اليابان 

.وانتهاء الحرب 

2

المرحلة 
الثالثة
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الحرب العالمية الثانيةنتائج نتائج الحرب العالمية األولى

50قتل حوالي : نتائج بشرية-

مليون شخص

الديون على: نتائج اقتصادية -

الكثير من الدول ، الدمار على 

الكثير من المنازل والمصانع 

والطرق ، تحولت دول أوروبا إلى 

دول مستوردة بعد أن كانت مصدرة

تطور في مجال : نتائج علمية -

االسلحة والمواصالت والطب 

1.   والطباعة ووسائل االتصاالت 

تركت دمارا هائال-

خسائر مادية وبشرية -

الركود االقتصادي -

أوروبا تغيير جذري في خريطة-

مثل تفكك امبراطوريات) السياسية 

ة األلمانية والنمسا وروسيا والدول

العثمانية ، وظهور دول قومية 

فاكيا جديدة مثل بولندا وتشيكوسلو

( .ويوغسالفيا والمجر 

www.kwedufiles.com



الحرب العالمية الثانيةنتائج نتائج الحرب العالمية األولى

–با تغيرت خريطة أورو: نتائج سياسية -
–سا تراجعت مكانة ونفوذ بريطانيا وفرن

قيام أنظمة –انتهاء الديكتاتوريات 

–شيوعية في دول أوروبا الشرقية 
قسمت ألمانيا إلى قسمين غربي نظام

فقدت–رأسمالي وشرقي نظام شيوعي 

ان فقدت الياب–ايطاليا كل مستعمراتها 

بروز –كل ممتلكاتها ودمرت أراضيها 

ين الواليات المتحدة وروسيا كأقوى دولت

.في العالم 

2
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-:فرق بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول التالي •

نتائج الثورة األمركية  االنجليزية نتائج الثورة

نجاهها تشجع سكان بعد-1

ا المستعمرات البريطانية في اسي

دها وافريقيا على القيام بثورات ض

وانتشرت عدواها إلى سكان أمريكا 

. الجنوبية 

ا اصبحت الواليات المتحدة مكان-2

مناسبا لدعاة الفكر األوروبيين 

1.            ورمزا للحرية والتجديد 

ة انتشار فكرة المجالس النيابي-1

.الصدار القوانين وفرض الضرائب

مجلس ) ظهور مجلسين -2
( مجلس العموم –اللوردات 

.ويمثلون الديموقراطية 

1
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نتائج الثورة األمركية  االنجليزية نتائج الثورة

الثورة األمريكية هي السبب -3

سبب المباشر لقيام الثورة الفرنسية ب

االموال التي أنفقتها في حرب 

االستقالل االمريكيه مما اضعف هذا

عب الشيء ميزانية فرنسا وضجر الش

.ممن االزمة االقتصادية التي حلت به

2

أخذت معظم الدول العالم عن -3

انجلترا نظامها االنتخابي وهو نظام

سب حسب الدوائر االنتخابية وليس ح

.االساس الطبقي 

لها أثر بالغ إلدراك الفرد حقوقه-4

.السياسية 

لها الفضل بتطور النظريات -5

ية السياسية كنظرية السيادة الشعب

.لجون لوك 
2
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أسباب الثورة األمريكية الثورة االنجليزية أسباب

تطبيق قوانين االحتكار -1

التجاري أو المالحة

السيئة السمعة القوانين-2

االنجليز يحكمون وفق ملوك-1

نظرية الحق اإللهي 

التعاون مع ملك فرنسا لويس -2

الرابع عشر 

التسامح مع أصحاب المذهب -3
الكاثوليكي 
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وثيقة اعالن حقوق 
المواطن الفرنسية

وثيقة االستقالل 
األمريكية

الئحة الحقوق 
االنجليزي

الناس أحراريولد-1

ق متساوين في الحقو

.الواجبات 

هدف الحكومه -2

الحفاظ على حقوق 

الناس 

1

ان البشر خلقوا -1

متساوين ولهم حقوق
–الحياة : ثابته 

المساواة –الحرية 

ان الحكومات -2

تنشأ للمحافظة على

هذه الحقوق           
1

ال يجوز للملك -1

ن إبطال أو تعديل قانو

.صادر عن البرلمان

ال يحق للملك -2

ه فرض ضرائب جديد

أو تشكيل جيش أو 

.         اعالن حرب 
1
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وثيقة اعالن حقوق 
المواطن الفرنسية

وثيقة االستقالل 
األمريكية

الئحة الحقوق 
االنجليزي

االمه هي صاحبة -3

السيادة

ال عقوبة بدون -4

قانون 

المتهم برئ حتى-5

تثبت ادانته 

الجيش بخدمة -6

2الشعب               

حق الشعب من-3

تغيير الحكومات اذا

أساءت الدولة 

استعمال سلطتها

2

للبرلمان الحق -3

عن الكامل في التعبير

.آرائهم بحرية 

اعطاء حصانة -4

للمواطنين أي ال 

اعتقال من دون 

.محاكمة 
2
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م1795الفرنسي سنة الدستور
(السنة الثالثة ) دستور 

م1791الدستور الفرنسي سنة 

الملكية واعالن الغاء-1

الجمهورية ، أما السلطة 

كون فيت( البرلمان ) التشريعية 

-:من مجلسين 
يجدد : مجلس الخمسمائه –أ 

ثلث أعضاء هذا المجلس كل 

سنه وله الحق في اصدار 

1.       القوانين 

أصبح الملك: بقاء الملكية -1

ة ، الفرنسي موظفا كبيرا بالدول

.وله الحق في اختيار وزرائه 

وضع الدستور والسلطة -2

التشريعية في يد الجمعية 

دار التشريعية ولها الحق في اص

القوانين وفرض الضرائب 
ومراقبة الوزراء
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م1795الفرنسي سنة الدستور
(السنة الثالثة ) دستور 

م1791الدستور الفرنسي سنة 

ن يتكون م: مجلس الشيوخ –ب 

عضوا ويقوم بمراجعة 250

القوانين التي قدمها مجلس 

.الخمسمائة 

2
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-:ماذا كان يمكن أن يحدث لو •

لم ينضم القادة العسكريين االنجليز للملك وليم أورانج ؟•

.لما هرب الملك جيمس الثاني إلى فرنسا •

نسا ؟لم تتدخل ماري انطوانيت في توجيه سياسة البالد في فر•

لم لما فقد لويس السادس عشر شخصيته واصبح ضعيفا ، و•

تاء الشعب تفلس الخزينه الفرنسية بسبب كثرة نفقاتها ، ولم يس

.بسبب عدم احساسها بمجاعة الشعب 
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م ؟ 1789لم يهاجر النبالء خارج فرنسا عام •

و لما حدث تعاون بين النمسا وبروسيا وتم اعالن بلنتز لغز•
.فرنسا

م ؟ 1793لم يتم اعدام الملك لويس السادس عشر عام •

لم لما اندلعت الثورة المضادة من أصحاب الملكية الدستورية ، و•
.يتشكل تحالف دولي ضد الثورة الفرنسية 

داية لم ينقسم العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وب•
القرن العشرين ؟ 

.لما قامت األحالف والتكتالت السياسية في أوروبا •
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لم تهاجم الغواصات األلمانية السفن التجارية األمريكية ؟ •

.لما دخلت الواليات المتحدة الحرب العالمية األولى •

ي لم تهاجم اليابان ميناء بيرل هاربر وتدمير االسطول االمريك•

م ؟1941عام 

على لما ألقت الواليات المتحدة القنبلتين هيروشيما ونجازاكي•

.اليابان 
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-:نفذ ماهو مطلوب منك بين األقواس التالية •

(؟اذكر النتائج)سقوط حصن الباستيل •

.الفوضى في كل مكان -1•

.توقف الفالحون عن دفع الضرائب -2•

حرق الفالحون بيوت النبالء-3•

زو هروب النبالء إلى خارج فرنسا وتحريض ملوك أوروبا لغ-4•
.فرنسا 
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(ار؟عدد أهم اآلث)أثر حرب السنين السبع على انجلترا ؟          •

خروج انجلترا من الحرب منتصرة وهي تعاني من ازمة -1•

مالية نتيجة نفقات الحرب والمصروفات العسكرية 

بسبب خسائر انجلترا المالية في هذه الحرب تم فرض  -2•

من ضرائب جديده على مستعمراتها ، وهذه الضرائب كانت سبب
.أسباب الثورة األمريكية 
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هناك العديد من القرارات للبرلمان االنجليزي ضد ميناء بوسطن 

(عدد القوانين الجائرة ؟ ) 

اغالق ميناء بوسطن حتى يتم دفع ثمن الشاي -1•

تعيين الجنرال جيدج حاكما عسكريا على بوسطن -2•

منع التجمعات إال بإذن السلطات االنجليزية -3•

م من أهم معارك الثورة األمريكية ؟                 1777تعتبر معركة ساراتوجا 
(اذكر أهم نتائجها ؟ ) 

خسر االنجليز جيشا كامال -1•

سيطر األمريكيون على حوض هدسون -2•

.دخول فرنسا الحرب إلى جانب الثوار األمريكيين -3•

.تعاطفت الشعوب االوروبية مع الثورة األمريكية -4•
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-:فند العبارة التالية •

لم تكن لحرب السنين السبع أي نتائج بالنسبة لسكان •
المستعمرات االنجليزية في أمريكا ؟

-:غير صحيح ، بل كانت هناك نتائج مهمة وهي •

.شعورهم بقوتهم الحقيقية وبروز جورج واشنطن -1•

شعورهم بكيان واحد -2•

االنتصار أزال التهديد الخارجي من الفرنسيين نحو -3•
المتسعمرات االمريكية 

.فتح باب أمام األمريكيين للتوسع نحو الغرب-4•
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-:فند العبارة التالية •

سية ؟العوامل االقتصادية لم يكن لها دور بارز في قيام الثورة الفرن•

:على العكس من ذلك ، بل لها دور ضخم في قيامها بسبب •

ير من الخسائر التي ترتبت على الحروب الخاسرة واستنزاف الكث-1•
أموال الخزانة الفرنسية 

اشتراك فرنسا في حرب االستقالل االمريكية أدى الى صرف-2•
.أمواال طائلة 

وهي أن الطبقة : سياسة االمتيازات واالعفاءات الضريبية -3•
الممتازة معفية من الضرائب

.حياة الترف والبذخ في البالط الفرنسي -4•
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-:فرق بين مبادئ كل من األنظمة الديكتاتورية التالية •

مبادئ الفاشية مبادئ النازية  مبادئ الشيوعية

والقوة العنف-1

وسفك الدماء 

اصالح االوضاع -2

الداخلية واالزمات 

االقتصادية عن 

طريق التوسع 
الخارجي

تفوق العنصر -1

البشري الجرماني

رىقيام المانيا الكب-2

امتالك الدولة -3

ة للشركات االحتكاري

الغاء معاهدة -4
فرساي

سيطرة الدولة -1

على جميع مصادر

الثروة ووسائل 

االنتاج

الغاء الملكية -2

الخاصة
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فرق بين مبادئ كل من األنظمة الديكتاتورية التالية •

مبادئ الفاشية مبادئ النازية  مبادئ الشيوعية

الغزو الخارجي -3 استعادة -5
ةاأللمانيالمستعمرات

اشراف الدولة -3

التخطيط على

االقتصادي 

تحقيق العدالة -4

االجتماعية ومحو 

الفوارق بين 
القوميات
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اذكر أهداف هيئة االمم المتحدة ؟•

المحافظة على السالم واألمن الدوليين وحل النزاعات -1•

بالطرق السلمية 

تنمية العالقات الودية بين الدول-2•

تحقيق التعاون الدولي في جميع المجاالت -3•

.تكون اداة للتنسيق بين اعمال الدول والمنظمات األخرى-4•
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اذكر أهم مالمح عالمنا المعاصر ؟ •

اليابان قوة اقتصادية كبرى -1•

الصين دولة كبرى مستقلة عن الكتلتين -2•

عيا دولة نامية ومتخلفة اقتصاديا واجتما( ماوتسي تونج ) -3•

تقدم علمي وانفجار معرفي وزيادة سكانية هائلة -4•

فجوة علمية اقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية -5•

ح لوقف التسل( سالت ) مخاوف من حرب نووية واتفاقيات -6•
واستخدام األسلحة الفتاكة 
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تفعيل مشروع مارشال ثم المجموعة االوروبية ثم االتحاد-7•

األوروبي 

قوة الواليات المتحدة زعيمة الكتلة الغربية الرأسمالية ثم ال-8•

األعظم بعد تفكك االتحاد السوفيتي 

دول هيئة األمم المتحدة لحفظ السالم واألمن والتعاون بين ال-9•
.
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-:أكمل المخطط السهمي الذي أمامك 

أجهز عصبة األمم

سويسرا( جنيف ) الجمعية العامة 

أعضاء دائمين 5األمانة العامة
نسا فر–بريطانيا )

الصين–ايطاليا 

(اليابان 

لجان نزع السالح

مكتب العمل 
الدولي

محكمة 

العدل 
الدولية
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هيئة األمم المتحدة 

الواليات المتحدة( نيويورك ) الجمعية العامة 

مجلس 
الوصاية

مجلس 

األمن
األمانة 
العامة

محكمة 

العدل 

الدولية

المجلس

االقتصادي
واالجتماعي
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