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  رئيس قسم االجتماعيات - سعود المونسأ.  اعداد/

 مدرسة ابن العميد الثانوية بنبن

 الموجه الفني  إزهيه الشمرياشراف ومراجعة/ أ.

  لالستفسار

q84s@hotmail.com 

www.q84s.com 

                                         
 عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم. ييغنا الدليل ال هذ مالحظة:
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 39 -17ص                  ( الثورات)  الفصل اخلامس 

 . الثاني هذه مناذج للتدريب على كيفية التعامل مع أسئلة اخلريطة للفصل الدراسي عزيزي الطالب /

 الصفحات في االسئلة التالية ثم أجب: بأرقامتعن بالكتاب المدرسي كما هو موضح / اس7س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سئلة التالية:جيدًا ثم أجب عن األخريطة العامل السؤال األول/الحظ 

 (انجلترا) 19ص         .............. .......................... انطلقت الثورة المجيدة من الدولة رقم *

 (هولندا) 17ص        .............. ..........................رقم ال موطن الملك وليم اورانج على الخريطة يمثله*

 (فرنسا) 17ص .............. .........................رقم لي الدولة *هرب الملك جيمس الثاني إ

 (فرنسا) 28ص         .............. ..................ها الرقمالثورة الكبرى التي أعطت مفاهيم جديدة للعالم يمثل*

 )النمسا( 28ص                                      .............. .................  * موطن ماري انطوانيت على الخريطة يمثله الرقم
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 :كمل العبارات التاليةأ /السؤال الثاني

 19ص                                                        .م7823 الثورة االنجليزية فيه بدأتالعام الذي -1

 19ص                .                         التسامحيسمى  م مبدأ1861عام  أعلن الملك جيمس الثاني-2

                              17ص                                             .الثانيةماري ابنة الملك االنجليزي جيمس الثاني تسمى -3

 17ص                                                          .هولنداتسمى  موطن الملك وليم أورانج دولة-4

 17ص                       وليم الثالث.لقب أطلق على الملك وليم أورانج هو -5

 81ص                         .جيمس تاون تسمى سست في أمريكا الشماليةأول مستعمرة انجليزية تأ-8

                81ص                                                           م.7861 تأسست مستعمرة جيمس تاون عام-1

 في عهد الملك االنجليزيظهر الخالف الكبير بين الحاكم والمجلس النيابي -6

 11ص                                                                                                 الثالث. جورج 

 11ص                                                           م.7189انتهت حرب السنين السبع في عام -9

 11ص                                        سا.فرنتسمى  حرب السنين السبع هزمت فيانالدولة التي -11

 11ص                                                       .م7189 معاهدة باريسفيه عقدت العام الذي -11

  11ص                  فلوريدا.المستعمرة االسبانية المنافسة إلنجلترا في امريكا تسمى -12

  الجديدة يسمى اإلنجليزية الصيحات في عهده ضد القوانين ارتفعتيكي الذي الزعيم األمر-13

 13ص                                                                                                صاموئيل آدامز.

مدينة تسمى األمريكية ضد القوانين اإلنجليزية في المركز التجاري ب تركزت صيحات الغضب-14

 13ص                                                                                                    .بوسطن
األمريكي عن  م إلعالن االستقالل1118 عام الزعيم األمريكي الذي تقدم باقتراح للكونجرس-15

 27ص                                                                                               لي. نجلترا يسمىإ

 27ص                                      واشنطن.يسمى  اقائد الجيش األمريكي في معركة سارا توج-18

 27ص                                           هاو. يسمى اقائد القوات اإلنجليزية في معركة سارا توج-11

القائد الفرنسي الذي ساعد جورج واشنطن للسيطرة على أهم مواقع الجيش اإلنجليزي يسمى -16

 28ص                                                                                                             الفيت.

 28ص   يورك تاون.تسمى الجيش اإلنجليزي أهم مواقع  عليها جورج واشنطن تعتبرسيطر مدينة -19

 28ص      خمسة وخمسون.مريكية المتحدة األ تعدد النواب الذين اجتمعوا لوضع دستور الواليا-21

 28ص شنطن.وا جورجمريكية يسمى لوضع دستور الواليات المتحدة األ رئيسا   اختيرالقائد الذي -21

 21ص          نيكر.م يسمى 1169 عام مةطبقات األ نسي الذي دعا لعقد مجلسوزير الخزانة الفر-22

                              21. صميرابو ماكننا اال على اسنة الرماح" يسمى"اننا هنا بإرادة الشعب ولن نبرح ا قائل العبارة -23

 23ص                                                   فاران.عتقل لويس السادس عشر في مدينة تسمى أ-24

  23ص                             التويلري.سجن الملك لويس السادس عشر في قصر يسمى -25

 36ص                                             فردان.المدينة التي تعتبر مفتاح باريس الشمالي تسمى -28

 37ص                                تون.دانسمه بعصر اإلرهاب يسمى الزعيم الفرنسي الذي إقترن إ-21

 38ص                    .مورو وجوردانتوسعت الجيوش الفرنسية في قلب النمسا بقيادة الجنرالين -26
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 38ص                                        نابليون بونابرت.يطاليا يسمى قائد الجيش الفرنسي لغزو إ-29

 39ص              .الثانويلتنظيم التعليم وعمل على مجانية التعليم  مشروعا   بونابرت نابليون نظم-31

 

 

 :ما يليعرف  السؤال الثالث/

مام هللا أقوته من الشعب بل من هللا الذي اختاره لشعبه فهو مسؤول  دن الملك ال يستمأالحكم المطلق: -أ

                              19ص                                                    عماله.أن يحاسبه على أوحده وليس الحد من الشعب 

 19صالمعادي بشدة للمذهب الكاثوليكي.      يالكنيسة التي تعتنق المذهب البروتستانتنجليكانية: اإل-ب

ا تبررها نجلترديدة على المستعمرات والتي كانت إفرض ضرائب باهظة ج: القوانين سيئة السمعة-ج

 12ص                                          المستعمرات. ةبالمصروفات الالزمة للجيش البريطاني لحماي

 12ص    فرض رسوم مالية جديدة على كل المستندات التجارية وعقود البيع والرهن.: قانون التمغة-د

 12ص               الضرائب الجديدة.جماعة تقوم بتنظيم المعارضة ومقاومة جماعة أبناء الحرية: -هـ

 13ص       نجليزي لمعاقبة ميناء بوسطن.لقوانين التي أصدرها البرلمان اإلا يه القوانين الجائرة:-و

واتبعوا            نشقوا عن مجلس طبقات األمةنواب الطبقة العامة الذين إهم  الجمعية الوطنية:-ز

 21ص                                                                               ميرابو.                            

 37ص                                   المتطرفين المعروفين بعدائهم الشديد للملكية.هم  حزب اليعاقبة:-ح

اطنين دون محاكمة مئات المووالتي قتل فيها  ،م1194-1193الفترة الممتدة من هي  رهاب:عصر اإل-ط

 37صعادلة بزعامة حزب اليعاقبة.                                                                                 
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 :ما يلي / فرق بينالسؤال الرابع

 17ص             مجلس اللوردات ومجلس العموم.                                                      -أ

 مجلس العموم مجلس اللوردات

يضم نواب الطبقتين االرستقراطية االقطاعية 

 ورجال الدين ويعينهم الملك االنجليزي.

يضم نواب الطبقتين الوسطى الزراعية والوسطى 

 في المدن البرجوازية وينتخبهم الشعب.

 

 11ص                                            الحكم في المستعمرات االنجليزية.                 نظام-ب

 

                  27-27ص        .                               قيام الثورة الفرنسيةل السياسية واالجتماعية عواملال-ج

 العوامل االجتماعية العوامل السياسية
اإللهوي  حوقملوو  فرنسوا يحكموون وفوق نظريوة ال كان-1

المقوودس، فالملووك هووو موون يصوودر القوووانين ويعلوون الحوورب 

 ويفرض الضرائب وسلطته أكبر من القضاء.

تعوورف فرنسووا أي نووول موون المشوواركة الشووعبية فووي  لووم-2

الحكم ولكن وجدت بعو  المؤسسوات البرلمانيوة التوي لوم 

قوووب أعمالوووه. تسوووتطع أن تحووود مووون سووولطة الملوووك أو ترا

 (.ةمجلس طبقات األمو)محكمة باريس 

توالت الهزائم علوى الجويش الفرنسوي منوذ أواخور عهود -3

الملووك لووويس الرابووع عشوور وحوورب السوونين السووبع األموور 

 الذي أدى إلى تطلع الشعب الفرنسي إلي ملك قوي.

ضوووعخ شخصوووية الملوووك لوووويس السوووادس عشووور أموووام -4

مكانتووه أمووام زوجتووه موواري أنطوانيووت أدى إلووى إضووعاف 

 الشعب.

 انقسم المجتمع الفرنسي قبيل الثورة الي طبقتين:-

 

 الطبقة الممتازة:-7

هي الطبقة االرستقراطية الغنية ورجال الدين الذين تمتعوا 

بجميع المناصب العليا وليس عليهم أي حقوق للدولة 

 .%1والتصاقها بالملك وكانت ال تزيد عن 

 

 الطبقة العامة:-8

شعب من الصنال والزرال وأصحاب الحرف تشمل عامة ال

وحرمت من المناصب العليا  %99وصغار التجار وتمثل 

 وعانت الظلم.

 المجلس النيابي  الحاكم

 يمثل الملك االنجليزي في حكم المستعمرات

األول عن رعاية شؤون  لؤووهو المس

يعين ويعزل و األمن علىالوالية والمحافظة 

 من جانب الملك اإلنجليزي فقط.

 يقوم بسنو ينتخب من الشعب األمريكي في الوالية

وكان  القوانين والضرائب ومراقبة الموظفين في الوالية

 رمزا للحكم الديمقراطي في ظل السيادة اإلنجليزية.
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              28-27ص        .                                   قيام الثورة الفرنسيةل الفكرية واالقتصادية عواملال-د

 العوامل الفكرية

 
 االقتصاديةالعوامل 

 

 لمفكرون بدور كبير ويتضح ذلك:ساهم ا-

 

 فولتير-7

كاتب ساخر عرف بنقده الالذل وسخريته -أ

 الشديدة.

من أهم مؤلفاته عهد لويس الرابع عشر الذي -ب

 دعا فيه الي المساواة.

 

 منتيسكيو-8

كان معجب بالنظام االنجليزي ودستوره -

 وبرلمانه.

 صاحب كتاب روح القوانين.-ب

 

 روسو-9

الحكم للشعب واتفق مع مبادئ طالب أن يكون -أ

 المفكر االنجليزي جون لو  من حيث:

إن الشعب هو الذي يفوض السلطة للحاكم -1

 بشروط معينة.

أن الشعب له الحق في سحب ذلك التفوي  -2

 إذا ما أخل الحاكم بوظائفه أو بالشروط.

أنكر روسو أن يكون هنا  حاكم يستمد -3

 سلطته من غير األمة.

 مطلقة بين افراد الشعب.المساواة ال-4

 من أهم مؤلفاته العقد االجتماعي.-ب

 

التوي  سرةاخال ى الحروبالخسائر التي ترتبت عل-1

والتوي أدت  خاضتها فرنسا خالل القرن الثامن عشر

 استنزاف أموال الخزانة الفرنسية. إلى

 االسووتقالل االمريكيووةاشووترا  فرنسووا فووي حوورب -2

ء هزيمتهوا أموام للثوأر فوي كرامتهوا مون جورامدفوعة 

إنجلتوورا فووي حوورب السوونين السووبع فحملووت الخزينووة 

 الفرنسية امواال  طائلة.

سياسووة االمتيووازات واإلعفوواءات الضووريبية حيووث -3

كانت الطبقة الممتوازة التوي تمتلوك الثوروة معفواة مون 

جميووع أنوووال الضوورائب وكووذلك الكنيسووة ممووا حوورم 

 الخزانة الفرنسية من مصدر مصادر الدخل.

ة التورف والبوذا الوذي كوان يعويش فيوه الوبالط حيا-4

 الفرنسي.
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 27ص                        الطبقة الممتازة والطبقة العامة في المجتمع الفرنسي قبيل الثورة.-هـ

 الطبقة العامة الطبقة الممتازة

هوووي الطبقوووة االرسوووتقراطية الغنيوووة ورجوووال الووودين 

ولويس علوويهم  الوذين تمتعووا بجميوع المناصووب العليوا

أي حقوق للدولة والتصاقها بالملوك وكانوت ال تزيود 

 .%1عن 

تشووووومل عاموووووة الشوووووعب مووووون الصووووونال والوووووزرال 

 %99وأصووحاب الحوورف وصووغار التجووار وتمثوول 

 وحرمت من المناصب العليا وعانت الظلم.

 

 38ص                                                                 مجلس الخمسمائة ومجلس الشيوخ.-و

 مجلس الشيوخ مجلس الخمسمائة

يجدد ثلث اعضاء هذا المجلس كل سنة وله الحق 

 في اصدار القوانين.

عضوا ويقوم بمراجعة القوانين  251يتكون من 

 التي قدمها مجلس الخمسمائة.
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  :يما يللعلل السؤال الخامس/ 

 19ص                                           الثورة المجيدة. سمام 3782نجليز على ثورتهم أ/ يطلق اإل

 ألنها مثاالُ تحتذي به دول أوروبا لقيام أنظمة حكم تتمتع بالديمقراطية.

 19ص    نجليزي.)دوق يورك(، والبرلمان اإلب/ نشوء الخالف بين الملك االنجليزي جيمس الثاني 
 هي: عناصربسبب تبني الملك سياسة ذات ثالث 

 الكاثوليكية.                                                                                 -1

 الحكم المطلق. -2

 التعاون مع ملك فرنسا لويس الرابع عشر.-3

 17ص                                                     م.7823لي فرنسا هروب الملك جيمس الثاني إ-ج
 لي ملك هولندا وليم أورانج.ألن معظم القادة اإلنجليز انضموا إ

 12صقيام الثورة األمريكية.                                                                                    -د

عهد الملك في المستعمرات بقوة  علىالمالحة والتسلط  نالتجاري وقواني حتكاراالتطبيق قوانين -1

 جورج الثالث.

 .نجلترا تبررها بمصروفات الجيشإ كانتالتي و المستعمرات، على فرض ضرائب باهظة جديدة-2

 .السمعة سيئة بالقوانينمريكية والتي عرفت ورة األمنها الث انطلقتلعلها كانت بمثابة الشرارة التي و

 12ص                                                         للقوانين سيئة السمعة. نمعارضة األمريكيي-هـ

تبررها بالمصروفات الالزمة للجيش  ديدة على المستعمرات وكانت إنجلتراضرائب باهظة ج ألنها

 المستعمرات. ةالبريطاني لحماي

 12ص                                                مريكا أكبر قدر من المعارضة.لقى قانون التمغة في أ-و

لهم نفوذ قوي في التأثير ن هذا القانون أصاب رجال الصحافة والكتاب ورجال المال واألعمال الذين أل

 ي العام.على الرأ

 13صلغاء الحكومة االنجليزية جميع الضرائب عدا ضريبة الشاي.                                      إ-ز

 ليبقى حق الضرائب قائما  على المستعمرات.

 27صيوليو من كل عام.                                                        7يحتفل األمريكيون في يوم -ح

 .استقاللهمألنه يوم 

 29صتعتبر الثورة الفرنسية واحدة من أهم الثورات الكبرى في العالم.                                  -ط

 ألنها أعطت مفاهيم جديدة للعالم. -1

 عت في حيز التنفيذ مبادئ عامة كانت قبلها مجرد نظريات.وض -2

 شمل التغير جميع مناحي الحياة الفرنسية. -3
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 27ص                                         بين طبقات الشعب الفرنسي. نتشارا  فولتير أكثر ا مؤلفات-ي

 بسبب موهبته الفذة في توجيه النقد الالذل.

 نجيل الثورة الفرنسية.جتماعي إيطلق على كتاب العقد اال-ك

نجليزي جون ر من األحيان مع مبادئ المفكر اإلفي كثي طالب به أن يكون الحكم للشعب، واتفق ألنه

 27ص                        لو .                                                                                       

 28ص          األمريكية.                                                 ستقاللحرب اال فرنسا في شتراكا-ل
 م( ضد إنجلترا.1183-1158لتأثر من هزيمتها من في حرب السنين السبع )

 22ص                                                         يوليو من كل عام. 77يحتفل الفرنسيون بيوم -م

 ذلك لسقوط حصن الباستيل الذي عانى منه الشعب الفرنسي.و

 22ص                                              .م7123عام  هجرة النبالء الفرنسين الي خارج فرنسا-ن

 إنقاذا  لحياتهم.

 23ص                                       وجهت الجمعية الوطنية إصالحاتها نحو الكنيسة الفرنسية.-س

  زمة المالية.لصالح الدولة وللمساهمة في حل األعلى ممتلكاتها الواسعة  ستحواذالرغبة في اال

 36ص                                                        تعد معركة فالمي من أهم المعارك في التاريخ.-ع

 انقذت افكار الثورة الفرنسية من الضيال.-1

 ل مدينة باريس.حالت دون وقو-2

 رفعت الروح المعنوية للفرنسين.-3

 جيش الثورة من الدفال الي الهجوم. تحول-4

 أصبح الجيش مصدر رعب للدول االوروبية.-5

 37ص                                            على المؤتمر الوطني رغم قلة عددهم. سيطرة اليعاقبة-ف

 القوي بالشعب وبجمهور باريس.ألنهم يمتازون بالتنظيم واالتصال 
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    :عدد ما يلي السؤال السادس/

 19ص                                            العناصر التي تبناها الملك جيمس الثاني في سياسته.-أ

        الكاثوليكية.                                                                          -1

 الحكم المطلق. -2

 التعاون مع ملك فرنسا لويس الرابع عشر.                                      -3

 28ص                                                                         مميزات الدستور االمريكي.-ب

 ضائية / التشريعية(.)التنفيذية / الق ةالفصل التام بين السلطات الثالث-1

 كد على حق الفرد المطلق في الحرية والمساواة وحرية الصحافة.أ-2

 عدم تعارض السلطات المحلية مع السلطات الفدرالية. -3

 مرونة الدستور وقابليته للتغير والتعديل.-4

 23ص               .                                               صالحات الجمعية الوطنية الفرنسيةإ-ج

 م.1191توراصدار وثيقة الحقوق الفرنسية ودس-1

 صالح النظام االداري.إ-2

 لغت النظام القضائي القديم وأصبح منصب القاضي انتخابيا .أ-3

 النظام المالي والضريبي. إصالح-4

 38ص                                              )السنة الثالثة(.الفرنسي م 7137دستور  نصوص-د

 لغاء الملكية.إ-1

 عالن الجمهورية.إ-2

 38ص                                 م. 7131 نمساوالشروط معاهدة كامبو فروميو بين فرنسا -هـ

 أعطت فرنسا مكاسب كبيرة.-1

 حققت للفرنسيين الفخر والعزة.-2

 أصبح نابليون بونابرت رجل فرنسا األول.-3
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 :بين/ قارن بعالسؤال السا

 

 12ص         نتائج حرب السنين السبع بين كل من انجلترا / المستعمرات االنجليزية في امريكا. -أ

وجه 

 المقارنة

المستعمرات اإلنجليزية في  إنجلترا

 مريكاأ

 

 

 النتائج

تنازلت فرنسا إلنجلترا عن جميع المستعمرات -1

 في أمريكا الشمالية والهند.

المستعمرة لم يبق إلنجلترا منافس في أمريكا إال -2

 اإلسبانية في فلوريدا.

خرجت إنجلترا وهي تعاني من أزمة مالية طاحنة -3

 نتيجة نفقات الحرب والمصروفات.

شعورهم بقوتهم الحقيقية -1

 وقدرتهم، والتعاون بينهم.

ظهور شخصيات أمثال جورج -2

 واشنطن.

زال التهديد الخارجي من أ-3

الفرنسين على المستعمرات 

 االنجليزية.

 نح الباب أمام األمريكييفت-4

للتوسع نحو الغرب دون حدود او 

 قيود.

 

 

 

 27ص                        .تمن حيث القرارا م 7117والثاني م  7117فيالدلفيا األول  مؤتمر-ب

 

 وجه المقارنة

 م 7117مؤتمر فيالدلفيا األول 

 )الكونجرس األول(

 م 7117ومؤتمر فيالدلفيا الثاني 

 ثاني()الكونجرس ال

 

 

القرارات التي 

 أصدرها المؤتمر

عدم الرضوا للقوانين الجائرة التي -1

 أصدرتها إنجلترا ضد ميناء بوسطن.

الشعب االمريكي للملك من  الطلب-2

 االنجليزي بإلغاء القوانين الجائرة.

استخدام سالح المقاطعة  إعادة-3

 للبضائع االنجليزية.

طرد الحكومات الملكية االنجليزية -1

 واستالم إدارة األمور للدفال عن بلدانهم.

جيش بوسطن جيشا أمريكيا  اعتبار-2

 يخص كل المستعمرات.

 لقيادة الجيش. جورج واشنطن تعيين-3
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 37ص             / وازن بين: نتائج إعدام الملك لويس السادس عشر داخليا  وخارجيا .السؤال الثامن

 

 خارجيا   داخليا  

 

ة المضادة ضد من اصحاب الملكية الثوراندالل 

 الدستورية.

تشكل التحالخ الدولي األول ضد الثورة الفرنسية 

بانضمام انجلترا واسبانيا والبابوية والدويالت 

 االيطالية وبروسيا ضد فرنسا.

 

 19ص                                                                        التالية:فسر العبارة  /السؤال التاسع

بداية المشكالت الحقيقية عندما اقترح الملك جيمس الثاني تعديل قانون يسمح للكاثوليك وغيرهم " 

 تولي الوظائف العامة "

أدر  النواب أن الهدف الحقيقي من هذا االقتراح هو فتح المجال أمام الكاثوليك للمشاركة في حياة  

 البالد السياسية.

 

 11ص                                                                        :التالية العبارات / فندالسؤال العاشر

 "كان التوافق بين الحاكم والمجلس المنتخب واضحا  في المستعمرات االنجليزية في امريكا"-أ

ان الحاكم يهمه استحالة التوافق بينهم وذلك الن التعاون بينهم مستحيال حيث  فنالحظ ،خطأالعبارة 

بالدرجة االولى مصالح الملك الذي يمثله بغ  النظر عن مصالح الشعب االمريكي السيما وان انجلترا 

 كانت تنظر للمواطن االمريكي على انه مواطن من الدرجة الثانية.

 

 36ص       ".ضاء الهيئة التأسيسية الفرنسية من الترشيح"يجمع المؤرخين على صحة منع اع-ب

سيحرم  عضاء الهيئة التأسيسية من الترشيح ألنهبل يجمع المؤرخين على خطأ منع أ رة خطأ،العبا

 الجمعية التشريعية من زعامات اكتسبت خبرة كبيرة في الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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 :كل من المترتبة على النتائج ما /السؤال الحادي عشر

                                                                                                                71ص                                                                                         الثورة االنجليزية.-أ 

ائب وتقرير سياسية الدولة بعدما كان فكرة المجالس النيابية إلصدار القوانين وفرض الضرانتشار -1

 ذلك حق الملك فقط.

 تم االخذ بمبدأ تركيز الحياة النيابية في مجلسين )اللوردات والعموم(.-2

أخذت معظم دول العالم عن انجلترا نظامها االنتخابي حيث التمثيل النيابي على حساب الدوائر -3

لبرلمان يمثل دائرة انتخابية على حسب االنتخابية وليست على أساس طبقي وحيث أصبح عضو ا

 التقسيم الجغرافي الذي تراه الدولة، فالعضو يمثل جميع سكان دائرته.

 إدرا  الفرد حقوقه السياسية.-4
كل فرد له حقوق طبيعية في إن "والتي تقول  السيادة الشعبيةتطور النظريات السياسية كنظرية جون لو  -5

فاذا فشلت الحكومة  الحقوق،الحكومات لحماية هذه  تأسيس على عارف الناسوقد ت والتملك،الحياة والحرية 

                                                                                                                                   ."عليها وطردها من الحكمالشعب له الحق في الثورة في القيام بمهمتها فان الشعب له الحق في الثورة 

 28ص                                                                       م.7129معاهدة صلح باريس -ب

 نجلترا باستقالل الواليات المتحدة األمريكية. اعترفت فيها إ-

 28ص                                                                           م.7111معركة ساراتوجا -ج

 االف جندي. 8خسر اإلنجليز جيشا  كامال  مكون من -1

 سيطر االمريكيون على حوض هدسون.-2

 اعتراف فرنسا باستقالل الثوار األمريكيين ودخولها الحرب الي جانبهم.-3

 زاد تعاطخ الشعوب األوروبية مع الثورة االمريكية.-4

 29ص.                                                                                     يةمريكالثورة األ-د

 انتشرت عدواها إلى سكان أمريكا الجنوبية )الالتينية(.-أ

 تشجيع سكان المستعمرات البريطانية في آسيا وأفريقيا على القيام بثورات ضدها.-ب

 ورمز للحرية والتجديد. نرمزا  مالذ لدعاة الفكر من األوروبييصارت الواليات المتحدة األمريكية -ج

 22ص                                                                             سقوط حصن الباستيل.-هـ

 عمت الفوضى في كل مكان.-1

 توقخ الفالحون عن دفع الضرائب.-2

 وها وقتلوا من فيها.انق  الفالحون على قصور النبالء وأحرق-3

 أحرقوا الوثائق التي تعطيهم حقوقا  اقطاعية.-4

 هجرة النبالء خارج فرنسا.-5

 36ص                                                      محاولة فرار الملك لويس السادس عشر.-و

 مة الفرنسية متماسكة.ظلت األ-1

 .م1191جريت انتخابات الجمعية التشريعية أ-2
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 :ما يلي اذكر /السؤال الثاني عشر

                                           17ص                                                                               الئحة الحقوق االنجليزية.-أ

 للملك ابطال أو تعديل قانون صادر عن البرلمان. زال يجو-1

 رض ضرائب جديدة أو تشكيل جيش أو اعالن حرب دون موافقة البرلمان.للملك ف قال يح-2

 للبرلمان الحق الكامل في التعبير عن آرائهم بحرية تامة.-3

اعتقال مواطن دون محاكمة تجرى وفق  ناعطى البرلمان حصانة كاملة للمواطنين بحيث ال يمك-4

 القوانين السائدة.

 27ص                                                                     وثيقة إعالن االستقالل األمريكية.-ب

البشر خلقوا متساوين ومنحوا من خالقهم حقوقا ثابتة ومنها الحق في الحياة والحرية والبحث عن -1

 السعادة.

مال للمحافظة على الحقوق وتستمد سلطاتها من الشعب فعندما تسيء الدولة استع إن الحكومات تنشأ-2

 سلطاتها يحق للشعب استبدالها أو إلغائها.

 22ص                            م.7123ثيقة إعالن حقوق اإلنسان المواطن في فرنسا سنة و-ج

 وثيقة في ستة عشر مادة من أهمها:صدرت تلك ال

 يولد الناس أحرارا متساويين في الحقوق والواجبات.-1

 مقاومة الظلم(.-الشعور باألمن-الملكية-الحرية)للشعب حقوق األساسية ال علىحكومة هو الحفاظ الإن هدف -2

 األمة هي صاحبة السيادة.-3

 العقوبة بدون قانون.-4

 المتهم بريء حتى تثبت إدانته.-5

 الخاصة. وأغراضه الجيش في خدمة الشعب والدفال عنه ال لخدمة الملك-8

 23ص                                                        .                           م7137 فرنسا دستور-د

الملك الفرنسي موظفا كبيرا  لدى الدولة بعدما سحبت كل  بقاء الملكية فأصبح ىعل هذا الدستورنص 

صالحياته كملك وأصبح له حق اختيار وزرائه اما وضع الدستور والسلطة التشريعية ففي يد الجمعية 

 التشريعية.

 36ص                                       ن بلنتز والحرب ضد النمسا وبروسيا.                   عالإ-هـ

كان ملو  أوروبا بصفة عامة ينظرون إلى األحداث في فرنسا بقلق شديد وكان من أكثر الملو  

الرابع ملك  اهتماما بذلك اإلمبراطور النمساوي ليوبولد وايده في ذلك االمبراطور فريدر  وليم

 م وتولى القيادة دمورييه ومني الجيش الفرنسي بعدة هزائم. 1192بروسيا، فأعلنت الحرب 
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                                                18ص                                           :عن األسئلة التالية ثم أجب قرأ الفقرةإ /السؤال الثالث عشر 

كل فرد له حقوق طبيعية في الحياة والحرية والتي تقول إن  السيادة الشعبيةظريات السياسية كنظرية تطورت الن "

بمهمتها فان  ذا فشلت الحكومة في القيامإف الحقوق،الحكومات لحماية هذه  تأسيس على وقد تعارف الناس والتملك،

                                                                                                                                        ."من الحكمعليها وطردها الشعب له الحق في الثورة الشعب له الحق في الثورة 

 عرف ما تحته خط.-7

 أسيستعلى  وقد تعارف الناس والتملك،كل فرد له حقوق طبيعية في الحياة والحرية تقول لكل فرد هي نظرية 

الشعب له الحق فاذا فشلت الحكومة في القيام بمهمتها فان الشعب له الحق في الثورة  الحقوق،الحكومات لحماية هذه 

                                                                                                                      .عليها وطردها من الحكمفي الثورة 

 المفكر جون لوك.صاحب هذه النظرية  اسم-2

 أمريكا وفرنسا.نتشرت أفكاره في بلدتين هما إ-3

 السؤال الرابع عشر/ ماذا يحدث لو لم:

 19ص            نجليزي جيمس الثاني سياسة ذات ثالثة عناصر.                                  يتبنى الملك اإل-أ

 لملك والبرلمان.لما نشأت الخالفات لبن ا -

 م بعد هزيمتها بحرب السنين السبع.7189تعقد فرنسا معاهدة باريس -ب

 11ص          مريكا الشمالية والهند.              عن جميع مستعمراتها في أ إلنجلترالما تنازلت فرنسا  -

 13ص                       نجليزية ضريبة الشاي على المستعمرات االنجليزية.              تبقي الحكومة اإل-ج

 م.1113لما حدث حفلة شاي بوسطن  -

 37ص                                                              يعدم الملك الفرنسي لويس السادس عشر.-د

 .في الداخل الثورة المضادة ندلعتا الم-1

نجلترا واسبانيا والبابوية والدويالت االيطالية وبروسيا تشكل التحالخ الدولي األول ضد الثورة الفرنسية بانضمام )ا-2

 ضد فرنسا.

  :/ دلل على صحة العبارات التاليةعشرالسؤال الخامس 

 11ص                    م( بداية للثورة األمريكية.                        7189-7178كانت حرب السنين السبع )-أ

 والتعاون فيما بينهم.شعورهم بقوتهم الحقيقية وقدرتهم، -1

 ظهور شخصيات أمثال جورج واشنطن.-2

 أزال التهديد الخارجي من الفرنسين على المستعمرات اإلنجليزية.-3

 للتوسع نحو الغرب دون حدود أو قيود. نفتح الباب أمام األمريكيي-4

 29ص                                 الثورة األمريكية هي السبب المباشر في قيام الثورة الفرنسية.                 -ب

يزانية الدولة انيا في العالم الجديد مما أرهق مي حربها ضد بريطألن فرنسا أنفقت أمواال طائلة ف

 م في عهد الملك لويس السادس عشر.1169زمة المالية الفرنسية فكانت سببا  في حدوث األ
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 39ص        الداخلية زمن حكومة القناصل. بونابرت إصالحات نابليون/ عدد عشر السؤال السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلصالح اإلداري:-أ

أصووووودر قوووووانون اإلدارة فوووووي عوووووام 

م وتبنوووووووي التقسووووووويم اإلداري 1611

ديم الوووووذي أصووووودرته الجمعيوووووة القووووو

الحكام يعينون الوطنية، إال أنه جعل 

 من قبل القنصل األول )نابليون(.

 

   :القانون المدني-ب

أصدر قانونا يعرف بقوانون نوابليون 

م حيث أعطي فرنسا 1614في عام 

 علوووىوالعوووالم كلوووه تشوووريعا يحوووافظ 

 القيم والتقاليد القديمة.

 

   إصالح أوضاع الكنيسة:-ج

وقع مع البابا بيووس التاسوع فوي عوام 

   جاء فيه: م اتفاقا نهائيا  1611

فرنسووووووووا بالكنيسووووووووة  اعتووووووووراف-1

 .الكاثوليكية وسيادتها الروحية

اعتووراف البابووا بقوووانين مصووادرة -2

 أمال  الكنيسة.

يسوة بالتعواون يتم تعيين رجال الكن-3

 بين البابوية والدولة الفرنسية.

 

   إصالح التعليم:-د

وضع نابليون مشروعا لتنظيم التعلويم 

 علووىفووي كافووة أنحوواء فرنسووا وعموول 

التعليم للفقراء وخاصة  التعليممجانية 

 الثانوي.
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 )متارين الصور(                                         

 :ثم أجب السؤال السادس عشر/ الحظ األشكال التالية
 

  19ص                                                      7تمرين رقم 

 

 .....................................................................خصية اسم هذه الش -1

 

 .دد العناصر التي تبناها/ع2س

 ..................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 ................................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 

 

  17ص                                                         8تمرين رقم 

 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية  -1

 

 .....................................................................تزوجت بملك يسمى  -2

 

 
 
 

  17ص                                                      9تمرين رقم 

 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية  -أ

 

 نجليزية.ما جاء في الئحة الحقوق اال عدد -ب

 ..........................................................................................................................................................................................أ/

 ....................................................................................................................................................................................ب/ 

 .....................................................................................................................................................................................ج/ 
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  18ص                                                         7تمرين رقم 

 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -أ
 

 

 نظريته. اكتب عن-ب
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  13ص                                      7تمرين رقم 

 .....................................................................اسم هذا الحدث التاريخي -أ

 .....................................................................وقع في عام -ب

ث نجليزي عدة قرارات بعد هذا الحداتخذ البرلمان اإل-ج

 سجل ثالثة قرارات منها.

 

1-................................................................................................................................................................................................................................................. 

2-................................................................................................................................................................................................................................................. 

3-.................................................................................................................................................................................................................................................... 

  26ص                                 8تمرين رقم 
 

 .....................................................................اسم هذا الحدث التاريخي -أ
 
 

 

 عدد أهم قراراته.-ب

1-.......................................................................................................................................... 

2-......................................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................................... 
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  27ص                                               1تمرين رقم 

 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1

 

 ..................................................................... زوجته تسمى-2

 

 

 

 

 

 

  27ص                                                       2تمرين رقم 

 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية  -1

 

 أهم مؤلفاته. اذكر -2
..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

  27ص                                                     3تمرين رقم 

 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1
 

 

 اذكر أهم مؤلفاته.-2
..................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 
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  22ص                             76تمرين رقم 
 

 .....................................................................اسم هذا الحدث التاريخي -1
 

 ..................................................................... في عام وقع-2

 

 

 

 .ما النتائج التي ترتبت عليه-3

 ....................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 
 
 

  37ص                                      77تمرين رقم 
 

 .......................................................اسم هذا الحدث المشار له بالصورة -1
 

 ............................................................ في عام وقع-2

 

 

 

 

 ما النتائج الداخلية والخارجية التي ترتبت عليه. -3

-........................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

-...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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  38ص                                           78تمرين رقم 
  

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1
 

 ..................................................................... م تسمى1191المعركة التي خاضها عام -2

 

 

 

 

 

 

 عدد أهم إصالحاته. -3

 ...................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................د/ 
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  773- 31ص      لحربان العالميتان. ا السادس:الفصل 

 سئلة التالية:جيدًا ثم أجب عن األ العامل خريطة/الحظ  السؤال األول

 الصفحات في االسئلة التالية ثم أجب: بأرقام/ استعن بالكتاب المدرسي كما هو موضح 7س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  31ص        .............. ..........................الرقم  يمثلها روسيا على الخريطة*

  31ص        .............. ..........................رقم ال يمثلها المانيا على الخريطة*

  31ص        .............. .........................يمثلها الرقم  النمسا على الخريطة*

  32ص            .............. ...................إيطاليا على الخريطة يمثلها الرقم*

 767ص         ..........       ...............بلجيكا على الخريطة يمثلها الرقم*

 ) بولندا ( 776ص    ...................................*ممر دانريغ على الخريطة يمثله الرقم 

 )اليابان( 777ص    .............. ...................لها الرقمم يمث7377*الدولة التي هاجمت ميناء بيرل هاربر 

2 8 

8 

2 

5 

4 

1 

4 5 
1 

1 

3 

3 

8 

1 
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 :ب/ الحظ اخلريطة جيدًا ثم أجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101ص                                                       x على الخريطة معركة المارن بالرمز حدد *

 769ص        // ///// م بالرمز1919ظلل المناطق التي ظلت موضول خالف بعد مؤتمر فرساي *

)هيروشيما  171ص     @  عين على الخريطة المدينتان اللتان الغيت بهم القنبلة الذرية بالرمز *

 ونجازاكي(

 

 

 

 

 

 

 

x 

////// 
@ 
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 :كمل العبارات التاليةأ /السؤال الثاني

 31ص                                                  المانيا أهم الدول التي اتبعت أسلوب األحالف تسمى-1

 31ص           بسمارك األحالف يسمىالمستشار األلماني الذي يرجع إليه الفضل في تكوين -2

 766صد                         األرشيدوق فريدينانولي عهد النمسا الذي قتله الطالب الصربي يسمى -3

 766ص                                                سراييفوالمدينة التي قتل فيها ولي عهد النمسا تسمى -4

 766ص                     المانياولى إلى جانب دولة تسمى حرب العالمية األدخلت الدولة العثمانية ال-5

 766ص                                      دولة 99بلغ عدد الدول المشاركة في الحرب العالمية األولى -8

 768ص                               كومبيينلمان على هزيمتهم في عربة قطار في غابة تسمى وقع اال-1

 768ص الحرب العالمية األولىتسمى  11من شهر  11من اليوم  11الحرب التي انتهت في الساعة -6

 768ص                                                        م7372انتهت الحرب العالمية األولى في عام -9

 776ص                                 ولسنمم يسمى مريكي الذي طالب بإنشاء عصبة األالرئيس اال-11

الواليات المتحدة  م ولم تشار  بعضويتها تسمى1919مم الدولة التي قدمت فكرة إنشاء عصبة األ-11

 767ص                                                                                                      األمريكية.

 767ص                                                              جنيفمقر الجمعية العامة مدينة تسمى -12

الزعيم الشيوعي الذي رفع شعار "السالم للجيش /األرض للفالحين / الغذاء للجميع /الحكم -31

 876ص                                                                                       لينينفيت"يسمى للسو

 876ص                                                   ستالين الحاكم الذي حكم بعد وفاة لينين يسمى-41

 176ص                                                                     هتلريسمى قائد الحركة النازية -51

 176ص                                                            م7386 ظهرت الحركة النازية في عام-81

 176ص                                        كفاحيالكتاب الذي وضع فيه هتلر مبادئ النازية يسمى -11

 762ص                          موسوليني م يسمى1922الحاكم الفاشي الذي وصل الي الحكم عام -61

 فرانسيس فرانكودعمت كل من النازية والفاشية النظام الديكتاتوري في أسبانيا بقيادة زعيم يسمى -91

 762ص                       مصطفى أتاتوركظهر النظام الدكتاتوري في تركيا على يد قائد يسمى -21

 \محور برلين سيطر العسكريون في اليابان على الحكم وتحالفوا مع ألمانيا النازية ونشأ ما يسمى -21

 762ص                                                                                                         طوكيو

 763ص                                           م7377السوفيتي عام نق  هتلر معاهدته مع االتحاد -22
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                            777ص                                                 فيشيتسمى مدينة اقام فيها هتلر حكومة موالية له -32

 777ص                     ديغولمى يسالجنرال الذي أعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في مدينة لندن -42

 777ص                                                           تونج يما وتس قائد الثورة الصينية يسمى-52

عقدت بعد الحرب العالمية الثانية يحرم بموجبها استخدام األسلحة الفتاكة وإيقاف سباق  اتفاقيات-28

 777ص                                                                                           سالتالتسلح تسمى 

 778ص      روزفلتلي إنشاء منظمة تسعى للسالم في العالم يسمى الرئيس األمريكي الذي سعى إ-12

 778ص          يالطا في مؤتمر يسمى“جتمع زعماء الدول الثالث " تشرشل وستالين وروزفلت إ-62

 778ص                              دولة 76عدد الدول الذي قامت بالتوقيع على ميثاق األمم المتحدة -92

 778ص                                                 نيويوركالمقرالرسمي لألمم المتحدة مدينة تسمى -31

 778ص                                 م7377عام  اكتوبر 24 أعلن قيام هيئة األمم المتحدة رسميا  في-31

  771ص                                                   الهاي في مدينة تسمى العدل الدولية تقع محكمة-23

 

 

 767ص                                                  :                 المخطط السهمي أكمل/ الثالثالسؤال 

 

 
 الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية

 

 
 المحور                                                                           الحلفاء دول     

 تحاد السوفيتي  اال –فرنسا  –بريطانيا                اليابان                          –إيطاليا  –لمانيا أ

 مريكية         الواليات المتحدة األ                                                                              
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 771ص                                   صنف أجهزة األمم المتحدة وفق الجدول التالي: السؤال الرابع/

 الجمعية العامة -المجلس االقتصادي واالجتماعي  - لعامةاألمانة ا - مجلس األمن - مجلس الوصاية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الجمعية العامةأ

تشكلت من مندوبي الدول األعضاء الذين ينتخبون األمين العام وأعضاء  

األجهزة األخرى وعند طرح أي مشكلة عليها تستطيع الجمعية التصويت 

 بأكثرية الثلثين على توصيات ترفعها إلى مجلس األمن.

 س الوصاية( مجلب
تتكون من الدول الخمس الكبرى ودول أخرى منتخبة، وكلفت بإدارة  

 األراضي الذي وضعتها عصبة األمم تحت االنتداب.

 ( محكمة العدل الدوليةج
مركزها الهاي في هولندا وتعمل على حل النزاعات على الحدود بين الدول 

 األعضاء.

 ( مجلس األمند

 و وانقسمت العضوية الي فئتين هما:عض 15يتألخ هذا المجلس من  *

 تاألعضاء الدائمون: وهم ممثلو الدول المنتصرة على المحور "الواليا-1

المتحدة، االتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، الصين" ويتمتعون بحق 

 النق  الفيتو. 

عشرة أعضاء منتخبون كل سنتين، وهو صاحب السلطة الفعلية في -2

ستعمال القوة المسلحة للحفاظ على السالم واألمن في المنظمة وله صالحية ا

 العالم.

 ( األمانة العامةهـ

 5تنتخب الجمعية العامة األمين العام بناء على اقتراح مجلس األمن لمدة 

 سنوات 

 لتنفيذ المهام السياسية المكلخ بها.

( المجلس االقتصادي و

 واالجتماعي

مجاالت دول األعضاء في العضو ويعمل على تنسيق جهود ال 21عضائه أ

 .قتصاديةاالجتماعية واال
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 :ما يلي/ عرف السؤال الخامس

 31ص                  نسق من اآلراء واألفكار السياسية والقانونية والدينية والفلسفية. :األيديولوجية-7

                                                                                           32ص          .النمسا وإيطاليا(و )المانيامن  م يتكون1662هو حلخ ظهر في عام  الحلف الثالثي:-8

 23ص                            (.بريطانيا وفرنسا)من  م ويتكون1914ظهر في عام االتفاق الودي: -9

 23ص                    (.فرنسا وبريطانيا وروسيا) من م يتكون1911: ظهر في عام الوفاق الودي-7

 –اصطالح سياسي يطلق على مجموعة من دول أوروبا الشرقية " يوغسالفيا السابقة البلقان: -7

 766ص                                                                                ألبانيا ". –بلغاريا  –اليونان 

 767ص          نهر في فرنسا كان مسرحا لمعركتين حاسمتين في الحرب العالمية األولى.ن: المار-8

 769ص                               إحدى ضواحي مدينة باريس وفيها قصر فرساي الشهير. فرساي:-1

 768ص        .                    المجالس الشيوعية المحلية التي أسسها الحزب الشيوعيالسوفييت: -2

 761ص                                         كلمة المانية مختصرة لعبارة االشتراكية الوطنية. النازية:-3

 762ص                    يمينية دكتاتورية متطرفة تؤمن بتفوق العنصر الروماني. ةحرك الفاشية:-76

ها الخاصة ولها صلة باألمم المتحدة وتهتم منظمات عالمية تحكمها أنظمت الوكاالت المختصة:-77

 763ص                                            بمشاكل عالمية كالزراعة والمواصالت والعمل والصحة.

 

 

 علل لما يلي:السؤال السادس/ 

                                  31ص                                                 في أواخر القرن التاسع عشر.  العالم سياسيا   نقسامإ-7
 بروز النزعة القومية وتصادم األيدولوجيات.-أ

 تضارب المصالح االقتصادية، وسياسية التوسع.-ب

 السباق إلى التسلح.-ج

 31ص .                       كانت القارة األوروبية محور العالقات الدولية في بداية القرن العشرين-8
 ركز الثورة الصناعية.م-أ

 لموارد واإلمكانات االقتصادية.وفرة ا-ب

 النفوذ االستعماري في جميع القارات.-ج

 .اإلمبراطوريات الكبرى نشوء-د

 31ص                                                                   لم يدم تحالف عصبة األباطرة طويال .-9

 م.1616مع النمسا بسبب خروج روسيا لخالفها  -
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 32ص                                                             .7228انضمام إيطاليا للحلف الثالثي عام -7

 ردا على احتالل فرنسا لتونس. -

 23ص تقارب بريطانيا مع فرنسا.                                                                               -7

 م المانيا الصناعي واالقتصادي ونمو قوتها البحرية.لشعورها بالخطر من تقد -

 .قيام الوفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا وروسيا-8
 التبت". –أفغانستان  –" إيران لتسوية مناطق النفوذ في آسيا 

 766ص                                                                            قيام الحرب العالمية األولى.-1

 ن أجل السيطرة على المواد الخام.م وذلكزيادة التنافس بين الدول األوروبية -أ

بسبب التنافس  وذلكلصرال بين دول أوروبا حول المستعمرات في آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي ا-ب

 االقتصادي.

الحروب  وذلك بسببوالنزال العسكري حولها  الخالف حول ممتلكات الدولة العثمانية في أوروبا-ج

 في منطقة البلقان.

 766ص                                                                 لمانيا.أعلنت بريطانيا الحرب على أ-2

 وذلك ألنها انتهكت حياد البلجيك. -

 766ص                                       .                             إعالن ألمانيا الحرب على فرنسا-3

 بسبب رف  فرنسا طلب المانيا بالوقوف على الحياد. -

 767صم.                                     7371انسحاب روسيا من الحرب العالمية األولى عام -76

 قيام الثورة الشيوعية.بسبب  -

 

 م ضد ألمانيا. 7371المية األولى عام دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب الع-77

 767ص                                         بسبب مهاجمة الغواصات األلمانية السفن األمريكية. -

 فشل وانهيار عصبة األمم.  أووقفت عصبة األمم عاجزة أمام القضايا المهمة، -78

 767ص                                                         فقد: عدم التزام الدول الكبرى بميثاق العصبة-أ

 اجمت اليابان منشوريا في الصين.ه-1         

 هاجمت ايطاليا الحبشة.-2

 تشيكوسلوفاكيا وهاجمت بولندا.ضمت ألمانيا النمسا و-3

 لم يكن للعصبة قوة عسكرية قادرة على تنفيذ قراراتها.-ب

 ضويتها على الرغم من أنها صاحبة الفكرة.لم تشار  الواليات المتحدة في ع-ج
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 761ص                                                                       .الحركة النازية في ألمانيا قيام-79

 شروط معاهدة فرساي المذلة.-أ

  .آثار األزمة االقتصادية قاست ألمانيا من-ب

 بسبب انتشار األفكار الشيوعية.-ج

 ة العمال االستيالء على السلطة.محاول-د

 376ص                                                                          قيام الحرب العالمية الثانية.-77

م، التي تلت الحرب العالمية األولى وما نالته الدول المنتصرة من 1919معاهدات الصلح عام -أ

 هزومة ألراضيها.مكتسبات وفقدان الدول الم

 قيام األنظمة الديكتاتورية في ألمانيا وإيطاليا واليابان وسعيها للتوسع اإلستعماري.-ب

 م.1933-1929 زمة االقتصادية العالميةاأل-ج

 التوتر الدولي سهل قيام الحرب العالمية الثانية.-د

 سياسة هتلر العدوانية.-هـ

 777ص                                       م.7377ام مريكية الحرب عدخلت الواليات المتحدة األ-77

 بسبب مهاجمة اليابان لميناء بيرل هاربر في جزر هاواي ودمرت األسطول األمريكي.

 أكبر حرب عرفها التاريخ.فهي اختلفت الحرب العالمية الثانية عن جميع الحروب التي سبقتها -78

        797ص     باالشترا  المباشر أو بالتحالخ مع الدول. شملت معظم دول العالم حرب عالمية شاملة:-أ

 والحقول ب للعمل في المصانعوحيث سخرت دول المحور أسرى الحر سخرت الطاقات البشرية:-ب

 .وفتحت الواليات المتحدة باب الهجرة للعمل بدل الرجال ودفع الحلفاء باإلناث للعمل في هذا المجال

وصرال بين نظريات دكتاتورية عنصرية تبنتها دول المحور بينما تبنى  يديولوجياتأمواجهة بين -ج

 الحلفاء الديمقراطية.

سخرت جميع الدول المشتركة في الحرب مقدراتها ومقدرات الشعوب التي احتلتها  تنافس صناعي:-د

 .بهدف تطوير اإلنتاج الصناعي الحربي وتطوير االقتصاد

فاستخدمت التكنولوجيا  في هذه الحرب القتال واألسلحة بأسالي تطورت سباق تسليح تكنولوجي:-هـ

 .في األرض والجو والبحر فكان الدمار أكبر وشمل جميع المجاالت

 778ص                                                                        انشاء هيئة األمم المتحدة.  -71
 وحل النزاعات سلميا .    المحافظة على السالم واألمن الدوليين-أ

                   تنمية العالقات الودية بين الدول على مبدأ المساواة واحترام حقوق االنسان.                                              -ب

 المجاالت.جميع تحقيق التعاون الدولي في -ج

 تكون األمم المتحدة أداة للتنسيق بين أعمال الدول.-د
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 / فرق بين ما يلي: السؤال السابع

 31ص                                                                       العالقات الدولية واالتفاقات الدولية.-أ

 االتفاقات الدولية العالقات الدولية 

االتصاالت بين الدول وبين المنظمات الدولية في 

 جميع المجاالت.
تلتزم الدول  عليها دوليا  وهي مقننةتشريعات يتفق 

 المشتركة بها.
 

 767ص          مراحل الحرب العالمية األولى.                                                               -ب

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

انحصرت الحرب داخل القارة 

ألمانيا  تاألوروبية فقط، واجتاح

الحلفاء  وتمكن بلجيكيا وشمال فرنسا،

من إيقاف زحفهم في معركة المارن 

 م.1914األولى عام 

يطلق عليها ايضا  حرب  

الخنادق وأهم أحداثها دخول 

الدولة العثمانية الحرب إلى 

جانب ألمانيا وانتصار الحلفاء 

 م.1918في معركة فردان عام 

 1911انسحاب روسيا من الحرب عام 

 قيام الثورة الشيوعية. ك بسببوذل

ودخول الواليات المتحدة إلى جانب  

الحلفاء وهزيمة ألمانيا في معركة 

م وانتهاء 1916المارن الثانية عام 

 الحرب.

 

 

 767ص      معركة المارن األولى والثانية.                                                               -ج

 معركة المارن الثانية ألولىمعركة المارن ا

وفيها أوقخ الحلفاء زحخ األلمان  م1914عام 

 على باريس.

م شن الحلفاء هجوما  معاكسا  أدى إلى 1916عام 

 إنزال الهزيمة باأللمان.

 

 767صاقتصاد الدول المهزومة والمنتصرة بعد الحرب العالمية األولى.                               -د

 الدول المنتصرة زومةالدول المه

لم تستطع تسديد الديون والتعويضات المفروضة 

 عليها في معاهدة الصلح.

 أصبحت مدينة للواليات المتحدة األمريكية.

 

 776-766ص                                            السبب المباشر للحرب العالمية األولى والثانية.-هـ

 ب العالمية الثانية الحر الحرب العالمية األولى 

قيام طالب صربي باغتيال ولي عهد النمسا 

األرشيدوق فريديناند وزوجته في مدينة 

 م.1914سراييفو عاصمة البوسنة عام 

 

كان هتلر يطالب بولندا بإعادة ممر دانريغ 

ولكنها رفضت بشدة وعملت كل من فرنسا 

وبريطانيا إليجاد حل لهذه األزمة إال ان هتلر 

 الم باجتياح بولندا.فاجأ الع
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 777ص                                               واالقتصادية. البشريةنتائج الحرب العالمية الثانية -و

 االقتصادية البشرية

 مليون قتيل. 51سقوط -1

 برزت مشكلة المشوهين والمعاقين.-2

 انتشار ممارسة العنخ.-3

 

 ة.تحمل كثير من الدول ديونا كبير-1

الدمار الذي حل بالمساكن والمصانع والطرق -2

 والمؤسسات.

تحولت دول أوروبا إلى دول مستوردة بعد أن كانت -3

 دوال  مصدرة.

 

 777ص                                              والسياسية. العلميةنتائج الحرب العالمية الثانية -ز

 السياسية العلمية

 

ني في مجال األسلحة التطور العلمي التق-

والمواصالت بأنواعها والطب والطباعة ووسائل 

 االتصاالت. 

 

تغيرت خريطة أوروبا السياسية وجرى تعديل على -1

 الحدود.

 إلىبريطانيا وفرنسا( )وروبا أتراجعت مكانة دول -2

 الدرجة الثانية وتقلص نفوذها.

 انتهت الديكتاتوريات في إيطاليا وألمانيا واليابان.-3

وبرلين بجدار  الي غربية وشرقية لمانياأانقسام -4

 عازل.

 نما فقدت مستعمراتها.لم تصب إيطاليا بخسائر وإ-5

مريكية ن في العالم الواليات المتحدة األبرز قطبا-8

 واالتحاد السوفيتي السابق.

 

 771ص                                                                             عضوية مجلس األمن.-ح

 العشر أعضاء األعضاء الدائمون

 تممثلو الدول المنتصرة على المحور "الواليا 

المتحدة، االتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، 

  الفيتو.الصين" ويتمتعون بحق النق  

 

وهو صاحب السلطة الفعلية  سنتين،منتخبون كل 

سلحة في المنظمة وله صالحية استعمال القوة الم

 للحفاظ على السالم واألمن في العالم.
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  :يما يلاذكر  /السؤال الثامن

 766ص                                صربيا قبل الحرب العالمية األولى. لىإجاء في إنذار النمسا ما -7

 .وقخ المنظمات المعادية للنمسا-أ

 طرد المسؤولين المعادين للنمسا.-ب

 الشرطة النمساويين بتنفيذ ذلك.والموظفين  قيام-ج

                                                                                                                 م.1914أعلنت النمسا الحرب على صربيا في عام لما رفضت صربيا الشرط األخير -د

 769ص                                                                                     نتائج مؤتمر فرساي.-8
 الدولة العثمانية(. –الروسية  –النمسا  –تفكك امبراطوريات عريقة )االلمانية -أ

 المجر(. –يوغسالفيا  –تشيكوسلوفاكيا  –ظهور دول قومية جديدة في أوروبا )بولندا -ب

 ب.تتحمل ألمانيا مسؤولية الحرأن -ج

 تخفي  عدد الجيش االلماني ومنع المانيا من تصنيع او اقتناء األسلحة العسكرية.-د

 قتطال أجزاء من ألمانيا وضمها لدول أخرى.ا-هـ

 776ص                    قتصادية.                                                         أهم آثار األزمة اال-9

 االقتصاد الموجه. كثير من الدول اتبال-أ

 نمو الشعور القومي.-ب

 .أنظمة دكتاتورية قيام-ج

 876ص                                            التي ساعدت لينين في قيام الثورة الشيوعية. العوامل-7

 فساد الحكم القيصري في روسيا واستبداده.-أ

 بان والحرب العالمية االولى.، على يد الياالهزائم الكبرى التي حلت بالجيش الروسي-ب

 ، التي تأثر بها العمال والفالحون وانتشار البطالة واالمراض.سوء الحالة االقتصادية-ج

شخصية لينين وقدرته على اقنال الجماهير ورفع شعاره "السالم للجيش /األرض للفالحين / الغذاء -د

 للجميع /الحكم للسوفيت".

 176ص                                                                                    مبادئ النظام النازي.-7

 تفوق العنصر البشري األلماني على جميع العناصر البشرية.-أ

 نيا الكبرى التي تضم كل االلمان.قيام ألما-ب

 امتال  الدولة للشركات االحتكارية.-ج

 .إلغاء معاهدة فرساي-د

 .ت األلمانيةاستعادة المستعمرا-هـ

 276ص                                   مميزات الحركة الفاشية.                                             -8

 .نميزت بالعنخ والقوة ضد خصومها السياسييت-أ

 في سفك الدماء وتقييد الحريات.كتاتورية يأقسى النظم الد-ب

 شة.خارجي وغزو ألبانيا والحبالتوسع ال-ج
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 الحرب العالمية الثانية. األدوار التي مرت بها-1

 777ص                                       م.7377 – 7393انتصارات دول المحور الدور األول: -أ

 اجتاحت القوات األلمانية بولندا ثم دول أوروبا الغربية ثم احتلت ثلثي فرنسا وزحفت إلى باريس.-

 نسا الهدنة وأقام هتلر حكومة موالية في مدينة فيشي.م وقعت فر 1941في عام -

  .تمكن الجنرال ديغول من االنسحاب وأعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في مدينة لندن-

 وجه هتلر سالحه الجوي إلى المدن البريطانية بما فيها لندن.-

 تم تشكيل محور برلين وروما وطوكيو.-

 777ص                                                        م.3787ني: )السنة االنقالبية( الدور الثا-ب

 أصرت بريطانيا على الصمود في الحرب العالمية الثانية بفضل زعيمها تشرشل.        -

                                                                          م في معركة تسمى ستالينجراد.                      1942تمكن الجيش الروسي من إلحاق الهزيمة بالقوات األلمانية عام -

 تسمى العلمين بقيادةفي معركة البريطانيون من إلحاق الهزيمة بالقوات األلمانية اإليطالية تمكن -3

    م.                                                     1942عام  غرب مدينة اإلسكندرية رومل

 778ص                               م.7377 – 7379 النصر النهائي لدول الحلفاء :الدور الثالث-ج

 يـسم الـقـنوي                                    :                                                

 الجبهة الغربية ألوروبا.-أ

 . م1943ايطاليا عام تابع الحلفاء انتصاراتهم فتم احتالل -

 ء من فرنسا وبلجيكا وهولندا.أرغمت األلمان على الجالأنزلوا قواتهم في النورماندي غرب فرنسا و-

 .الجبهة الشرقية ألوروبا-ب
تابعت القوات الروسية تقدمها بقيادة الجنرال زوكوف حتى احتلت برلين بعد معركة انتهت بانتحار -

 هتلر واستسالم ألمانيا.

                                                                               المحيط الهادي. جبهة-ج

 أوقفت الواليات المتحدة التقدم الياباني وتمكنت من استعادة كل ما فقدته في المحيط الهادي.-

إلقاء القنبلتين الذريتين على  عملت على احتالل الجزر اليابانية إال أن القوات اليابانية لم تستسلم إال بعد-

 مدينتي هيروشيما ونجازاكي.

 778ص                                                                           أهداف هيئة األمم المتحدة.-2

 وحل النزاعات سلميا .    المحافظة على السالم واألمن الدوليين-أ

                   ول على مبدأ المساواة واحترام حقوق االنسان.                                              تنمية العالقات الودية بين الد-ب

 المجاالت.جميع تحقيق التعاون الدولي في -ج

 تكون األمم المتحدة أداة للتنسيق بين أعمال الدول.-د
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 / قارن بين كل من:السؤال التاسع

 776ص            من حيث العام والنتائج.                                 لثانية معركة المارن األولى وا-أ

 معركة المارن الثانية  معركة المارن األولى  وجه المقارنة

 م  1916 م  1914 العام

 شن الحلفاء هجوما أدى إلى هزيمة المانيا. أوقخ الحلفاء زحخ المانيا على باريس. جالنتائ

 

 727ص           المختصة التابعة لألمم المتحدة من حيث المهام واالختصار.             الوكاالت -ب

 

  :التالية ات/ فند العبارالسؤال العاشر

 768ص                       " لم يكن للحرب العالمية األولى أي نتائج سلبية "                 -7

 العبارة خطأ فنتج عن الحرب العالمية األولى:-

 دمارا  هائال .-أ

 خسائر مادية وبشرية فسقط ماليين القتلى والجرحى.-ب

 الركود االقتصادي في العالم.-ج

 تغيير جذري في خريطة أوروبا السياسية.-د

 

 

 

 

 

 االختصار المهام الوكالة

 

( البنك الدولي للتنمية 7

 والتعمير

يمنح قروضه لمساعدة مختلخ األقطار  -

عها كالسدود ومحطات يفي تنفيذ مشار

 .يةالطاقة الكهربائية والسكك الحديد

 

IBRD 

نظمة التربية والعلوم ( م8

 )اليونسكو(والثقافة 

تقوم بتعزيز التعاون الدولي في مجاالت  -

التربية والعلوم والثقافة لتطويرها وتحقيق 

 أكبر قدر من التفاهم بين األمم.

 

UNESCO 

 WHO مواجهة المشاكل الصحية. - ( منظمة الصحة الدولية 9

( منظمة التغذية 7

 )الفاو(والزراعة 

على تحسين إنتاج المزارل تساعد -

 والغابات ومناطق صيد األسما .
FAO 

 ( منظمة العمل الدولية7
تحسين ظروف العمل والمعيشة في  -

 أنحاء العالم.
ILO 
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 :عدد كال  من/ الحادي عشرالسؤال 

 767ص                                                                     أهداف عصبة األمم.             -7

 إحالل السالم واألمن بين الدول.-أ

 توثيق التعاون الدولي في كافة الميادين.-ب    

 876ص                               النظام الشيوعي.                                                مبادئ-8

 سيطرة الدولة على جميع مصادر الثروة ووسائل االنتاج.-أ

 إلغاء الملكية الخاصة.-ب

 إشراف الدولة على التخطيط االقتصادي.-ج

 تحقيق العدالة االجتماعية ومحو الفوارق.-د

 763ص                                           جاء في معاهدة هتلر عدم االعتداء مع السوفيت. ما-9

 تملت على بند سري ينص على اقتسام بولندا ودول البلطيق بين االتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.اش

 777ص                                                                          أهم مالمح عالمنا المعاصر.-7

 اليابان قوة اقتصادية عظمى.-أ

 كتلتين.الصين دولة كبرى مستقلة عن ال-ب

 الواليات المتحدة زعيمة الكتلة الغربية الرأسمالية ثم القوة األعظم.-ج

 أنشأت هيئة األمم المتحدة لحفظ السالم واألمن والتعاون بين دول العالم.-د

 أوروبا تتقدم في كافة المجاالت.-هـ

 تقدم علمي وانفجار معرفي.-و

 زيادة سكانية هائلة.-ز

 الدول المتقدمة. فجوة علمية واقتصادية بين-ح

 السؤال الثاني عشر/ ماذا يحدث لو لم:

 768صم.                                                     7372-7377تحدث الحرب العالمية األولى -1

 دمارا  هائال .لما حدث -أ

 خسائر مادية وبشرية فسقط ماليين القتلى والجرحى.-ب

 الركود االقتصادي في العالم.-ج

 تغيير جذري في خريطة أوروبا السياسية.-د

 م.7373 عام تكتب شروط معاهدة فرساي-8

 761صم.                                                 1921الحركة اليمينية المتطرفة لما ظهرت  -

 772ص                                       .                م7377تهاجم اليابان ميناء بيرل هاربر عام -9

 م.1941لما دخلت الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية الثانية عام  -

 (.UNESCOتظهر منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو )-7

 لما تعزز التعاون الدولي في مجاالت التربية والعلوم والثقافة ولما تحقق التفاهم بين الدول. -
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                                                      التالية: لعالقة بكتابة فقرة مترابطة باالستعانة بالكلماتا دأوجعشر/  الثالثالسؤال 

 33ص                 انقسمت أوروبا ( –انظام الدولة العثمانية  –انسحاب إيطاليا  –الودي  الوفاق) -أ

ت الوفاق الودي وزادت من التسلح مما شعرت المانيا بالخطر يحيط بها من الشرق والغرب فعارض

يهدد أوروبا خاصة بعد  ا  دفع جميع دول أوروبا هي األخرى إلى التسابق المسلح الذي أصبح خطر

انضمت الدولة العثمانية إلى  امبين انسحاب ايطاليا من الحلخ الثالثي وانضمامها إلى الوفاق الودي

 إلى مجموعتين متنافستين متسلحتين. بتلك األمور انقسمت أوروبالمانيا والنمسا، وا

 

 769ص                                                                 معاهدة إذالل ( – م7373 - فرساي )-ب

بريطانيا " هذا المؤتمر بحضور  –فرنسا  –عقدت الدول المنتصرة في الحرب " الواليات المتحدة 

سى مقرراته استدعاء وفد ألماني إلى فرساي وإجباره على توقيع الدول الحليفة لها، وكانت من أق

 معاهدة إذالل.

 

 763صالتيه (                                  –شامبرلين  –حق تقرير المصير  –م 7392 -ميونخ )-ج

بعد ضم النمسا تشجع هتلر وطالب تشيكوسلوفاكيا بحق تقرير المصير لثالثة ماليين ألماني موجودين 

على أراضيها في منطقة " السوديت " المحاذية أللمانيا ورفضت تشيكوسلوفاكيا اإلنذار األلماني 

م بحضور "هتلر عن المانيا، وموسوليني عن 1939وكادت الحرب أن تقع فعقد مؤتمر ميونخ عام 

دهم عن فرنسا، ووافق المؤتمر على طلب هتلر بعد أن وع هإيطاليا، وشامبرلين عن بريطانيا، والتي

 بان هذا آخر مطلب له.

 

 لنتائج المترتبة على:ا عشر/ ما رابعالسؤال ال

 776ص                          م.                        7383األوراق المالية في أكتوبر انهيار سوق -7

 س الكثير من البنو  والمؤسسات.إفال-أ

 ض األسعار في الواليات المتحدة األمريكية.انخفا-ب

 .توقخ التطور االقتصادي األوروبي-ج

 اغلقت المصانع وانتشرت البطالة.-د

 ت البنو  والمؤسسات األوروبية.انهار-هـ

 ثارها الي كل العالم.انتشرت آ-و

 176ص                                                 م. 7397هتلر في الوصول إلى الحكم عام  نجاح-8

 أقام حكما دكتاتوريا .-أ

 أصبح زعيمها األوحد.-ب

 مارس سياسة عدوانية ضد جيرانه.-ج
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 على صحة العبارات التالية:  دلل/ عشر خامسالسؤال ال

 ."للرئيس األمريكي روزفلت دورا  في اصالح االقتصاد األمريكي"-7

 776ص                                                         تبنى سياسة اقتصادية عرفت بالنظام الجديد.-أ

 الدخول في مشاريع كبرى وذلك لتشغيل أكبر عدد من العمال لحل مشكلة البطالة.-ب

 توسع في المشاريع اإلنمائية.ال-ج

 غير السياسية االقتصادية في بالده من االقتصاد الرأسمالي الحر إلى اقتصاد رأسمالي موجه.-د

 كما أعاد الثقة في قطال البنو  والمؤسسات الكبرى.-د

التي تلت الحرب العالمية األولى سبب من أسباب قيام الحرب  7373معاهدات الصلح عام "-8

 763ص                                                                                             ."العالمية الثانية

مادية ومستعمرات وفرض  على نصيب األسد من مكاسبحازت الدول االستعمارية المنتصرة  ألن

 القيود ذات الشروط المذلة للدول المهزومة حيث فقدت هذه الدول أجزاء كبيرة من أراضيها فأخذت

 عن سخطها على هذه القيود.تعبر

 763ص                                               ."سهل قيام الحرب العالمية الثانية يالدول "التوتر-9

  .م 1938ني أثيوبيا عام احتالل موسولي-أ

 .م 1938احتالل هتلر منطقة الراين عام -ب

 م1939-1936نظام فرانكو في اسبانيا عام مساندة هتلر وموسوليني -ج

 فاكيا.لوالسوديت في تشيكوسمنطقة لمانيا إليها النمسا وطالبت بضم ضمت أ-د

 .م 1936 اعترضت بريطانيا وفرنسا على هذه الخطوة وعقد مؤتمر ميونخ عام-هـ

وجد هتلر في الموقف الضعيف للدول الديمقراطية )بريطانيا وفرنسا( في مؤتمر ميونخ تشجيعا  "-7

                                                                                    763ص                                                                          له في سياسته التوسعية ".    
 ضم منطقة ميمل التشيكية.-أ 

 م.1939عام سوليني الحلخ الفوالذي وقع مع مو-ب

فيتي وإعالن ضمان حدود معاهدة صداقة مع االتحاد السونت بريطانيا وفرنسا رفضهم ووقعا أعل-ج

 بولندا.

اقتسام بولندا سري ينص على  فيت اشتملت على بندمعاهدة عدم اعتداء مع السوالتخ هتلر ووقع -د

 اد السوفيتي وألمانيا النازية.ودول البلطيق بين االتح
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 )متارين الصور(

 :ثم أجب األشكال التاليةالخرائط و عشر/ الحظ السؤال السادس
 

 32ص                                              7رقم تمرين 

 

 .....................................................................الخريطة تمثل حلفا  يسمى -1
 

 ..................................................................... تشكل الحلخ من ثالث دول هي-2

 

 .....................................................................وقعت الدول الثالث على هذا الحلخ عام -3

 
 

 
 766ص                               8تمرين 
 

 .....................................................................اسم هذا الحدث -1 

 ..................................................................... وقع في عام-2

 .....................................................................الشخصية المقتولة تسمى -3

 .......................................................في مدينة تسمى وقع -4

 

 
 

 
  768ص                               9تمرين رقم 
 

 .....................................................................اسم هذا الحدث -1

 ..................................................................... في عام-2

 ........................................................في غابة تسمى  وقع-3
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 768ص                                            7رقم  تمرين 
 

 .....................................................................ة اسم هذه الشخصي-1 

 ..................................................................... أسس نظاما  يسمى-2 

 .....................................................................ظهر نظامه في دولة تسمى-3

 .......................................................انطلق نظامه في عام -4

 

 على قيام نظامه. العوامل التي ساعدت عدد-7
 ....................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 .............................................................................................................................................................................................................................................د/ 
 

 768ص                                           7رقم  تمرين 
 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1 

 ..................................................................... اتبع نظاما  يسمى-2 

 .....................................................................ظهر نظامه في دولة تسمى-3

 ...............................................................انطلق نظامه في عام -4

 

 .هذا النظام مبادئعدد -7
 ..................................................................................................................................................................................................................................................../أ

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 .............................................................................................................................................................................................................................................د/ 
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  761ص                                    8تمرين رقم 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1

 ..................................................................... اتبع نظام يسمى-2 

 .....................................................................ظهر نظامه في دولة تسمى-3

 ...............................................................انطلق نظامه في عام -4

 ........................................................ مبادئ حركته في كتابه ويسمى وضع-5

 

 .مبادئ النظام المرتبط بهذه الشخصية عدد-8
 ....................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 .............................................................................................................................................................................................................................................د/ 
 
 
 

 

  762ص                               1تمرين رقم 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1

 ..................................................................... اتبع نظاما  يسمى-2 

 .....................................................................ظهر نظامه في دولة تسمى-3
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 762ص                                                 2تمرين 

 .....................................................................اسم هذه الشخصية -1

 ..................................................................... اتبع نظاما  يسمى-2 

 .....................................................................ي دولة تسمىظهر نظامه ف-3

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  762ص                                       3تمرين رقم 

 .....................................................................ما اسم هذه الشخصية -1

 ..................................................................... ىاتبع نظاما  يسم-2 

 .....................................................................ظهر نظامه في دولة تسمى-3

 

 

 نظامه. مميزات اذكر-7
 ....................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 .............................................................................................................................................................................................................................................د/ 
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  777ص                             76تمرين رقم 
 

 .....................................................................اسم هذا الحدث التاريخي -1

 .....................................................................وقع في عام-2

 

 دخول الواليات المتحدة الحرب العالمية االولى. عـلل:-9
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 778ص                               77رقم  تمرين 
 

 .....................................................................اسم هذا الحدث التاريخي -1

 .....................................................................وقع في عام-2

 
 

 
 
 

 777ص                               78رقم  تمرين 
 

 .....................................................................هذه الشخصية  اسم-1

 .....................................................................اشتهر بمقولة هي -2
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 778ص                                                                                       79رقم  تمرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....................................................................ما اسماء هذه الشخصيات -1

 .....................................................................اجتمع الزعماء في مؤتمر يسمى-2

 ..................................................................... عقد هذا المؤتمر في عام-3

 ..................................................................... برمت ميثاق االمم المتحدةالدول التي أعدد -4

 
 أهداف هيئة األمم المتحدة. اكتب-7
 ....................................................................................................................................................................................................................................................أ/

 .............................................................................................................................................................................................................................................ب/ 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................ج/ 

 .............................................................................................................................................................................................................................................د/ 
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  772-778-777ص                                                                 77تمرين رقم 

 لية./ اكتب تعليقا  مناسبا  للصور التاعشر السؤال السابع

 
 
 
 

  
.................................................................... 

 
                                

                                                                                                                                                                             ....................................................................                                                                                                       

.................................................................... 
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 والنجاحأسال اهلل لكم التوفيق 
 

 غني عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم.ي ال ا الدليلهذ مالحظة: 


