الوحدة األولى

الجلسة االمتحانيّة لمادة التاريخ لطالب البكالوريا لعام 9102

س -علل سعي الدول الصناعيّة للسيطرة على مناطق جديدة في العالم ؟  -0الستغالل المواد األوليّة فيها  -9 .جعلها سوقا ً لتصريف فائض انتاجها

س -علّل رغبة الدول األوربية على زيادة نفوذها الدولي من خالل زيادة أمالكها داخل أوربا وخارجها ؟
بسبب  -0 :إرضا ًء لحب السيطرة  -9 .تكوين اإلمبراطوريّات  -3 .األوضاع السياسيّة الداخليّة السيئة .
س -علل تعتبر الثورة الصناعيّة سببا ً لإلستعمار ؟ بسبب  -0 :تضخم االقتصاد العالمي  -9 .تراكم رؤوس األموال .
س -علّل قيام الدول االستعمارية بعقد مؤتمر برلين عام 0181م؟  -0انهزام الدولة العثمانية أمام روسيا عام 0181م .
 -9خسارة الدول األوربية لكثير من نفوذها الدولي لصالح روسيا بعد انتصار روسيا على الدولة العثمانية .
 -3كونها أصبحت معرضة لحدوث حرب من أجل مستقبل الدولة العثمانيّة .
س -ما مضمون مؤتمر برلين عام 0181م ؟  -0تحويل بلغاريا الشماليّة إلى مقاطعة تركيّة .
 -9أعطيت النمسا الحق في إدارة البوسنة والهرسك  -3 .منح كل من الجبل األسود والصرب ورومانيا استقاللها .
 -5منحت روسيا جزءاً من صربيا والقوقاز .
 -4صارت قبرص من نصيب بريطانيا .
س -علّل تغيير السياسة البريطانيّة بعد مؤتمر برلين عام 0181م ؟
وبخاصة فرنسا وألمانيا
ألنّه لم يعد بإمكانها كبح جماح الدول األوربيّة المنافسة لها والمتطلّعة إلى االستيالء على أجزاء من هذه الدولة
ّ
سخت االستعمار ؟
س -ما نتائج الحرب العالميّة األولى ( 0201 – 0204م ) التي ر ّ
 -0انهيار اإلمبراطوريات القديمة ( كالدولة العثمانيّة – إمبراطوريّة القياصرة الروس ) .
 -9خرجت بريطانيا وفرنسا بمكاسب كبيرة  -3 .تع ّززت السيطرة االستعماريّة التي عرفت باالمبرياليّة العالمية .
س -صنّف في جدول أسباب بحث الدول األوروبيّة عن حلول خارجيّة لمشاكلها الداخليّة ؟
الناحية االجتماعيّة
الناحية السياسية
 -0إدراكها بأنّ تحكمها بالسياسة الدوليّة مرتبط بحجم مستعمراتها التي سيطرت عليها  -0 .األوضاع السياسية الداخلية .
 -9صرف أنظار الشعب الفرنسي عن سوء األوضاع الداخلية
 -9إرضاء لحب السيطرة وتكوين اإلمبراطوريات وزيادة نفوذها الدولي .
س -ما األسباب السياسيّة للجوء الدول األوربيّة إلى توقيع معاهدات حماية مع الدول التي تريد السيطرة عليها
ّ -0
 -9اكتساب صفة شرعيّة .
لتعزز مركز الدول االستعمارية .
 -4يجنّبها مقاومة الدولة المراد ض ّمها .
 -3إلبعاد الدول االستعماريّة المنافسة لها .
س -علّل لجوء بريطانيا إلى نظام الحماية في نهاية القرن التاسع عشر ؟
بسبب  -0 :تعاظم التنافس االستعماري بين الدول األوربيّة على اقتسام مناطق النفوذ في العالم .
 -9من أجل الحفاظ على تجارة الهند  -3 .بسط نفوذها على الخليج العربي وشواطئ شبه الجزيرة العربية ومصر .
س -لجوء الدول األوربيّة إلى توقيع معاهدات حماية مع الدول التي تريد السيطرة عليها ؟
ّ -0
لتعزز بها مركزها  -9 .لتكسبه صفة شرعيّة  -3 .إلبعاد الدول االستعماريّة المنافسة لها  -4 .يجنّبها مقاومة الدولة المراد ض ّمها .
س -ما الفوائد االقتصاديّة التي ضمنها أسلوب الحماية للدول االستعماريّة ؟
 -0تلجأ إلى فرض معاهدة على الدول المراد السيطرة عليها  -9 .تع ّزز مركزها بها  -3 .تكسبه صفة شرعيّة .
 -4يمكنها من إبعاد الدول االستعماريّة المنافسة لها  -5 .يجنبها مقاومة الدول المراد ضمها .
 -6تحتفظ الدول الحامية باإلدارة المحليّة  -8 .الحصول على كل المزايا االقتصاديّة التي تطمع فيها دون نفقات كبيرة .
س -علل أطماع ألمانيا في السيطرة على الوطن العربي ؟  -0للحصول على إعفاءات وتسهيالت جمركيّة .
 -9للسيطرة االقتصاديّة على الدولة العثمانيّة عن طريق فتح أسواق لتصريف منتجاتها .
س -علل أطماع روسيا في السيطرة على الوطن العربي ؟  -0قامة قواعد ألساطيلها التجاريّة والحربيّة .
 -9مياه البحر المتوسط والخليج العربي عن طريق التغلغل االقتصادي والسياسي في إيران  -3 .وضع فلسطين تحت نفوذها لحماية األماكن المقدسة

س -علل أطماع فرنسا في السيطرة على الوطن العربي ؟
 -0تعزيز وجودها في الخليج العربي بالحصول على محطّة للفحم في عمان  -9 .سعيها في تثبيت وجودا في بالد الشام .
س -علل أطماع بريطانيا بالسيطرة على الوطن العربي ؟
أي منفذ بحري يؤدّي إلى الهند .
أو
السويس
قناة
عن
وفرنسا
روسيا
إبعاد
 -0كانت خشيتها الكبرى على طريق الهند -9 .
ّ
س -كيف تقاسمت الدول االستعماريّة مناطق النفوذ فيما بينها وفق اتفاقيّة سايكس بيكو ؟
 -0فرنسا  -)0 :تأخذ غرب سورية ولبنان ووالية أضنة .
المخصصة للعرب
 -)9األولويّة في المشاريع االقتصاديّة في منطقة شرق سورية والموصل
ّ
 -9إنكلترا  -)0 :تأخذ جنوب ووسط العراق بما فيها بغداد وميناء عكا وحيفا .
صصة للعرب .
 -)9األولوية في المشاريع االقتصاديّة في منطقة شرق األردن والجزء الشمالي من بغداد المخ ّ
 -3روسيا  -)0 :تأخذ الواليات األرمنيّة في تركيا وشمال كردستان .
 -)9االعتراف بحقّها في حماية األرثوذكس في األماكن المقدّسة .
 -4فلسطين  :إدارة دوليّة .
تكون اتحاد دول عربيّة .
وإنكلترا
فرنسا
عليها
تحصل
التي
األقاليم
بين
المحصورة
المنطقة
 -5اتحاد الدول العربية :
ّ
 -6ميناء إسكندرونة  :مفتوح أمام التجارة الح ّرة .
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س -علل عقد اتفاقيّة سايكس بيكو عام 0206م ؟
 -0رغبة الدول االستعماريّة باقتسام المناطق التي تسيطر عليها الدولة العثمانية بعد دخولها الحرب إلى جانب ألمانيا .
 -9رغبة الدول االستعمارية بضمان مصالحها بشكل سلمي دون الدخول في نزاعات عسكريّة .
س -علل جعل فلسطين دولية في اتفاقية سايكس – بيكو ؟ -0أهميّة فلسطين بمركزها الروحي والديني .
 -9إرضا ًء لروسيا القيصرية التي اعترفت لها الدول الحليفة بحقّها في حماية األرثوذوكس .
س -مارأيك باتفاقيّة سايكس بيكو ووعد بلفور ؟  -تآمر الدول األوروبية – اقتسام الوططن العربي والتجزئة .
صصة للحكم العربي داخليّة في اتفاقية سايكس بيكو ؟
س -بيّن رأيك في ترك المنطقة المخ ّ
 -0إبعاد النفوذ العربي عن البحر المتوسط والخليج العربي  -9 .لحصر الدولة العربية بين منطقة النفوذ الفرنسي واالنكليزي .
س -ما المسوغات الدوليّة لكل من بريطانيا وفرنسا لبسط سيطرتهما االستعماريّة على بالد الشام والعراق بعد الحرب العالمية األولى ؟
ابتداع االنتداب لتطبيقه على األقاليم التابعة للدول الخاسرة في الحرب وهو وضع البالد الضعيفة سياسيا ً تحت إشراف إحدى الدول
الحليفة الكبرى ( فرنسا – بريطانيا ) ورعايتها بمراقبة عصبة األمم .
سر استنكار الحلفاء إعالن قيام حكومة بدمشق ؟  -0السيطرة عليها والمصالح االستعمارية  -9 .عدم تحقيق مصالحهم .
س -ف ّ
س -علل ابتداع مؤتمر الصلح عام 0202م نظام االنتداب ؟
 -0لتطبيقه على األقاليم التابعة للدول الخاسرة في الحرب  -9 .لتجد فيه بريطانيا وفرنسا مسوغا ً دولياً لبسط سيطرتها االستعماريّة .
 -3لتقسيم المنطقة بشكل ال يتعارض ولو ظاهريا ً مع مبادئ ولسون في حق الشعوب في تقرير مصيرها
س -علل تأخر تطبيق االنتداب حتى عام 0291م في مؤتمر سان ريمو ؟
 -0الظروف السياسيّة التي كانت تعيشها البالد العربيّة  -9 .ازدياد الوعي القومي العربي .
س -ماذا تستنتج من إجراءات فيصل بعد مؤتمر سان ريمو ؟  -0وعيه ووطنيّته  -9إقامة دولة عربيّة في المشرق العربي .
س -ما أهميّة افتتاح قناة السويس عام 0162م على يد الفرنسيين ؟  -0تشكل خطراً على طريق الهند البريطانية .
 -9وجدت بريطانيا أنّ السيطرة على شواطئ البحر األحمر ال تكفي لالحتفاظ بتجارة القناة .
 -3فلسطين تشكل نقطة ارتكاز استراتيجيّة – حربيّة واقتصاديّة مه ّمة للقناة .
س -علل تبني فكرة إقامة الدولة اليهودية في فلسطين  -0ألنّ الحركة الصهيونيّة عرفت المصالح البريطانيّة في المنطقة العربيّة .
 -9لتحول دون قيام دولة عربيّة مستقلّة في الوطن العربي وفي سورية والعراق بشكل خاص  -3 .تالقي المصالح البريطانية واليهودية
س -علّل تح ّمس الكثير من الدول األوربيّة للفكرة الصهيونيّة ؟ -0المصالح اإلستراتيجية المشتركة .
 -9ألنّ قيام كيان صهيوني يحول دون إقامة دولة عربيّة  -3يضمن الدول األوربيّة تجزئة الوطن العربي .
 -4يمنع وحدة الوطن العربي  -5 .يضمن للصهاينة بسبب هذه العالقة الكثير من المكتسبات الماديّة والسياسيّة والعسكريّة .
س -علل تأسيس هيئة األمم المتحدة عام 0245م ؟  -0لنشر السالم  -9 .العمل على تصفية االستعمار .
س -علل أهميّة عقد المؤتمر السوري العام عام 0202م ؟
يع ّد أول صيغة تشريعيّة تمثيليّة عرفتها بالدنا في الفترة القصيرة بين نهاية االحتالل العثماني واالنتداب الفرنسي
س -علل رفض فرنسا وبريطانيا المشاركة في المؤتمر السوري والصلح ؟ ألنّ ذلك يتنافى مع مصالحها في اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور .
س -علّل حدوث خالف بين الحكومة العربية وفرنسا عام 0291م ؟ بسبب  -0 :الخالف حول تأسيس بنك سورية ولبنان الفرنسي .
 -9الخالف حول إصداره أوراقاً نقدية فرنسية  -3 .رفض الحكومة السورية التعامل بالعملة الورقية التي تصدرها فرنسا .
 -4رفضت الحكومة السورية للجيوش الفرنسية المرور ضمن األراضي السورية لمحاربة القوات التركية .
س -علّل توقف الجيش الفرنسي في ميسلون قبل دخوله دمشق ؟  -0لتوافر المياه فيها  -9 .ارتباطها بالسكك الحديدية .
 -3ارتباطها بطريق صالحة لمرور العجالت .
س -ماذا تستنتج من تصدي يوسف العظمة والسوريين للفرنسيين في ميسلون ؟  -0وطنيّته وشجاعة السوريين  -9 .حبه لوطنه وواجبه بالدفاع عنه .
س -ما السياسة التي اتبعتها بريطانيا خالل الحرب العالمية األولى ؟
 -0تحالفت بريطانيا مع العرب من أجل إحالل الهزيمة بالدولة العثمانية  -9 .مراعاة أطماع فرنسا في بالد الشام .
 -4رغبة حكومة الهند في السيطرة على العراق .
 -3مراعاة إدعاءات الحركة الصهيونيّة في فلسطين .
 -5حماية آبار النفط بالسيطرة على رأس الخليج العربي  -6 .االتفاق مع كل األطراف .
س -ماذا تستنتج من قول الجنرال غورو أما قبر صالح الدين هاقد عدنا ياصالح الدين ؟  -0الحقد الدفين للعرب  -9 .الحروب الفرنسيّة امتداد للحروب الصليبيّة .
س -علّل اجراء مفاوضات سريّة بين الحلفاء حول اقتسام أمالك الدولة العثمانية ؟
بسبب  -0 :بدأ العد التنازلي القتسام المناطق التي تسيطر عليها الدولة العثمانيّة .
 -9انضمام الدولة العثمانية إلى جانب األلماني ضد ( بريطانيا وفرنسا وروسيا )
 -3رغبة الدول االستعماريّة بضمان مصالحها بشكل سلمي  -4 .اقتسام مناطق النفوذ دون الدخول في نزاعات عسكريّة
س -عدّد شروط عصبة األمم إلنهاء االنتداب البريطاني عن العراق عام 0231م ؟
 -3توافر مواد ماليّة ثابتة .
 -9قدرتها على حفظ األمن .
 -0وجود حكومة ثابتة .
 -4وجود تشريع وقضاء يكفالن توزيع العدل بين الجميع  -5 .قدرة الدولة على حفظ األمن والدفاع عن كيانها واستقاللها بقوة .
س -علّل تح ّمس الكثير من الدول األوربيّة للفكرة الصهيونيّة ؟ بسبب  -0 :المصالح اإلستراتيجية المشتركة .
 -9ألنّ قيام كيان صهيوني يحول دون إقامة دولة عربيّة  -3 .يضمن الدول األوربيّة تجزئة الوطن العربي  -4 .يمنع وحدة الوطن العربي .
 -5يضمن للصهاينة بسبب هذه العالقة الكثير من المكتسبات الماديّة والسياسيّة والعسكريّة .
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الحرة ؟
عرف التجارة
ّ
سّ -

هي أولى مراحل التكامل االقتصادي  ,فيها تتّفق الدول على إلغاء الضرائب الجمركيّة أو تخفيضها  ,مما يسهم في زيادة اإلنتاج الصناعي .

س -ما هو هدف البيان الفرنسي البريطاني من خوض الحرب في الشرق ؟ أ ّكد أن هدفهما من خوض الحرب في الشرق هو تحرير الشعوب
من مظالم األتراك وإقامة حكومات وطنية تستم ّد سلطتها من اختيار األهالي لها اختياراً حراً .
س -ما مضمون اتفاقية ( اقتراح )لويد جورج – كليمانصو ؟  -0تخلي فرنسا عن الموصل لصالح بريطانيا .
 -9سحب انكلترا جيوشها من المنطقة الغربية لبالد الشام لتحل مكانها جيوش فرنسية .
 -3إبقاء المنطقة الداخلية في أيدي القوات العربية  -4 .إبقاء فلسطين تحت االحتالل البريطاني .
مقررات لجنة كينغ – كراين ومق ّررات مؤتمر الصلح عام 0202م ؟
 -4قارن بين ّ
مؤتمر الصلح
مق ّررات لجنة كينغ – كراين
 -0فصل البالد العربية في آسيا عن تركيا .
 -0اتحاد سورية ولبنان واألردن تحت ملكية األمير فيصل
. -------------------------- -9
 -9رفض االنتداب .
 -3إرسال لجنة اقتصرت عضويتها على األمريكيين .
 -3قبول الوصاية األمريكية على سورية ولبنان واألردن .
 -4التحذير من قيام دولة يهودية والحد من هجرة اليهود لفلسطين ------------------------- -4 .
س -قارن بين مضمون اتفاق لويد جورج – كليمانصو ومضمون اتفاق فيصل – كليمانصو عام 0291م
اتفاق فيصل – كليمانصو
اتفاق لويد جورج – كليمانصو
 -0التزام فرنسا تقديم معونة لسورية وضمان استقاللها .
 -0سحب القوات البريطانية من غرب بالد الشام لتحل محلها جيوش فرنسية .
 -9التزام فيصل طلب الخبراء والمستشارين الفرنسيين .
 -9المناطق الداخلية في أيدي القوات العربية .
 -3حق تمثيل سورية سياسيا ً في الخارج .
 -3بقاء بريطانيا في فلسطين .
 -4القبول بفصل لبنان عنها ووضعه تحت االنتداب الفرنسي .
تخلي فرنسا عن الموصل .
ومقررات المؤتمر السوري العام عام 0291م ؟
م
0202
عام
العام
السوري
المؤتمر
مقررات
ّ
س -قارن بين ّ
مق ّررات المؤتمر السوري العام عام 0291م
مق ّررات المؤتمر السوري العام عام 0202م
 -0استقالل سورية بحدودها الطبيعية .
 -0استقالل سورية الطبيعية .
 -9مبايعة فيصل ملكا ً على سورية حكما ً ملكيا ً دستورياً .
 -9تنصيب فيصل ملكا ً دستوريا ً على سورية .
 -3منح لبنان الحكم الذاتي داخل إطار الوحدة السورية .
 -3رفض اتفاقية سايكس  -بيكو ووعد بلفور .
 -4استقالل العراق واتحاده سياسيا ً واقتصاديا ً مع سورية
 -4استقالل العراق .
س -صنّف في جدول أسباب بحث الدول األوربيّة عن حلول خارجيّة لمشكالتها الداخليّة ؟
الناحية االجتماعيّة
الناحية السياسيّة
 -0األوضاع السياسيّة الداخليّة .
 -0ادراكها أنّ تحكمها بالسياسة الدوليّة مرتبط بحجم مستعمراتها
التي سيطرت عليها .
 -9ارضا ًء لحب السيطرة وتكوين االمبراطوريات وزيادة نفوذها الدولي  -9 .صرف أنظار الشعب الفرنسي عن سوء األوضاع الداخليّة .
س -فارن في جدول بين ك ّل من تقسيمات اللّنبي لبالد الشام عام 0201م  ,ومق ّررات مؤتمر سان ريمو عام 0291م واتفاقيّة سايكس بيكو عام 0206م ؟
اتفاقية سايكس – بيكو
تقسيم بالد الشام إلى مناطق عسكرية
مؤتمر سان ريمو
 -0األولى  :تشمل الساحل السوري حتى صور  -0سورية ولبنان ووالية أضنة لفرنسا .
 -0وضع سورية ولبنان تحت االنتداب
تحت الحكم الفرنسي .
الفرنسي
 -9فلسطين تحت اإلدارة الدوليّة .
 -9الثانية  :ض ّمت فلسطين تحت الحكم
 -9فلسطين تحت االنتداب البريطاني مع
البريطاني .
تنفيذ وعد بلفور
 -3المنطقة الداخليّة تحت إدارة عربيّة .
 -3شرقي األردن تحت االنتداب البريطاني  -3الثالثة  :سورية الداخلية وشرقي األردن
بإمرة فيصل
.
 -4العراق وعكا وحيفا تحت النفوذ اإلنكليزي
-4وضع العراق تحت االنتداب البريطاني .شرقي األردن تحت حكم فيصل
س -صنّف في جدول سياسة الدول االستعمارية في المستعمرات من النواحي االقتصادية والثقافية والسياسية ؟
الناحية السياسية
الناحية االقتصادية
الناحية الثقافية
ً -0فرنسا :
 -0عملت الدول االستعمارية على فرض  -0تشكيل اقتصاد المناطق المستعمرة
حسب الحاجة االقتصادية للدول األوربية  -0تميّزت بالحكم المركزي من باريس .
ثقافتها .
 -9تقليص صناعات الدول المستع َمرة  -9 .أن يصبح سكان المستعمرات كالفرنسيين ثقافياً
 -9فرضت أسلوب حياتها على
واقتصاديا ً .
 -3تطبيق نظام التجارة الحرة في
المستعمرات .
 -3لم يف ّكر الفرنسيون في إنهاء استعمارهم لوال
النصف الثاني من القرن التاسع عشر .
 -3عملت على تدنّي مستوى ثقافة
استمرار المقاومة والنضال ضدّهم في
 -4السيطرة على النظم االقتصادية بشكل
المناطق المستعمرة .
المستعمرات .
مباشر عن طريق االحتكارات في
 -4جعل لغتهم األجنبيّة هي اللغة
ً -9بريطانيا :
القرن العشرين
الرسميّة في تلك المستعمرات .
 -0حكمت معظم مستعمراتها عن طريق الوكالء
 -5السيطرة على رؤوس األموال
 -5إنشاء المدارس والمستشفيات
ّ
البريطانيين .
والشركات المعقدة .
3

 -9أعطت لمستعمراتها صالحيات أوسع في
المحاكم المحليّة والمجالس التشريعية
والخدمات العامة .
س -قارن بين نظام االنتداب ونظام الوصاية في المستعمرات ؟
نظام الوصاية في المستعمرات .
نظام االنتداب في المستعمرات .
 -0فرض الدول االستعمارية الوصاية لضم البالد إلى
 -0وضع البالد الضعيفة سياسياً تحت إشراف إحدى
مستعمراتها .
دول الحلفاء ( فرنسا و بريطانيا ) .
 -9رعاية مصالح المستعمرات .
 -9رعاية البالد الضعيفة بمراقبة عصبة األمم .
 -3اإلدعاء بمساعدة الشعوب لرفع مستواهم للوصول لالستقالل .
 -3اإلدعاء بمساعدة الشعوب لرفع مستواهم للوصول لالستقالل .
 -4ابتدعته األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية .
 -4ابتدعته الدول االستعمارية بعد الحرب العالمية
األولى في مؤتمر الصلح عام 0202م .
س -قارن بين نتائج الحرب العالميّة األولى ( 0201 – 0204م ) والحرب العالميّة الثانية ( ) 0245 – 0232
نتائج الحرب العالميّة الثانية
نتائج الحرب العالميّة األولى
 -0انقسام العالم إلى معسكرين متناقضين .
 -0أدّت لتغيرات جذريّة في العالم وانهارت الدولة العثمانيّة
 -9ظهور الحرب الباردة بين المسكرين الغربي الرأسمالي
وامبراطوريات الروس .
بقيادة الواليات المتحدة  /الناتو  /والمعسكر الشرقي
 -9ع ّززت السيطرة االستعماريّة التي عرفت باالمبرياليّة العالميّة .
االشتراكي بقيادة االتحاد السوفياتي  /وارسو . /
س -قارن بين مقرارات لجنة كينغ كراين ومق ّررات المؤتمر السوري العام عام 0291م ؟
مق ّررات المؤتمر السوري العام 0291
مق ّررات لجنة كينغ – كراين
 -0استقالل سورية بحدودها الطبيعية تحت حكم ملكي دستوري .
 -0تكوين اتحاد من لبنان وسورية وشرقي األردن بملكيّة فيصل الدستورية .
 -9مبايعة فيصل ملكا ً على سورية .
 -9رفض االنتداب .
 -3إعطاء لبنان الحكم الذاتي في إطار الوحدة مع سورية .
 -3قبول الوصاية األمريكية على هذا االتحاد .
ّ -4
 -4استقالل العراق وإقامة اتحاد سياسي واقتصادي معه .
حذرت من قيام دولة يهودية .
 -5ندّد المؤتمر بالمؤامرات االستعمارية والصهيونية .
 -5الحد من الهجرة اليهودية لفلسطين
 قارن بين نتائج الحرب العالمية األولى (  )0201 -0204ونتائج الحرب العالمية الثانية ( 0245-0232م ) ؟نتائج الحرب العالمية الثانية ( 0245-0232م )
نتائج الحرب العالمية األولى ( )0201 -0204
 -0انقسام العالم إلى معسكرين متناقضين .
 -0أدّت لتغيرات جذرية في العالم وانهارت الدولة
العثمانية وامبراطوريات الروس .
 -9ظهور الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي
 -9ع ّززت السيطرة االستعمارية التي عرفت باالمبريالية
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية  /الناتو  /والمعسكر
العالمية .
الشرقي االشتراكي بقيادة االتحاد السوفييتي  /وارسو /
**************************************************************************
الوحدة الثانية
س -علّل توقيع اتفاق فيصل – كيمانصو ؟ بسبب  -0 :لتخلي بريطانيا عن فيصل  -9.إصرار الفرنسيين على تحقيق أطماعهم في سورية .
س -ما أسباب األطماع الفرنسيّة في الساحل السوري ؟  -0السيطرة اإلستراتيجية على البحر المتوسط .
 -9لتدعيم إمبراطوريتها في الشمال األفريقي  -3 .الحصول على مركز مميّز في شرقي البحر المتوسط .
س -ما أسباب اهتمام فرنسا باحتالل سورية عام 0291م ؟  -0ألسباب اقتصاديّة أو لعالج االقتصاد الفرنسي المتدهور .
 -9توافر المواد األوليّة ( ذات األهميّة لالقتصاد الفرنسي ) كالقطن او الحرير  -3 .احتمال ظهور النفط .
 -4السعي للسيطرة اإلستراتيجية على البحر المتوسط .
وجهه إلى الملك فيصل  04تموز عام 0291م ؟  -0قبول االنتداب الفرنسي على سورية دون قيد أو شرط
س -عدّد بنود إنذار غورو الذي ّ
 -9حل الجيش السوري وإلغاء التجنيد اإلجباري  -3 .مالحقة الثوار  -4 .فرض العملة الورقية التي تصدرها فرنسا .
التصرف بسكة حديد ( رياق – حلب )  -6 .حدّد أربعة أيام لوصول رد حكومة فيصل .
 -5منح فرنسا حريّة
ّ
س -ما السياسة التي اتبعها غورو في سورية من الناحية السياسية واإلدارية ؟ أو أعمال غورو بعد احتالل دمشق ؟
 -0قضى على سيادة الدولة ومظاهر الحكم الوطني  -9 .حل الجيش العربي  -3 .إلغاء وزارتي الخارجية والحربية .
 -4إقامة لجنة انتدابية في دمشق تشرف على أعمال الحكومة  -5 .ألغى معظم القوانين واألنظمة التي وقّعت في عهد الحكومة العربية .
 -6أبقى الحكم اسميا ً بيد حكومة عالء الدين الدروبي  -8 .فرنسا ّ
تجزئ سورية  -1 .اتبعت سياسة ف ّرق تسد .
فرق تسد في سوريا ؟ أو س -علل تجزئة االحتالل الفرنسي سورية إلى دويالت ؟
س -علّل إتباع فرنسا لسياسة ّ
بسبب  -0 :إلضعاف االتجاهات الوحدوية والوطنية  -9 .تمزيق وحدة الشعب العربي السوري
 -3السيطرة على البالد  -4 .إضعاف الروح الثورية  -5 .تعزيز النزعات الطائفية .
س -ما هي مراحل التقسيم الفرنسي لسورية ؟
 -0األولى  :بين عامي ( 0299 -0291م ) أنشأت سلطات االنتداب الوحدات السياسية اآلتية  [ :دولة لبنان الكبير – حكومة حلب
– حكومة دمشق – حكومة جبال الالذقية – حكومة جبل العرب ] .
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 -9الثانية  :بين عامي ( 0295 -0299م ) شكل خاللها  -0 :االتحاد السوري ويضم [ حكومة حلب – حكومة دمشق – حكومة الالذقية ].

 -9جعلت لمنطقة لواء اسكندرونة استقالل مالي وإداري داخل االتحاد السوري .
 -3أبقت فرنسا على دولة لبنان الكبير ودولة جبل العرب .
س -أهم الثورات  :ثورة الساحل  /بقيادة الشيخ صالح العلي – ثورة الشمال  /بقيادة ابراهيم هنانو – ثورة العرقوب  /بقيادة أحمد مريود –
ثورة الحولة  /بقيادة محمود الفاعور – ثورة تلكلخ  /بقيادة آل الدندشي – الثورة السورية الكبرى  /بقيادة سلطان باشا األطرش .
س -علّل قيام ثورة حوران عام 0291م ؟
بسبب قدوم رئيس حكومة دمشق عالء الدين الدروبي والوزير عبد الرحمن اليوسف إلقناعهم بقبول االنتداب ودفع الغرامات .
س -علّل قيام الثورة السورية الكبرى عام ( 0298 – 0295م ) ؟ بسبب  -0 :استمرار فرنسا في سياستها االستعمارية في سورية .
 -9إفساد المجتمع  -3 .انتشار الرشوة في الجهاز اإلداري  -4 .عيّن مندوبا ً سامياً جديداً عليه  -5 .زيارة بلفور إلى دمشق .
 -6صدور القرار الفرنسي عام 0299م بإنشاء اتحاد بين دولة دمشق ودولة حلب ودولة الالذقية وفصل جبل العرب .
س -عدّد مطالب الثورة السورية الكبرى ؟  -0وحدة سورية الطبيعية  -9 .وضع دستور للبالد  -3 .تأليف جيش وطني قوي .
 -4جالء قوات االحتالل .
س -ما هي نتائج الثورات التي حصلت في سورية ؟  -0الوحدة الوطنية  -9 .ازدياد الوعي الوطني والقومي .
 -3كبّدت الفرنسيين خسائر فادحة في األرواح  -4 .أثارت الرأي العام العالمي وخاصة داخل فرنسا .
 -5أجبرت فرنسا على تعيين مندوبين مدنيين بدالً من العسكريين  -6 .أجبرت فرنسا على التفاوض مع الزعماء الوطنيين .
س -علل عدوان  92أيار عام 0245م على سورية ؟
بسبب رفض الحكومتين السورية واللبنانية للمذكرة التي وجهها المفوض السامي الفرنسي يطالبهما باالعتراف بمصالح فرنسا
وبمنحها قواعد جوية وبرية وبحرية في البلدان مقابل تسليمها الجيش الوطني المتطوع .
س -ماذا تستنتج من قصف فرنسا مدينة دمشق في الثورة السورية الكبرى ؟  -0الحقد والوحشيّة  -9 .عدم احترام سكان البالد .
س -ما مضمون دستور عام 0291م الذي أصدرته الجمعيّة التأسيسيّة ؟
ب -نظامها جمهوري برلماني  .ج -الوزارة مسؤولة أمام البرلمان .
أ -سورية وحدة طبيعيّة ال تتجزأ .
س -علّل توقف الجيش الفرنسي في ميسلون قبل دخوله دمشق ؟
 -9ارتباطها بالسكك الحديدية  -3 .ارتباطها بطريق صالحة لمرور العجالت .
 -0لتوافر المياه فيها .
س -علل قيام اإلضراب الستيني في سورية عام 0236م ؟ بسبب  -0 :تعطيل المفوض الفرنسي دومارتيل أعمال المجلس النيابي .
 -9تقديم دومارتيل مشروع معاهدة ال تتناسب مع المطالب الوطنية وال تنظّم العالقة مع فرنسا .
س -عدّد نتائج اإلضراب الستيني في سورية عام 0236م ؟
 -0تعطّلت مرافق البالد وج ّمدت حركتها  -9 .شلّت الحركة االقتصادية  -3 .أجبر فرنسا على عرض استعدادها إلطالق سراح المعتقلين
 -4إصدار عفو  -5 .التفاوض مع الوطنيين لعقد معاهدة على أساس االعتراف باستقالل سورية ووحدتها .
–
س -ما العقبات التي وضعتها فرنسا أمام تسليم الصالحيات لسورية ؟  -0إثارة النعرات االنفصالية والطائفية .
 -4قضية لواء اسكندرونة .
 -9رفض الموظفين الفرنسيين تسليم  -3الصالحيات للسوريين .
س -3علل تواطؤ فرنسا مع تركيا لمنحها لواء اسكندرون عن الوطن األم سورية ؟
 -0من أجل استمالة تركيا لجانب الحلفاء بعد ظهور بوادر قيام حرب عالمية ثانية .
 -9قلق فرنسا من التهديد االيطالي لمصالحها في شرق البحر المتوسط .
 -3خشية تركيا أن يؤدي زوال االنتداب الفرنسي إلى إبقاء لواء اسكندرونة جزءاً من سورية .
 -4باركت ايطاليا هذه الصفقة ألهمية القاعدة البحرية في اسكندرونة .
س -قارن بين مشكلتي الموصل في العراق ولواء اسكندرون في سورية ؟
مشكلة لواء اسكندرون في سورية
مشكلة الموصل في العراق
 -0حدثت بين تركيا وفرنسا .
 -0حدثت بين تركيا وبريطانيا .
احتجت تركيا بأنّ أكثريّة سكان اللواء من األتراك
احتجت تركيا بأنّ أكثريّة سكان الموصل من األتراك -9 .
-9
ّ
ّ
 -3رفعت القضيّة إلى عصبة األمم المتحدة .
 -3رفعت القضيّة إلى عصبة األمم المتحدة .
 -4ت ّم إرسال لجنة دوليّة .
 -4ت ّم إرسال لجنة دوليّة .
 -5أوصت اللجنة بسلخ لواء اسكندرون عن سورية وتسليمه إلى تركيا .
 -5أوصت اللجنة ببقاء الموصل مع العراق .
س -ماذا تستنتج من تعدّد االنقالبات بفترات زمنيّة قصيرة ؟  -التآمر األجنبي ووجود عنمالء أرادوا إضعاف وانهيار البالد .
س -علل ّ
تدخل انكلترا ممثلة برئيس حكومتها ( تشرشل ) من أجل إيقاف العدوان الفرنسي على سورية في أيار عام 0245م ؟
بسبب  -0 :لكسب صداقة العرب  -9 .للقضاء على النفوذ الفرنسي .
 -3إبعادها عن المنطقة ألهميتها اإلستراتيجية في الحرب  -4 .غضب الرأي العام العالمي .
س -عدّد بعض اإلصالحات التي قام بها حسني الزعيم ؟
 -0اهت ّم بإقامة المشروعات المائيّة  - :استثمار مياه الفرات في إقليم الجزيرة  - .البدء في إقامة ميناء الالذقية .
س -علّل إسقاط حكم حسني الزعيم ؟ بسبب  -0 :السياسة التي مارسها  - :تعطيل األحزاب والصحافة  -تقييد حرية الفكر .
 -9توقّيع اتفاقية مع شركة التابالين النفطية ( األمريكية )  -3 .توثيق صالته مع فرنسا مما أثار غضب الوطنيين .
س -علل رفض سورية الدخول في مشاريع استعماريّة ؟  -0وعي شعبها  -9 .تعبيراً عن التزامها بقضايا األمة العربيّة .
والتحرر .
 -3تطلّعها للوحدة
ّ
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س -5علّل اغتيال العقيد عدنان المالكي عام 0255م ؟ أو أعماله بعد توليه منصب نائب رئيس األركان العامة للجيش السوري ؟
بسبب  -0 :دوره في عدم دخول سورية في األحالف العسكريّة واالستعماريّة  -9 .مواقفه الوطنية والقوميّة .
 -3تأييده لسياسة الحياد اإليجابي وعدم االنحياز والتعايش السلمي  -4 .اشترى السالح من المعسكر الشرقي وكسرى احتكاره من قبل الغرب .
 -5إبعاد سورية عن سياسة األحالف العسكرية واالستعمارية والسيما حلف بغداد  -6 .سعى إلى التقارب مع مصر .
سر محاولة الدول االستعماريّة فرض األحالف على سورية بعد االستقالل ؟  -0رغبة الدول االستعماريّة باستمرار السيطرة على سورية .
س -ف ّ
ّ
 -9لضمان مصالحها في المنطقة  -3 .مستغلة ضعفها الداخلي بعد االستقالل  -4 .االنقالبات العسكريّة فيها .
س -عدد أسباب التقارب بين سورية ومصر وقيام الوحدة عام 0251م ؟  -0وقوف البلدين ض ّد األحالف والمشاريع االستعمارية .
 -9دعمهما لسياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز  -3 .وقوف البلدين ض ّد مبدأ أيزنهاور  -4 .تبادل الوفود البرلمانية والسياسية والعسكرية .
س -علل قيام الوحدة بين سورية ومصر عام 0251م ؟  -0للتخلّص من واقع التجزئة ومطامع االستعمار .
 -9لتكون نواة وحدة عربية كبرى  -3 .العمل معا ً نحو التطور والتقدم .
س -صنّف إنجازات الجمهورية العربية المتحدة عام 0251م نت الناحيتين  ( :العربي – الدولي ) ؟
إنجازات الجمهورية العربية المتحدة على الصعيد الدولي
إنجازات الجمهورية العربية المتحدة على الصعيد العربي
 -0وثّقت عالقاتها مع الدول االشتراكية .
 -0ساندت حركات التح ّرر العربي في الجزائر واليمن والعراق وفلسطين
 -9ساندت حركات التح ّرر في إفريقيا وآسيا .
س -علّل قيام الصهاينة بعدوان  5حزيران عام 0268م على سورية ومصر واألردن ؟
التحرر العربية  -3 .تصفية القضية الفلسطينية .
بسبب  -0 :انسجاماً مع طبيعته العدوانية التوسعيّة  -9 .لضرب حركات
ّ
س -علّل حدوث انقالب سامي الحناوي على حسني الزعيم ؟
 -0بحجة رغبته في تنفيذ األهداف التي تن ّكر لها حسني الزعيم  -9 .اشتراك األحزاب السياسيّة في تأليف حكومة وطنيّة .
س -صنّف نتائج ثورة الثامن من آذار عام 0263م من الناحيتين السياسيّة واالقتصاديّة ؟
نتائج حرب تشرين التحريريّة من الناحية االقتصاديّة
نتائج حرب تشرين التحريريّة من الناحية السياسيّة
 -0أ ّممت المصانع والمصارف .
 -0أعاد الحزب تنظيم نفسه .
 -9أعادت العمل بقانون اإلصالح الزراعي .
 -9أنهت حكم االنفصال .
س -علّل ( أهداف ) قيام الحركة التصحيحية ؟  -0تمتين الوحدة الوطنية  -9 .حشد الطاقات الشعبية ض ّد العدو الصهيوني .
 -3تحرير األراضي العربية المحتلّة  -4 .تأكيد أهميّة التضامن العربي الف ّعال  -5 .ع ّد القضية الفلسطينيّة قضيّة العرب المركزية .
س -ماذا تستنتج من تعدّد األحزاب في سورية في مرحلة بعد االسقالل ؟ وعي الشعب السوري ورغبته في الديموقراطيّة .
س -عدّد منجزات الحركة التصحيحية ؟ أو س -علّل دخول سورية مرحلة جديدة من االستقرار السياسي والتنمية الشاملة ؟
 -0تأسيس مجلس الشعب وضم ممثلين عن فئات المجتمع كافة  -9 .صدور قانون اإلدارة المحليّة في  / 00 /أيار 0280 /م .
 -3التوقيع على ميثاق الجبهة الوطنيّة التقدميّة في  /8/آذار 0289/م  -4 .إعداد جيش حديث وتجهيزه بأحدث األسلحة .
 -5وضع دستور دائم للبالد عام 0283م .
س -ماذا تستنتج من تنازل شكري القوتلي عن الرئاسة لجمال عبد الناصر ؟
أنّ شكري القوتلي ليس ه ّمه المنصب بل المصلحة الوطنية  -وطنية وقومية شكري القوتلي .
س -ماذا تستنتج من وقوف سورية إلى جانب مصر قوالً وفعالً ؟  -0أي عدو لمصر هو عدو ألي بلد عربي  -9 .وحدة المصير العربي المشترك .
 -3الرابطة القومية والتضامن العربي واآلالم واآلمال المشتركة  -4 .تفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الشخصيّة .
س -ماذا تستنتج من قول الرئيس جمال عبد الناصر " ال استعمار ال مصالح استعمار " ؟  -0رفض االستعمار ورفض المصالح االستعمارية .
 -4إتباع سياسة الحياد اإليجابي .
 -9االعتماد على الشعب  -3 .ارتباط االستعمار بالمصالح .
س -علّل قيام حرب تشرين التحريرية عام 0283م ؟
بسبب  -0 :رفض الكيان الصهيوني االلتزام بقرارات الشرعية الدولية المتضمنة [ انسحابه من األراضي العربية التي احتلتها عام 0268م ] .

 -9استمرار الكيان الصهيوني ببناء المستوطنات في األراضي التي احتلتها .
 -3استمرار الكيان الصهيوني باألعمال العدوانية على الجوالن وجنوبي لبنان  -4 .رغبة العرب استرجاع أراضيهم المحتلة .
س -صنّف نتائج حرب تشرين التحريرية على الصعيد  ( :الصهيوني – خارجي – الداخلي ) ؟
نتائج حرب تشرين التحريرية على الصعيد الصهيوني

نتائج حرب تشرين التحريرية على الصعيد خارجي

نتائج حرب تشرين التحريرية على الصعيد الداخلي

استردّت مصر السيادة الكاملة على قناة
السويس وجزء من سيناء .
أ ّكدت الحرب قوميّة المعركة .
أبرزت المعركة أهميّة الوحدة العربية حيث
شاركت معظم األقطار العربية ماديا ً
وعسكرياً ومعنويا ً .
زاد االهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية .
استخدم النفط كسالح فعال واستراتيجي .

استطاعت سورية تحرير مدينة القنيطرة
وجزءاً من مرتفعات الجوالن عام 0284م .

 -0كبّدت الكيان الصهيوني خسائر عسكرية
وبشرية كبيرة .
 -9حطّمت أسطورة جيش الكيان الصهيوني
الذي ال يقهر .
 -3تراجع الشعور باألمان لدى الصهاينة
مما أدّى إلى هجرة معاكسة .
 -4أ ّكدت الحرب أنّ الكيان الصهيوني غير
قادر على حماية نفسه لوال الدعم الغربي
واألمريكي له .
س -ماذا تستنتج من تدمير الكيان الصهيوني مدينة القنيطرة ؟  -0وحشيّة العدو الصهيوني وهمجيته .
 -9عدم التزام الكيان الصهيوني بالقوانين الدولية  -3 .إجبار الصهاينة على الخروج تحت الضغط السوري .
6

س -عدّد توصيات ( لجنة ساندلر ) عصبة األمم بشأن لواء اسكندرونة ؟  -0استقالل لواء اسكندرونة الذاتي تحت إشرافها .
 -9اشتراك اللواء مع سورية في الشؤون الخارجية وفي اإلدارة والنقد  -3 .تكون اللغتان العربية والتركية رسميتين .
 -4إجراء انتخابات  -5 .أرسلت لجنة برئاسة السويدي( ساندلر ) لإلشراف عليها .
س -ما المشكالت التي واجهت سورية بعد االستقالل ؟
 -9ضعف التعليم  -3 .ضعف االقتصاد  -4 .الجيش حديث العهد وضعيف التسليح .
 -0ضعف اإلدارة .
 -5خوض حرب فلسطين عام 0241م  -6 .إعالن الكيان قيام دولة اسرائيل  -8 .قيام االنقالبات العسكريّة والمظاهرات في المدن السوريّة .
س -كيف سعت سورية إلى التضامن العربي ؟
 -0عملت سورية على تعزيز التضامن العربي  -9.وقفت سورية إلى جانب الشعب اللبناني عام 0286م إلنهاء الحرب األهليّة في لبنان .
 -3في عام 0282م حدث تقارب بين سورية والعراق لتشكيل وحدة بين القطرين وعقد ميثاق العمل القومي .
 -4استم ّرت سورية في دعمها للشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه والعودة إلى أرضه .
س -تحدّث عن سياسة التطوير والتحديث التي انتهجها الدكتور بشار األسد في سورية ؟  -0انتهج سياسة التطوير والتحديث .
سك سورية بالثوابت الوطنيّة والقوميّة .
 -9أ ّكد على تطوير الدولة والمجتمع وطبعه بطابع المعلوماتيّة  -3 .تم ّ
 -6التضامن العربي واإلسالمي .
 -4عدم التفريط بحبة واحدة من التراب الوطني  -5 .االلتزام بقرارات الشرعيّة الدولية .
 -8قيام سورية بدورها القومي الداعم للمقاومة الفلسطينية واللبنانية  -1 .التصدي لكل المشاريع اإلمبريالية والصهيونية في المنطقة
سك بها الرئيس بشار األسد ؟  -0عدم التفريط بحبة واحدة من التراب الوطني .
س -ما الثوابت الوطنيّة والقوميّة التي تم ّ
 -9االلتزام بقرارات الشرعيّة الدولية  -3 .التضامن العربي واإلسالمي .
 -4قيام سورية بدورها القومي الداعم للمقاومة الفلسطينية واللبنانية  -5 .التصدي لكل المشاريع اإلمبريالية والصهيونية في المنطقة
سسات الدوليّة التابعة لمنظمة األمم المتحدة .
س -كيف تعاملت سورية مع العالم ؟  -0شاركت سورية في جميع أنشطة المؤ ّ
 -9كان لها دور بالوقوف إلى جانب الدول النامية .
 -3دعمها لصنع قوتها عن طريق نظام دولي اقتصادي جديد يعتمد العدل في توزيع الثروة بين الدول الغنيّة ( الشمال ) والدول الفقيرة ( الجنوب )
 -4دعت سورية إلى احترام حقوق الشعوب واإلنسان عموما ً وحقوق المرأة والطفل خصوصا ً .
س -قارن في جدول بين مشروع كل من بنود معاهدة عام 0236م بين سورية وفرنسا ومعاهدة عام 0236م بين لبنان وفرنسا ؟
معاهدة عام 0236م بين لبنان وفرنسا
معاهدة عام 0236م بين سورية وفرنسا
 -0وضع القوات الفرنسية المرابطة في لبنان بإمرة الحكومة اللبنانية .
 -0استقالل سورية استقالالً تاماً .
 -9تتح ّمل الحكومة السورية مسؤولة عن حفظ النظام والدفاع عن البالد  -9تشكيل فرقة فرنسية لبنانية مشتركة تكون صلب هذه القوات .
 -3تقدّم فرنسا بعثة عسكرية لتنظيم الدفاع عن لبنان
 -3تتشاور الدولتان في الشؤون الخارجية .
َ
 -4جعلت أرض لبنان كلها تحت تص ّرف قواتها من دون تحديد فترة زمنية .
 -4منح فرنسا تسهيالت في الطرق والمواصالت .
 -5تقدّم الحكومة اللبنانية التسهيالت في الموانئ والمطارات والمواصالت .
 -5مدّة المعاهدة  95عام .
 -6تعهد فرنسا بالمحافظة على حقوق األقليات .
 -6تحديد فترة انتقالية مدّتها ثالثة سنوات لتنفيذ المعاهدة .
س -99صنّف في جدول انجازات الجمهورية العربية المتحدة من الناحيتين  ( :االقتصاديّة و السياسيّة ) ؟
انجازات الجمهورية العربية المتحدة من الناحية االقتصاديّة انجازات الجمهورية العربية المتحدة من الناحية السياسيّة
 -0أنشأت وزارات جديدة لتلبية حاجات المواطنين .
 -0تطبيق قانون اإلصالح الزراعي .
 -9تشكيل تنظيم االتحاد القومي .
 -9أممت المصارف .
 -3ساندت حركات التح ّرر العربي في الجزائر واليمن والعراق وفلسطين .
 -4وثّقت عالقاتها مع الدول االشتراكية .
س -93قارن في جدول بين ثورة الشيخ صالح العلي وثورة إبراهيم هنانو ؟
ثورة الساحل
ثورة الشمال
 -0قادها الشيخ صالح العلي .
 -0قادها إبراهيم هنانو
 -9انطلقت من قرية الشيخ بدر .
 -9انطلقت من جبل الزاوية .
 -3اتصل صالح العلي بالحكومة العربية في دمشق .
 -3اتّصل إبراهيم هنانو بحكومة فيصل في دمشق .
 -4اتصل مع إبراهيم هنانو في جبل الزاوية للتنسيق وتوسيع الثورة .
 -4واتّصل مع الشيخ صالح العلي في الساحل
 -5حقّقت الثورة عدّة انتصارات أهمها في وادي ورور حيث كبّدت الفرنسيين
حرر ادلب – حارم وجسر الشغور .
ّ -5
خسائر فادحة .
 -6هزم الفرنسيين في معارك كثيرة .
 -6لم تستطع فرنسا إيقافها إال بعد توجيه قوات كبيرة ضدّها وتوقفت الثورة
 -8انسحب إلى حمص ث ّم عمان في األردن ث ّم القدس
بسبب  :أ -استشهاد كثير من قادتها  .ب -نقص األسلحة والمعدات .
وهناك اعتقله االنكليز وسلموه للفرنسيين الذين
ج -سقوط دمشق بيد الفرنسيين .
أطلقوا سراحه للتهدئة .
سكت سورية بالثوابت الوطنيّة والقوميّة ؟  -0عدم التفريط بحبة واحدة من التراب الوطني .
س -كيف تم ّ
 -9االلتزام بقرارات الشرعيّة الدولية  -3 .التضامن العربي واإلسالمي  -4 .قيام سورية بدورها القومي الداعم للمقاومة الفلسطينية واللبنانية .
 -5التصدي لكل المشاريع اإلمبريالية والصهيونية في المنطقة .
ّ
س -علّل دور سورية المتميّز على الصعيدين العربي والدولي ؟  -0ألنه أول قطر عربي يتوج باالستقالل .
 -9تح ّملت مسؤولية الدفاع عن القضايا القومية  -3 .دعمت حركات التحرر الوطني في األقطار العربية .
 -4أسهمت في تأسيس جامعة الدول العربية  -5 .أسهمت بتأسيس المنظمات الدولية كهيئة األمم المتحدة عام 0245م .
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س -ماذا تستنتج من دعم سورية للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ؟
 -0وقوف سورية حكومة وشعبا ً إلى جانب أشقائهم اللبنانيين والفلسطينيين  -9 .دور سورية المتميّز في القومية العربية .
 -3وحدة المصير العربي  -4 .وحدة النضال العربي .
سر إحداث الجنرال غورو دولة لبنان الكبير عام 0291م ؟  -0فصل لبنان عن سورية  -9 .تنفيذاً للمشاريع االستعماريّة .
س -ف ّ
 -3تقسيم لبنان  -4 .إلضعاف الوحدة العربيّة .
س -بين السياسة التي اتبعها االحتالل الفرنسي في لبنان ؟  -0ضرب الوحدة الوطنية عن طريق تعميق الطائفية .
 -9أبقى على مجلس إدارة لبنان  -3 .وزعت مقاعد المجلس على أساس طائفي  -4 .فرض اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبالد .
 -5أنشأ مصرفاً مشتركا ً  -6 .أصدر عملة باسم دولة لبنان الكبير .
 -8عيّن حاكما ً إداريا ً فرنسيا ً يتمتّع بحق تعيين الموظفين الذين كان معظمهم من الفرنسيين
س -ما مضمون وثيقة االستقالل التي أعلنها رياض الصلح ؟ أو ( برنامج عمل )؟  -0لبنان جمهورية مستقلة استقالالً تاماً .
 -9لبنان غير مرتبط بأي دولة  -3 .لبنان جزء من الوطن العربي  -4 .اللغة العربية لغة رسمية .
 -5يتعاون لبنان مع جميع الدول العربية التي تعترف باستقالله وسيادته  -6 .توزع الوظائف بالتساوي بين الطوائف اللبنانية .
س -ماذا تستنتج من إنزال القوات األمريكية في لبنان ؟  -0لمنع انتقال الوحدة إلى لبنان  -9 .للحفاظ على مصالحها وعمالئها في المنطقة
س -علّل لجوء العدو الصهيوني لعقد اتفاقيات منفردة مع األطراف العربية ؟
 -0إلضعاف الصف العربي وخاصة سورية  -9 .تصفية القضية الفلسطينيّة .
س -قارن ضمن جدول بين الحرب األهلية األولى في لبنان عام 0251م والحرب األهلية الثانية في لبنان عام 0285م ؟
الحرب األهلية الثانية في لبنان عام 0285م
الحرب األهلية األولى في لبنان عام 0251م
 -0قامت في عام 0285م .
 -0قامت عام 0251م .
 -9في عهد الرئيس سليمان فرنجية .
 -9في عهد الرئيس كميل شمعون .
 -3أسبابها  :أ -ازدياد النفوذ الثقافي والسياسي األمريكي في لبنان  -3 .أسبابها  :أ -تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان .
ب -إيقاف العمليات الفدائية من جنوب لبنان
ب -قبول الحكومة اللبنانية مبدأ أيزنهاور .
ج -اشغال سورية بمشكالتها الداخلية .
ج -محاولة الرئيس كميل شمعون ترشيح نفسه للحكم وإنقاصه
لعدد أفراد المجلس النيابي .
د -ابعاد سورية عن مواجهة الخطر الصهيوني .
د -اغتيال الصحفي نسيب المتني واتهام الحكومة اللبنانية بمقتله .
 -4انتهت  :حلت سلميا وخروج القوات األمريكية من لبنان وانتخاب  -4انتهت  :بدخول القوات السورية وإنهاء االقتتال بين األخوة
اللبنانيين .
الرئيس فؤاد شهاب .
س -علّل تعليق الدستور اللبناني من قبل المندوب السامي الفرنسي عام 0239م ؟
بسبب  -0 :األزمة االقتصادية العالمية  -9 .تضارب المصالح اللبنانية مع االحتكارات الفرنسية .
س -بماذا تع ّهد فؤاد شهاب بعد انتخابه رئيسا ً للجمهورية عام 0251م ؟  -0تهدئة الوضع العام في لبنان  -9 .إعادة األمن إلى لبنان .
 -4إعادة العالقات مع الجمهورية العربية المتحدة
 -3إخراج القوات األمريكية من لبنان .
س -ما نتائج الحرب األهليّة األولى في لبنان عام 0251م ؟ -0عدم تدخل الجيش اللبناني في الحرب خوفاً من االنقسام .
 -9أنزلت القوات األمريكية في لبنان  -3 .تنازل كميل شمعون عن الرئاسة وانتخب فؤاد شهاب .
س -ما مضمون اتفاق  08أيار عام 0213م الذي فرضه الكيان الصهيوني على لبنان ؟
 -9إنهاء حالة الحرب بينهما .
 -0احترام الحدود الدولية بين لبنان والكيان الصهيوني .
 -3يتع ّهد لبنان بعدم تقديم أراضيه كمنطلق لشن عدوان ض ّد الكيان الصهيوني  -4 .انسحاب كل القوات األجنبية من لبنان .
 -5نشر قوات دولية لحفظ األمن واإلشراف على المخيمات الفلسطينية  -6 .تكوين لجنة أمنية مشتركة تشارك بها الواليات المتحدة
س -علل إسقاط اتفاق اإلذعان عام 0213م ؟
 -9جهود المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية .
بسبب  -0 :موقف سورية القومي .
سر تسمية الرئيس الراحل حافظ األسد اتفاق 0213م باإلذعان ؟  -0وعيه ونظرته الثاقبة  -9 .قوميّته .
س -ف ّ
س -ماذا تستنتج من مجازر العدو الصهيوني في صبرا وشاتيال ؟  -0وحشيّة العدو وحقده  -9 .عدم احترامه سكان البلد .
*************************************************************************
الوحدة الثالثة
س -0علّل أنّ مؤتمر بال عام 0128م يمثّل االنطالقة العمليّة للحركة الصهيونيّة ؟
 -0تشكيل المنظّمة الصهيونيّة  -9 .أدى تشكيل المنظّمة إلى فتح الطريق أمام الكيان الصهيوني .
التحركات الدبلوماسيّة لتيودور هرتزل بعد مؤتمر بال عام 0128م ؟
س -علل
ّ
 -0لحشد الدعم الدولي إلقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين  -9 .وضع المسألة اليهوديّة في مركز االهتمام العالمي .
 -3االلتقاء مع العديد من الشخصيّات الدوليّة واألثرياء لضمان دعمهم السياسي والمادي للمشروع الصهيوني .
س -عدّد أهداف ( مق ّررات ) مؤتمر بال الصهيوني عام 0128م ؟  -0تشجيع استيطان العمال اليهود الزراعيين والصناعيين في فلسطين .
 -9توثيق العالقات بين اليهود عبر مؤسسات مناسبة  -3 .تنمية الوعي القومي لديهم  -4 .تأمين اعتراف دولي بالمشروع الصهيوني
س -تحدث عن تيارات الحركة الصهيونيّة ؟
 -0تيار اليهود اإلقليميين  :الذين يطالبون بإقامة دولة يهودية وال يشترطون قيامها على أرض فلسطين
 -9تيار اليهود الصهاينة  :الذين يصرون على إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين حصراً ومنهم جماعة أحباء صهيون .
8

س -ماذا تستنتج من دمج بريطانيا وعد بلفور في صك االنتداب ؟  -0إلعطائه صفة شرعيّة  -9 .المصالح المشتركة .
س -صنّف في جدول سياسة االنتداب البريطاني في فلسطين من الناحية ( االقتصاديّة  -الثقافيّة ) ؟
سياسة االنتداب البريطاني في فلسطين من
سياسة االنتداب البريطاني في فلسطين من
سياسة االنتداب البريطاني في فلسطين
الناحية الثقافية
الناحية االقتصادية
من الناحية السياسية
 -0العمل على تهويد فلسطين في مختلف
 -0العمل على تهويد فلسطين في مختلف
 -0عيّنت هربرت صموئيل اليهودي
المجاالت الثقافيّة .
المجاالت االقتصاديّة .
الصهيوني مندوبا ً ساميا ً على فلسطين
 -9ع ّد العبريّة لغة رسميّة إلى جانب اللغة
 -9العمل على تهويد فلسطين في مختلف  -9منحهم حق التوطّن والعمل وأعطاهم
العربيّة واإلنكليزيّة .
أخصب األراضي الفلسطينيّة .
المجاالت اإلداريّة .
 -3منح اليهود استقالالً في إدارة مدارسهم .
 -3الحجز على أراضي الفالحين العرب
 -3أنشأ التشكيالت العسكريّة .
لتسديد قروض المصارف الزراعيّة .
 -4أدخل خالل شهرين ( 06511
يهودي ) إلى فلسطين .
 -5أصدر قانون الهجرة الذي رفع أعداد
اليهود من  %1عام 0291م إلى
 %34عام 0248م .
سست الوكالة اليهوديّة عام 0299م
 -6أ ّ
فاعترفت بها حكومة االنتداب هيئة
استشاريّة إلدارة فلسطين بالتعاون
مع االنتداب .
 -8ظلّت الوكالة تؤدّي دور الحكومة
الفعليّة في فلسطين حتى اإلعالن عن
قيام الكيان الصهيوني .
س -ماذا تستنتج من دور المتطوعين العرب في فلسطين ؟  -0القوميّة العربية  -9 .المصير المشترك .
س -علل إصدار بريطانيا للكتاب األبيض الثاني عام 0231م ؟
 -9صدور تقرير لجنة والتر شو المؤيّد لوجهة النظر العربية .
بسبب  -0 :استمرار ثورة البراق وازدياد خطرها .
س -ما دور الصحافة والجمعيات الوطنيّة الفلسطينيّة في كشف الخطر الصهيوني ؟
 -0تنبّهت الصحف العربيّة للخطر الصهيوني وأسهمت في توعية الفلسطينيين  -9 .أهم الصحف  :المقتطف عام 0121م والمنار واألهرام .
 -3كشفت صحيفة الكرمل التي كانت تصدر في حيفا عام 0211م خطر الهجرة اليهودية وامتالك األراضي .
 -4بفضل النشاط الفلسطيني على صفحات الجرائد لم ينجح الصهاينة في الحصول على أراضي كثيرة .
س -ما مضمون ميثاق الجمعيات الفلسطينيّة اإلسالميّة المسيحيّة ؟  -0إيجاد ميثاق قومي لفلسطين .
 -9رفض وعد بلفور والهجرة اليهوديّة واالنتداب االنكليزي  -3 .المطالبة بوحدة فلسطين مع سورية .
 -4االستقالل التام ضمن الوحدة العربية  -5 .تسمية فلسطين ( سورية الجنوبيّة ) .
س -ماذا تستنتج من إصرار الصهاينة على إلغاء الكتاب األبيض الثالث ؟ لتعارض مصالح بريطانيا والصهاينة فيه ويؤ ّكد على استقالل فلسطين .
س -قارن في جدول بين كل من مق ّررات مؤتمر بلتيمور عام 0249م وتوصيات اللجنة ( البريطانيّة – األمريكيّة ) عام 0246م ؟
توصيات اللجنة ( البريطانيّة – األمريكيّة ) عام 0246م
مق ّررات مؤتمر بلتيمور عام 0249م
 -0إلغاء الكتاب األبيض الثالث عام 0232م .
 -0إلغاء الكتاب األبيض الثالث عام 0232م .
 -9السماح بدخول مائة ألف مهاجر يهودي لفلسطين فوراً
 -9فتح باب الهجرة لفلسطين بإشراف الوكالة اليهودية .
 -3أالّ تكون فلسطين دولة يهود ّية وال عربيّة .
 -3تحويل فلسطين إلى دولة يهودية .
 -4إلغاء القيود المفروضة على انتقال األراضي الفلسطينية للصهاينة  -4 .استمرار االنتداب البريطاني على فلسطين إلى أن توضع تحت
وصاية األمم المتحدة .
 -5إنشاء جيش يهودي له رايته الخاصة .
س -ما توصيات لجنة والترشو بشأن فلسطين ؟  -0إصدار بيان صريح عن سياسة بريطانيا في فلسطين .
 -9تحديد الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين  -3 .تنظيم األراضي وعدم تحويلها إلى اليهود  -4 .ضرورة إعطاء العرب الحكم الذاتي .
 -5إثبات ملكية حائط البراق للمسلمين .
س -علل إرسال بريطانيا لجان عند قيام ك ّل ثورة في فلسطين ؟ -0الستدراج العرب إلى متاهات ال تصل بهم إلى نتيجة .
 -9تهدئة العرب الثائرين وتمييع القضيّة  -3 .تحويل الحركة عن غاياتها الرئيسيّة .
س -ما مضمون مشروع موريسون ؟  -0منطقة يهودية  :تتمتّع بحكم ذاتي .
 -9منطقة األماكن المقدّسة (القدس وبيت لحم )  -3 .منطقة النقب  -4 .منطقة عربية تتمتّع بحكم ذاتي .
 -5تؤلّف المناطق األربعة السابقة دولة واحدة لها حكومة مركزية .
س -ما مضمون المشروع العربي البديل لمشروع موريسون ؟  -0إنهاء االنتداب وإعالن استقالل فلسطين دولة موحدة .
 -9إنشاء حكومة ديمقراطيّة في فلسطين تحكم بمقتضى دستور تضعه جمعيّة تأسيسيّة .
 -3تشكيل حكومة انتقالية فوراً برئاسة المندوب السامي تتألّف من سبعة من عرب وثالثة من اليهود المحافظة على حقوق األقليّات .
 -4عقد معاهدة تحالف بين حكومة فلسطين المستقلّة وانكلترا  -5 .وقف الهجرة اليهودية فوراً .
 -6ضمان الحكومة احترام األماكن المقدّسة وحرية زيارتها .
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س -علل عدم سماح بريطانيا لوفد فلسطين بحضور مؤتمر لندن عام 0246م ؟
 -0ألنّ البريطانيون رفضوا أن يكون المفتي أمين الحسيني من أعضاء الوفد .
 -9ألنّ البريطانيون أرادوا تسمية أعضاء الوفد الفلسطيني .
س -نقل الصهاينة مركز نشاطهم بعد الحرب العالميّة الثانيّة إلى الواليات المتحدة األمريكيّة ؟
 -0تردّد بريطانيا في إعالن الدولة اليهوديّة بعد صدور الكتاب األبيض الثالث .
 -9اتخاذ أمريكا سنداً دوليا ً بديالً عن بريطانيا التي هزمت أمام ألمانيا في بداية الحرب العالميّة الثانيّة .
س -علل تراجع الجيوش العربيّة بعد الهدنة األولى  / 06 /تموز /عام 0241م ؟ بسبب  -0 :عدم وجود قيادة موحدة .
 -9نقص األسلحة لدى الجيوش العربيّة  -3 .ع ّد مجلس األمن القتال تهديداً للسلم العالمي .
س -ما مضمون تقرير الكونت برنادوت عام 0241م حول فلسطين ؟
 -0ضم النقب واللّد والرملة إلى الدولة العربيّة مقابل ضم الجليل إلى الدولة اليهوديّة  -9 .وضع القدس تحت إشراف األمم المتحدة .
 -3ضم الضفة الغربيّة إلى شرقي األردن  -4 .عودة النازحين إلى ديارهم .
س -6علّل اغتيال الصهاينة الكونت برنادوت في  / 9أيلول 0241 /م ؟  -0التقرير حرمهم من الوصول إلى العقبة وميناء إيالت .
 -9التقرير يقف في وجه أطماع الصهاينة  -3 .كشف تقرير برنادوت المجازر اليهوديّة بحق العرب .
س -علّل فرض مجلس األمن لهدنة رودوس في  / 94 /شباط 0242 /م ؟
 -0لتأكيد األمر الواقع الجديد في قيام الكيان الصهيوني  -9 .تثبيت وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربيّة .
س -علّل االعتراف بمنظّمة التحرير الفلسطينيّة ممثالً شرعياً للشعب العربي الفلسطيني ؟

 -0رداً على تجاهل الكيان الصهيوني لحقوق الشعب الفلسطيني  -9 .رداً على محاولة الصهاينة إخراج فلسطين من الصراع العربي اإلسرائيلي .

 -3حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس .
س -علل إصدار البيان الثالثي من قبل الدول االستعمارية عام 0251م ؟
ّ
 -0دعم الكيان الصهيوني وحمايته  -9 .الوقوف في وجه الدول العربيّة إذا ما حاولت تحرير األراضي المحتلة .
س -علّل فشل مؤتمر مدريد 0220م ؟
 -0لتآمر الكيان الصهيوني وحلفائه ضدّه  -9 .إصرار الكيان الصهيوني على عقد تسويات منفردة مع الدول العربيّة .
س -علل فشل اتفاق أوسلو ؟  -0رفض الكيان الصهيوني االعتراف بالضفة وقطاع غزة أرضا ً فلسطينيّة .
 -9أراد من السلطة الفلسطينيّة أن تكون أداة قمع ض ّد أي عمليّة فلسطينيّة مسلّحة تواجه الكيان الصهيوني .
س -ماذا تستنتج من تأكيد ميثاق المنظمة الفلسطينيّة على أهميّة الوحدة العربيّة ؟
 -0رغبة المنظمة الفلسطينيّة في التعاون مع الدول العربيّة  -9 .إدراك المنظمة الفلسطينيّة ألهميّة الوحدة العربيّة .
س -ما األسباب غير المباشرة النتفاضة الحجارة ؟  -0سياسة القمع واإلرهاب واالعتقال التعسفي .
 -9االعتداء على المقدسات المسيحيّة واإلسالميّة  -3 .هدم المنازل وإحكام الحصار على مفاصل الحياة االقتصاديّة في فلسطين .
 -4يأس الشعب الفلسطيني من الحلول السلميّة وقناعاته بعدم جدوى المفاوضات والمؤتمرات .
 -5السبب المباشر  :قيام سائق شاحنة صهيوني بصدم سيارته لعمال فلسطينيين عمداً مما أدى إلى استشهاد أربعة وجرح تسعة .
س -علّل أهميّة الثورة الفلسطينيّة الكبرى عام 0236م ؟
 -0ثورة قوميّة  :ألنّه شارك فيها شباب عرب أمثال فوزي القاوقجي و سعيد العاص .
 -9ثورة شعبيّة  :ألنّه شارك فيها كل فئات الشعب من عمال وفالحين ( شملت كل فلسطين )  -3 .استم ّرت ستة أشهر .
 قارن في جدول بين الثورات الفلسطينية ( يافا – البراق – الثورة الفلسطينية الكبرى ) ؟الثورة الفلسطينية الكبرى عام 0236م
ثورة البراق عام 0292م
ثورة يافا عام 0290م
 -0القائد  :عز الدين القسام .
 -0القائد  :الشعب الفلسطيني .
 -0القائد  :الشعب الفلسطيني .
 -9االنتشار  :حيفا .
 -9االنتشار  :جميع المدن الفلسطينية
 -9االنتشار  :القدس ويافا .
 -3األسباب  :أ -استمرار بريطانيا
 -3األسباب  :أ -االحتجاج على وعد بلفور  -3 .األسباب  :أ -محاولة الصهاينة
في دعمها لليهود الصهاينة .
االستيالء على حائط البراق الشريف.
ب -ازدياد الهجرة اليهودية .
ب -نقمة العرب على السياسة البريطانية
ب -االستياء من سياسة بريطانيا
ودعمها لليهود الصهاينة .
ودعمها لليهود الصهاينة .
ج -استمرار انتقال األراضي من
ج -تطبيق مبدأ احتالل األرض
ج -تعدي الصهاينة على العرب
العرب إلى اليهود .
واحتالل العمل .
واستفزازهم .
 -4أعمالها  :أ -مهاجمة العرب
 -4أعمالها  :أ -مهاجمة العرب
 -4أعمالها  :أ -مهاجمة العرب
للبريطانيين واليهود .
للثكنات البريطانية .
للمستوطنات اليهودية .
ب -القيام بعمليات فدائية .
ب -تكبيد البريطانيين واليهود
ب -تكبيد اليهود خسائر فادحة .
خسائر فادحة .
 -5المدة  :ستة أشهر .
 -5المدة  :ال يوجد .
 -5المدة  05 :يوما ً .
 -6النتائج  :إرسال لجنة بيل .
 -6النتائج  :إرسال لجنة والتر شو .
 -6النتائج  :إصدار الكتاب األبيض
األول .
س -96ما توصيات لجنة بيل عام 0238م ؟
 -0تقسيم فلسطين إلى ثالث مناطق هي  :أ -منطقة عربية  :تضم الساحل والداخل جنوب يافا .
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ب -منطقة يهودية  :تشمل األراضي الخصبة الشمالية والساحلية حتى يافا .
ج -منطقة انتداب بريطاني  :وتشمل القدس وبيت لحم واللّد والرملة .
 -9تدار المنطقة الشماليّة الغربية من خليج العقبة من قبل حكومة االنتداب لتسهيل تجارة باقي المناطق .
 -3استبدال نظام االنتداب بنظام المعاهدات على نحو ما حدث في سورية ومصر والعراق .
 -4تحديد هجرة اليهود ب (  09ألف سنويا ً ) مدّة خمس سنوات  -5 .منع انتقال األراضي من العرب إلى اليهود الصهاينة .
س -ما النقاط التي أ ّكدتها منظمة التحرير الفلسطينيّة عند تأسيسها ؟( ما مضمون ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ) ؟
 -0أ ّكدت على الخيار العسكري لتحرير فلسطين  -9 .عدم التنازل عن أي شبر منها  -3 .تشكيل جيش التحرير الفلسطيني .
 -4تطوير العمل اإلعالمي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني  -5 .إنشاء الصندوق القومي الفلسطيني .
س -ما مضمون تقرير الكونت برنادوت عام 0241م حول فلسطين ؟
 -0ضم النقب واللّد والرملة إلى الدولة العربيّة مقابل ضم الجليل إلى الدولة اليهوديّة  -9 .وضع القدس تحت إشراف األمم المتحدة .
 -3ضم الضفة الغربيّة إلى شرقي األردن -4 .عودة النازحين إلى ديارهم .
س -ما مضمون اتفاق أوسلوا عام 0223م ؟  -0اعترفت فيه منظمة التحرير بالكيان الصهيوني رسميا ً.
 -9مقابل حصول الفلسطينيين على الحكم الذاتي في ّ
غزة والضفة الغربيّة .
س -علل قيام االنتفاضة الفلسطينيّة الثانية عام 9111م ؟  -0بسبب زيارة شارون رئيس حزب الليكود إلى المسجد األقصى وتدنيسه .
 -9حدوث مصادمات بين الفلسطينيين وجنود الكيان الصهيوني
س -قارن بين الكتب البريطانية الثالث ( األول – الثاني – الثالث ) وما موقف كل من العرب اليهود منها ؟
موقف اليهود منه
موقف العرب منه
مضمونه
الكتاب
وافق اليهود عليه .
رفضه الع رب لكونه يؤ ّكد
 -0جاء رداً على ثورة يافا .
الكتاب األبيض
األول عام 0299م  -9استمرار بريطانيا في سياسة االنتداب والهجرة إقامة وطن قومي لليهود
ويساويهم باألقليّة اليهودية
 -3منح فلسطين قسطا ً من الحكم الذاتي
 -4التمسك بوعد بلفور .
رفضه اليهود لكونه حدّد الهجرة
رفضه العرب الستمرار
 -0جاء رداً على موقف العرب والصهاينة من
الكتاب األبيض
الهجرة اليهودية إلى فلسطين اليهودية وقيّد انتقال األراضي
توصيات لجنة بيل .
الثاني عام
العربية إلى اليهود .
 -9تحديد الهجرة اليهودية  85ألف يهودي لمدّة .
0231م
خمس سنوات .
 -3إقامة دولة فلسطينية بعد  01سنوات .
 -4تقييد انتقال األراضي العربية لليهود
رفضه اليهود أوالً لكونه تبنى
 -0جاء رداً على ثورة البراق وتوصيات لجنة والتر شو  .رفضه العرب لكونه فتح
الكتاب األبيض
توصيات لجنة والتر شو .
 -9تبني توصيات لجنة والتر شو ث ّم التراجع عنها الهجرة .
الثالث عام
سك بريطانيا بتعهداتها السابقة( تنفيذ وعد بلفور ) .
0232م
 -3تم ّ
مقررات مؤتمر بلودان عام 0246م ومق ّررات مؤتمر أنشاص عام 0246م ؟
س -قارن بين ّ
مق ّررات مؤتمر أنشاص عام 0246م
مق ّررات مؤتمر بلودان عام 0246م
 -0رفض توصيات اللجنة البريطانية – األمريكية .
 -0رفض توصيات اللجنة البريطانيّة – األمريكية .
 -9العمل على استقالل فلسطين ومنع انتقال األراضي العربية لليهود
 -9طلب المفاوضات مع انكلترا لحل القضية الفلسطينية
 -3فلسطين عربية والصهيونية خطر عليها وعلى البالد العربيّة
وفي حال فشلها تعرض على األمم المتحدة .
واإلسالميّة .
سسات اليهوديّة .
 -3إنشاء مكاتب لمقاطعة البضائع والمؤ ّ
 -4المطالبة بوقف الهجرة اليهودية .
 -4منع بيع أي عقار للصهاينة
 -5منع انتقال األراضي العربية لليهود .
 -5رفض أي شكل من أشكال تقسيم فلسطين .
 -6قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا ً .
 -6إصدار طابع باسم فلسطين وتشكيل لجان عربية للدفاع عنها .
 -8أ ّكد على أنّ قضيّة فلسطين هي قضيّة العرب جميعاً .
س -قارن بين بنود مشروعي األمم المتحدة لتقسيم فلسطين مشروع األكثرية ومشروع األقليّة ؟
رأي األكثرية في لجنة األمم المتحدة عام 0248م
رأي األقلية في لجنة األمم المتحدة عام 0248م
 -0تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية .
 -0إقامة حكومة عربيّة وحكومة يهوديّة .
 -9توضع القدس وضواحيها تحت الوصاية الدولية .
 -9تكون القدس عاصمة للدولة االتحاديّة ( فلسطين ) .
 -3يتم استقالل الدولتين بعد مرحلة انتقالية مدّتها سنتان .
 -3تشكيل دولة اتحادية باسم دولة فلسطين .
 -4قبول  / 051 /ألف مهاجر يهودي في الدولة اليهودية
 -4تتمتع الحكومتان باستقالل ذاتي .
بمعدّل  / 5 /آالف شهريا ً.
س -صنّف في جدول نتائج نكبة فلسطين عام 0241م من الناحيتين  ( :السياسيّة – االجتماعيّة ) ؟
نتائج نكبة فلسطين من الناحية االجتماعيّة
نتائج نكبة فلسطين من الناحية السياسيّة
 -0استنزاف خيرات األ ّمة العربية .
 -0قيام الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي .
 -9تهجير أكثر من (  651ألف ) فلسطيني خارج أراضيهم .
 -9تكريس التجزئة .
 -3رفض الكيان الصهيوني قرارات األمم المتحدة بعودتهم إلى
 -3عدم استقرار المنطقة .
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ديارهم والتعويض .
 -4عدوان الكيان الصهيوني المستمر .
 -4بقاء أكثر من (  081ألف ) فلسطيني في أراضيهم
 -5رفض الكيان الصهيوني قرارات األمم المتحدة
يعانون إجراءات االحتالل الصهيوني التعسفيّة ضدّهم
بعودتهم إلى ديارهم والتعويض .
س -ما مقررات المؤتمر الوطني في عمان عام 0291م برئاسة راشد الخزاعي ؟  -0رفض وعد بلفور واالنتداب البريطاني .
 -9أ ّكد على الوحدة العربية  -3 .االستغناء عن المعونة البريطانية  -4 .ممارسة الحياة الديمقراطيّة .
 -5شرقي األردن جزء ال يتجزأ من سورية الطبيعيّة .
سع صالحيات مجلس النواب .
س -ما األعمال التي قام بها الملك طالل في األردن ؟  -0عدّل الدستور  -9 .و ّ
 -4وقّع ميثاق الضمان الجماعي العربي عام
 -3أعلن أنّ األردن جزء من األمة العربية .
س -ما األعمال التي قام بها الملك حسين ؟
 -0نهج الملك حسين سياسة عربيّة خالل فترة حكومة سليمان النابلسي  -9 .عزل الملك حسين حكومة النابلسي .
س -علل تشكيل االتحاد الهاشمي بين األردن والعراق عام 0251م ؟ -0لتقوية سلطة حكام البلدين  -9 .تأمين مصالح بريطانيا .
 -3رداً على قيام الجمهورية العربيّة المتحدة بين سورية ومصر  -4 .خوفا ً من انتشار الم ّد الوحدوي .
س -ما مضمون اتفاقية وادي عربة عام 0224م ؟ أو ما اآلثار السلبية لمعاهدة وادي عربة عام 0224م ؟
 -9تصفية القضيّة الفلسطينية  -3 .إضعاف الموقف السورية .
 -0إخراج األردن من دائرة الصراع العربي الصهيوني .
سر الخسائر الفادحة التي تكبّدها الكيان الصهيوني في معركة الكرامة ؟
س -ف ّ
ً
ً
بسبب  -0 :ارتكاب الصهيوني خطأ تكتيكيا في المعركة  -9 .قوة الجيش األردني والفلسطيني وقوة اللحمة الوطنيّة .
س -قارن بين مضمون اتفاق تشرشل مع األمير عبد هللا عام 0290م ومضمون معاهدة عام 0246م بين األردن وبريطانيا ؟
معاهدة عام 0246م بين األردن وبريطانيا
اتفاق تشرشل مع األمير عبد هللا عام 0290م
 -0دمج الحكومات السابقة ( السلط والكرك وعجلون ) باإلضافة لع ّمان  -0 .إلغاء االنتداب وإعالن شرقي األردن دولة مستقلّة .
 -9تعديل دستور عام 0291م وتحويل األردن إلى مملكة .
 -9تأسيس إمارة شرقي األردن بزعامة األمير عبد هللا .
 -3يتولى الملك عبد هللا مسؤولية حفظ األمن الداخلي والخارجي .
 -3تلقي معونات مالية من بريطانيا .
 -4تحتفظ بريطانيا بقوات عسكرية في المملكة .
 -4منع انطالق المقاومة ضد فرنسا والصهاينة من األردن
 -5تقدّم بريطانيا مساعدات مالية وخدمات عسكرية لألردن .
 -5وضع الشؤون األمنية واإلدارية تحت سيطرة بريطانيا
س -صنّف في جدول بنود معاهدة عام 0291م إلى جوانب إيجابية وجوانب سلبية ؟
جوانب سلبية لمعاهدة عام 0291م
جوانب إيجابية لمعاهدة عام 0291م
 -0تخضع جميع القوانين واألنظمة لموافقة بريطانيا .
 -0االعتراف بدولة شرقي األردن التي تتمتّع بالدستور .
 -9تحتفظ بريطانيا بقوات مسلّحة في األردن .
 -9يتولى األمير عبد هللا فيها السلطتين التشريعيّة
 -3تكون بريطانيا مسؤولة عن العالقات الخارجيّة لإلمارة .
واإلداريّة عن طريق الحكومة التشريعيّة .
 -4تقدّم بريطانيا معونة مالية لإلمارة .
 -5إشراف بريطانيا على تدريب الجيش األردني .
س -صنّف في جدول سياسة الملك غازي في العراق من الناحيتين  ( :االقتصاديّة – السياسيّة ) ؟
سياسة الملك غازي من الناحية السياسيّة
سياسة الملك غازي من الناحية االقتصاديّة
 -0أيّد الحركة الوطنيّة في العراق .
قام بإصالحات واسعة في مجال الزراعة والصناعة .
سك بعروبة األحواز .
 -9تم ّ
 -3أيّد أشقاءه العرب في فلسطين ض ّد االحتالل البريطاني
والكيان الصهيوني .
س -علل اهتمام بريطانيا بالعراق ؟  -0كونه مركزاً مهما ً في شبكة المواصالت البريّة والبحريّة بين الشرق والغرب .
 -9يش ّكل العراق خزانا ً هائالً للنفط عصب الحضارة الحديثة .
س -علل تتويج فيصل ملكا ً على العراق ؟  -0لتهدئة األحوال من جهة والحاجة لحاكم عربي يترأس البالد ويعمل على تنظيم العالقات مع بريطانيا .
 -9إلرضاء زعماء الحركة القومية العربية .
س -ما أسباب ثورة عام 0291م في العراق ؟ -0إبقاء العراق تحت السيطرة البريطانية المباشرة وإلحاقه باإلمبراطورية البريطانيّة.
 -3إعالن مبادئ ويلسون  -4 .قرارات مؤتمر سان ريمو .
 -9تأثير العراق باندالع ثورة سعد زغلول .
 -5سقوط الحكم العربي في دمشق  -6 .انتشار الروح الوطنيّة وتشكيل الجمعيات كحزب العهد واالستقالل .
 -8السبب المباشر  :اعتقال الحاكم البريطاني ألحد شيوخ العشائر العراقيّة ( زوبع ) .
س -ماذا تستنتج من محاولة بريطانيا تهنيد العراق ؟  -0إدراك بريطانيا أهميّة اقتصاد العراق  -9 .موقع العراق الهام على طريق الهند .
س -علل موافقة المجلس النيابي العراقي على معاهدة عام 0299م مع بريطانيا ؟  -0ألنّ بريطانيا هدّدت بالعودة إلى الحكم المباشر في العراق .
 -9ألنّ بريطانيا ه ّددت بالتخلي عن الموصل لصالح تركيا في حال رفض المعاهدة .
س -ماذا تستنتج من رفض الشعب العراقي للمعاهدة 0299م ؟  -0وعي الشعب العراقي لألهداف االستعمارية ومخاطرها .
 -9رفض الشعب العراقي لالحتالل البريطاني وتدخله في شؤون العراق .
س -ما أسباب قيام ثورة  / 04 /تموز 0251 /م في العراق ؟
 -0ازدياد الوعي الشعبي والسخط الجماهيري على الحكومة العراقية لتعاونها مع الغرب .
 -9سوء إدارة الحكومة للوضع االقتصادي  -3 .خيبة األمل بعد هزيمة العرب في حرب فلسطين .
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 -4تأثر العراقيين بتأميم النفط اإليراني على يد محمد مصدق  -5 .قيام ثورة تموز عام 0259م في مصر .
 -6مشاركة العراق بحلف بغداد عام 0255م  -8 .إقامة االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن رداً على قيام الوحدة بين سورية ومصر
س -ما نتائج ثورة  / 04 /تموز 0251 /م في العراق ؟  -0ألغت النظام الملكي وأعلنت النظام الجمهوري .
 -9أعلنت انسحاب العراق من حلف بغداد واالتحاد الهاشمي  -3 .ح ّررت العراق من آخر رابط له مع بريطانيا .
س -علل استقالة وزارة نوري السعيد عام 0232م ؟
 -0استياء الشعب العراقي من مساندة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وطرد المبعوث األلماني ومن مشاركة الجيش العراقي إلى جانب بريطانيا
 -9رفض بريطانيا وفرنسا استقالل سورية وفلسطين .
س -علل سوء العالقات بين حكومة الكيالني وبريطانيا ؟  -0عدم اعتراف بريطانيا بحكومة الكيالني الجديدة .
 -9ألنّها رفضت مرور القوات البريطانية من الهند إلى البصرة  -3 .ألنّ الكيالني استعان بألمانيا .
 -4فتح القوات البريطانيّة النار على العراقيين من قاعدة الحبانية .
س -علل موافقة بريطانيا على احتالل إيران لألحواز ؟  -0تخوف بريطانيا من الشيخ خزعل حاكم األحواز .
 -9إلضعاف تركيا التي كانت تقف ض ّد الحلفاء  -3 .لضمان انضمام إيران إلى جانب الحلفاء في الحرب العالميّة األولى .
س -اجتياح الواليات المتحدة األمريكية وقوات التحالف الدولي العراق عام 9113م ؟
 -9نشر الديمقراطيّة  -3 .إقامة قواعد عسكرية في المنطقة .
 -0بحجة تدمير أسلحة التدمير الشامل .
 -4تدمير العراق وإخراجه من ساحة الصراع العربي الصهيوني  -5 .السيطرة على نفط العراق .
س -ماذا تستنتج من مواقف سورية ض ّد الحروب التي قامت في الخليج العربي ؟  -0ألنّ هذه الحروب فيها خدمة المصالح الصهيونيّة .
 -9إضعاف البلدين  -3 .فرصة للتدخل األجنبي  -4 .إضعاف التضامن العربي .
س -ما هي مراحل االحتالل البريطاني للعراق ؟
 -0المرحلة األولى :احتلّت بريطانيا جنوبي العراق وضمنت مصالحها النفطيّة في هذه المنطقة .
 -9المرحلة الثانية :هاجمت الكوت واحتلّتها عام 0206م  -3 .المرحلة الثالثة  :احتلّت بغداد عام 0208م .
 -4المرحلة الرابعة  :احتلّت الموصل عام 0201م .
س -علل توقف القوات البريطاينة عند الموصل عام 0201م ؟  -0ألنّها كانت تابعة للنفوذ االقتصادي الفرنسي غير المباشر وفق اتفاقية سايكس بيكو .
 -9توقيع الدولة الععثمانية هدنة مودروس عام 0201م .
ضح سياسة بريطانيا في العراق ؟  -0عملت بريطانيا على تأمين متطلبات االحتالل والعمل على تهنيد العراق .
س -و ّ
 -9عملت بريطانيا على إشاعة نظم وقوانين اإلدارة الهنديّة  -3 .استولت على جميع وظائف الدولة .
 -4جنّدت  21ألف فالح عراقي للعمل قسراً في معسكراتها  -5 .حظرت تجارة المواد الغذائيّة .
 -8نفت شيوخ العشائر والحقت الوطنيين .
 -6انتشرت األوبئة واألمراض .
س -ما اإلصالحات التي قامت بها حكومة الكيالني في العراق ؟  -0عملت على رفع األحكام العرفية  -9 .أفرجت عن المعتقلين .
 -3تقدّمت بمشروع تعليمي على أساس وطني لمواجهة المدارس األجنبيّة  -4 .عدم مجاملة بريطانيا بأكثر مما حدّدته معاهدة عام 0231م .

س -علل سوء العالقة بين بريطانيا وحكومة الكيالني في العراق ؟  -0ألنّها رفضت مرور قوات بريطانيّة من الهند إلى البصرة .

 -9إلستعانة الكيالني بألمانيا  -3 .عدم اعتراف بريطانيا بحكومة الكيالني الجديدة  -4 .فتح القوات البريطانية النار على العراقيين من قاعدة الحبانيّة .

س -عدّد بنود معاهدة عام 0299م بين بريطانيا والعراق ؟  -0حكم العراق بوساطة موظفين بريطانيين .
 -9إشراف بريطانيا على الشؤون الخارجيّة والجيش  -3 .تأسيس مجلس منتخب لوضع الدستور على أالّ يخالف الدستور هذه المعاهدة
س -علل استقالة وزارة نوري السعيد عام 0232م ؟  -0رفض بريطانيا وفرنسا استقالل سورية وفلسطين .
 -9استياء الشعب العراقي من مساندة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وطرد المبعوث األلماني ومن مشاركة الجيش العراقي إلى جانب بريطانيا

س -ما مضمون معاهدة بورتسماوث عام 0241م بين بريطانيا والعراق ؟
تعرضت إحدى الدولتين للخطر .
 -0التحالف الدفاعي بين العراق وبريطانيا إذا ّ
 -9إلغاء جميع المعاهدات السابقة  -3 .تقديم التسهيالت للجيش البريطاني على أراضي العراق .
 -4إقامة قواعد جويّة بريطانيّة تساعد على الدفاع وحفظ األمن الدولي  -5 .مدة المعاهدة عشرين عاما ً .
س -ما نتائج حرب الخليج الثانية عام 0221م ؟
 -0ت ّم تشكيل تحالف دولي بقيادة أمريكا تمكنت من إخراج القوات العراقية من الكويت .
 -9فرضت عقوبات شديدة على العراق وحاصرت العراق لمدة عشر سنوات .
س -علل اجتياح الواليات المتحدة األمريكية وقوات التحالف الدولي العراق عام 9113م ؟
 -0بحجة تدمير أسلحة التدمير الشامل  -9 .نشر الديمقراطيّة .
س -صنّف الحجج التي طالبت بها تركيا لضم الموصل ؟
حجج اجتماعيّة
حجج اقتصاديّة
حجج سياسيّة
ادّعت تركيا بأنّ أكثريّة سكان الموصل من
ادّعت تركيا بأنّ تجارة الموصل
 -0ذكرت تركيا بأنّ القوات البريطانيّة لم تدخل
األتراك .
مرتبطة باألناضول ال بالعراق .
الموصل إال بعد هدنة مودرس
 -9يعني هذا أنّ المنطقة حسب األعراف والقوانين
جزء من تركيا
 -3وجود القوات التركية فيها وقت إعالن الهدنة .
س -قارن في جدول بين مشروع معاهدة عام 0236م بين سورية وفرنسا ومعاهدة 0231م بين بريطانيا والعراق ؟
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معاهدة 0231م بين بريطانيا والعراق
مشروع معاهدة عام 0236م بين سورية وفرنسا
 -0اعترفت باستقالل العراق استقالالً تاما ً .
 -0اعتراف فرنسا باستقالل سورية استقالالً تاما ً .
 -9نقل كل المسؤوليات بحسب صك االنتداب إلى العراق .
 -9تتحمل الحكومة السورية مسؤولية حفظ النظام .
 -3بقاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في الحبانية والزبير .
 -3تتع ّهد سورية بتقديم قاعدتين جويّتين هما  :المزة والنيرب .
 -4تتساعد الدولتان في حالة الحرب وتكون مساعدة العراق بتقديم
 -4منح فرنسا تسهيالت في الطرق والمواصالت .
التسهيالت كافة ( طرق – مواصالت موانئ
 -5تكون مدّة المعاهدة  95عاماً تبدأ من دخول العراق في
 -5مدّة المعاهدة  95عام وتحديد فترة انتقالية مدتها  3سنوات .
عصبة األمم عام 0239م .
**************************************************************************
الوحدة الرابعة
س -علل تشجيع بريطانيا السلطان العثماني على القضاء على الدولة السعودية األولى ؟
 -0أهميّة منطقة شبه الجزيرة العربية على طريق الهند  -9 .ألنّ بريطانيا لم تكن ترغب بقيام دولة إقليميّة كبرى تهدّد أحد طريقي الهند .
 -3ألنّ بريطانيا كانت ترغب في الحفاظ على كيان الدولة العثمانية الضعيفة .
س -كيف تم ّكن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من استعادة الرياض عام 0219م ؟
 تمكن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 0219م من استعادة الرياض في نجد وانتزاعها من آل الرشيد .بسبب  :أ -األوضاع الدوليّة المشحونة بالمنافسات  .ب -األوضاع الداخليّة لشبه الجزيرة العربيّة .
ً
صنها معنويا بكسب ثقة ووالء أهلها
واستطاع عبد العزيز ترسيخ أقدامه في نجد من خالل  -0 :تحصينها بعد تجديد أسوارها  -9 .ح ّ
س -علل رغبة عبد العزيز بضم اإلحساء ؟
 -0كان يعدّها جزءاً من دولته التي ينوي تأسيسها  -9 .ليخرج األتراك الذين اتخذوها قاعدة ألعمالهم الحربية ض ّد السعوديين .
س -علل أهميّة منطقة الخليج العربي في سياسة الدول االستعماريّة ؟  -0موقعه المتميّز في استراتيجيات الدول االستعماريّة .
 -9كونها طريق للمالحة البحريّة ال يمكن االستغناء عنه  -3 .تحولها إلى مسرح للمنافسات بين الدول األوربيّة .
س -علل ضم عبد العزيز آل سعود لمنطقة حائل عام 0290م ؟  -0االستفادة من النزاع الذي حصل بين آل الرشيد .
 -9هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى وخروجها من بالد الشام والعراق  -3 .توقف دعم الدولة العثمانيّة آلل الرشيد .
 -4وقّع عبد العزيز اتفاقية العقير عام 0299م مع الكويت لرسم الحدود بين الدولتين .
س -علل تجهيز بريطانيا لحمالت بحرية ضد القواسم ؟  -0ألنّ القواسم قادوا المقاومة ضد بريطانيا في الخليج العربي .
 -9ألنّ القواسم هدّدوا طريق التجارة البريطانية إلى الهند  -3 .من أجل بسط السيطرة البريطانية على الخليج العربي .
س -علل احتالل بريطانيا لعدن عام 0132م ؟  -0خوفا ً من تسلل النفوذ الفرنسي إلى مياه البحر األحمر بعد حملة نابليون على مصر .
 -9خوفها على طريق تجارة البحر األحمر  -3 .تحالف محمد علي مع فرنسا .
 -4ازدياد نفوذ محمد في شبه الجزيرة العربية بعد القضاء على الدولة السعودية األولى عام 0201م .
س -علل تشجيع بريطانيا السلطان العثماني على القضاء على الدولة السعودية األولى ؟
 -0ألنّ بريطانيا لم تكن ترغب بقيام دولة إقليميّة كبرى تهدّد أحد طريقي الهند  -9 .أهميّة منطقة شبه الجزيرة العربية على طريق الهند
 -3ألنّ بريطانيا كانت ترغب في الحفاظ على كيان الدولة العثمانية الضعيفة .
س -علل سيطرة العثمانيين على غرب شبه الجزيرة العربية ؟ بسبب  -0 :انسحاب محمد علي من شبه الجزيرة العربية .
 -9احتالل بريطانيا لعدن  -3 .افتتاح قناة السويس األمر الذي س ّهل عليها إرسال الجنود عن طريق البحر األحمر .
س -علل توقيع بريطانيا لمعاهدة دارين ( القطيف ) عام 0205م مع عبد العزيز آل سعود ؟
 -0أهمية السيطرة على ساحل الخليج العربي والحفاظ على مصالحها في المنطقة .
 -9بريطانيا من وقوف عبد العزيز إلى جانب ألمانيا والدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى
 -3خشية بريطانيا من قوات الثورة العربية في الحجاز في أن تؤثّر سلبا ً على حمالتها العسكرية في العراق وفي مصالحها في الخليج العربي .
س -علل رغبة عبد العزيز بضم اإلحساء ؟
 -0كان يعدّها جزءاً من دولته التي ينوي تأسيسها  -9 .ليخرج األتراك الذين اتخذوها قاعدة ألعمالهم الحربية ض ّد السعوديين .
س -ما مضمون معاهدة جدة عام 0296م بين عبد العزيز وبريطانيا ؟
 -0اعتراف بريطانيا باستقالل المناطق التي يسيطر عليها عبد العزيز .
 -9حق عبد العزيز في عقد اتفاقيات مع الدول األخرى دون استشارة بريطانيا .
س -ماذا تستنتج من عدم اعتراف بريطانيا بحكم العثمانيين لقطر ؟
 -0أهمية موقع قطر على الخليج العربي  -9 .أهمية موقع قطر الهام على طريق الهند .
س -ماذا تستنتج من تعيين بريطانيا أول معتمد سياسي لها في قطر عام 0232م ؟
 -0من أجل جعل قطر قاعدة لالنطالق منها إلى الخليج العربي  -9 .إدراك بريطانيا ألهمية موقع وثروة قطر .
س -ماذا تستنتج من معاهدة الحماية البريطانية على قطر عام 0206م ؟
 -9ضعف أمراء قطر .
 -0رغبة بريطانيا بفرض سيطرتها على قطر .
س -ماذا تستنتج من وجود قواعد أمريكيّة في قطر ؟
 -0بقاء دول الخليج في حالة ضعف وتبعيّة للواليات المتحدة  -9 .تقوية مركزها في الخليج العربي .
س -ماذا تستنتج من المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع عمان ؟  -0ضمان بريطانيا سيطرتها على عمان .
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 -3رضوخ حكام عمان لإلنكليز .
 -9ضعف حكام عمان في الدفاع عن الخليج العربي .
 -5أهمية موقع عمان في الخليج العربي .
 -4بسط بريطانيا نفوذها على منطقة الخليج العربي .
س -ما مضمون اتفاقية عام 0234م بين بريطانيا واليمن الشمالي ؟  -0اعتراف انكلترا باستقالل اليمن الكامل .

 -9تأجيل البت في مسألة الحدود الجنوبية لليمن  -3 .يحافظ الطرفان على سياسة حسن الجوار والصداقة  -4 .مدّة االتفاق أربعون عاما ً .

س -ماذا تستنتج من تشديد بريطانيا قبضتها على اليمن الجنوبي ؟ -0السيطرة على النفط في اليمن الجنوبي .
 -3إدراك بريطانيا ألهميّة اليمن الجنوبي .
 -9خشية بريطانيا من توحيد حركات المقاومة ضدها .
 -4استمرار بريطانيا في السيطرة على المنطقة ومضيق باب المندب  -5 .فرض السيطرة على المحميات الشرقية والغربية .
س -علل توقيع اتفاقية عام 0234م بين اليمن وبريطانيا ؟ بسبب  -0 :صعوبة السيطرة على مرتفعات اليمن بشكل مباشر
 -9خشية بريطانيا من توطيد العالقات اليمنية االيطالية  -3 .خشية بريطانيا من سيطرة ايطاليا على منطقة باب المندب .
 -9سوء األوضاع االقتصادية .
س -ما أسباب الثورة في اليمن الشمالي عام 0269م ؟  -0رداً على سياسة العزلة .
 -3نمو الوعي القومي والوطني بسبب احتكاك اليمنيين باألقطار العربية المجاورة .
س -علل تأسيس الجبهة القومية في اليمن عام 0263م ؟  -0ازدياد الوعي الوطني بين أبناء الجنوب اليمني .
 -9التأثر بحركات التح ّرر العربي  -3 .قيام الثورة في اليمن الشمالي وإعالنها النظام الجمهوري .
س -ما السياسة التي اتّبعها عبد العزيز ؟  -0عمل على توطيد األمن وتأسيس الهجر ( مشروع توطين البدو ) .
 -9أعطى امتيازات استثمار النفط إلى شركات أمريكية  -3 .أنشأت أمريكا قاعدة الظهران العسكرية .
 -4عقد عبد العزيز آل سعود معاهدات تعاون مع الدول العربية واإلسالميّة وخاصة مصر عام 0236م .
وضح مشكلة واحة البريمي التي حدثت في عهد سعود بن عبد العزيز ؟
سّ -
 -0حدثت في عهده مشكلة البريمي الغنية بالبترول مع عمان وأبو ظبي التي خلفها شركات البترول االنكليزية بينما السعودية خلفها
شركات البترول األمريكية فاحتلت بريطانيا الواحة عام 0255م .
 -9ت ّم االتفاق بين بريطانيا وأمريكا على اقتسام بترول الواحة بين السعودية وأبو ظبي .
س -ما أسباب النزاع بين الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود ؟
 -0اعتقاد الشريف حسين أنّ انتصار الثورة العربية الكبرى سيمكنه من القضاء على قوة عبد العزيز .
 -9عدم اعتراف عبد العزيز بملكية الشريف حسين على الحجاز  -3 .النزاع حول مدينة تربة الواقعة بين نجد والحجاز .
 -4رغبة عبد العزيز في إنهاء دولة الهاشمين في الحجاز بعد تسلّم األمير عبد هللا إمارة األردن وأصبح فيصل ملكا ً على العراق .
س -علل اغتيال الملك فيصل بن عبدد العزيز عام 0285م ؟  -0سياسته العربيّة والبتروليّة اإليجابيّة .
 -9مواقفه من حرب تشرين التحريرية  -3 .تلويحه باسترجاع القدس .
س -ما مضمون االتفاقية المانعة عام 0129م بين عمان وبريطانيا ؟
 -0منعت حكام عمان من الدخول باتفاقيات أو مراسالت مع دولة غير بريطانيا .
 -9منع أي وكيل من وكالء الدول األوربية باإلقامة في عمان دون موافقتها .
س -علل إلغاء الشعب الكويتي لمعاهدة عام 0122م بين بريطانيا والكويت ؟  -0ازدياد الوعي القومي في الكويت .
 -9تغيّر الظروف الدوليّة بظهور الصراع األمريكي السوفيتي  -3 .رغبة بريطانيا ضمان مصالحها بطرق سلميّة .
س -قارن في جدول بين كل من ( مضمون معاهدة عام 0129م بين البحرين وبريطانيا ) و ( مضمون معاهدة عام 0122م بين بريطانيا
والكويت ) و( مضمون معاهدة عام 0129م بين عمان وبريطانيا ) ؟
مضمون معاهدة عام 0122م بين بريطانيا مضمون معاهدة عام 0129م بين عمان
مضمون معاهدة عام 0129م بين البحرين
وبريطانيا
والكويت
وبريطانيا
 -0تع ّهد شيخ البحرين بعدم بيع أو تأجير أو  -0يمتنع أمير الكويت عن بيع أو تأجير أي  -0منع حكام عمان من دخول أي اتفاقية أو
مراسالت من غير بريطانيا .
قطعة أرض إالّ لبريطانيا
تنازل عن أي جزء من البحرين ألي دولة
غير بريطانيا .
 -9يمتنع أمير الكويت عن استقبال أي وكيل  -9منع الدول األوروبية من اإلقامة في
 -9ال يعقد شيخ البحرين أي عالقة مع أي
عمان دون موافقتها .
سياسي ألي دولة أوروبية عدا بريطانيا .
دولة دون علم بريطانيا .
 -3إقامة مكتب بريد بريطاني أو االتفاق
 -3يقيم مستشار بريطاني في المنامة إلى
حول النفط .
جانب األمير .
 -4لبريطانيا امتيازات كثيرة كحظر استيراد
األسلحة .
س -ما مضمون معاهدة عام 0260م بين الشيخ عبد هللا السالم الصباح وبريطانيا ؟  -0إلغاء الحماية البريطانية على الكويت .
 -9االعتراف باستقالل الكويت الرسمي  -3 .قبول الكويت عضواً في جامعة الدول العربية
س -ما مضمون المعاهدة العامة للسالم بين أمراء الخليج العربي وبريطانيا عام 0191م ؟
 -0بريطانيا ليست صاحبة مطامع سياسية أو اقتصادية في الخليج العربي  -9 .تعمل بريطانيا على الحفاظ على مصالحها فقط .
 -3االمتناع عن األعمال الحربية  -4 .التفريق بين النهب والقرصنة  -5 .منع تجارة الرقيق  -6 .تحديد علم لكل العرب الموقعين على االتفاقية .
س -ما مضمون اتفاق عام 0203م بين الدولة العثمانيّة وبريطانيا ؟  -0تخلي الدولة العثمانيّة عن ادعاءاتها في قطر .
 -9تحكم قطر من قبل آل ثاني  -3 .تع ّهدت بريطانيا بالدفاع عن قطر .
س -ما مضمون معاهدة الحماية بين بريطانيا وقطر عام 0206م ؟  -0تع ّهد قطر بالقضاء على تجارة الرقيق .
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 -9منع استيراد األسلحة إال من بريطانيا  -3 .محاربة القرصنة  -4 .عدم منح امتيازات لصيد اللؤلؤ دون موافقتها .
 -5السماح للرعايا البريطانيين بالدخول إلى قطر لمزاولة العمل التجاري  -6 .تعهد بريطانيا بحماية قطر ض ّد أي عدوان خارجي .
س -علل تجهيز بريطانيا لحمالت بحرية ضد القواسم ؟  -0ألنّ القواسم قادوا المقاومة ضد بريطانيا في الخليج العربي .
 -9ألنّ القواسم هدّدوا طريق التجارة البريطانية إلى الهند  -3 .من أجل بسط السيطرة البريطانية على الخليج العربي .
س -ما مضمون اتفاقية السيب عام 0291م بين تيمور بن فيصل واإلمام محمد ؟
 -0تقسيم عمان إلى قسمين  :أ -مسقط والمناطق الساحلية تتبع لسلطنة مسقط بزعامة السلطان تيمور .
ب -المناطق الداخلية تتبع إلمامة عمان بزعامة اإلمام محمد وعاصمتها نزوى .
س -ما السياسية التي اتبعها األئمة الزيديين في اليمن قبيل الثورة ؟  -0حصر اإلمام يحيى جميع السلطات بيده .
 -9فرض الضرائب  -3 .ساءت األوضاع االقتصادية  -4 .اتبعوا سياسة العزلة .
س -ما مضمون ميثاق األمن المشترك الذي عقده إمام اليمن سيف اإلسالم أحمد مع مصر والسعودية في مؤتمر جدة عام 0256م ؟
 -0تكوين قيادة مشتركة ض ّد أي عدوان خارجي  -9 .التشاور في األمور الخارجية  -3 .تكوين مجلس أعلى ومجلس حربي .
س -علل تشكيل بريطانيا اتحاد اليمن الجنوبي عام 0252م ؟
 -9خشية بريطانيا من توحيد حركات المقاومة ضدّها .
بسبب  -0 :قيام االضطرابات في الجنوب اليمني .
 -4إلحكام قبضتها على عدن  -5 .لتمنع الوحدة مع اليمن الشمالي .
 -3ليبقى الجنوب تحت سيطرتها .
 -9سوء األوضاع االقتصادية .
س -ما أسباب الثورة في اليمن الشمالي عام 0269م ؟  -0رداً على سياسة العزلة .
 -3نمو الوعي القومي والوطني بسبب احتكاك اليمنيين باألقطار العربية المجاورة .
س -ما هي قرارات األمم المتحدة بشأن جنوب اليمن عام 0265م ؟  -0إنهاء االستعمار البريطاني في عدن والجنوب وتصفية قواعده العسكرية
 -9حق الجنوبيين في تقرير المصير  -3 .إرسال لجنة دولية للتحقيق من أوضاع الجنوب .
**************************************************************************
الوحدة الخامسة
س -0علل أهمية مصر في السياسة البريطانية ؟ أو علل ازدياد التنافس البريطاني – الفرنسي ؟
 -0أهميّة موقع مصر على طريق الهند  -9 .التنافس البريطاني الفرنسي عليها  -3 .طريق مواصالت حيوي بين الشرق والغرب .
 -4افتتاح قناة السويس عام 0126م  -5 .أهمية مصر في السيطرة على البحر المتوسط .
س -لماذا عدّت بريطانيا وزارة شريف باشا تهديداً لمصالحها في مصر ؟
 -0انتخاب مجلس نيابي  -9 .قدّمت الحكومة دستوراً تضمن حق النواب في سن القوانين وفرض الضرائب .
س -علل نمو الوعي القومي لدى المصريين في نهاية عهد الخديوي إسماعيل ؟  -0انتشار التعليم  -9 .انتشار الصحف اليومية .
 -3وجود زعماء ومفكرين أمثال جمال الدين األفغاني ومحمد عبدو  -4 .نشروا أفكارهم عن الحركة الدستورية ومكافحة االستعمار .
س -ما أسباب قيام ثورة أحمد عرابي عام 0110م ؟  -0ازدياد التدخل األجنبي في شؤون مصر .
 -9ضعف الخديوي توفيق ورضوخه لتوجيهات بريطانيا  -3 .قيام الخديوي بقمع الحريات ومالحقة القوى الوطنية .
 -5وقوف أبناء الشعب مع الضباط الوطنيين .
 -4زيادة الضرائب وبيع حصة مصر من أرباح القناة .
 -6سوء معاملة وزير الحربية عثمان رفقي للضباط الوطنيين .
س -علل تدبير بريطانيا لفتنة اإلسكندرية ؟
 -0لتهيئة الظروف للتدخل األجنبي  -9.إلثبات فشل أحمد عرابي في السيطرة على الوضع األمني  -3.بحجة حماية الجاليات األجنبيّة .
س -ما مضمون المذكرة التي قدّمها أحمد عرابي للخديوي توفيق ؟ أو
س -ما مطالب الشعب والجيش التي قدمها أحمد عرابي للخديوي توفيق في قصر عابدين ؟  -0إقالة رياض باشا من رئاسة الحكومة .
 -9تعيين حكومة وطنية بقيادة شريف باشا  -3 .انتخاب مجلس نيابي  -4 .وضع دستور جديد للبالد .
 -5زيادة عدد أفراد الجيش إلى (  01ألف جندي ) .
س -ما مضمون المذكرة التي قدمتها فرنسا وبريطانيا للخديوي توفيق ؟  -0حل مجلس النواب  -9 .رفض مطالب الوزارة الثورية .
سر لو س ّد أحمد عرابي قناة السويس في بداية القتال ماذا حدث ؟  -ذكاء وحنكة أحمد عرابي وعدم ثقته الفرنسيين والبريطانيين .
س -ف ّ
س -ما هي األخطاء التي ارتكبها أحمد عرابي ؟  -0إهمال دفاعات المنطقة الشرقية .
 -9عدم سد قناة السويس وترعة المياه العذبة الواصلة بين بور سعيد واإلسماعيلية والسويس
س -عدّد إصالحات وزارة البارودي ؟
صص للديون خوفا ً من التدخل األجنبي .
المخ
الجزء
عدا
الميزانية
مناقشة
 -0سمحت للمجلس النيابي
ّ
 -3وضعت دستور للبالد في شباط عام 0119م .
 -9إلغاء الرقابة الثنائيّة .
س -ما أوجه الشبه بين األزمة المالية في مصر واألزمة المالية في تونس ؟
األزمة المالية في تونس
األزمة المالية في مصر
 -0نتيجة األعمال االقتصادية الخاطئة في إصالحات البالد من قبل الباي .
 -0نتيجة األعمال االقتصادية الخاطئة في إصالحات البالد من قبل الخديوي .
 -9دفعت لالستدانة من الدول األوربية .
 -9دفعت لالستدانة من الدول األوربية .
 -3كانت سبب للتدخل األجنبي بحجة إيفاء الديون .
 -3كانت سبب للتدخل األجنبي بحجة إيفاء الديون .
 -4انتهت باالحتالل فرنسا لتونس .
 -4انتهت باالحتالل انكلترا لمصر .
 -5كان هناك لجنة دولية لمراقبة الميزانية .
 -5كان هناك لجنة دولية لمراقبة الميزانية .
كرس حياته للدفاع عن بالده .
س -4بين أثر المفكر مصطفى كامل في ظهور الحركة الوطنية ؟  -0قاد النضال الوطني .
ّ -9
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 -3أصدر جريدة اللواء  -4 .دعا إلى نشر التعليم وإنشاء المدارس  -5 .فضح ممارسات االحتالل البريطاني في مصر بعد مأساة دنشواي
سس الحزب الوطني عام 0218م الذي طالب باستقالل ووضع دستور للبالد .
 -6أ ّ
س -علل قيام ثورة عام 0202م في مصر ؟ بسبب  -0 :استمرار االحتالل البريطاني لمصر  -9 .فرض الحماية البريطانية على مصر .
 -3رغبة الشعب بالحرية واالستقالل  -4 .نفي سعد زغلول ورفاقه إلى جزيرة مالطة .
 -5رفض المعتمد البريطاني السماح للوفد بالسفر إلى باريس .
س -ما مضمون تصريح  / 91 /شباط 0299 /م في مصر ؟  -0إلغاء الحماية عن مصر  -9 .االعتراف بمصر مملكة مستقلة ذات سيادة .
 -3دفاع بريطانيا عن مصر ض ّد أي عدوان خارجي  -4 .ضمان مواصالت بريطانيا في مصر .
 -5حماية المصالح األجنبيّة واألقليّات في مصر  -6 .بقاء السودان تحت الحكم الثنائي ( المصري – البريطاني )
 -8رفض الشعب المصري  / 91 /شباط 0299 /م .
س -علل رفض الشعب المصري لتصريح  91شباط عام 0299م ؟
ألنّه  -0 :يقيّد حرية مصر  -9 .يحول دون استقالل مصر  -3 .أبقى السودان تحت الحكم الثنائي .
س -ما إجراءات بريطانيا في مصر خالل الحرب العالمية األولى 0201 – 0204م ؟
 -0إلغاء السيادة العثمانية على مصر وإعالن الحماية البريطانية عام 0201م .
 -9عزل الخديوي عباس حلمي وتعيين حسين كامل بلقب سلطان مصر  -3 .تسخير إمكانات مصر المادية والبشرية لخدمة بريطانيا .
 -4شدّدت الرقابة على الصحف  -5 .أعلنت األحكام العرفية والحقت الوطنيين  -6 .تعطيل الجمعيّة التشريعيّة .
س -ما أوضاع مصر ما بين معاهدة 0236م والحرب العالمية الثانية ؟
 -0الصراع بين األحزاب ( الوفد – الوطني – األحرار الدستوريين – حزب السعديين ) .
س -ما أوضاع مصر في أثناء الحرب العالمية الثانية ؟
تصرف القيادة البريطانية .
 -0عملت بريطانيا على جعل مصر قاعدة لقواتها ووضعت قواتها وموانئها تحت
ّ
 -9طلبت بريطانيا من مصر إعالن األحكام العرفية وقطع عالقاتها مع دول المحور .
 -3أصبحت مصر خالل الحرب العالمية الثانية أهم قاعدة إستراتيجية لبريطانيا في الشرق األوسط وإفريقيا .
س -ما مضمون معاهدة عام 0236م بين مصر وبريطانيا ؟ -0إنهاء االحتالل البريطاني لمصر .
 -9بقاء عشرة آالف جندي بريطاني في منطقة القناة لحمايتها  -3 .الموافقة على ترشيح مصر لعصبة األمم المتحدة .
 -4تقوم الحكومة المصرية بإنشاء المواصالت ووضعها تحت تص ّرف بريطانيا  -5 .بقاء الحكم الثنائي في السودان عام 0122م .
 -6تؤيد انكلترا إلغاء االمتيازات األجنبية في مصر  -8 .مدّة المعاهدة عشرون عاما ً .
 -1يلجأ الطرفان في حل الخالف إلى مجلس عصبة األمم بعد انقضاء المدة .
 -2يكون لسفير بريطانيا في القاهرة حق التقدّم على ممثلي الدول جميعا ً .
 -01تع ّهدت مصر أن تفرض عند االقتضاء األحكام العرفية والرقابة على المطبوعات وأن تنشئ الطرق اإلستراتيجية الالزمة .
س -ما أسباب ثورة  93تموز 0259م في مصر ؟  -0انتشار الوعي الوطني والقومي بين الشعب المصري .
 -9األوضاع السيئة نتيجة استمرار التواجد البريطاني  -3 .نتائج نكبة فلسطين عام 0241م .
 -4المطالبة بإلغاء معاهدة عام 0236م بين بريطانيا ومصر ألنّها لم تحقّق مطالب البلدين في الحرية واالستقالل
 -5تشكيل الضباط األحرار لتحرير البالد من الفساد والتبعيّة األجنبية  -6 .تآمر بريطانيا مع عمالئها بافتعال حريق القاهرة
س -علل رفض مصر االنضمام إلى األحالف العسكرية بعد قيام ثورة عام 0259م ؟ بسبب  -0 :تأييد حرية الشعوب واستقاللها .
 -9نبذ سياسة القوة لحل المشكالت الدولية  -3 .إتباع سياسة الحياد اإليجابي وعدم االنحياز .
 -9لتمويل بناء السد العالي .
س -علل تأميم قناة السويس عام 0256م ؟  -0لدعم االقتصاد الوطني .
س -6ما أسباب العدوان الثالثي على مصر عام 0256م ؟
 -0رغبة فرنسا وانكلترا إسقاط حكم جمال عبد الناصر المعادي لسياستها  -9 .القضاء على الثورة .
 -3إضعاف حركة التح ّرر القومي  -4 .الرغبة في تحقيق انتصار عسكري يجبر مصر على التفاوض مع الكيان الصهيوني .
س -علل إخفاق العدوان الثالثي على مصر عام 0256م ؟  -0صمود المقاومة المصريّة  -9 .دعم الدول العربيّة وخاصة سورية .
 -3إنذار االتحاد السوفيتي للمعتدين .
س -صنّف في جدول نتائج العدوان الثالثي على مصر عام 0256م على صعيد ك ّل من مصر والدول االستعماريّة ؟
على صعيد الدول االستعماريّة
على صعيد مصر
 -0فشل دول العدوان الثالثي في تحقيق أهدافها .
 -0ارتفاع شأن جمال عبد الناصر محليا ً وعربيا ً .
 -9تعرض دول العدوان الثالثي لخسائر فادحة .
 -9ازدياد التضامن العربي .
 -3قيام دولة الوحدة عام 0251م .
س -ما مضمون اتفاقية كامب ديفيد عام 0281م بين مصر والكيان الصهيوني ؟  -0تع ّهد مصر والكيان الصهيوني بعدم اللجوء إلى القوة .
 -3تأكيد حق مصر في السيادة التامة على أراضيها .
 -9تسوية النزاعات بالطرق السلمية .
 -4انسحاب القوات الصهيونية من صحراء سيناء  -5 .استخدام المطارات التي ينسحب منها الصهاينة ألغراض المدنيّة فقط .
 -6مرور السفن الصهيونية عبر قناة السويس وخليج السويس ومضائق تيران وخليج العقبة .
س -صنّف في جدول إنجازات ثورة  93تموز في مصر عام 0259م من الناحية  ( :السياسيّة واالقتصاديّة ) ؟ ( أعمال )
إنجازات ثورة  93تموز في مصر عام 0259م من الناحية االقتصاديّة (
إنجازات ثورة  93تموز في مصر عام 0259م من الناحية
داخلي )
السياسيّة ( العربي والدولي والسياسي )
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 -0ساندت القضايا العربية انطالقاً من واجبها القومي
 -9وقّعت اتفاقية السودان مع بريطانيا عام 0253م لمساندة
الشعب السوداني .
 -3وقفت إلى جانب حركات التح ّرر في الوطن العربي
( الجزائر وفلسطين ) .
 -4حقّقت الوحدة مع سورية عام 0251م .
 -5ساندت الثورة اليمنيّة عام 0269م .
 -6تأييد حرية الشعوب واستقاللها .
 -8نبذ سياسة القوة لحل المشكالت الدولية .
 -1رفضت االنضمام إلى األحالف العسكرية .
 -2إتباع سياسة الحياد اإليجابي وعدم االنحياز .
س -صنّف في جدول سياسة بريطانيا في مصر من النواحي  ( :السياسية واالقتصادية والثقافية ) ؟
سياسة بريطانيا في مصر من الناحية الثقافية
سياسة بريطانيا في مصر من الناحية
سياسة بريطانيا في مصر من الناحية
االقتصادية
السياسية
 -0إضعاف الوعي الوطني والقومي .
 -0ادّعت بريطانيا بأنّ بقاء قواتها مؤقت  -0تحكمت باقتصاد مصر
 -9محاربة اللغة العربية ونشر اللغة االنكليزية .
وسيطرت على ثروات البالد .
وسيتم انسحابها بعد استقرار األمور
 -9جعلت مصر سوقا ً لتصريف منتجاتها  -3 .توجيه التعليم لتخريج الموظفين .
 -9أبقت مصر تابعة للدولة العثمانية
يترأس الخديوي فيها السلطة الرسمية  -3 .جعلت مصر مصدراً لتزويدها بالمواد
 -3سيطرة بريطانيا على مقدرات البالد .
الخام كالقطن .
 -4منحت اللورد كرومر أول معتمد
 -4ألغت نظام المراقبة الثنائيّة .
لها في مصر السلطة المطلقة .
 -5ألغت نظام المراقبة الثنائية .
ّ
س -علّل ضعف الحكم المصري في السودان ؟ بسبب  -0 :تدفق األوربيين إلى السودان لتحقيق أطماعهم االستعمارية .
 -9االستعانة باألوربيين لكشف منابع نهر النيل  -3 .تعيين األوربيين حكاما ً في مديريات خط االستواء .
 -4قيام الثورات ض ّد الوجود األجنبي .
س -ما أسباب ( علل ) قيام الثورة المهدية عام 0110م في السودان ؟  -0اضطراب أوضاع السودان في عهد الخديوي توفيق .
 -9تعيين البريطانيين في المناصب الرئيسة في السودان  -3سوء معاملة البريطانيين للسكان وفرضهم الضرائب .
 -4احتكار الحكومة للمحاصيل والسلع التجارية  -5 .انتشار الظلم والرشوة وفساد الحكم  -6 .التعاطف مع الثورة العرابية .
 -8انتشار الدعوة في السودان إلنهاء الحكم المصري .
وضح األزمة بين بريطانيا وفرنسا في السودان أثناء توجهها جنوب أم درمان ؟
سّ -
 -0أرسلت بريطانيا حملة عسكرية مشتركة ( بريطانية – مصرية ) بقيادة كتشنر .
 -9تغلّبت الحملة على جيش عبد هللا التعايشي قرب أم درمان  -3 .توجهت الحملة جنوبا ً وفوجئت بحملة فرنسية في فاشودا .
 -4حدثت أزمة بين بريطانيا وفرنسا انتهت بانسحاب فرنسا من فاشودا لكسب صداقة بريطانيا أمام الخطر األلماني .
س -علل إرسال بريطانيا حملة كتشنر إلى السودان عام 0122م ؟ -0لتوفير االستقرار االقتصادي لمصر بتأمين الحدود الجنوبية .
 -9إقامة مشاريع الري لضبط جريان نهر النيل  -3 .طمعا ً بموارد السودان  -4 .خوفا ً من امتداد النفوذ الفرنسي من السنغال إلى جيبوتي .
 -5تدهور أحوال السودان وضعف المقاومة فيه نتيجة حكم عبد هللا التعايشي خليفة المهدي .
س -علل لجوء بريطانيا إلى ابتداع نظام حكم جديد في السودان سمي الحكم الثنائي ؟  -0ألنّها ال تستطيع االنفراد رسمياً بحكم السودان .
 -9لمعرفتها بأحقيّة مصر في ذلك  -3 .ألنّ خديوي مصر يحكم السودان بصفته نائبا ً للسلطان العثماني
س -علل األطماع البريطانية في الصومال ؟ أو علل سيطرة بريطانيا على الجزء الشمالي من الصومال ؟
بسبب  -0 :لتدعيم قاعدتها البحريّة في عدن  -9 .قرب الصومال من مستعمرة بريطانيا في عدن من أجل تموينها بالمواد الالزمة .
 -3التح ّكم بباب المندب مدخل البحر األحمر الجنوبي كما سيطرت على قناة السويس .
س -علل موافقة بريطانيا على احتالل إيطاليا ميناء عصب عام 0119م ؟ بسبب  -0 :لتحد من النفوذ الفرنسي على طريق التجارة العالميّة
 -9لتواجه خطر امتداد نفوذه إلى قلب القارة األفريقيّة  -3 .لمواجهة الثورة المهدية في السودان .
س -ما مضمون اتفاقية الحكم الثنائي عام 0122م في السودان ؟
 -0تعيين حاكم عام بريطاني على السودان تختاره بريطانيا بقرار من الخديوي .
 -9وضع موظفين بريطانيين على رأس جميع المديريات في السودان  -3.إلغاء السيادة العثمانية واالمتيازات األجنبية والمحاكم المختلطة
 -4رفع العلمين المصري والبريطاني على الدوائر الرسمية .
س -ما االتجاهات السياسية التي ظهرت في السودان قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ؟
سس عام 0245م وحزب القوميين ويؤيده المهديون .
األول  :يقول باستقالل السودان عن مصر ويتزعم هذا الرأي حزب األمة المؤ ّ
الثاني  :يدعوا إلقامة اتحاد مع مصر ويؤيده حزب االتحاديين وحزب األشقاء والزعيم إسماعيل األزهري
س -قارن بين أزمة فاشودا في السودان عام 0121م وبين أزمة أغادير في المعرب العربي ؟
أزمة أغادير
أزمة فاشودا
 -0إلغاء النظام الملكي وإعالن النظام الجمهوري عام 0253م .
 -9صدور قانون اإلصالح الزراعي وتأميم المصانع الكبرى .
 -3تنفيذ مشروع السد العالي الذي انتهى عام 0281م .
 -4إنشاء المصانع الكبيرة .
 -5تحقيق تقدّم كبيراً في ميدان العمران والتعليم والصحة .
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 -0أرسلت بريطانيا حملة عسكرية مشتركة ( بريطانية – مصرية )
بقيادة كتشنر .
 -9تغلّبت الحملة على جيش عبد هللا التعايشي قرب أم درمان .
 -3توجهت الحملة جنوبا ً وفوجئت بحملة فرنسية في فاشودا .
 -4حدثت أزمة بين بريطانيا وفرنسا انتهت بانسحاب فرنسا من
فاشودا لكسب صداقة بريطانيا أمام الخطر األلماني

 -0عدّت ألمانيا احتالل فرنسا واسبانيا للمغرب مناقضاً لمقررات
الجزيرة الخضراء ألنّها كانت تطمع باحتالل منطقة السوس
لإلشراف على مستعمراتها في وسط أفريقيا .
احتجت ألمانيا وطالبت بالتعويض وأرسلت سفينة حربية إلى
-9
ّ
خليج أغادير عام 0200م .
 -3حدثت أزمة دولية كادت تؤدي إلى حرب بين الدول االستعمارية .
 -4انتهت األزمة بتنازل فرنسا عن جزء من مستعمراتها في
الكونغو أللمانيا مقابل اعتراف ألمانيا بالحماية الفرنسية على المغرب

س -علل تشكيل جبهة التحرير األريترية في القاهرة عام 0261م ؟  -0لمواجهة االحتالل األثيوبي  -9 .تحرير البالد من االحتالل .
س -علل موافقة بريطانيا على احتالل إيطاليا ميناء عصب عام 0119م ؟بسبب  -0 :لتحد من النفوذ الفرنسي على طريق التجارة العالميّة
 -9لتواجه خطر امتداد نفوذه إلى قلب القارة األفريقيّة  -3 .لمواجهة الثورة المهدية في السودان .
س -علل محاولة فرنسا ترسيخ نفوذها على الساحل اإلفريقي للبحر األحمر ؟  -0لمواجهة النفوذ البريطاني في عدن .
 -9الستخدامها كنقاط إمداد لسفنهم المارة خالل مضيق باب المندب  -3 .استمرار مواصالتها البحريّة مع الشرق .
س -علل سعي فرنسا إلى احتالل جزر القمر ؟  -0ألهمية موقعها في منتصف الطريق بين جزيرة مدغشقر والساحل الشرقي لقارة افريقيا .
 -9التحكم في المضيق المالحي جنوب شرقي أفريقيا  -3 .الخالف القائم على الحكم في جزر القمر
س -ما اإلجراءات ( السياسة ) التي اتبعتها بريطانيا في السودان لفصل شماله عن جنوبه ؟
 -0االنفراد بحكم السودان وفصل جنوبه عن شماله  -9 .جعل اللغة االنكليزية لغة رسمية في الجنوب .
 -3دعمت السلطات القبلية  -4 .السماح للمبشرين بحرية إنشاء المدارس  -5 .إحالل الموظفين الجنوبيين محل الشماليين .
 -6منعت التجار الشماليين من الوصول إلى الجنوب إلضعاف الشمال .
س -ما مضمون اتفاقية عام 0253م بين بريطانيا ومصر بشأن السودان ؟  -0االعتراف بحق السودانيين في تقرير المصير .
 -9تحديد فترة انتقالية مدّتها ثالث سنوات ليختار السودانيين وحدة وادي النيل أو االستقالل .
 -3يحكم السودان خالل الفترة االنتقالية حاكم عام انكليزي تساعده لجنة خماسية .
 -4إجراء انتخابات تشرف عليها لجنة دولية  -5 .التع ّهد بالمحافظة على السودان شماله وجنوبه .
س -علل سيطرة بريطانيا على الجزء الشمالي من الصومال ؟
 -0لتدعيم قاعدتها البحرية في عدن  -9 .لقربه منها  -3 .لتموينها بالمواد الالزمة .
 -4لتمتد سيطرتها على باب المندب ومدخل البحر األحمر الجنوبي .
س -علل رغبة أثيوبيا في السيطرة على أرتيريا ؟ -0للوصول إلى البحر األحمر  -9 .السيطرة على مقدّرات البالد االقتصادية .
 -3توسيع حدود االمبراطورية األثيوبية .
س -علل قيام المقاومة في الصومال الشمالي على يد محمد بن عبد هللا حسن ؟
بسبب  -0 :السياسة االستعماريّة التي مارستها الدول األوربيّة  -9 .الرغبة بالحريّة  -3 .توحيد الصومال .
 -9إتباع سياسة األرض المحروقة
س -ما سياسة التي اتبعتها أثيوبيا في اريتريا بعد احتاللها ؟  -0مالحقة األحرار .
 -3إلغاء العلم االريتري  -4 .محاربة اللغة العربية وفرض اللغة األثيوبيّة  -5 .استغالل موارد البالد .
 -6سمحت للواليات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية ذريّة في أسمرة  -8 .أعلنت أثيوبيا ضم اريتريا إليها عام 0269م .
س -قارن في جدول بين سياسة فرنسا في جزر القمر وسياستها في جيبوتي من الناحيتين  ( :الثقافيّة – االجتماعيّة
سياسة فرنسا في جيبوتي
سياسة فرنسا في جزر القمر
 -0نشرت الجهل والفقر .
 -0نشرت الجهل والفقر .
من الناحية الثقافيّة
 -9أغلقت المدارس الوطنية وفرضت اللغة والثقافة الفرنسية  -9محاربة اللغة العربية وتشجيع اللغة الفرنسية
 -3إغالق الصحف ومالحقة الوطنيين .
 -3قمعت الحريات .
 -0إهمال الشؤون الصحية .
 -0أهملت الشؤون الصحيّة للسكان .
من الناحية
 -9اتبعت سياسة التمييز العنصري بين السكان والفرنسيين  -9 .ممارسة تجارة الرقيق .
االجتماعيّة
س -صنّف ضمن الجدول اآلتي السياسة االستعمارية في الصومال وجيبوتي ؟
الثقافيّة
االقتصادية
السياسيّة
 -0محاربة اللغة العربية
 -0منعت وصول الماءالعذب
 -0تمزيق وحدة الصومال .
بريطانيا وإيطاليا
 -9تشجيع اللغات األجنبية .
إلى المناطق الصومالية .
 -9مالحقة الوطنيين .
 -9ممارسة تجارة الرقيق
 -3إغالق الصحف الوطنية ( قرن
أفريقيا ) في مقديشو .
 -0فتح أبواب البالد للمبشرين األجانب
 -0قطعت صالت جيبوتي مع الصومال  -0 .منحت األجانب كافة
فرنسا
ومنحهم التسهيالت كافة
التسهيالت .
 -0نشر اللغة االيطالية .
 -0نهب خيرات البالد .
الحبشة ( أثيوبيا )  -0اتبعت سياسة األرض المحروقة في
 -9التعتيم اإلعالمي الكامل على ما
إقليم أوغادين .
يحدث فيه .
 -9عدّت أثيوبيا إقليم أوغادين منطقة
عسكرية مغلقة .
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 -3منعت الهيئات والمنظمات الدولية من
االقتراب منها .
 -4اتبعت التعتيم اإلعالمي الكامل على
ما يحدث في اإلقليم .
*************************************************************************
الوحدة السادسة
س -ما أسباب احتالل فرنسا للجزائر ؟
 ( -0علل ) إقامة قاعدة بحرية على ساحل الجزائر ( ج ) لضرب التفوق البريطاني في البحر المتوسط
 -9إعادة بناء اإلمبراطورية الفرنسية التي فقدت أجزاء منها مع بريطانيا  -3 .فتح خط تجاري إلى أواسط أفريقيا .
 -4رغبة ملك فرنسا في توطيد عرشه المزعزع  -5 .الته ّرب من دفع الدين للجزائر .
س -علل رفض محمد علي عرض فرنسا له باحتالل الجزائر عام 0192م ؟  -0خوفاً من إغضاب الرأي العام العربي واإلسالمي .
 -9خوفا ً من معارضة انكلترا  -3 .ألنّه كان يخطّط للتوسع في بالد الشام  -4 .ألنّه كان يعمل على إعادة بناء أسطوله الجديد .
س -علل معارضة انكلترا لفرنسا في احتالل الجزائر ؟  -0ادعت أنّ هذا االحتالل يخل بالتوازن الدولي .
 -9ألنّ فيه توسعا ً لنفوذ فرنسا في البحر المتوسط أو ( يه ّدد تفوق بريطانيا في البحر المتوسط ) .
س -ما مضمون المعاهدة التي وقعها حاكم وهران مع األمير عبد القادر الجزائري عام 0134م ؟
 -0اعتراف فرنسا بسيادة األمير على غربي ووسط الجزائر عدا المدن الساحلية  -9 .حرية استيراد األمير لألسلحة .
 -3السماح للفرنسيين بالتجارة مع جميع األنحاء الواقعة تحت سلطته .
س -ما مضمون معاهدة التافنا عام 0138م بين فرنسا واألمير عبد القادر الجزائري ؟
االعتراف بسيادة األمير عبد القادر الجزائري على غرب الجزائر بما فيها المدن الساحلية .
س -قارن بين ثورة األمير عبد القادر الجزائري و عبد الكريم الخطابي وعمر المختار ؟
ثورة عبد الكريم الخطابي
ثورة عمر المختار
ثورة األمير عبد القادر الجزائري
من حيث
محمد بن عبد الكريم الخطابي
عمر المختار
األمير عبد القادر الجزائري .
القائد
0291م .
0298م
0139م .
العام
منطقة الريف .
الجبل األخضر
غربي الجزائر .
االنتشار
أ -الفساد الداخلي .
أ -تشديد إيطاليا قبضتها على ليبيا
أ -مقاومة االحتالل الفرنسي .
األسباب
ب -سياسة اسبانيا وفرنسا في
ب -إلغاء جميع المعاهدات مع الليبين .
ب -سياسة فرنسا االستعمارية .
المغرب .
أ -امتدّت إلى الريف .
أ -معركة الرحيبة .
أ -تحرير ثلثي الجزائر .
أعمال الثورة
ب -تكبيد اإلسبان خسائر فادحة .
ب -كبّد اإليطاليين خسائر فادحة .
ب -تكبيد الفرنسيين خسائر فادحة .
استخدم الفرنسيين واإلسبان
نقض فرنسا معاهداتها وتعيين الجنرال تفوق الجيش اإليطالي المج ّهز بأحدث
نهاية الثورة
األسلحة الحديثة والكيماوية م ّكنهم
بيجو حاكما ً ونفي األمير إلى دمشق  .األسلحة أدى إلى أسره .
من أسره .
س -ماذا تستنتج من إتباع فرنسا لسياسة ( البساط المطوي ) إلبادة السكان والقضاء على الثورة ؟
 -0إتباع فرنسا لكل األساليب الدنيئة لتحقيق غاياتها  -9 .إتباع سياسة القمع والبطش والقسوة إلرهاب السكان .
 -4وحشية وهمجية المستعمر .
 -3الضغط على الشعب لقبول االحتالل .
س -ما أسباب ثورة محمد المقراني في الجزائر ؟  -0هزيمة فرنسا في حرب السبعين عام 0181م مع ألمانيا .
 -9رفض المجندين الجزائريين السباهية المشاركة في حروب فرنسا في أوربا .
 -3صدور مرسوم ( كريميو ) الذي منح اليهود الجزائريين صفة مواطنين فرنسيين .
 -4خوف الجزائريين من تدفق المهاجرين الفرنسيين من اإللزاس واللورين .
ً
 -5االستياء الجزائريين من سياسة فرنسا االستعمارية التي عدّت الجزائر جزءا منها .
س -علل توقف ( عدم نجاح ) ثورة محمد المقراني ؟ بسبب  -0 :استشهاد محمد المقراني في المعارك األولى مما أدى إلى تشتّت الثوار .
 -9استخدام فرنسا األسلحة المتطورة مما أدى إلى انسحاب الثوار إلى الصحراء .
 -3نقص العتاد والماء  -4 .وقوع مزراق في أيدي الفرنسيين .
س -تحدّث عن ثورة الال فاطمة نسومر ؟  -0قامت ثورة الال فاطمة في منطقة جرجرة في منطقة القبائل .
 -9هزمت الفرنسيين في معركة عام 0154م وأرغمت الجنود الفرنسيين على االنسحاب من أراضيها
 -3في عام 0158م حاصر الفرنسيون بيت الال فاطمة ووضعت في معسكر اعتقال بوسط الجزائر تحت حراسة مشدّدة .
 -4ماتت الال فاطمة حسرة وحزناً على وطنها ودينها عام 0163م وهي لم تتجاوز الثالثة والثالثين من عمرها .
س -علل تأخر ظهور فكرة الوطنيّة الجزائرية إلى ما بعد الحرب العالمية األولى ؟ بسبب  -0 :الضرر الذي لحق بالثقافة العربية .
 -9ضآلة الطبقة المتوسطة  -3 .انتزاع االستعمار مصادر الثروة من أيدي سكانها .
س -ما مطالب حزب نجم شمال أفريقيا في اجتماعه عام 0233م ؟  -0استقالل الجزائر وتونس ومراكش .
 -9جعل اللغة العربية لغة رسمية في الجزائر  -3 .تأليف جيش وطني وجمعية تأسيسيّة تضع دستوراً للبالد .
 -4إعادة األراضي التي اغتصبها المستوطنون إلى أصحابها  -5 .إطالق الحريات العامة .
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س -ما مطالب بيان الشعب الجزائري الذي تقدّم به الوطنيون برئاسة فرحات عباس عام 0243م ؟
 -0الجزائر دولة ذات سيادة  -9 .جعل اللغة العربية لغة رسمية  -3 .رفض سياسة الدمج
 -4الشعب الجزائري ذو شخصية متميّزة عن الشعب الفرنسي .
س -علل قيام االستعمار الفرنسي بمذبحة قسنطينة في الجزائر عام 0245م ؟
 -0خروج أبناء الجزائر بثورة عارمة في نهاية الحرب العالمية الثانية في  / 1 /أيار 0245 /م  /محتفلة بعيد النصر .
 -9رفع علم األمير عبد القادر الجزائري  -3 .المطالبة بحق تقرير المصير ونيل االستقالل .
س -علل ازدياد الوعي الوطني والقومي لدى الجزائريين والسيما بعد الحرب العالمية الثانية ؟
بسبب  -0 :عودة آالف الجزائريين من جبهات القتال ( فيتنام ) تدربوا في حرب العصابات .
 -9تشبع الجزائريين بروح الجهاد لتحرير وطنهم وحب الموت في سبيل استقالله .
 -3اقتناع أبناء الجزائر بالثورة المسلّحة للتخلّص من االستعمار الفرنسي  -4 .تحول تونس والمغرب إلى الكفاح المسلّح .
س -علل تعثّر المفاوضات بين الوفدين الفرنسي والجزائري في ايفيان عام 0260م ؟
بسبب  -0 :إلصرار الوفد الجزائري على ضمان حرية االستفتاء .
 -9الخالف على مستقبل المستوطنين الفرنسيين  -3 .تمسك فرنسا بالصحراء الجزائرية .
س -علل تأييد بسمارك ألمانيا لفرنسا باحتالل تونس ؟
بسبب  -0 :إلبعاد فرنسا عن فكرة الثأر واالنتقام بعد هزيمة فرنسا في حرب السبعين عام 0181م .
لزجها في منافسات استعمارية مع ايطاليا .
 -9لصرف أنظار فرنسا عن اإللزاس واللورين ّ -3 .
س -علل رفض ( منافسة ) ايطاليا الحتالل فرنسا لتونس ؟ متذرعة  -0 :بمبررات تاريخية التي تع ّد تونس قرطاجة القديمة .
 -9مبررات جغرافية بسبب قرب تونس من سواحل ايطاليا ( مضيق صقيلية ) .
 -3حصلت على امتيازات ( سكة حديد وأسالك هاتفيّة واستخراج معدن الرصاص ) .
 -9وفرة خيراتها .
س -علل رغبة فرنسا باحتالل تونس ؟  -0ألهمية موقعها على البحر المتوسط .
 -4لمنع قيام نظام تونسي يهدّد مصالح فرنسا .
 -3لتضمن حدود الجزائر الشرقية .
س -ما مضمون معاهدة باردو التي فرضتها فرنسا على الباي محمد الصادق عام 0110م ؟
 -9عدم إبرام الباي ألي معاهدة إال مع فرنسا أو بإشرافها .
 -0احتالل فرنسا األماكن التي تراها صالحة الستقرار األمن .
 -4إشراف فرنسا على الشؤون الخارجية لتونس .
 -3االتفاق على وضع نظام مالي إليفاء الديون .
 -5تكليف ممثلي فرنسا بحماية الرعايا التونسيين في الخارج .
س -علل تطبيق فرنسا لنظام الحماية في تونس ؟  -0للحفاظ على حكومة الباي كواجهة وطنية  -9 .ألنّه أقل نفقة من االحتالل .
 -3إضعاف الهوية العربية واإلسالمية لتونس .
س -علل قيام ثورة القيروان في تونس ؟ بسبب  -0 :قيام ثورة وهران بقيادة بوعمامة في الجزائر .
 -9لشعور التونسيين أنّ القوات العثمانية المرابطة في ليبيا سوف تساعدهم وتؤيدهم .
س -ما مطالب الحزب الدستوري الحر عام 0233م بزعامة عبد العزيز الثعالبي ؟  -0استعادة تونس لحقوقها وسيادتها .
 -9تأليف حكومة وطنية  -3 .المساواة بين المواطنين  -4 .إطالق الحريات  -5 .إجراء إصالحات  -6 .جعل التعليم إجبارياً .
سر أنّ الكمثرى التونسيّة ناضجة ؟ أي آن اآلوان وأصبحت الظروف مناسبة الحتالل تونس .
س -ف ّ
س -علل قويت الحركة الوطنيّة في تونس خالل الحرب العالميّة الثانية ؟ بسبب  -0 :ضعف مركز فرنسا بعد هزيمتها أمام ألمانيا .
 -9تصريحات الحلفاء حول حق الشعوب في تقرير مصيرها .
س -ما أشكال الكفاح السياسي في تونس ؟  -0إلقاء المحاضرات والندوات  -9 .العمل على غيقاظ الوعي الوطني عن طريق حركة الشباب التونسي
 -3تأسيس حزب تونس الفتاة من قبل علي باش حمبه .
س -علل عودة التونسيين إلى الكفاح المسلّح ؟ بسبب  -0 :العدوان اإليطالي الذي ارتكب مجزرة المنشيّة في ليبيا .
 -9فعاليّة حزب تونس الفتاة بين صفوف الجماهير برئاسة عبد العزيز الثعالبي .
س -علل قيام ثورة عام 0254م في تونس ض ّد االحتالل الفرنسي ؟  -0استمرار الدعم المادي والمعنوي من مصر عام 0259م .
 -9هزائم فرنسا وفقدانها لمستعمراتها في الهند الصينية  -3 .اندالع الثورة الجزائرية الكبرى عام 0254م  -4 .مساندة العرب لنضال تونس .

س -علل قيام فرنسا بغارات وحشية على ساقية سيدي يوسف ؟
 -0ألنّ تونس أصبحت مقراً لجبهة التحرير الوطنية الجزائرية  -9 .دعم الشعب التونسي للثورة الجزائرية .
س -ما مطالب بيان الشعب الجزائري الذي تقدّم به الوطنيون برئاسة فرحات عباس عام 0243م ؟
 -9جعل اللغة العربية لغة رسمية .
 -0الجزائر دولة ذات سيادة .
 -4الشعب الجزائري ذو شخصية متميّزة عن الشعب الفرنسي .
 -3رفض سياسة الدمج .
 -9سياسة فرنسا .
س -ما أسباب قيام الثورة الجزائريّة الكبرى عام 0254م ؟  -0مذبحة قسنطينة .
 -3انتشار روح التح ّرر واالستقالل ض ّد فرنسا ومستعمراتها .
 -4القناعة بأنّ التخلّص من االستعمار الفرنسي لن يكون إال بالثورة المسلّحة  -5ازدياد الوعي الوطني والقومي .
س -علل رضوخ فرنسا لمفاوضات قادة الثورة الجزائريّة الكبرى ؟  -0انتصار ثورات الهند الصينيّة .
 -9ألنّ االقتصاد الفرنسي أصبح مرهقاً نتيجة الثورة الجزائريّة الكبرى .
س -ما مضمون اتفاقية ايفيان عام 0269م بين فرنسا والجزائر ؟  -0وحدة أرض الجزائر .
 -9إجراء انتخابات حرة خالل ستة أشهر لتقرير المصير .
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 -3إنشاء حكومة مؤقتة تتألف من  2جزائريين و  3فرنسيين يرأسها حاكم جزائري عبد الرحمن فارس
 -4تخيير المستوطنين الفرنسيين بين الجنسية الجزائرية أو الفرنسية أو البقاء في الجزائر أو الرحيل .
 -5جالء الفرنسيين عن الجزائر  -6 .السماح لفرنسا باستخدام ميناء المرسى الكبير لمدة  05عاما ً .
 -8تقدم فرنسا معونة مالية للجزائر  -1 .تدير فرنسا المنشآت البترولية وفقاً لمصالح الجزائر .
 -2تقوم السياسة الخارجية للجزائر على عدم االنحياز والحياد االيجابي .
س -ما السياسة التي اتبعها هواري بومدين في الجزائر بين عامي 0281 – 0265م ؟
 -0تقديم الدعم المادي والعسكري في حرب تشرين التحريرية لسورية ومصر  -9 .االهتمام بشؤون الجزائر الداخلية .
 -3توزيع األراضي على الفالحين  -4 .اعتماد سياسة التسيير الذاتي في المصانع  -5 .تأميم النفط
س -ما هي أسباب تدهور األوضاع في تونس قبيل االحتالل الفرنسي ؟
 -0بسبب السياسة التي اتبعها البايات في االصالحات والتي ترافقت بإسراف كبير .
 -9فرض الضرائب  -3 .اللّجوء إلى الديون والقروض بفوائد جائرة من المصارف األوربيّة .
 -4سرقة أغلبيّة القروض من قبل الفئة الحاكمة  -5 .إنفاق األموال على الجيش .
س -بماذا تمثّل الكفاح السياسي للشعب التونسي ؟  -0إلقاء المحاضرات والندوات .
 -9العمل على إيقاظ الوعي الوطني عن طريق حركة الشباب التونسي وصحيفة التونسي للرد على الصحافة االستعمارية .
 -3ت ّم تأسيس حزب تونس الفتاة عام 0211م من قبل المحامي علي باش حمبة .
س -ما مقررات مؤتمر الصومام في الجزائر عام 0256م ؟  -0إنشاء المجلس الوطني لقيادة الثورة .
 -9إنشاء جيش التحرير الجزائري  -3 .تشكيل قوات من الفدائيين للعمل وراء خطوط العدو بما فيها األراضي الفرنسية .
س -ما سياسة فرنسا االستعمارية في تونس ؟ -0تطبيق نظام الحماية للحفاظ على حكومة الباي كواجهة وطنيّة .
 -9عينت مقيم عام فرنسي إلى جانب الباي  -3 .القضاء على النظام النيابي ألنّ السلطات الفعلية بيد المقيم العام .
 -4أحدثت المجلس االستشاري للفرنسيين وقد دخله بعض التونسيين عام 0218م  -5 .إضعاف الهوية العربية واإلسالمية لتونس .
س -ما مضمون معاهدة باردو التي فرضتها فرنسا على الباي محمد الصادق عام 0110م ؟
 -0احتالل فرنسا األماكن التي تراها صالحة الستقرار األمن .
 -9عدم إبرام الباي ألي معاهدة إال مع فرنسا أو بإشرافها  -3 .االتفاق على وضع نظام مالي إليفاء الديون .
 -4إشراف فرنسا على الشؤون الخارجية لتونس  -5 .تكليف ممثلي فرنسا بحماية الرعايا التونسيين في الخارج .
س -علل قيام ثورة القيروان في تونس ؟ بسبب  -0 :قيام ثورة وهران بقيادة بوعمامة في الجزائر .
 -9لشعور التونسيين أنّ القوات العثمانية المرابطة في ليبيا سوف تساعدهم وتؤيدهم .
س -علل قيام ثورة عام 0254م في تونس ض ّد االحتالل الفرنسي ؟  -0استمرار الدعم المادي والمعنوي من مصر عام 0259م .
 -9هزائم فرنسا وفقدانها لمستعمراتها في الهند الصينية  -3 .اندالع الثورة الجزائرية الكبرى عام 0254م  -4 .مساندة العرب لنضال تونس .
س -ما مطالب الحزب الدستوري الحر عام 0233م في تونس بزعامة عبد العزيز الثعالبي ؟
 -0استعادة تونس لحقوقها وسيادتها  -9 .تأليف حكومة وطنية  -3 .المساواة بين المواطنين .
 -6جعل التعليم إجباريا ً .
 -5إجراء إصالحات .
 -4إطالق الحريات .
س -ما السياسة التي اتبعتها فرنسا في الجزائر ؟
من الناحية اإلجتماعية
من الناحية السياسية
 -0إثارة التفرقة العنصرية بين العرب واألمازيغ .
 -0اخضاع الجزائر لإلدارة العسكرية الفرنسية .
 -9منحت اليهود الجزائريين الجنسيّة الفرنسيّة بموجب مرسوم كريميو .
 -9حافظت على التقسيمات اإلدارية العثمانية ( قسنطينة –
 -3فرض على الجزائريين دستور عام 0202م يمنحهم لجنسيّة الفرنسيّة
الجزائر – وهران ) بعد ض ّمها إلى مستعمراتها .
 -3عيّنت حاكما ً فرنسيا ً على الجزائر وطبّقت فيها القوانين الفرنسيّة
شجعت المهاجرين الفرنسيين واألجانب على اإلقامة في الجزائر واالستيطان .
ّ -4
من الناحية االقتصادية
من الناحية الثقافية
 -0وضعت اقتصاد الجزائر ومواردها تحت سيطرتها .
 -0نشر الجهل بين أفراد الشعب الجزائري .
 -9مصادرة األراضي الزراعيّة الخصبة .
 -9القضاء على الوحدة الوطنية الجزائرية من خالل القضاء على
خصصت مساحات واسعة منها لزراعة الكروم على
اللغة العربية .
ّ -3
حساب المحاصيل األخرى وبالتالي تراجع إنتاج القمح .
 -3إرسال البعثات التبشيرية .
 -4إهمال الصناعة الجزائرية وجعل الجزائر سوقاً لتصريف
 -4تشويه التاريخ الجزائري .
المنتجات الفرنسيّة .
 -5إغالق الكتاتيب والمدارس ونهب الكتب والمخطوطات .
 -5إرهاق الشعب بالضرائب .
 -6جعلت اللغة الفرنسيّة لغة التعليم وشرطا ً للتوظيف
 -6سوء أحوال الشعب الجزائري وانتشار المجاعات .
فانتشرت الثقافة الفرنسيّة على حساب الثقافة العربية .
س -قارن في جدول بين اتجاه أنصار الدمج وجمعية العلماء المسلمين ؟
اتجاه جمعية العلماء المسلمين
اتجاه أنصار الدمج
 -0حاربت االندماج مع فرنسا .
 -0ض ّمت بعض الضباط والمثقفين الجزائريين الذين
 -9أنشؤوا نادي الترقي وانتخب عبد الحميد بن
تعلّموا اللغة والثقافة الفرنسيّة وكانت مصلحتهم
باديس رئيسا ً له ومجلة البصائر والشهاب .
تقتضي قبول الوجود الفرنسي .
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 -9رأت ضرورة االندماج مع فرنسا .
 -3أصدروا جريدة اإلقدام .
 -4دعوا إلى قبول الوجود الفرنسي .
 -5عالقاتهم ساءت مع فرنسا بعد تراجع الحكومة الفرنسيّة

عن قرارها بإدخال عدد من الجزائريين في المواطنة الفرنسيّة .

سك بالشخصيّة الجزائرية العربية
 -3أ ّكدوا على التم ّ
المسلمة .
 -4افتتحوا المدارس وطالبوا بجعل اللغة العربيّة لغة وطنيّة .
 -5أ ّكدوا على حريّة الدين وأرسلوا البعثات إلى
جامعات الزيتونة واألزهر والقرويين .

س -ما مواقف الدول األوربيّة من االحتالل الفرنسي للجزائر ؟
ً -0روسيا  :أيّدت فرنسا على االحتالل إلذكاء نار التنافس بين فرنسا وانكلترا ولتزيد في ضعف الدولة العثمانية وتعميق كرهها لفرنسا .
ً -9بريطانيا  :عارضت احتالل الجزائر :
 -0ألنّ فيه توسعا ً لنفوذ فرنسا في البحر المتوسط أو ( يهدّد تفوق بريطانيا في البحر المتوسط ) .
 -9ادعت أنّ هذا االحتالل يخل بالتوازن الدولي .
ً -3الدولة العثمانية  :ضغطت بريطانيا على الدولة العثمانية التي حاولت إرسال طاهر باشا ليحل محل الداي ويبحث عن حل ودّي للمشكلة
مع فرنسا ولكنّ فرنسا رفضت أي تدخل من الدولة العثمانية .
س -ما هي مواقف الدول األوربية من االحتالل لفرنسي لتونس ؟
شجع بسمارك ألمانيا لفرنسا على احتالل تونس .
ً -)0ألمانيا ّ :
بسبب  -0 :إلبعاد فرنسا عن فكرة الثأر واالنتقام بعد هزيمة فرنسا في حرب السبعين عام 0181م .
لزجها في منافسات استعمارية مع ايطاليا .
 -9لصرف أنظار فرنسا عن اإللزاس واللورين ّ -3 .
 استغلّت أوروبا هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا عام 0181م وغيّرت بريطانيا مبدأ المحافظة على سالمة الدولة العثمانية رغمحصولها منها على فبرص .
ً -)9انكلترا  :أيدت فرنسا من خالل مؤتمر برلين عام 0181م الحتالل تونس مقابل تأييد فرنسا النكلترا باحتالل قبرص وتقوية
مركزها في البحر المتوسط .
ً -)3ايطاليا  :رفضت االحتالل الفرنسي لتونس متذرعة بمبررات تاريخية التي تع ّد تونس قرطاجة القديمة التي كانت جزء من
اإلمبراطورية الرومانية ومبررات جغرافية بسبب قرب تونس من سواحل ايطاليا .
**************************************************************************
الوحدة السابعة
س -علل اهتمام ( طمع ) ايطاليا بالسيطرة على ليبيا ؟ بسبب  -0 :إعادة أمجاد اإلمبراطورية الرومانية .
 -9استثمار أرض جديدة لسد حاجاتها من المواد الغذائية  -3 .جعل ليبيا داراً لهجرة أبنائها .
 -4جعل ليبيا بوابة في تدفّق الثروات اإلفريقية على ايطاليا  -5إقامة قواعد بحرية على الشاطئ األخر للمتوسط .
س -علل استعادة السيطرة العثمانية على ليبيا عام 0135م ؟
 -0األزمة المالية لألسرة القرمانلية  -9 .لجوئهم إلى فرض الضرائب  -3 .قيام الثورات ضدّهم .
س -علل تهديد االيطاليين لموانئ الدولة العثمانية في اليمن وبيروت والدردنيل واحتاللهم لبعض جزر بحر ايجه ؟
 -0ألنّ االيطاليين عجزوا عن التوغل في ليبيا  -9 .بسبب المقاومة العنيفة في ليبيا  -3 .إلجبار الدولة العثمانية على التفاوض .
س -علل إقامة إيطاليا لسوراً من األسالك الشائكة على الحدود المصرية – الليبية ؟
 -0لمنع وصول المساعدات واإلمدادات إلى المقاومة من مصر  -9 .إلضعاف المقاومة .
س -قارن في جدول بين أسلوب إيطاليا في القضاء على ثورة عمر المختار وفرنسا في القضاء على المقاومة التي قادها األمير عبد القادر الجزائري ؟
أسلوب فرنسا في القضاء على المقاومة التي قادها األمير عبد القادر الجزائري
أسلوب إيطاليا في القضاء على ثورة عمر المختار
 -0عينت بيجو حاكما ً عاماً على الجزائر .
 -0عينت غرزياني حاكما ً عاما ً على ليبيا .
 -9اتبع بيجو سياسة األرض المحروقة .
 -9اتبع غرزياني سياسة اتسمت بالوحشية .
سم بيجو جيشه إلى طوابير خيفة وسريعة الحركة .
 -3أقام غرزياني سوراً من األسالك الشائكة على الحدود الليبية – المصرية .
 -3ق ّ
 -4قام بأعمال السلب والنهب .
هجر السكان إلى الصحراء .
ّ -4
 -5قتل األسرى وإشاعة الرعب بين القبائل .
 -5س ّمم اآلبار وصادر األغذية .
س -علل التنافس بين الدول االستعمارية للسيطرة على المغرب ؟ -0موقع المغرب االستراتيجي على البحر المتوسط والمحيط األطلسي .
 -9إشرافه على أهم معبر مائي يربط الشرق بالغرب ( مضيق جبل طارق )  -3 .االستفادة من موارد المغرب .
س -علل قيام ثورة فاس عام 0209م في مراكش ؟  -0ر ّداً على سياسة فرنسا االستعمارية  -9 .ر ّداً على معاهدة الحماية .
س -ما مطالب جمعيّة الدفاع الليبي عام 0291م ؟  -0تأسيس حكومة وطنية ذات سيادة  -9 .تشكيل جمعيّة تأسيسية تضع دستوراً للبالد .
 -3انتخاب مجلس نواب  -4 .جعل اللغة العربية لغة رسميّة .
س -علل إصدار سلطات الحماية الفرنسية للظهير البربري عام 0231م ؟
 -0لترسيخ الوجود الفرنسي في المغرب عن طريق تمزيق وحدته  -9 .إبعاد البربر عن العروبة واإلسالم .
س -علل تحول الحركة الوطنية من كفاحها السياسي إلى الكفاح المسلّح في المغرب بعد عام 0253م ؟
بسبب  -0 :خشية فرنسا من تطور األحداث واشتداد قوة الثورة .
 -9خشية فرنسا من اتصال المقاومة المغربيّة بالثورات في المغرب العربي والتنسيق معها .
س -علل أطماع اسبانيا بالسيطرة على األراضي المغربيّة ؟  -0إلقامة قواعد عسكريّة خوفاً من استرجاع العرب لألندلس .
 -9للتحكم بتجارة المنطقة  -3 .الطمع بخيرات المغرب واستغالل ثروته السمكيّة .
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س -علل استيالء البرتغاليين على شواطئ موريتانيا ؟ بسبب وجود تجارة الصمغ والتبغ والرقيق .
س -علل حدوث االنقالبات العسكرية في موريتانيا ؟  -0اشكاليّة الوضع السياسي واالجتماعي  -9 .المشكلة الصحراويّة مع المغرب .
 -3الخالفات المستمرة بين الشعب الموريتاني ( عرب وأفارقة )  -4 .تدهور األوضاع المعيشيّة واالقتصاديّة .
س -ما مواقف الدول األوربية من االحتالل االيطالي لليبيا ؟
ً -0كسبت تأييد ألمانيا والنمسا مقابل تجديد اتفاقية الحلف الثالثي ( ألمانيا – النمسا – ايطاليا ) عام 0119م .
ً -9انكلترا  :حصلت ايطاليا على موافقة انكلترا باتفاقية عام 0118م مقابل موافقتها على احتالل انكلترا لمصر .
ً -3روسيا  :حصلت ايطاليا على موافقة روسيا مقابل اعترافها بادعاءات روسيا روسيا بمضائق البوسفور والدردنيل .
ً -4فرنسا  :حصلت ايطاليا على موافقة فرنسا بعد أن وقفت إلى جانب فرنسا في العديد من المواقف الدولية وعقدت اتفاقية سرية عام
0219م سمحت لها باحتالل مراكش .
س -ما اإلجراءات التي اتخذتها ايطاليا في ليبيا قبيل االحتالل ؟ -0إرسال البعثات التبشيرية  -9 .هجرة االيطاليين إلى ليبيا .
 -5فتحت فرعاً لبنك دي روما في طرابلس .
 -3إنشاء الشركات التجارية  -4 .بناء المدارس .
سس على أهل البالد من خالل القنصلية االيطالية في بنغازي وطرابلس .
 -6التج ّ
 -8إرسال ايطاليا لبعثات استكشافية تحت ستار البحث عن آثار عام 0201م .
س -ما مضمون اإلنذار اإليطالي للدولة العثمانية عام 0200م ؟ -0سحب قواتها من ليبيا  -9 .الموافقة على احتالل ايطاليا للمدن الساحلية
س -ماذا تستنتج من افتتاح بنك روما في ليبيا ؟  -0أنّ التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية هو مقدمة لالحتالل واالستعمار .
 -9خداع المستعمر ومكره .
س -ما مضمون اتفاقية أوشي ( لوزان ) بين ايطاليا والدولة العثمانية عام 0209م ؟
 -0إنهاء الحرب بين الدولة العثمانية وايطاليا  -9 .رحيل القوات العثمانية عن ليبيا .
 -3رحيل القوات اإليطالية عن جزر بحر ايجه  -4 .إبقاء الخطبة باسم الخليفة العثماني .
س -ما السياسة التي اتبعتها ايطاليا في ليبيا ؟ -0اتبعت ايطاليا سياسة القمع واإلرهاب .
 -9سيطرت على األموال والممتلكات  -3 .صادرت المواشي وردمت اآلبار إلضعاف مقاومة الليبيين .
 -4إبعاد زعماء الحركة السنوسية عن بالدهم  -5 .إغالق الزوايا ومصادرة أمالكها  -6 .محاربة اللغة والثقافة العربية وفرض اللغة اإليطالية .
 -8تشجيع الهجرة ومنح السكان الجنسية اإليطالية  -1 .منع حريات التعبير  -2 .قطع صالت الليبيين بأشقائهم العرب .
سسها بشير السعداوي في ليبيا؟  -0تأسيس حكومة وطنية ذات سيادة .
س -ما مطالب جمعيّة الدفاع الليبي عام 0291م التي أ ّ
 -9تشكيل جمعيّة تأسيسية تضع دستوراً للبالد  -3 .انتخاب مجلس نواب  -4 .جعل اللغة العربية لغة رسميّة .
س -علّل قيام ثورة الفاتح من أيلول عام 0262م بقيادة العقيد مع ّمر القذافي ؟
 -9الدعم البريطاني األمريكي للصهاينة .
بسبب  -0 :حرب حزيران عام 0268م .
 -4تزايد الضغوط على الحكومة الليبية  -5.األوضاع السيئة في ليبيا في عهد الملكيّة .
 -3سياسة الملك االستبدادية .
س -صنّف انجازات ثورة الفاتح من أيلول في ليبيا عام 0262م من الناحيتين  ( :الداخلي والدولي ) ؟
انجازات ثورة الفاتح من أيلول على الصعيد الدولي
انجازات ثورة الفاتح من أيلول على الصعيد الداخلي
 -0شاركت ليبيا في إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين
 -0أعلن قيام الجمهورية العربية الليبية .
( ليبيا وسورية ومصر ) عام 0280م .
 -9تخلّص من القواعد األجنبيّة .
 -9محاولة إقامة وحدة واتحاد مع بعض األقطار العربيّة .
 -3أ ّمم شركات النفط .
 -3ساعدت ليبيا بعض األقطار العربية اقتصاديا ً.
 -4استصلح مساحات واسعة من األراضي .
 -5استغلّت المياه الجوفية ونفّذت مشروع ( النهر الصناعي العظيم  -4أسهمت في دعم حركات التح ّرر العربية والعالمية .
 -6نقل السلطة إلى الشعب للمشاركة في رسم السياسة الداخليّة
والخارجيّة .
س -علل التنافس بين الدول االستعمارية للسيطرة على المغرب ؟
 -0موقع المغرب االستراتيجي على البحر المتوسط والمحيط األطلسي  -9 .إشرافه على أهم معبر مائي يربط الشرق بالغرب ( مضيق جبل طارق ) .
 -3االستفادة من موارد المغرب .
س -ما مضمون معاهدة الحماية التي فرضتها فرنسا على المغرب عام 0209م ؟
 -0تأسيس نظام جديد شمل اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية والمالية والعسكرية .
 -9يتع ّهد السلطان بإصدار القوانين التي تقترحها فرنسا  -3 .عدم عقد أية اتفاق دولي دون موافقة فرنسا .
 -4تتع ّهد فرنسا بحماية السلطان وعرشه من أي خطر  -5 .تكليف القنصل الفرنسي بتمثيل المغرب في الخارج
سسات والشعائر الدينية .
 -6عدم المساس بالمؤ ّ
س -ما مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 0216م الذي عقد في اسبانيا ؟
 -0االعتراف باستقالل المغرب  -9 .توكل الشؤون المالية إلى مصرف حكومي في طنجة تراقبه الدول .
 -3يكون أمن الموانئ بيد قوة وطنيّة بإشراف ضباط فرنسيين وأسبان .
 -4وضع جمارك مراكش تحت رقابة دولية  -5 .تو ّزع امتيازات المشروعات االقتصادية بين شركات مختلف الدول .
س -ما السياسة التي اتبعتها فرنسا في المغرب ؟  -0كانت السلطة الحقيقيّة في المغرب بيد اإلدارة الفرنسية .
 -9تعيين مقيم عام فرنسي في المغرب  -3 .تشجيع الهجرة الفرنسية إلى المغرب  -4 .السيطرة على األراضي والموارد المعدنية .
 -5عدّت المغرب سوقاً رائجة لتصريف بضائعها  -6 .سمحت للشركات األمريكيّة واالنكليزية باستثمار أموالها في البالد .
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 -8عملت على التفرقة بين العرب والبربر ( األمازيغ )  -1 .نشر اللغة الفرنسية وثقافتها .
 -1أصدرت مرسوم الظهير البري عام 0231م والذي تض ّمن  -2 :تسجيل عرف البربر ليصبح قانونا ً في محاكمهم .
 -01وإحياء اللهجات البربرية وكتابتها بحروف التينيّة .
س -علل إصدار سلطات الحماية الفرنسية للظهير البربري عام 0231م ؟
 -)0لترسيخ الوجود الفرنسي في المغرب عن طريق تمزيق وحدته  -)9 .إبعاد البربر عن العروبة واإلسالم .
س -تحدث عن ثورة تافياللت ؟  -0تزعّم حركة المقاومة في التافيالت أحمد السماللي  -9 .أيدته قبيلة آية عطا البربرية .
 -3لم تستطع فرنسا عبور الصحراء إلى الواحات والقضاء على الثورات إال بعد إدخال الوحدات الميكانيكية في الجيش الفرنسي بعد
وفاة زعيمها أحمد السماللي .
س -ما العوامل التي أدّت إلى فشل ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في المغرب ؟
 -0التعاون بين القوات الفرنسية واالسبانية لقمع الثورة  -9 .استخدام الفرنسيين األسلحة الحديثة والكيماوية ضد الثورة .
س -علل تحول الحركة الوطنيّة من كفاحها السياسي إلى الكفاح المسلّح في المغرب ؟
بسبب  -0 :عزل السلطان محمد بن يوسف  -9 .نفيه إلى جزيرة مدغشقر  -3 .تنصيب محمد بن عرفة على البالد .
س -ما المشكالت التي واجهت المغرب بعد االستقالل ؟  -0النقص الكبير في األجهزة الحكومية  -9 .مشكلة تعريب الثقافة والتعليم .
 -3تغلغل االستثمارات األجنبية في االقتصاد المغربي  -4 .مشكلة الصحراء الغربية  -5 .مشكلة الجزر المغربية .
س -ما العوامل التي أسهمت في نشأت الحركة الوطنيّة ؟  -0األدباء والمفكرين  -9 .الصحف والمجالت .
س -ما مراحل االحتالل الفرنسي لموريتانيا ؟
 -0السيطرة التجارية :
أ -استخدمت فرنسا في هذه المرحلة الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لتأمين حرية التجارة الفرنسية في نهر السنغال .
ب -أنشأت فرنسا محطات ومراكز تجارية الحتكار تجارة الصمغ العربي لنفسها .
سست فرنسا مستعمرة لها في موريتانيا بحدودها السياسية الحالية بقيادة المستشرق كبوالني .
 -9التوغل السلمي  :أ -أ ّ
ً
ب -فرض كبوالني الحماية على عدد من اإلمارات الموريتانية مستغال الخالفات بين بعض زعماء العشائر والشيخ ماء العينين .
ج -لم يكتمل مشروع كبوالني بسبب اغتياله على يد الوطنيين عام 0215م .
 -3االحتالل العسكري  :أ -عملت فرنسا على بسط سيطرتها االستعمارية على موريتانيا بشن الحمالت العسكرية عليها من السنغال .
ب -حاولت فرنسا الحصول على تفاهم استعماري من الدول األوربية المنافسة لها في المغرب العربي .
نص على جعل موريتانيا مستعمرة فرنسية .
ج -أعلنت فرنسا حمايتها على موريتانيا عام 0209م وأصدرت مرسوما ً عام 0291م ّ
س -ما مظاهر السياسة الفرنسية في موريتانيا ؟  -0أخضعت فرنسا موريتانيا لحاكم عام فرنسي .
سمت فرنسا موريتانيا إلى عشر دوائر  -3 .عيّنت فرنسا لكل دائرة مديراً فرنسيا ً .
 -9ق ّ
 -4عمدت فرنسا إلى محاربة اللغة العربية ونشر اللغة والثقافة الفرنسية  -5 .عملت فرنسا على إفقار الشعب والتفرقة بين السكان .
س -علل تبني الشعب الموريتاني للمقاومة المسلّحة ض ّد االستعمار الفرنسي ؟
بسبب  -0 :محاربة فرنسا للغة والثقافة العربية  -9 .نشر اللغة والثقافة الفرنسية  -3 .نهب الموارد االقتصادية .
 -4بث التفرقة بين السكان .
س -ما المشكالت التي واجهت موريتانيا بعد االستقالل ؟  -0عدم اعتراف المغرب بها .
 -9الخالف حول الصحراء المغربية  -3 .تهديد الوحدة الوطنيّة وانتشار الفوضى  -4 .االنقالبات العسكرية .
المستمرة بين السكان من عرب وأفارقة .
س -علل حدوث االنقالبات العسكرية في موريتانيا ؟  -0الخالفات
ّ
 -9المشكلة الصحراوية بين المغرب وموريتانيا  -3 .تدهور األوضاع االقتصادية في البالد .
س -رتّب األحداث اآلتية :
 -)0سورية  :اتفاقية سايكس بيكو – الثورة العربية الكبرى – مؤتمر الصلح – مؤتمر سان ريمو – معركة ميسلون – ثورة الساحل –
ثورة الشمال – الثورة السورية الكبرى – وضع دستور – اعالن النظام الجمهوري – االضراب الستيني – سلخ لواء
اسكندرونة – عدوان  92أيار – جالء االحتالل الفرنسي عن سورية – الوحدة بين سورية ومصر – نكسة االنفصال – ثورة
الثامن من آذار  -عدوان  5حزيران – الحركة التصحيحيّة – حرب تشرين التحريريّة – تحرير القنيطرة .
ً -)9لبنان  :قيام دولة لبنان الكبير – حكومة رياض الصلح – العيد الوطني – استقالل لبنان – الحرب األهليّة األولى – الحرب األهليّة الثانية
 االجتياح الصهيوني – اتفاق الطائف – تحرير جنوب لبنان – صد عدوان تموز .ً -)3األردن  :تأسيس إمارة شرقي األردن – وضع دستور – معاهدة التحالف – تحويل األردن من إمارة إلى مملكة – تسلّم الملك طالل
الحكم – تسلّم الملك حسين – االتحاد الهاشمي – اتفاق وادي عربة .
ً -)4فلسطين  :مؤتمر بال – وعد بلفور – ثورة يافا – الكتاب األبيض األول – ثورة البراق – الكتاب األبيض الثاني – الثورة الفلسطينيّة
الكبرى – لجنة بيل – الكتاب األبيض الثالث – مؤتمر بلتيمور – اللجنة األنغلو أمريكيّة – مشروع التقسيم – نكبة فلسطين –
تأسيس منظمة التحرير – االنتفاضة األولى – مؤتمر مدريد – اتفاق أوسلوا – انتفاضة األقصى .
ً -)5العراق  :احتالل البصرة – احتالل بغداد – احتالل الموصل – تنصيب فيصل ملكا ً – دخول العراق عصبة األمم – تولي غازي الحكم –
وزارة الكيالني – حلف بغداد – االتحاد الهاشمي – ثورة  04تموز – حرب الخليج األولى – حرب الخليج الثانية – حرب
الخليج الثالثة – انسحاب القوات األمريكيّة .
ً -)6مصر  :ثورة أحمد عرابي – فتنة االسكندريّة – معركة التل الكبير – حادثة دنشواي – تأسيس الحزب الوطني – الحماية البريطانيّة
ثورة سعد زغلول – تصريح  91شباط – ثورة  93تموز – العدوان الثالثي – تأميم قناة السويس – الوحدة السوريّة المصريّة
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عدوان حزيران – وفاة جمال عبد الناصر – اتفاقيّة كامب ديفيد .
ً -)8السودان  :ثورة المهدي – عودة االحتالل البريطاني – اتفاقيّة الحكم الثنائي – ثورة الشريف محمد األمين – ثورة عبد القادر ود حبوبة
– ثورة طالب الكليّة الحربيّة – اتفاقيّة الجالء – استقالل السودان .
ً -)1الجزائر  :االحتالل الفرنسي للجزائر – ثورة عبد القادر الجزائري – معاهدة التافنا – ثورة محمد المقراني – مذبحة قسنطينة – الثورة
الجزائريّة الكبرى – اتفاقيّة ايفيان – استقالل الجزائر .
ً )2تونس  :معاهدة باردو – ثورة القيروان  -معاهدة المرسى – تحرير بنزرت – استقالل تونس
**************************************************************************

المدرس  :أكرم القيسي
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