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 السؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة .

 تهدف إلى تحقيق االستقالل والسيادة الوطنية تعرف بـــــــ: لالستعمارتنظيمات جماهيرية معادية  .1

 د. حركات التحرر الوطني.       ج. العصيان المدني            ب. المقاومة الشعبية      االستعمار    . أ

األنشطة والفعاليات تستخدم للدفاع عن المصالح الوطنية للدولة ضد القوى االستعمارية واألجنبية سواء  .2

 على مبادرات خاصة: أو يعتمدفي إطار منظم يخضع لتوجيه سلطة قانونية 

 د. حرب العصابات          ج. المقاومة الشعبية           ب. العدالة االجتماعية          السيادة    . أ

 تهدف حركات التحرر الوطني إلى: .3

 أ. تحقيق التحرر والسيادة                      ب. تحقيق االستقالل السياسي واالقتصادي                

 .ما سبقج. بناء الدولة الوطنية                         د. جميع        

 واحدة: باستثناءتعد من أبرز خصائص حركات التحرر الوطني  .4

 د. وحدة السبب       ب. تنوع األساليب         ج.  حركات شعبية                  أ. السيادة          

 حدثت الحرب العالمية األولي عام. .5

 م.9111د.           م           9111ج.           م     9191ب.          م          9191 . أ

 األربعة عشر هو. مبادئهالرئيس الذى أكد على حق الشعوب في تقرير المصير وفق  .6

 جورج واشنطن        ب. ودر ويلسون    ج. جونسون     د. بيل كلينتون. . أ

ظهرت العديد من العوامل الداخلية التي أسهمت في تزايد الوعي الوطني بين سكان المستعمرات تمثلت  .7

 فى:

  ما سبقد. جميع        ج. وسائل اإلعالم         ب. النهضة الثقافية          الوطنية    النهضة  . أ

 م.1227تزعم حركة التحرر الوطني في الصين منذ عام  .8

 د. ماوتسي تونغ           ج. هوشي منه            ب. تشان كاي تشك          أ. صن يات صن    

 الحركة التحررية التي انتهجت سياسية الكر والفر في مواجهة المستعمر األمريكي هى: .2

 د. الصين.                ج. كوبا                ب. فيتنام                          الهند         . أ

 تزعم حركة التحرر الوطني في فيتنام : .11

 د. المهاتما غاندي.        ج. ماوتسي تونغ                  ب. هوشي منه              باوداي          . أ

 الزعيم الثائر الذى ساند فيديل كاسترو في تحرير كوبا من اإلستعمار األمريكي هو: .11

 د. ياسر عرفات   ج. عمر المختار                       أورنسوتشي جيفارا         ب. هوشي منه    . أ

 فى: تمثلتفي مقاومة االحتالل البريطاني  غانديي المهاتما السياسة التي اتبعها الزعيم الهند .12

 د. حرب العصابات          ج. المقاومة المسلحة                  ب. العنف                     الالعنف     . أ

 تم اصدار تصريح األطلس عام:  .13

 م9111د.                               9111ج.               9119ب.                  9111 . أ

 

 الدرس األول: حركات التحرر الوطني: مفهومها، وأهدافها 



 -تشري إليه العبارات التالية: السؤال الثاني : انسب ما

 .وتهدف إلى تنظيم الشعوب من أجل تحقيق اإلستقالل االستعمارتشكلت نتيجة لوجود (             )         .1

  ها.وطرد المستعمر األمريكي منطبيب أرجنتيني ثائر ساعد فديل كاسترو في تحرير كوبا (         )         .2

 .الثقافي والحضاري والديني الضارب في أعماق التاريخ تراثهاتهدف إلى  الحفاظ على  (        )         .3

قاد حركة النضال الوطني في جنوب أفريقيا لمناهضة سياسية التميز العنصري ضد  (       )          .4

 .عن ربع قرن ما يزيدالسود وقد مكث في السجن 

( أسلوب من أساليب العمل السياسي واالجتماعي يستبعد استخدام القوة فى تحقيق أهدافة           )        .5

 ويقوم على أساس االعتراف باألخر.

( أسلوب سلمي احتجاجي يهدف إلى الرفض العلني المتعمد لطاعة األوامر أو القوانين                    )       .6

تي تسنها الحكومة المحلية أو األجنبية وتنتهك األهداف األساسية والقيم الحاكمة والحقوق الجائرة ال

 .مصالحة تحقيق وتعيقالعامة للشعب 

 ( التفريق بين الجماعات واألفراد على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.          )       .7

 -السؤال الثالث : علل ملا يأتي :

 .التحرر الوطني في الدول المستعمرةتشكيل حركات  .1

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

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

 م.1287نجاح االنتفاضة الفلسطينية األولي في تحقيق أهدافها عام  .2

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

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

 استمرار االنتفاضة الفلسطينية وتصاعد وتيرتها . .3

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

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

 بالرغم  من حصولها على اإلستقالل. االستعمارالشعوب العربية للهيمنة  تبعية .4

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

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

 عن ربع قرن . ما يزيداعتقال نيلسون منديال من قبل سلطات االحتالل البريطاني  .5

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

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

 .1254نجاح الثورة الجزائرية في تحقيق أهدافها عام  .6

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

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

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

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



 السؤال اخلامس : قارن بني : 

 حركات التحرر الوطني  العصيان المدني  المقاومة الشعبية

   

 
 السؤال السادس : أجب عن األسئلة التالية :

 وضح خصائص حركات التحرر الوطني. .1

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

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

 استنتج أهداف حركات التحرر الوطني. .2

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

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

 استنتج األساليب التي انتهجتها حركات التحرر الوطني لتحقيق أهدافها. .3

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

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

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

فححي مواجهححة  الدددور الددام  اهددي ةددأل هيوددق األهددل والقددانو  الدددولي  لدددول حركددات التحددرر الددوطنيوضححح  .4

 االستعمار.

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

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

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

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

في جنوب أفريقيا مانديال من أهم رواد حركة التحرر الوطني التي واجهت اإلستعمار البريطاني  نيلسونيعد  .5

 ناقش هذه العبارة.

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

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

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

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



 

 

 -السؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة :

 الشاعر الفلسطيني الذى مزج بين الثورة الفلسطينية والثورة الكوبية هو: .1

 د. إبراهيم طوقان   ج. محمود درويش               ب. معين بسيسو              سميح القاسم     . أ

 تبلغ نسبة السكان السود في كوبا نحو: .2

 %. 21.9%                 د. 19.1ج.           %     92.2ب.             %         1.1 . أ

 م في عهد الرئيس األمريكي.2114تم تطبيع العالقات األمريكية الكوبية عام  .3

 د. باراك أوباما         ج. بوش األبن                    ب. كلينتون                  جيمي كارتر     . أ

 يعود اكتشاف كوبا إلى دولة: .4

 الواليات المتحدة األمريكية         د. بريطانيا. ج.          إسبانياب.              البرتغال     . أ

 تقع كوبا على الحدود الشرقية لـــ. .5

 د. المكسيك.                ج. هايتي                     ب. جامايكا                  فلوريدا          . أ

 م عن عمر يناهز.2116توفي زعيم الثورة  الكوبية فيديل كاسترو عام  .6

 عام11د.                 عام      41ج.          عام         51ب.               عام  21 . أ

 م إلى الرحالة.1422يعود اكتشاف كوبا عام  .7

 د. أمريكو فيسوبتشي.        ج. كريستوفر كولومبس      ب. فاسكودي جاما                   دياز     . أ

 الزعيم الكوبي الذى ترأس الحزب الثوري في مواجهة االحتالل األسباني وهو. .8

 د. خوسية مارتي.              ج. جيفارا          ب. راؤل كاسترو               فيديل كاسترو    . أ

 استطاعت كوبا التخلص من اإلستعمار األسباني بمساعدة. .2

 د.فرنسا        ب.الواليات المتحدة األمريكية           ج.البرتغال              بريطانيا       . أ

 م.1262الرئيس األمريكي الذي فرض الحصار التجاري على كوبا بعد أزمة الصواريخ السوفيتية عام  .11

  د.باراك أوباما.            يمي كارتر         ج. جون كيندي       ب. ج          روزفلت     . أ

 تم توقيع إتفاقية باريس بين أسبانيا والواليات المتحدة األمريكية عام. .11

 م.9111د.               م          9414م              ج.9411م                ب. 9424 . أ

 تم تأسيس جمهورية كوبا بعد التخلي عن اتفاقية باريس عام.  .12

 م9112د.                 م  9119م              ج.9119ب.             م    9414 . أ

 م وهو.1212يعتبر أول رئيس لكوبا تم تعينية عام  .91

 دا بالما.د. توماس أسترا      مارتي          ب.فيديل كاسترو       ج. باتيستا      خوسيه . ب

 م هو.1252الرئيس الكوبي الذى هرب بعد تمكن فيديل كاستروا من إسقاط حكمة عام .14

 . د. جيفارا           ج.باتيستا          ب.توماس استرادا بالما            راؤل كاستروا       . أ

 تم مالحقة المعارضين وتقييد حرية الصحافة في عهد الرئيس الكوبي. .15

 فيديل كاسترو. د.        مارتي           ج. باتيستا       خوسيه ب.     توماس بالما         . أ

 النظام السياسي االقتصادي الذى طبق في كوبا خالل عهد الرئيس فيديل كاسترو. .16

 الفاشي. ب. االشتراكي             ج. النازي             د.    الرأسمالي           . أ

 م هي منظمة.1262طردت منها كوبا عام المنظمة التي  .17

  األمم. د. عصبةج. الدول األمريكية                             الفيفاب.       هيئة األمم       . أ

 تم فتح مكتب المصالح األمريكية خالل عهد الرئيس األمريكي جيمي كارتر في العاصمة الكوبية . .18

  .د. بروكسل       ج. واشنطن                 ب. هافانا                    بوجوتا        . أ

 الدرس الثاني: حركة التحرر الوطني يف كوبا 



 تشري إليه العبارات التالية.  السؤال الثاني :  انسب ما

 .أوصت بمعاملة سكان المستعمرات األمريكية معاملة طيبة إسبانيةملكة  )                    ( .1

 %.85في كوبا والتي انتشرت في البالد بنسبته تعتبر الديانة الرسمية  )                   (  .2

ضمانات استطاعت الواليات المتحدة األمريكية دمجها في الدستور الكوبي بعد موافقة  (           )           .3

الجمعية التأسيسية تهدف وإلى إعطاء الحق للواليات المتحدة األمريكية في التدخل في كوبا وإقامة قواعد 

 .ل االنسحاب منهاعسكرية لها مقاب

تمكن من تأسيس حكومة ثورية معارضة لسياسة الديكتاتور باتيستا فحكم علية  (            )           .4
 م.1555عام ولكن تم اإلفراج عنه عام 16بالسجن مدة 

 السؤال الثالث : علل ملا يأتي .

 تتميز كوةا ةالتنوع العر ي. .1

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

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

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

 طمع أسبانيا في السيطرة ولى كوةا. .2

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

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

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

 كوةا الثورة ضد نظام حكل ةاتيستا. أهاليإوال   .3

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

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

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

 .اإلسبا في حرةهل ضد  للكوةينهساندة الواليات المتحدة األهريكيق  .4

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

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

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

 م.1262طرد كوبا من منظمة الدول  األمريكية عام  .5

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

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

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

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



 السؤال الرابع : أجب عن األسئلة التالية :

 ةين هظاهر السياسق االستعماريق في كوةا. .1

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

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

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

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

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

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

 

 استنتج هضمو  تعديالت ةالت. .2

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

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

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

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

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

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

 في كوةا. اإلسبانيقها األثار المترتبق ولى الحروب األهريكيق  .3

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

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

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

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

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

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

 وضح األساليب التي اوتمدت وليها الحركق الوطنيق لتحرير كوةا. .4

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

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

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

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

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

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

 ولى كوةا خالل الحرب الباردة. السوفيتيهريكي ها هظاهر الصراع األ .5

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 السؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة : 

 تل إزالق الحصار اال تصادي األهريكي ون فيتنام وام: .1

 م          5449د.              م       5491م                   ج. 5419م                      ب. 5491 . أ

 م:1775-1661هن أهل االستعماريق التي فرضي هيمنها ولى فيتنام هنا وام  ةاوتبارهاصنفي  .2

 ليابان      د. فرنسا اليابان أمريكيا  بريطانيا فرنسا أمريكيا   ب. ألمانيا اليابان فرنسا        ج. روسيا فرنسا ا - أ

 م ةين الجانبين:1754و عي هعاهدة جنيف وام  .3

 البريطاني الفرنسي             ب. األمريكي اليابان      ج. الفيتنامي الفرنسي           د. الفيتنامي األمريكي . أ

 أولن استقالل فيتنام وتأسيس الجمهوريق الديمو راطيق: .4

 كاسترو   راؤولب. هوشي منه               ج. تشان كاي تشك               د.              باوداي           . أ

 تعتبر هن أهل الدول التي تشكل الهند الصينيق:  .5

    ما ذكرد . جميع                  ج. فيتنام                   ب. الوس                                 كمبوديا         . أ

 القوات الياةانيق هن فيتنام وام. انسحبي .6

 م       5411د.               م               5491ج.                م          5491ب.                 م5494 . أ

 استقلي فيتنام ام ون الصين وام: .7

 م5991د.             م                   5919م                     ج. 5591م                      ب. 499 . أ

 م:1746ترأس حكوهق فيتنام الجنوةيق وام  .6

 د. باوداي                    هوشي منه                ب. جيفارا                   ج. صن يان صن            . أ

 تل إوادة الوحدة في فيتنام الشماليق والجنوةيق وام: .7

 م5491د.                      م              5499ج.       م           5411ب.             م         5419 . أ

 م:1773اتفا يق تل تو يعها ةين الجانبين األهريكي والفيتناهي وام  .11

 د. بريطانيا وفيتنام.             فرنسا وفيتنام                  ب. أمريكيا وفيتنام                  ج. الصين وفيتنام     . أ

 األهريكيق هن فيتنام وام:انسحبي القوات  .11

 م5449د.           م         5491ج.                       م       5499ب.           م             5419 . أ

 السؤال الثاني : انسب األعمال التالية ألصحابها :

والغرةي ةرئاسق الواليات  السوفيتي)                     (    حدثي ةين المعسكرين الشر ي ةرئاسق االتحاد  -1

 المتحدة األهريكيق.

 (  هصطلح أطلق ولى الفيتناهيين الشيووين ةرئاسق هوشي هنأل.             )            -2

  (   هعركق هزهي فيها  فرنسا أهام القوات  الفيتناهيق وترتب وليها تقسيل فيتنام إلى  سمين            )             -3

 م  .1754المنزووق السالح وام وترسيل المنطقق 

(  أسلوب هن أساليب المقاوهق والكفاح المسلح يلجأ إليها الطرف األضعف للتغلب ولى                )      -4

 .األ ومالطرف 

 

 الدرس الثالث: حركات التحرر الوطىن يف فيتنام 



 السؤال الثالث : علل ملا يأتي : 

 هعارضق ةريطانيا الوصايق الدوليق ولى الهند الصينيق.  .1

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

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

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

 م .1746وام  الفيتناهيقفشل المفاوضات  الفرنسيق  .2

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

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

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

 االستعمار الفرنسي للهند الصينيق . .3

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

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

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

  يام فرنسا ةإحداث تغيرات سياسيق وثقافيق في فيتنام. .4

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

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

 أفرز النظام التعليمي الفرنسي في فيتنام طبقق هتعلمق نا مق ولى االستعمار. .5

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

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

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

 م.1754جنيف وام  اتفا يقهعارضق الواليات المتحدة األهريكيق  -6

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

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

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

  يام فرنسا ةفرض سيادتها ولى فيتنام. .6

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

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

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

 دووة الرئيس األهريكي روزفلي وضع الهند الصينق تحي الوصايق الدوليق. .7

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

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

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



 -السؤال الرابع : أجب عن االسئلة التالية :

  بيل االحتالل الفرنسي. صف األوضاع السياسيق واإلداريق في فيتنام  .1

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

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

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

 ي هن القر  التاسع وشر.ها األثار  المترتبق ولى تصاود الحروب الفرنسيق الفيتناهيق خالل النصف الثان .2

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

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

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

 الفرنسيق في فيتنام. االستعماريقأسس السياسق  تتبع .3

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

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

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

 م.1737الياةاني وام  لالستعمارتعرض فيتنام ها أسباب  .4

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

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

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

 في فيتنام. االستعماريقتطبيق السياسق  المترتبق ون  ها اآلثار .5

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

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

 في التخلص هن االستعمار الياةاني والفرنسي.وضح دور الفيي  هنأل . 6

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

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

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

 ."ا  ةيا  فودي " المترتبق ولى حدوث هعركق ها  النتائج -7

...............................................................................................................................................
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 ."ديا  ةيا  فو"ةين اإلجراءات التي استخدهها الثوار الفيتناهيين ضد القوات الفرنسيق في هعركق    -6
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 -السؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة :

 م: 1711تمكن هن القضاء ولى ةقايا النظام اإل طاوي وام  .1

 ج. باتيستا                     د. صن يات صن        هوشي منه           ب. ماوتسي تونغ                . أ

ةعض المد  الصينيق تعرضي لحملق تطهير واسعق ةعد هحاولق تأسيس الحزب الشيووى في وهد تشا  كاي  .2

 تشك هثل هدينتي:

 وهان شنغهاو و  -بكين وهانغتشو                   د  -شيان وبكين         ب.سوجو وتيانجين                 ج . أ

 تهدف الحركق الوطنيق الديمو راطيق في الصين إلى: .3

 تحطيم السيطرة اإلمبريالية                     ب. دعم الرأسمالية المتوسطة وكسب تحالف البرجوازية الوطنية  . أ

 سبق   تصفية الملكيات الكبيرة وطبقاتها اإلقطاعية             د. جميع ما . ج

 ترأس الحزب الشيووي الصيني. .4

 د. ماوتسي تونغ          ب. صن يات صن            ج. جيفارا                    تشان كاي تشك         . أ

 م واستمرت في حكمها حتى هزيمتها في الحرب العالميق الثانيق:1737احتلي الصين أواخر هنا وام .5

 األمريكية            د. بريطانيا.فرنسا                    ب.   اليابان           ج. الواليات المتحدة  . أ

 اعتمدت الصين الشعبية بعد اإلستقالل نظام الحكم: .6

 د. اإلشتراكي        الرأسمالي                 ب. الفاشي                ج. النازي                . أ

 الكيومنانغ كلمة صينية تعني: .7

 د. الحزب الرأسمالي         حزب الوطني   ب. الحزب الفاشي      ج. ال          االشتراكيالحزب  . أ

 يعد أول رئيس لجمهورية الصين الشعبية: .8

 شي جين بينغ د.        ب. صن يان صن                ج. ماوتسي تونغ        تشان كاى تشك      . أ

 السوفيتية عام: -تم توقيع معاهد التحالف الصينية  .2

 م9111د.         م         9111ج.                 م        9111ب.         م           9115 . أ

 الدولة التي دعمت تشان كاي تشك في مواجهة الشيوعيين: .11

 ج. فرنسا               د. اليابان            ب. االتحاد السوفيتي             الواليات المتحدة األمريكية     . أ

 األتية:تشري إليه العبارات  السؤال الثاني :  أكتب ما

 )                           (  ةموجبها تل إرساء  واود النظام الجمهوري والقضاء ولى أنقاض النظام الملكي .  .1

 )                           ( تزول  يادة الحزب الوطني الحاكل )الكيوهنتانغ( . .2

ةحجأل وثورة ولى وثائق تهدف إلى    )                           ( ارتكب حملق تطهير واسعق ةحق الشيووين  .3

 إ اهق حكوهق شيوويأل في الصين.

 )                           ( وّرف  الخالفق ولي أنها خالفق النبوة في حراسق الدين وسياسق الدنيا . .4

تحقيق )                           (  سياسق تسعى الصين هن خاللها للخروج هن دائرة العالل الثالث وتسهل في  .5

 والتكنولوجي. اال تصاديالتطور 

 

 الدرس اخلامس: احلركة الوطنية الدميوقراطية يف الصني 



 السؤال الثالث : علل ملا يأتي .

 م.1734 يام الشيوويين ةالمسيرة الطويلق وام  -1
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 حرب اإلةادة الجماويق ضد الشيوويين فى الصين. -2
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 ارتكاب الكيوهنتانغ ةحق الشيووين في الصين. -3
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 السؤال الرابع : أجب عن األسئلة التالية :
 والرأسمالي. االشتراكيكيف استطاوي الصين الدهج ةين النظاهين  .1
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 اذكر اهداف الحركق الوطنيق الديمو راطيق في الصين. .2
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 األجنبيق ولى الصين. االستعماريق الهيمنقاستنتج هظاهر  .3
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 العال ات السوفيتيق الصينيق خالل وهد الرئيس السوفيتي ستالين.وضح طبيعق  .4
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 ل الحرب العالميق الثانيق.صف األوضاع السياسيق في الصين خال .6
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 الصينيق. وضح المو ف الدولي تجاه الحركق الوطنيق الديمو راطيق .7
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 لكيومنتانغ: قارن بين موقف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتى من دعم ا .8
 

 
 الواليات املتحدة األمريكية

 

 
 االحتاد السوفيتي

  

 

 

 

 



 

 

 السؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة : 

 يعتبر المؤسس الحقيقي لدولق ةاكستا  الحديثق: .1

 المهاتما غاندي     ب.  جواهر الل نهرو     ج. محمود الغزنوي             د. المهاتما غاندي.       . أ

 خضعي هصر لإلستعمار البريطاني هنا وام: .1

 م.5491م                     د. 5451م                  ج. 5999م               ب.  5991 . أ

 م لالستعمار : 1716خضعي جزر القمر وام  .2

 البريطاني                   ب. الفرنسي                 ج. األلماني                       د. اإليطالي. . أ

 فصلي ةاكستا  ون الهند ةتاريخ:  .3

 م.      5499د.                  م        5499م                  ج. 5494م                    ب. 5459 . أ

 تل تعينأل كأول رئيس وزراء للهند: .4

 نهرو جواهر إللد.             المهاتما غاندي    ج.         ب. فينكاتا جيري           محمد هداية هللا     . أ

 خضي الهند في النصف الثاني هن القر  التاسع وشر لالستعمار. .5

 د. اإليطالي.                   ج. األلماني                          ب. البريطاني            الفرنسي     . أ

 تشكل الديانق الهندوسيق في الهند نسبق. .6

 %62د.                  %      72ج.                     %        65ب.             %        12 . أ

 العملق المتداولق فى الهند هى. .7

 د. اليورو              ج. الروبية                       ب. الدينار الهندي                 الدوالر           . أ

 م.1476ةالهند هنا وام  اهتماهاتعد هن أول الدول التي أولي  .6

 ج. بريطانيا                       د. إيطاليا          ب. البرتغال                       أسبانيا              . أ

 البرتغال في التوغل داخل الهند ةسب.فشلي  .7

 الهند عن دفع الضرائب                                                  ب. قيام أهالي الهند بمسيرة الملح   امتناع . أ

 البرتغالي لالحتاللاألرض المحروقة                                             د. مقاومة الهند  سياسةج. اتباع الهند 

 تل تفكيك شركق الهند البريطانيق ونقل صالحياتها إلى الحكوهق البريطانيق وام. .11

 م1721م         د. 1711م                 ج. 1674م               ب. 1657 . أ

 الساتياغراها تعني. .11

 د. المقاومة الشعبية.    حرب العصابات              ب. العصيان المدني             ج. سياسة الالعنف          . أ

 تمثلي سياسق االونف التي اتبعها المهاتما غاندي في هواجهق االستعمار البريطاني ولى. .12

 د. عمليات الكر والفر                ج. حرب العصابات                    ب. العصيان المدني         المقاومة العسكرية       . أ

 هند.هؤسس حزب المؤتمر القوهي في ال .13

 المهاتما غاندي                ب. محمد على جناح             ج. بسابا دانابا جاتي          د. جواهر الل نهرو. . أ

 

 

 الدرس الرابع:حركة التحرر الوطني يف اهلند 



 تشري إليه العبارات التالية: السؤال الثاني : أكتب ما

 )                  (    حاكل هغولي أسس أول إهبراطوريق في الهند استمر حوالي ثالثق  رو . .1

(   أون االنسحاب هن حزب المؤتمر القوهي الهندي  ةسبب رفضق لسياسق االونف التي                  )  .2

 اتبعها المهاتما غاندي في هقاوهق االحتالل البريطاني.

 )                  (   هلكق ةريطانيق تل في وهدها إنشاء شركق الهند الشر يق. .3

في هواجهق االستعمار البريطاني نتيجق احتكار  استخدهيلمقاوهق السلميق )                  (  شكل هن أشكال ا .4

 م.1731ةريطانيا لتجارة الملح وام 

 السؤال الثالث : علل ملا يأتي : 

 تأسيس ةريطانيا شركق الهند الشر يق. .1
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 االستعمار البريطاني للهند. .2

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

...............................................................................................................................................
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 الصراع الطبقي في الهند. .3

...............................................................................................................................................
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 م.1657فشل الثورة الهنديق ضد االستعمار البريطاني وام  .4
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 م.1747انفصال ةاكستا  ون الهند وام  .5

...............................................................................................................................................
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 -املرتتبة على : ما لنتائجالسؤال الرابع : 

 ضعف دولق المغول اإلسالهيق في الهند .  .1

...............................................................................................................................................
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 .اهر يستار. حدوث هعركق 2
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 . اوتقال ةريطانيا ألوضاء حزب المؤتمر الوطني في الهند.3
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 -السؤال اخلامس : أجب عن االسئلة التالية :

 صف األوضاع السياسيق في الهند  بل تعرضها لالستعمار البريطاني .  .1

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

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

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

 . وضح الدور اال تصادي والسياسي لشركق الهند البريطانيق في تدويل النفوذ البريطاني في الهند.2
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 .  ها هظاهر سياسق التفر ق العنصريق التي اتبعتها ةريطانيا في الهند ضد المسلمين .3

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

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

 ق البريطانيق في الهند.استنتج أسس السياسق االستعماري

...............................................................................................................................................
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 وضح دور المهاتما غاندي في هواجق االستعمار البريطاني.
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 السؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة : 

 يُعد ظهور حركات التحرر في الوطن العرةي ردة فعل طبيعق ولى: .1

 السياسة األجنبية للبالد العربية                                        ب.  السيطرة على الشعوب االقتصادية          أ.

 سبق ج.    التعبير عنهم رفضهم لالستغالل وسياسة العبودية                 د. جميع ما

 البريطاني هنا وام: لالستعمارخضعي هصر  .2

 م1721م                     د. 1716م                  ج. 1662  م               ب.1631 . أ

 م لالستعمار : 1716خضعي جزر القمر وام  .3

 البريطاني                   ب. الفرنسي                 ج. األلماني                       د. اإليطالي . أ

 خضعي إيطاليا لالستعمار اإليطالي وام:  .4

 م      1716م                    د. 1712م                  ج. 1715ب.          م           1661 . أ

 الدول التي أخضعي الصوهال الستعمارها هى: .5

 ايطاليا فرنسا بريطانيا      د. ألمانيا روسيا فرنسا ج.   ب. فرنسا إيطاليا ألمانيا         بريطانيا أمريكا فرنسا    . أ

 لبريطاني في الخليج العرةي خالل النصف الثاني هن القر  التاسع وشر. اد الثورة ضد االحتالل ا .6

 محمد اإلدريسي        ب. المهدي                ج. عبد الكريم الخطابي         د. عرب القواسم. . أ

 تزول الحركق الوطنيق في الجزائر. .7

 د. محمد بن عبد الوهاب       مصطفي كامل   أحمد عرابي              ب. عمر المختار              ج. . أ

 .واإلسباني ائد وطني تزول  يادة الثورة في المغرب ضد االحتالل الفرنسي  .6

 عبد القادر الحسيني سعد زغلول            ب. عبد الكريم الخطابي        ج. محمد فريد              د. . أ

 ةعد التخلص هن االستعمار الفرنسي وام. استقاللهاهن الحصول ولى  هوريتانياتمكني  .7

 م1771م                       د. 1761م                  ج. 1756م               ب. 1754 . أ

 الشعار الام اتبعأل الحزب الدستوري التونسي في القضاء ولى االستعمار الفرنسي تمثل في. .11

 د. الكر والفر      ج. األرض المحروقة            ب. خذ وطالب           إال بالقوة       ال يستردما أخد بالقوة  . أ

 ترأس كتلق العمل الوطني في المغرب ضد االحتالل الفرنسي. .11

 الحاج مصالي د.       الحبيب بورقيبة               ب. محمد فريد                 ج. عالل الفاسي        . أ

 م.1763وام هدينأل هغرةيق حصلي ولى استقاللها  .12

 سبته                            ب. الرباط                     ج. الدار البيضاء             د. أفني . أ

 حصلي الجزائر ولى استقاللها وام. .13

 م             1771م                 د. 1762م                     ج. 1756م                   ب. 1756 . أ

 وإوال  النظام الجمهوري ورفي ةثورة. الملكيم تل ةموجبها القضاء ولى النظام 1752م حدثي في هصر وا .14

 الياسمين                 ب. البيضاء                   ج. المجيدة                 د. الضباط األحرار             . أ

 تل تحقيق الوحدة ةين شمال وجنوب اليمن ةرئاسق ولى وبدهللا صالح وام. .15

 م1771م                  د. 1776م                   ج. 1767م                ب. 1761 . أ

 

 الدرس السادس:حركات التحرر يف الوطن العربي 



 م ةاسل.1746ورفي الحرب العرةيق اإلسرائيليق وام  .16

 د. النقمة           ب. النكسة                    ج. االنتفاضة                                       النكبة        . أ

ألراضي التي سيطر وليها اإلسرائيلين ةمساودة القوي الغرةيق خالل الحرب العرةيق اإلسرائيليق وام ةلغي نسبق ا .17

 م.1746

 %65د.                   %          76ج.             %           67ب.           %               56 . أ

 انبثقي الثورة الفلسطينيق المعاصرة المنظمق ةتاريخ. .16

 م1767د.             م            1775ج.       م                1765ب.           م             1761 . أ

 تمكني فلسطين هن الحصول ولى وضويق األهل المتحدة ةصفق دولق غير وضو هرا ب ةتاريخ. .17

 م2112د.                      م   1773ج.       م                 1776م                      ب. 1774 . أ

 لمنظمق التحرير الفلسطينيق هو. رئيسأول  .21

 د. محمود عباس.               ج. ياسر عرفات            أحمد الشقيري                   ب. يحي حمودة          . أ

 م ورفي ةاسل.1772ومليق فدائيق فلسطينيق هنظمق هدفي إلى ضرب المصالح الصهيونيق وام  .21

 د. ميونخ    ب. الكرامة                       ج. الكف األخضر                              الليطاني            . أ

 حصلي هنظمق التحرير الفلسطينيق ولى االوتراف الكاهل في جاهعق الدول العرةيق وام. .22

 م.1762د.                    م              1775ج.        م                    1774م                 ب. 1764 . ب

 دولق أفريقيق ساودتها هويق األهل في التحرر هن االستعمار اإليطالي. .23

 1د. ليبيا                            ج. مصر                     ب. تونس                   الجزائر            . أ

 ولى وضويق األهل المتحدة ةصفق هرا ب وام. حصلي هنظمق التحرير الفلسطينيق .24

 م1776د.               م             1774ج.           م             1771ب.        م           1761 . أ

 إلى األهل المتحدة ةصفق دولق  غير وضو هرا ب هثل. االنضمامحصلي فلسطين ولى العديد هن المكاسب ةعد  .25

 ا. إلى ميثاق روم االنضمام . أ

 ب. وضع حد للمزاعم الصهيونية بأن األراضي الفلسطينية هي أراضي متنازع عليها بما فيها القدس.

 إلى منظمة اليونسكو. االنضمام . ج

 سبق.     جميع ما  . د

 تشري إليه العبارات التالية: السؤال الثاني : أكتب ما

 (    حركق ثوريق ظهرت في السودا  ضد االحتالل البريطاني.                )         .1

 في تونس. االستعماري(   هفكر ورةي ةارز لعب دور في هواجهق النهج               )           .2

 .ألف 45م ذهب ضحيتها 1745(   هجزرة ارتكبتها فرنسا ةحق الشعب الجزائري وام               )           .3

 الوطني في الجزائر. النضال(  حركق هقاوهق هسلحق تزومي                     )     .4

( دولق أسيويق تقع في الخليج العرةي استطاوي التخلص هن االستعمار البريطاني وام          )                .5

 م1767

 ( تزول النضال السياسي والمقاوهق السلميق في هصر.                    )      .6

 ( سياسق انتهجها أهالي اليمن في هواجهق االستعمار البريطاني.                     )     .7

 .اإلسباني( هد  هغرةيق هازالي تخضع لالستعمار                     )      .6

 م.1777وام  استقاللها( دولق أفريقيق حصلي                     )      .7

 م.1762د الثورة في شمال اليمن ةهدف القضاء ولى نظام اإلهاهق وام (  ا                  )           .11



( حدثي ةين هنظمق التحرير الفلسطينيق واإلسرائيليين ولى األراضي األردنيق وام                 )             .11

 م1766

 م.1764مد الشقيري وام ( انبثقي ون المؤتمر الوطني في هدينق القدس ةرئاسق أح                      )          .12

وضو تمثل أولى سلطق في هنظمق التحرير الفلسطينيق تعمل ولى تنفيا 15( تتألف هن                     )           .13

 الخطط والبراهج التي يقرها المجلس الوطني.

 السؤال الثالث : علل ملا يأتي : 

 ظهور حركات التحرر الوطني في العالل العرةي. .1

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

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

 ةعد الحرب العالميق الثانيق. استقاللهاحصول هعظل الدول العرةيق ولى 

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

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

 فشل الشعب الفلسطيني في الحصول ولى اإلستقالل ةالرغل هن إوال  وثيقق اإلستقالل.

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

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