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 مقدمة
الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ , عمـ اإلنساف ما الـ يعمـ ... الحمد هلل يا رب كما ينبغي لجالؿ وجيؾ 

النبي األمي , وعمى وعظيـ سمطانؾ... ونصمي ونسمـ عمى سيد الخمؽ معمـ البشرية سيدنا محمد 
 صحبو وعمى آلو ومف سار عمى دربو بإحساف إلى يوـ الديف وبعد:

األخوة الزمالء أبنائنا طالب وطالبات الصؼ الثامف إنو ليسعدنا أف نقدـ لكـ المادة االثرائية في 
 الدراسات االجتماعية وفؽ المنياج الفمسطيني الجديد

مبسط ومناسب لمستوى طالب المرحمة اإلعدادية بعيدًا وقد عرضت المادة بطريقة منظمة وبأسموب 
عف التعقيد والغموض لتسييؿ عممية المراجعة واالستنتاج والتحصيؿ , ولقد روعي فييا تنوع التدريبات 
واألسئمة مف مقالية , وموضوعية , وتركيبية ,كما وقمت بوضع  عنوانًا لكؿ فقرة "أنا تعممت " تحت كؿ 

طالب مف ربط النشاط بالفقرة التعميمية مف خالؿ الفكرة الرئيسة سعيًا لتطوير نشط تعميمي ليتمكف ال
 عممية التعميـ .

نسأؿ اهلل العمي القدير أف يميمنا الصواب والرشاد في تقديـ الخدمة والعوف لطالبنا ومعممينا كما نسألو 
اآلخرة , إنو نعـ  أف يسدد خطاىـ وأف يكتب ليـ الصالح في الدنيا والفالح في –عز في عاله  –

 المولى ونعـ النصير .

دعوة مستجابة : روى مسمـ أف النبي ) صمى اهلل عميو وسمـ ( قاؿ :) مف دعا ألخيو بظير الغيب , 
 قاؿ الممؾ الموكؿ بو : آميف ولؾ بالمثؿ ( .

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف 

 ـ7108يناير

 عطية محمد أبو صفر ادلؼهى /

 آالء زىير ياسيفادلؼهًح /                                                                                          



3 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 انٕحدج انخانخح " انتحٕالخ  انؼادلٍح يف انؼصر احلدٌج 
 
  

 أٔالً يفٕٓو انُٓضح األٔرتٍح 

 الحظ ٔتأيم ,ٔاستُتج حى أجةانسؤال األٔل / 

 

 
 / أكمؿ الفراغ التالي  السؤاؿ الثاني 

  ينقسـ تاريخ العالـ إلي ثالثة عصكر ....................،.....................،.................. -1

 كتقييد .............امتازت  العصكر الكسطى  بتخمؼ ...................، كسيطرة .................  -2

 يحدد البعض بداية عصر النيضة مف .................. كحتى نياية القرف ................. -3

 صحح ما تحتو خط  / الثالث  السؤاؿ

 اندرس األٔل انُٓضح األٔرتٍح
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 تعرؼ اإلنساف عمى النار  )......................( بداية العصكر الكسطى بداية  -1

 القارة األكركبية بتقدـ  )......................( امتازت العصكر الكسطى  -2

 ـ476أكربا  قكط )......................( بداية العصكر الحديثة كس -3

 / أختر اإلجابة الصحيحة  السؤاؿ الرابع

 ـ 754سقوط القسطنطينية -ـ 776الفترة الزمنية  الممتدة مف سقوط روما  -1

 ليس مما ذكر -العصكر الحديثة     د -العصكر الكسطى    ج-ب   العصكر القديمة -أ
 جميع  ما يمي مف مميزات العصور الوسطى في أوربا ما عدا  -2

 تقييد الحريات -نظاـ اإلقطاع     د -تقدـ القارة     ج -سيطرة الكنيسة     ب - أ

 تتميز عصر النيضة األوروبية  في مفيومو   -3

 جميع ما ذكر  -إلحياء    دا -البعث    ج -التجديد    ب-أ
 ـ في 601ظير اإلسالـ  -4

 العصر الحديث  -عصر النيضة    د -العصكر الكسطى    ج-العصكر القديمة     ب - أ

 جميع ما يمي مف مميزات عصر النيضة ما عدا   -5

 إطالؽ العناف لمعمـ كالفكر -تغير نمط الحياة    د -سيطرة الكنيسة    ج -تطكر الفنكف كاآلداب   ب - أ

 تميزت العصور الحديثة بػ  -6

 جميع ماذكر -الثكرة الصناعية    د-حركة اإلصالح الديني     ج-الكشكؼ الجغرافية    ب - أ

  الجمؿ التالية بـ تفسر / السؤاؿ الخامس 

 تسمية العصكر الكسطى في أكركبا  بالعصكر المظممة   -0

 السبب/................................................................................................

 يطمؽ عمى  عصر النيضة األكركبية بالتجديد  كالبعث كاإلحياء  -2

 .......السبب/.........................................................................................
 "أكتب المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات التالية / سادسالسؤاؿ ال

ـ  476اإلنساف عمى األرض كحتى )........................( الفترة  الزمنية الممتدة منذ بداية  ظيكر   -1
 كتميزت بظيكر اإلمبراطكريات 

)........................( الفترة الزمنية الممتدة  مف نياية القرف الخامس كحتى منتصؼ القرف الخامس عشر  -2
 كتميزت بسيطرة الكنيسة  كنظاـ اإلقطاع 

الفترة الزمنية  الممتدة مف النصؼ الثاني لمقرف الخامس  عشر منذ سقكط )........................( -3
 اية القرف السابع عشر ميالدم ـ حتى ني1453القسطنطينية 

 " ٔازٌ  تني انؼصٕر انٕسطى  ٔػصر انُٓضح يٍ حٍج  /انساتغ  انسؤال
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 عصر النيضة العصور الوسطى وجو المقارنة

   الفترة الزمنية

   الفترة التاريخية

   مظاىر كؿ فترة

   سمطة الكنيسة

 حاًٍَا ػٕايم قٍاو انُٓضح األٔرتٍح  
 الحظ انصٕر انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجةانسؤال األٔل / 

  

 

 
 أكمؿ الفراغ التالي /  السؤاؿ الثاني 

 مف عوامؿ قياـ النيضة األوروبية  -0

 الحركات ...................   -سقكط ..................... ج -الحركب........................ ب - أ

 اختراع ............................. -د
بدأت الحمالت العسكرية األكركبية  ضد العالـ اإلسالمي منذ نياية القرف .................. كحتى النصؼ   -2

 الثاني مف القرف ..........................

 " صحح ما تحتو خط "  / السؤاؿ الثالث 
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 التاسع ).......................( بدأت الحركب الفرنجية ضد العالـ اإلسالمي منذ بداية القرف  -1

 بيد العثمانيف  ركما ).......................( مف عكامؿ النيضة  األكركبية سقكط   -2

 عصر النيضة  اختفاء ).......................( الحركات اإلصالحية الدينية أثر في  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  / الرابع السؤاؿ 

 مف مخترع الطباعة  -0

 أديسكف  -ارمستركنج       د -ركبرت ىكؾ      ج -جكتنبرغ          ب - أ

 جميع ما يمي  مف عوامؿ قياـ النيضة األوروبية  ما عدا  -7

 اختراع الطباعة -الحركات الدينية اإلصالحية    د -سقكط ركما    ج-الحركب الفرنجية    ب - أ

 بدأت الحروب الصميبية  ضد العالـ اإلسالمي منذ بداية القرف  -4

 الثالث  عشر  -الثاني عشر   د -الحادم عشر   ج -العاشر     ب-أ

 الداؿ عمى العبارة  أكتب المصطمح  / لخامس السؤاؿ ا

).................( كثائؽ مكتكبة تبيعيا الكنيسة  لعامة الناس مقابؿ مبمغ  مف الماؿ كادعت أف مف يشترييا  -1
 يحصؿ عمى الغفراف لذنب اقترفو 

 "  الجمؿ التالية " بـ تفسر/ السؤاؿ السادس

 أىمية ظيكر الطباعة في تطكر الفكر اإلنساني  -1

   السبب/...................................................................................................
 " المترتبة عمي " ما النتيجة  /السؤاؿ السابع

 أثر  الحركات اإلصالح الدينية  في ظيكر عصر النيضة  -1

 .....................................................  /..............................................نتيجةال

 ىجرة كثير مف العمماء بعد سقكط القسطنطينية  إلي الغرب كخاصة إيطاليا -2

   النتيجة /...................................................................................................  

 "  ح األٔرٔتٍح  َٔتائجٓاحانخًا " يظاْر انُٓض
 ,حى استُتج ,حى أجةاقرأ انُص انتايل / "أ" انسؤال األٔل
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ٕر الحظ "ب"/// انسؤال األٔل
ّ
  ٔاستُتج, اَتٍح, انص

ّ
 :أجٍة  حى

 
 

 
 
 

 
 أكمؿ الفراغ التالي  /  السؤاؿ الثاني 

 ............................-ب........................ -أمف أىـ مظاىر عصر النيضة األكركبية   -1

 ..............................-.............................. د-ج
أدل تطكر الفف في أكركبا لظيكر عدد كبير مف الفنانيف  كالرساميف كمف أشيرىـ ....................الذم  -2

 رسـ لكحة .....................

 البحث كاالستقصاء  إلي حركة  ...........................أدل اتجاه النيضة نحك حرية  -3

 " صحح  ما تحتو خط " /  السؤاؿ الثالث 

 الحضارات  تأخر )....................( لمفف دكر في  -1

 العممي  التأخر)....................(نمك الفكر اإلنساني في أغمبية الشعكب األكركبية أدل إلي  -2

 ختر اإلجابة الصحيحة " " ا/  السؤاؿ الرابع 

 لكحة المكناليزيا لمفناف  -1

 ىنيرل ماتيس -رفائيؿ    د -ج  بيكاسيك -ب ي  ليكناردك دافنش - أ
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 " بـ تفسر الجمؿ التالية  / السؤاؿ الخامس  

 ظيكر الثكرة الصناعية في أكركبا  -1

 السبب/...................................................................................................  
 " ما النتيجة  المترتبة عمى "  السؤاؿ السادس 

 أثر حرية الفكر كالفرد في قياـ النيضة األكركبية  -1

 السبب/...................................................................................................  

 أثر النشاط التجارم عمى عصر النيضة في أكركبا -2

 السبب/...................................................................................................  

 راتؼًا " دٔر احلضارج انؼرتٍح اإلساليٍح يف انُٓضح األٔرٔتٍح " 
 /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة "أ" انسؤال األٔل

 
ٕر الحظ "ب"/// انسؤال األٔل

ّ
  ٔاستُتج, اَتٍح, انص

ّ
 أجٍة  حى
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 أكمؿ الفراغ التالي /  السؤاؿ الثاني 

 مف أبرز مراكز اإلشعاع الحضارم اإلسالمي تجاه أكركبا  -1

 ....................-......................د-.........................ج-.......................ب-أ

عندما فتح المسممكف  جزيرة  الحضارة العربية اإلسالمية إلي .................مف األندلس انتقمت مؤثرات -2
 دخمكا منيا إلي جنكب إيطاليا كميدكا لنقؿ المؤثرات ................ إلي باقي أكركبا  ..............

مف مؤلفات العرب ففي مجاؿ الفمسفة مف كتاب ................. كفي مجاؿ الطب مف   األكركبييفاستفاد  -2
 كتاب ........................

 " صحح ما تحتو خط " /  السؤاؿ الثمث 

     مف مراكز انتقاؿ الحضارة العربية ألكركبا  قبرص )...................( تعتبر جزيرة  -1

 البف سينا الفاضة  دينةلم)...................(كتاب ا -2

 بالد الشاـ )...................( أقرب المراكز الحضارية لفرنسا  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  / السؤاؿ الرابع 

  مف صاحب كتاب المدينة الفاضمة  -0

 الرازم  -ابف سينا     د -ابف رشد     ج-ب       الفارابي - أ

 كـ عامًا بقيت جزيرة صقمية  بأيدي المسمميف   -7

 ثالثمائة عاـ  -مائتيف كخمسيف عامان    د -مئة كخمسيف عامان    ج-مئة عاـ     ب-أ
 مف صاحب كتاب الحكمة  -4

 الرازم  -ابف سناف    د -ابف رشد    ج -ابف النفيس   ب - أ

 مف صاحب كتاب القانوف في الطب  -7

 جابر بف حياف  -ابف النفيس     د-الخكارزمي     ج-ابف سينا     ب - أ

 ما عدا  جميع ما يمي مف مراكز اإلشعاع  الحضاري اإلسالمي تجاه أوروبا  -5

 الحركب الفرنجية  -األندلس    د-صقمية    ج -قبرص   ب - أ

 مف صاحب كتاب الحاوي في عمـ التداوي  -6

 ابف سينا  -الرازم    د-خالد بف معاكية   ج-الخكارزمي   ب - أ

 " ما النتيجة المترتبة عمى "  / الخامسالسؤاؿ 

 أثر الحضارة  العربية اإلسالمية  في أكركبا   -1

 النتيجة /...................................................................................................  

 احتكاؾ األكركبيف  مع المسمميف في بالد الشاـ كاألندلس -2

  .................................................................................................  النتيجة/..
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 أٔالً يفٕٓو انكشٕف اجلغرافٍح 
 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة

 
 أكمؿ الفراغ السؤاؿ الثاني / 

حركة ................... مف العكامؿ الحاسمة النتقاؿ أكركبا مف العصكر الكسطى لمعصكر تعد  -1
......................  

 بدأت الكشكؼ الجغرافية في القرف ....................  -2

 تعد حركة الكشكؼ الجغرافية كاحدة مف أىـ مالمح العصر ..................... -3

 ما تحتو خط " " صحح  / السؤاؿ الثالث 

 الرابع عشر )..................( بدأت الكشكؼ الجغرافية في القرف  -1

 في القارة األكركبية  العصكر الكسطى )..................( الكشكؼ الجغرافية مف أىـ مالمح  -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة " / السؤاؿ الرابع 

 بدأت الكشوؼ الجغرافية في أوروبا في القرف  -0

 السادس عشر  -الخامس عشر   د-الرابع عشر    ج -الثالث عشر    ب - أ

 أطمؽ األوروبيف عمى المحيط األطمس بحر  -7

 بحر الصيف -بحر القمـز     د-بحر الظممات    ج -بحر الرـك     ب - أ

 حركة الكشوؼ الجغرافية  مف أىـ مالمح العصر .................... في القارة األوروبية  -4

 ليس مما ذكر -العصر الحديث     د -العصر الكسط     ج-ديـ     بالقالعصر -أ

 "  الجمؿ التالية " بـ تفسر/  السؤاؿ الخامس 

 اندرس انخاًَ " انكشٕف اجلغرافٍح
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 قياـ دكلة أسبانيا  كالبرتغاؿ بالكشكؼ الجغرافية  -1

 السبب/...................................................................................................  
 " ما النتيجة المترتبة عمى " /  السؤاؿ السادس 

 شكؼ  الجغرافية حركة الك -1

 .............................  النتيجة/......................................................................
 "  الداؿ عمي ما بأتي  " أكتب المصطمح / السؤاؿ السابع 

).................( ىي رحالت قاـ بيا األكركبيف  الكتشاؼ مناطؽ جديدة مف العالـ خالؿ القرنيف الخامس  -1
 عشر كالسادس عشر.

 حاًٍَا " دٔافغ حركح انكشٕف اجلغرافٍح " 
 الحظ انصٕر انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجةانسؤال األٔل / 

 

 
 أكمؿ الفراغ التالي  / السؤاؿ الثاني 

-....................... ج-......................ب-مف أىـ دكافع حركة الكشكؼ الجغرافية أ -1
...................... 

 كالسيطرة عمى .......................يتمثؿ الدكافع السياسية في سعي الدكؿ األكركبية لػ.................  -2

تتمثؿ الدكافع االقتصادية أثر كبير في رغبة األكركبيف لمتخمص مف سيطرة ................... كبعض المدف  -3
 ........................ عمى طرؽ التجارة 

 " صحح ما تحتو خط "  / السؤاؿ الثالث 

 الدينيةطؽ جديدة  في العالـ مف الدكافع ).......................( السيطرة عمى منا -1

 الييكدية ).......................( كاف ىدؼ االسباف كالبرتغاليكف  نشر الديانة  -2

 فرنسي ستكشؼ مارككيكلك مف أصؿ ).......................( الم -3
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 " اختر اإلجابة الصحيحة "  / السؤاؿ الرابع 

 ما المدينة اإليطالية  التي كانت تقـو بدور الوسيط التجاري بيف الشرؽ والغرب قبؿ الكشوؼ الجغرافية  -0

 ككرسيكا  -صقمية     د -البندقية     ج -فمكرنسا    ب - أ

 جميع ما يمي مف الدوافع السياسية لمكشوؼ الجغرافية ما عدا  -7

 معرفة المجيكؿ  -دة     جالسيطرة عمى مناطؽ جدي -زيادة قكة الدكؿ األكربية   ب - أ

 كتاب العجائب لممستكشؼ ..................... عف رحالتو  إلي الصيف واليند  -4

 ز ديا -د     فاسككدم جاما    -مارككبكلك     ج -ككلكمبس    ب - أ

 مف الدوافع االقتصادية  لمكشوؼ الجغرافية  -7

 معرفة المجيكؿ  -قدـ العممي    دالت-نشر المسيحية     ج -السيطرة عمى الطرؽ التجارية    ب-أ

 "  الجمؿ التالية " بـ تفسر / السؤاؿ الخامس 

 دكافع حركة الكشكؼ الجغرافية  -1

 السبب/...................................................................................................  

 السؤاؿ الخامس " ما النتائج المترتبة عمى " 

 نشر المستكشؼ اإليطالي ماركك بكلك كتابو العجائب  -1

 النتيجة/...................................................................................................  

 حانخًا  انكشٕف اجلغرافٍح  انربتغانٍح  ٔاإلسثاٍَح 
 انسؤال األٔل /الحظ اخلرٌطح ,حى استُتج ,حى أجة

 
 َضغ يف اجلدٔل انتايل جباًَ كم يكتشف يُطقح جغرافٍح يٍ قاو تاكتشافٓا -3             
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 اسـ المنطقة التي وصؿ إلييا اسـ المستكشؼ

  دياز بريتممي

  كريستوفر كولومبس

  فاسكودي جاما

  ماجالف

 "  أكمؿ الفراغ التالي " /السؤاؿ الثاني 

الدكؿ العربية في مجاؿ الكشكؼ الجغرافية ثـ مشاركتيا في ىذا الميداف دكلة تعتبر ..................... رائدة  -1
.......................... 

 اتجو  البرتغاليكف صكب ................... كاكتشفكا ...................... ككصمكا إلي .................. -2

................ جزر األسباف صكب ...................... كاكتشفكا .....اتجو  -3
..............................................،.......................، 

 كؿ ...........مشركع  جغرافي ىك الطكاؼ ح. الذم نفذ أكبر ذركتيا مف .........بمغت الكشكؼ الجغرافية   -4

 انشغمت دكلتا ........................،........................ عف الكشكؼ الجغرافية  بسب الحركب الدينية  -5

 " صحح ما تحتو خط "  / السؤاؿ الثالث 

 رائدة  الكشكؼ الجغرافية  بريطانيا تعتبر دكلة  ).......................( -1

 رأس ىكردف   ).......................( أكتشؼ البرتغاليكف -2

 د جامافاكسك ).......................(بمغت الكشكؼ الجغرافية  ذركتيا زمف  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "/  السؤاؿ الرابع 

 الدولة اإلوروبية  التي كانت رائدة في مجاؿ الكشوؼ الجغرافية  -0

 بريطانيا -فرنسا    د-ألمانيا    ج -البرتغاؿ     ب - أ

 جميع الجزر التالية اكتشفيا األسباف ما عدا  -7

 جزر ككبا -رأس الرجاء الصالح    د-جزر الرأس األخضر      ج -م      بجزر الكنار  - أ

 بمغت الكشوؼ الجغرافية ذروتيا زمف .............. الذي طاؼ حوؿ األرض  -4

 ليس مما ذكر -ىنرم المالح    د-ماجالف   ج-ب   ككلكمبس كريستكفر-أ
 الدولتاف المتاف انشغمتا بالحروب الدينية  لـ يكف ليا دور في الكشوؼ الجغرافية    -7

 بريطانيا كالبرتغاؿ  -فرنسا كأسبانيا    ج-بريطانيا كفرنسا   ب - أ

 ـ 0798المستكشؼ الذي تمكف مف الوصوؿ إلي اليند  عف طريؽ رأس الرجاء الصالح  -5
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                      أمريككفيسيكتشبي                                                                                                               -د فاسككدم جاما       -دياز    ج -ىنرم المالح  ب - أ

 المستكشؼ الذي وصؿ إلي جزر كناري ووصؿ إلي جزر البحر الكاريبي  -6

 ىنرم  -ماجالف   د -ج   فيسيكتشبي أمريكك  -كريستكفر ككلكمبس   ب - أ

 " بـ تفسر " الجمؿ التالية   السؤاؿ الخامس 

 قياـ كريستكفر ككلكمبس باإلبحار غربان في المحيط  األطمسي لمكصكؿ إلي اليند -1

 السبب/....................................................................................................
 دكر بريطانيا كفرنسا ضعيفان في الكشكؼ الجغرافية  -2

 السبب/....................................................................................................

   السؤاؿ الخامس " ما النتيجة " المترتبة عمى 

  انشغاؿ بريطانيا كفرنسا في الحركب الدينية  -1

 .............................................................................................السبب/.......

 راتؼًا  دٔر انؼرب ٔادلسهًني يف حركح انكشٕف اجلغرافٍح 
 انسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجة

 
 / أكمؿ الفراغ التالي السؤاؿ الثاني 

نجاحيـ في التعرؼ إلي ساعدت العكامؿ المالحة التي أخذىا البرتغاليكف عف العرب عمى  -1
 ...................... فقد حصمكا عمى بعض ................................

 استعاف فاسككدم جاما بالبحار العربي ....................... في رحمتو لميند  -2

ي في كتابة .................. إف عربيان  أندلسيان  يصحبو عدد مف الشباف تكغمكا ذكر الرحالة الجغرافي اإلدريس -3
 إلي .........................في المحيط األطمسي غربان ككصمكا 
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 " صحح ما تحتو خط  السؤاؿ الثالث / 

                                                                                                                             لمكصكؿ إلي اليند ىندم ).................(استعاف فاسككدم جاما ببحار  -1

 كتاب نزىة المشتاؽ في اختراؽ األفاؽ لممقدسي ).................( -2

 اليادمء).................( رسـ العرب خرائط لممحيط  -3

 لصحيحة " " اختر اإلجابة االسؤاؿ الرابع / 

 مف مؤلؼ كتاب نزىة المشتاؽ في اختراؽ األفاؽ  -0

 اإلدريسي -ابف األثير     د -ابف حكقؿ   د -البيركني   ب - أ

 استعاف فاسكودي جاما في رحمتو إلي اليند بالبحار  -7

 ىنرم  -ابف حكقؿ    د -اإلدريسي    ج-أحمد بف ماجد   ب - أ

 عثر عمى نقوش في البرازيؿ تشير بأف المسمميف سبقوا األوردييف في الوصوؿ ألمريكا تعود لمقرف  -4

 الحادم عشر  -العاشر    د -التاسع    ج -الثامف    ب - أ

 " ما النتيجة المترتبة عمى "  /  السؤاؿ الخامس 

 لبحرية حصكؿ البرتغاليكف عمى بعض الخرائط  لممحيط اليندم دراسات حكؿ التيارات ا -1

 النتيجة/....................................................................................................

 حركح انكشٕف اجلغرافٍح "َتائج خايسًا " 
 ,حى استُتج ,حى أجة /الحظ انشكم انتايل "أ"انسؤال األٔل 

 

 
 /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة " ب" انسؤال األٔل
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 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني 

 ت عمى الكشكؼ الجغرافية ما النتائج التي ترتب -1

 ...............................-......د................-..........ج.............-......................ب -أ

 مف النتائج االقتصادية انتقاؿ مركز النقؿ التجارم مف البحر المتكسط لػ ......................  -2

 مف النتائج السياسة دفع عجمة ........................... -3

 مف النتائج االجتماعية   نظاـ ................. كاإلبادة ...................... -4

 المعمكمات عف ....................... كتقدـالعممية تكفر مف النتائج  -5

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث 

 االقتصادية)..........................( دفع عجمة االستعمار األكركبي مف نتائج الكشكؼ الجغرافية  -1

 ات  أمريكيا الشماليةبيف سكاف مستعمر  البركتستانتيةالمسيحية  البرتغاليكف )..........................( نشر  -2

 مف النتائج الدينية لمكشكؼ الجغرافية  الييكدية )..........................( نشر الديانة  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع 

 جميع ما يمي مف نتائج الكشوؼ الجغرافية االجتماعية ما عدا  -0

 معاممتيـ معاممة العبيد-اإلبادة الجماعية    د -نشر الديانة المسيحية    ج-التفرقة العنصرية   ب-أ
 جميع ما يمي مف نتائج الكشوؼ الجغرافية العممية ما عدا  -7

 جميع ما ذكر -التنافس االستعمارم  د -تقدـ عمـ الفمؾ   ج -تأكد نظرية كركية األرض   ب - أ

 في  الكاثوليكيةبذؿ البرتغاليوف واألسباف جيودًا كبيرة في نشر المسيحية    -4

 استراليا  -اليند     د -جأمريكيا  الجنكبية     -أمريكيا الشمالية    ب-أ
 تدىور حالة الموانئ العربية وأصاب أسواقيا الكساد االقتصادي مف نتائج الكشوؼ  -7

 العممية  -االجتماعية    د -االقتصادية   ج -السياسية   ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " السؤاؿ الخامس 
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 االقتصادية في البالد العربية بعد حركة الكشكؼ الجغرافية  تدىكر الحالة -1

 السبب/....................................................................................................
 خركج المبشريف مع الحمالت األكركبية في األمريكتيف  -2

 السبب/....................................................................................................

 " ما النتائج المترتبة عمى "  السؤاؿ السادس 

 حركة الكشكؼ الجغرافية  األكركبية   -1

 النتيجة/....................................................................................................

 انتقاؿ مركز الثقؿ التجارم مف البحر المتكسط إلي المحيط األطمسي -2

 .......................النتيجة/.............................................................................

 (عمى العبارة الخاطئة Xعمى العبارة الصحيحة وعالمة )()المةضع ع السؤاؿ السابع //

 )   ( بدأت حركة الكشكؼ الجغرافية في القرف الثالث عشر الميالدم  -1

 )   ( المكتشؼ الذم تمكف مف الطكاؼ حكؿ العالـ ماجالف  -2

 عد فاسككدم جاما في رحمتو إلي اليند )   ( المالح العربي أحمد ماجد الذم سا -3

 ابف حكقؿ )   ( مؤلؼ كتاب نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ  -4

  )   ( ازدىرت الحياة االقتصادية في البالد العربية بعد حركة الكشكؼ الجغرافية -5

 // َؼني ػهً اخلرٌطح انصًاء يا ٌهًخايٍ انسؤال ان

 

 
 
 أٔالً يفٕٓو انخٕرج  انصُاػٍح  

 انخٕرج انصُاػٍح
 اندرس انخانج
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 انسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجة

 
 " أكمؿ الجمؿ التالية "  السؤاؿ  الثاني 

عرؼ العالـ مع بداية النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر تطكران صناعيان في .................. كظيرت  -1
 كخاصة في ............................حو في ................. أكالن مالم

 بػ ............... التي أدخمت إلي مصانع ........................عرؼ التحكؿ مف اليد إلي اآللة  -2

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث 

 السابع عشر )..................(ظيرت الثكرة الصناعية مع بداية النصؼ الثاني مف القرف  -1

 الكيرباء التي عممت بطاقة   اآلالت)..................( تمثؿ التغير باختراع  -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع 

 ظيرت الثورة الصناعية في أوروبا  مع بداية النصؼ الثاني مف القرف   -0

 الثامف عشر -السابع عشر     د-السادس عشر     ج-الخامس عشر      ب-أ
 التي ارتبط  حدوث الثورة فييا مكانيًا  ما الدولة -7

 إيطاليا  -فرنسا    د -ألمانيا    ج-بريطانيا   ب - أ

 أحدثت  الثورة الصناعية انقالبا  في المجاالت  -4

 جميع ما ذكر -السياسة   د -االجتماعية     ج -االقتصادية   ب - أ

 " بـ تفسر " الجمؿ التالية السؤاؿ الخامس 

 تطكر خطكط االتصاؿ كالمكاصالت في الدكؿ األكركبية  -1

 السبب /...............................................................................................
 " ما النتائج "   السؤاؿ السادس 

 الثكرة ا لصناعية في أكركبا  -1



19 
 

 /...............................................................................................النتيجة 

 " أكتب المصطمح  الداؿ عمى العبارة "  السؤاؿ السابع 

كفي أدكات اإلنتاج كسرعتو )........................( عممية تحكؿ أك تغير أساسي  في تنظيـ الصناعية  -1
 ساليب التمكيؿ كالتكزيع كحجمو كفي أ

 "حاًٍَا " االيتداد  اجلغرايف نهخٕرج انصُاػٍح
 انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجةانسؤال األٔل / الحظ اخلرٌطح 

 
 أكمؿ الفراغ التالي  السؤاؿ الثاني /

 ...................................... خالؿ النصؼ الثاني مف القرف كرة الصناعية مف ......انطمقت الث -1

.....،................ ..،.......................انطمقت الثكرة الصناعية إلي دكؿ أخرل  في أكركبا  مثؿ  -2
 . مع بداية القرف التاسع عشر.إضافة إلي ............

يجة الختالؼ األكضاع بالثكرة الصناعية بنفس المستكل نفسو مف القكة نت لـ يكف تأثر الدكؿ األكركبية  -3
.........................،.............................. 

 " صحح ما تحتو خط " السؤاؿ الثالث / 

 أكركباإلي  فرنسا )......................( انطمقت الثكرة الصناعية مف دكلة  -1

 الثامف عشر )......................( انتقمت الثكرة الصناعية إلي أمريكيا  الشمالية في بداية القرف  -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع /

 مف البمداف  األوروبية  التي لـ تتأثر بالثورة الصناعية  -0

 إيطاليا  -فرنسا    د -إسبانيا    ج -ألمانيا   ب - أ

 انتقمت الثورة الصناعية إلي أمريكيا الشمالية بداية القرف  -7

 العشريف   -الثامف عشر    ج -تاسع عشر    بال - أ
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 جميع الدوؿ األوروبية  التالية لـ تتأثر بالثورة  الصناعية ما عدا  -4

 إيطاليا  -اليكناف    د -البرتغاؿ    ج -اسبانيا    ب - أ

 "  " بـ تفسر الجمؿ التاليةالسؤاؿ الخامس /

 تطكر أكركبا  صناعيان  في ا لعصر الحالي  -1

 ..................................................................................................السبب/
 تعتبر بريطانيا رائدة الصناعية في أكركبا  -2

 السبب/..................................................................................................

 " حانخًا " ترٌطاٍَا يٓد انخٕرج انصُاػٍح " 
 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة

 

 
 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني / 

لمكاجية  نظاـ ....................  1688أدت ثكرات القرف السابع عشر بريطانيا كالثكرة التي اندلعت  -1
 إلي تقييد سمطات الممؾ.كنظرية ............................ 

 مف عكامؿ قياـ الثكرة الصناعية في بريطانيا   -2

 ......................... -.... ج......................-.............................. ب-أ
 ...................................-د

 " صحح ما تحتو خط " السؤاؿ الثالث / 

 رؤكس األمكاؿ  قمة )............................( مف عكامؿ قياـ الصناعة في بريطانيا  -1

 االختراعات. إىماؿ )...........................( عممت بريطانيا عمى  -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع /
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 جميع ما يمي مف عوامؿ قيامة الثورة الصناعية في بريطانيا ما عدا  -0

 االىتماـ باالختراعات -عدـ االستقرار السياسي   د -المكقع الجغرافي    ج -االستقرار السياسي   ب - أ

 .................. ثورة صناعية شيدت انجمترا خالؿ النصؼ الثاني مف القرف ....  -7

 التاسع عشر  -الثامف عشر     د -السابع عشر    ج -السادس عشر   ب - أ

 " بـ تفسر "  اؿ الخامس /السؤ 

 تشجيع بريطانيا االختراعات  -1

 السبب/..................................................................................................
 إصدار بريطانيا قانكف البراءة عمى حقكؽ االختراعات  -2

 السبب/..................................................................................................

 " ما النتيجة المترتبة عمى "  السادس / السؤاؿ

 أثر المكقع الجغرافي لبريطانيا عمى قياـ الثكرة الصناعية  -1

 النتيجة/..................................................................................................

 راتؼًا " يظاْر انخٕرج انصُاػٍح " 
 انسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجة

 

 
 " التالي  السؤاؿ األوؿ " أكمؿ الفراغ 

الصناعية في مياديف مختمفة كصناعة ......................،.................... انعكست مظاىر الثكرة  -1
 كتطكر كسائؿ .......................

 ساىـ اختراع ..................... في تشغيؿ المحركات كاآلالت  -2

 تطكرت كسائؿ االتصاؿ باختراع .....................،......................... -3
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 الثاني " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ

 اآللة البخارية لتشغيؿ السفف   إديسكف )........................( اخترع -1

 باكتشاؼ النار )........................( تطكر كسائؿ االتصاؿ  -2

 السؤاؿ الثالث " اختر اإلجابة الصحيحة " 

 مف مخترع اآللة البخارية  -0

 مكريس  -مارككني     د -فكليتف   جركبرت  -جكف كي    ب - أ

 مف مخترع المصباح الكيربائي  -7

 ىارجريفر  -تكماس أديسكف      ج -ستيفنسكف    ب - أ

 مف مخترع الياتؼ -4

 مكريس  -مارككني      د -جراىاـ بؿ     ج -فكلتا    ب - أ

 السؤاؿ الرابع  " بـ تفسر الجمؿ التالية "

 الحاجة أـ االختراع  -1

 السبب/..................................................................................................
 انتشار األخبار كالخدمات التجارية بسرعة أكبر كأقؿ مجيكد  -2

 السبب/..................................................................................................

 السؤاؿ الخامس " ما النتيجة المترتبة عمى " 

 أثر االختراعات عمى حياة الناس في القرف التاسع عشر  -1

 ...............................................النتيجة/.................................................

 خايسًا " اَحار ادلرتتثح ػهى انخٕرج انصُاػٍح "
 ,حى استُتج ,حى أجة ٔ انشكم انسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح
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 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني 

 مف نتائج الثكرة الصناعية في المجتمع األكركبي كظيكر  -1

 الزيادة ....................... -ارتفاع ...................... ج -ظيكر......................... ب - أ

ـ المجتمع األكركبي إلي الطبقة ..................... ىـ أصحاب المصانع  كالطبقة انقس -2
 ..................................................كىـ 

 استخدمت ...................... كسائؿ متخمفة لمضغط  عمى أصحاب العمؿ لتحسيف ظركؼ عمميـ  -3

تكج نضاؿ الطبقة العاممة بصدكر تشريعات لحماية حقكقيـ كتحديد  -4
...................................،......................،..................... 

أدل استمرار نضاؿ العماؿ كظيكر المنظمات الحقكقية كالدكلية بعد الحرب العالمية إلي تكقيع اتفاقيات دكلية  -5
 .........................-............................. ج-........................... ب-مثؿ اتفاقية أ

الستعمار .................... في العالـ  ماريةاالستعدفعت الثكرة الصناعية بريطانيا كغيرىا مف الدكؿ  -6
  كاستخداميا لبيع ...........................

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث 

 اليجرة نحك المدف  قمة )..........................(  مف نتائج الثكرة الصناعية  -1

 عانت مف الجكع كالفقر كازدياد عدد ساعات العمؿ  البرجكازية).........................( طبقة  -2

 الظركؼ المعيشية لمعماؿ   تضييؽ ).........................( ىدؼ النقابات  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "   السؤاؿ الرابع 

 الطبقة المالكة لوسائؿ اإلنتاج  والمستفيدة مف ازدىار الرأسمالية  -0

 طبقة رجاؿ الديف  -طبقة البرجكازية    جال -الطبقة البركليتاريا      ب - أ

 مف نتائج  الثورة الصناعية ما عدا  جميع ما يمي  -7

 تكسع التجارة  -انخفاض مستكل المعيشة   د -الزيادة السكانية   ج -ظيكر طبقة البرجكازية   ب - أ

 

 مف نتائج الثورة الصناعية عمى العماؿ  -4

 جميع ما ذكر -أجكر منخفضة    د -جطكؿ ساعات العمؿ     -سكنكا أحياء صغيرة    ب - أ

 مف نتائج  تأسيس النقابات عمى العماؿ  -7

 جميع ما ذكر -حؽ االنتخاب    د -الضماف االجتماعي    ج-تحديد ساعات العمؿ    ب - أ

 " ما النتيجة  المترتبة عمى "  السؤاؿ الخامس 

 الثكرة الصناعية  مف الناحية االجتماعية  -1

 /.............................................................................................النتيجة 
 تأسيس النقابات  كاالتحادات العمالية  -2

 النتيجة /.............................................................................................
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 ؽ اإلنساف  مف  عمؿ األطفاؿ كالنار اإلعالف  العالمي لحقك  -3

 النتيجة/.............................................................................................
 "  أكتب المصطمح الداؿ عمى العبارات التالية "  السؤاؿ السادس 

 كالمستفيدة  مف ازدىار الرأسمالية)....................( الطبقة المالكة لكسائؿ اإلنتاج   -1

 )...................( الطبقة التي عانت مف الجكع كالفقر كازدياد ساعات العمؿ  -2

 )...................( استخدمت كسائؿ مختمفة لمضغط عمى أصحاب العمؿ لتحسيف ظركؼ عمميـ -3

 األوروبي " " بيف أبعاد  الثورة  الصناعية عمى ىيكمية المجتمع  السؤاؿ السابع 

 المجتمع بعد الثورة الصناعية المجتمع  قبؿ الثورة الصناعية المتغيرات

   نوع الحرفة

   حجـ اإلنتاج

   أساس اإلنتاج

   الطبقات السائدة

   التموث

 
 

 أٔالً انسكاٌ األصهٌٍٕ  انقارج أيرٌكٍا انشًانٍح " اذلُٕد احلًر " 
 ,حى استُتج ,حى أجةٔ أقرأ انُص  تني انتانٍتنيانسؤال األٔل / الحظ انصٕر

 

 حٕرج  ادلستؼًراخ  األيرٌكٍح ٔاستقالذلا"  
 

 اندرس انراتغ
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 " أكمؿ الفراغ التالي " /الثاني  السؤاؿ  

الذم أطمقو عمييـ ................   يطمؽ عمى السكاف األصمييف ألمريكا الشمالية بػ ........................ -1
 عند كصكلو إلي أمريكيا 

 تميزان ليـ  عف الينكد ..................... سكاف أمريكيا القدماء بػ .............سمى فيما بعد   -2

مثؿ قبائؿ ......................  األمريكيةكاف الينكد الحمر يعيشكف ضمف قبائؿ مختمفة في مناطؽ مف القارة  -3
 البيرك ك................... في  المكسيؾفي 

 " صحح ما تحتو خط "  /السؤاؿ الثالث 

 بالمغكؿ ).....................( يطمؽ عمى السكاف األصمييف ألمريكيا الشمالية  -1

 مختمفة  مدف ).....................( الينكد الحمر كاف يعيشكف ضـ  -2

    % مف الينكد الحمر عمى أيدم المستعمريف األكركبيف 55..................( أبيد ما نسبتو ).. -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة " /السؤاؿ الرابع 

 يطمؽ عمى السكاف األصمييف ألمريكا الشمالية بػ  -0

 الصقالبة  -بني األصفر    د-الينكد الحمر    ج -الينكد الشرقييف     ب - أ

 المستكشؼ الذي أطمؽ عمى سكاف أمريكيا األصمييف  بالينود الحمر ىو  -7

 ىنرم  -بكتشي      دبي أمريكيك -ج     كريستكفر ككلكمبس -ماجالف    ب - أ

 قباؿ األزنؾ مف الينود الحمر كانت تعيش في   -4

     األرجنتيف  -المكسيؾ     د -فرجينيا    د -نيكيكرؾ   ب-أ     
 قبائؿ األنكا مف الينود الحمر كانت تعيش في  -7

 جكرجيا -فمكريدا     د-تشيمي    ج -البيرك     ب-أ
 قدـ المستعمروف إلي أمريكيا الشمالية مف قارة  -5

 ليس مما ذكر -أفريقيا    د-أكركبا    ج-آسيا    ب-أ
 "  الجمؿ التالية  تفسر" بـ / السؤاؿ الخامس 

 أطمؽ كريستكفر ككلكمبس  عمى سكاف أمريكيا األصمييف  بالينكد الحمر  -1
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 السبب/.............................................................................................
 اإلبادة الجماعية لمينكد الحمر في أمريكيا  -2

 السبب/.............................................................................................

 "  المترتبة عمي  " ما النتيجة/ السؤاؿ السادس 

 كصكؿ المستعمريف األكركبيف  إلي أمريكيا الشمالية  -1

 ........................................النتيجة/.....................................................

 حاًٍَا " أسثاب ْجرج األٔرٔتني إيل أيرٌكٍا  انشًانٍح " 
 انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجةانسؤال األٔل / الحظ اخلرٌطح 

 
  

 " أكمؿ الفراغ التالي" /السؤاؿ األوؿ 

.............................. كمنيـ مف   فمنيـ كاف فاران ىاجر كثير مف األكركبيف  إلي أمريكا بعد اكتشافيا  -1
 كاف يرغب في ....................... كمنيـ مف ىاجركا رغبة في ..........................

لـ تقتصر اليجرة إلي أمريكيا عمى الفقراء  بؿ شممت  -2
.................................،......................،.................. 

 .................... كانشأكاكز ىؤالء المياجركف في السكاحؿ ....................... لمقارة األمريكية تر  -3

 " صحح ما تحتو خط "  /السؤاؿ الثاني

 إلي أمريكا بعد اكتشافيا  اآلسيكييف مف  ىاجر كثير )...................( -1
 لمقارة األمريكية  ربية الغ)..................( تركز المياجركف في السكاحؿ  -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  /السؤاؿ الثالث
 إلي أمريكيا   األوروبييفمف أسباب ىجرة  -0

 جميع ما ذكر -تحسيف  أكضاعيـ المعيشية    د -العيش بحرية ككرامة     ج -فاران بعقيدتو     ب - أ

 جميع الفئات التالية ىاجرت إلي أمريكا في البداية ما عدا  -7

 رجاؿ الديف  -نبالء    دال -اإلقطاعييف   ج -ب   الفقراء - أ

 في السواحؿ ................... لمقارة أمريكيا   األوروبييفتركزت المياجروف  -4

 الجنكبية  -الشمالية     د-الغربية      ج -الشرقية    ب - أ
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 في القارة األمريكية  في البداية   األوروبييفأنشأ المياجروف  -7

 أبراج  -تجمعات سكنية    د -مستعمرات    ج -قرل    ب - أ

 بمغ عدد المستعمرات التي شكمت النواة الرئيسية لمواليات المتحدة األمريكية  -5

 خمسيف مستعمرة  -خمس عشرة مستعمرة   د -ثالث عشرة مستعمرة     ج -عشر مستعمرات    ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية "  /السؤاؿ الرابع

 اجريف عمى السكاحؿ الشرقية لقارة أمريكيا الشمالية تركز المي -1

 السبب/.............................................................................................
 إلي القارة األمريكية  األكركبييفىجرة كثير مف   -2

 السبب/.............................................................................................

 حانخًا قٍاو حٕرج ادلستؼًراخ األيرٌكٍح 
 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة

 
 " التالي " أكمؿ الفراغ   /السؤاؿ الثاني 

عمى بريطانيا األـ قانكف ................ كفرضت عمى  عمرات األمريكية مف عكامؿ قياـ ثكرة المست -1
 المستعمرات .......................... كفرض ..........................

 كصؿ األمر بيف بريطانيا كسكاف المستعمرات األمريكية مرحمة ..............................  -2

 بريطانيا ضد .................... في حرب  السنيف السبع ساعد سكاف المستعمرات  األمريكية  -3

 " صحح ما تحتو خط"  /السؤاؿ الثالث 

قامت ثكرة سكاف المستعمرات األمريكية ضد بريطانيا في النصؼ الثاني مف القرف  ).......................( -1
 السابع عشر 

 منيزمة )......................(خرجت بريطانيا مف حرب السنيف السبع  -2



28 
 

 العكدة  ).....................(كصؿ األمر بيف بريطانيا كسكاف المستعمرات األمريكية  إلي مرحمة  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  /السؤاؿ الرابع 

 عف سفف انجميزية سنة مرات صدر قانوف التجارة  الذي يقضي بنقؿ كافة الصادرات  المستع -0

 ـ1571-د     1561-ج    1551-ب      1541 - أ

 مف عوامؿ قياـ ثورة المستعمرات األمريكية عمى بريطانيا األـ  -7

 جميع ما ذكر -ال تنافسيا في الصناعة    د-إمدادىا بالمكاد الخاـ   ج -نقؿ البضائع عف سفف أمريكية  ب - أ

 في الموانئمستعمرات إلي القارة األوروبية فرضت بريطانيا أف يعاد شحف صادرات ال -4

 االسبانية -اإليطالية     د -االنجميزية     ج-الفرنسية        ب - أ

 الدولة التي ساعدت سكاف المستعمرات األمريكية ضد بريطانيا  -7

 اسبانيا       د البرتغاؿ  -ج  إيطاليا      -فرنسا       ب - أ

 وقعت حرب السنيف السبع بيف كؿ مف  -5

 بريطانيا كأمريكيا  -بريطانيا كفرنسا    د-بريطانيا كألمانيا    ج -بريطانيا كالصيف     ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " /السؤاؿ الخامس

 قياـ ثكرة المستعمرات األمريكية عمى بريطانيا األـ -1

 ...........................السبب/.........................................................................
 اعتبار ثكرة المستعمرات األمريكية ثكرة انفصالية  -2

    السبب/....................................................................................................
 مرحمة الالعكدةكصكؿ الكضع بيف بريطانيا كسكاف المستعمرات األمريكية قبيؿ الثكرة إلي  -3

 السبب/....................................................................................................
 " ما النتائج المترتبة عمى "  /السؤاؿ السادس 

 ـ عمى سكاف المستعمرات البريطانية 1561إصدار بريطانيا قانكف التجارة  -1

 السبب/....................................................................................................
 كفرنسا ـ بيف بريطانيا 1763-ـ1756حرب السنيف السبع  -2

 ف إلي الثورة عمى االستعمار البريطاني  أوضح العوامؿ التي دفعت األمريكيي /السؤاؿ السابع 

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

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

 راتؼًا أحداث حٕرج ادلستؼًراخ األيرٌكٍح 
 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة
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 التالي " أكمؿ الفراغ  السؤاؿ الثاني/ 

مما  ـ1775فرضت بريطانيا ضرائب عدة عمى سكاف المستعمرات األمريكية كأبرزىا ضريبة .................. -1
 أدل إلي غضب سكاف ..........................

ثار سكاف المستعمرات األمريكية  عمى بريطانيا سنة ..................... كمف أبرز  قادة الثكار  -2
 ............................ الذم قاد جيكش المتطكعيف 

 .........................بجيشيا ضد ......ساعدت دكلة ..................... جكرج كاشنطف  -3

 ...............ـ فيما عرؼ بمؤتمر ...1776. استقالؿ المستعمرات األمريكية عف بريطانيا أعمف ............ -4

بعد مؤتمر .................... الذم كاف مف ضمف بنكده اعتراؼ ....................  1783انتيت الحرب  -5
 يكية الكاليات المتحدة األمر باستقالؿ 

 " صحح ما تحتو خط "  /السؤاؿ الثاني

 ـ1775القيكة ).....................( أبرز الضرائب التي فرضتيا بريطانيا عمى سكاف المستعمرات ضريبة  -1

 نيكيكرؾ قتؿ خمسة أشخاص مف سكاف المستعمرات في ق جرة  ).....................( -2

 مف أبرز قادة الثكار لمدفاع عف المستعمرات األمريكية  ىنرم كيسنجر )....................( يعتبر  -3

 فيالدلفيا األكؿـ في مؤتمر 1776)....................( أعمف استقالؿ الكاليات المتحدة األمريكية  -4

 " اختر اإلجابة الصحيحة " /السؤاؿ الثالث 

 ـ   0771ضريبة .................. -0

 القيكة -الدفعة      د-الشام         ج -السكر      ب - أ

 مجزرة  0777ارتكبت بريطانيا ضد سكاف المستعمرات األمريكية  -7

 بنسمفانيا -بكسطف      د -فرجينا     ج -نيكيكرؾ    ب - أ
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 عقد مؤتمر فيالدلفيا األوؿ سنة  -4

 1974-د     1782-ج     1775-ب     1774 - أ

 في مؤتمر  0776تحدة األمريكية أعمف استقالؿ الواليات  الم -7

 فيالدلفيا الرابع -فيالدلفيا الثالث    د-جفيالدلفيا الثاني       -فيالدلفيا األكؿ    ب - أ

 قادة جيوش المتطوعيف لمدفاع عف المستعمرات األمريكية -5

 أكباما  -جكرج بكش    د-جكرج كاشنطف     ج -جكرج كندم     ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية /السؤاؿ الرابع 

 تنكر الشباب الذم قامكا بإلقاء حمكلة شفف الشام في البحر بزم الينكد  -1

 السبب/....................................................................................................
 عمى " السؤاؿ الخامس " ما النتائج المترتبة 

 ـ1775ضريبة الشام فرضت بريطانيا  -1

 النتيجة/....................................................................................................
 ـ1774مجزرة بكسطف  -2

 النتيجة/....................................................................................................
 ـ1776مؤتمر فيالدلفيا الثالث  -3

 النتيجة/....................................................................................................
 ـ1783مؤتمر باريس  -4

 ........النتيجة/............................................................................................

 خايسًا " ػٕايم جناح حٕرج ادلستؼًراخ األيرٌكٍح "
 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة

 
 " أكمؿ الفراغ التالي "  /السؤاؿ الثاني
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تجنيو مف مكاسب كانت بريطانيا تتمسؾ بحكـ المستعمرات لما كانت  -1
..........................،........................،..................... 

 مف عكامؿ نجاح ثكرة المستعمرات األمريكية ضد بريطانيا  -2

 سكاف المستعمرات يحاربكف عمى ........................ -القكات البريطانية تحارب ................... ب-أ
 انحياز ........................... -................ داعتمدت بريطانيا عمى .... -ج

 " صحح ما تحتو خط "  /السؤاؿ الثالث 

 جيشان نظاميان ).........................( نجحت ثكرة المستعمرات األمريكية ألف بريطانيا كانت تحارب  -1

الجيش اعتمدت بريطانيا  عمى قمع ثكرة المستعمرات األمريكية كثيران عمى  ).........................( -2
 البريطاني.

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  /السؤاؿ الرابع 

 لما تجنيو  مف مكاسب اقتصادية تتعمؽ كانت بريطانيا تتمسؾ بحكـ المستعمرات  -0

 جميع ما ذكر -األسكاؽ     د-الضرائب      ج-التجارة     ب - أ

 ساعدت فرنسا األمريكييف في ثورتيـ بسبب  -7

 ليس مما ذكر  -رغبتيـ في االنتقاـ مف إنجمترا     ج -تأيدىـ لقضية الحرية   ب - أ

 مف عوامؿ نجاح  الثورة  المستعمرات األمريكية  ضد بريطانيا  -4

 ع ماذكرجمي-األمريكية      جانحياز فرنسا  لسكاف المستعمرات -اعتماد بريطانيا عمى المرتزقة   ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية "/السؤاؿ الخامس 

 تمسؾ بريطانيا بحكـ المستعمرات األمريكية حتى آخر لحظة -1

 السبب/....................................................................................................
 المستعمرات األمريكية اشتداد ثكرة سكاف  -2

 السبب/....................................................................................................
 انحياز فرنسا لسكاف المستعمرات األمريكية  ضد بريطانيا  -3

 ...........السبب/.........................................................................................
  النتائج  التي ترتب عمى " ما "  /السؤاؿ السادس

 أىمية التمسؾ باألرض كالكطف كالدفاع عنو أماـ الغزاة المستعمريف  -1

 النتيجة/....................................................................................................
 مرات األمريكية ضد بريطانيا انحياز فرنسا لسكاف المستع -2

 النتيجة/....................................................................................................
 

 
 " انخٕرج انفرَسٍح "

 

 اندرس اخلايس
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 أٔالً " أسثاب قٍاو انخٕرج انفرَسٍح "
 استُتج ,حى أجةانسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح ,حى 

 

 
 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني /

 ..........................-.......................ب -مف أسباب قياـ  الثكرة  الفرنسية األسباب أ -1

 ..........................-د ........................ -ج
 ............... كفسادىا المعتمد عمى نظرية ..........................تمثمت األسباب السياسية في استبداد  -2

انقسـ المجتمع الفرنسي إلي طبقتيف عامة الشعب كيشكمكف ..................... ك الطبقة االرستقراطية تتككف  -3
 مف .........................

 ....،...........................مف أشير الفالسفة  كالمفكريف الفرنسييف .................. -4

 السبب المباشر لمثكرة الفرنسية .................................. -5

 "  صحح ما تحتو خط  "  لث /السؤاؿ الثا

 ـ1798).......................( اندلعت الثكرة الفرنسية سنة  -1

 مجتمع الفرنسي تشكؿ غالبية ال االرستقراطية ).......................( الطبقة  -2

 الخامس عشر).......................( السبب المباشر لمثكرة الفرنسية  الحرب التي خاضيا الممؾ لكيس  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع 

 اندلعت الثورة الفرنسية سنة  -0
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 ـ1897-د      1798-ج     1789-ـ      ب1779 - أ

 الطبقة التي تميزت  باالمتيازات االقتصادية واإلعفاءات الضريبية  -7

 ليس مماذكر -عاـ الشعب كالنبالء    د -عامة الشعب     ج -رجاؿ الديف كالنبالء     ب - أ

 األزمة المالية المتمثمة في السبب المباشر لمثورة الفرنسية مف األسباب  -4

 االقتصادية -الفكرية     د-االجتماعية    ج-السياسية    ب - أ

 السبب المباشر في قياـ الثورة الفرنسية   -7

 امتيازات الطبقة الكسطى -الصراع بيف الطبقات     د -االستيراد     ج -األزمة المالية    ب - أ

 في المجتمع  الفرنسي مف ناحية  العدد أي طبقة كانت األكبر -5

 رجاؿ الديف -الجيش    د-عامة الشعب    ج-النبالء    ب - أ

 ريبة كانت تفرض عمى الشعب الفرنسي قبؿ الثورة ما أىـ ض -6

 الكاكاك  -الممح     د -القطف     ج-الشام    ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية "  السؤاؿ الخامس /

 قياـ الثكرة الفرنسية في فرنسا   -1

 السبب/....................................................................................................
 تعتبر األزمة المالية السبب المباشر لمثكرة الفرنسية  -2

 " ما النتائج  المترتبة عمى "  السؤاؿ السادس /

 كانت معافاة مف الضرائب  سيطرة طبقتي رجاؿ الديف كالنبالء عمى مكارد الدكلة  ك -1

 النتيجة/....................................................................................................
 ظيكر الفالسفة كالمفكريف الفرنسييف أمثاؿ فكلتير كجاف جالرسك -2

 .............................................النتيجة/.......................................................
 " اكتب المصطمح الداؿ عمى ما يمي "  السؤاؿ السابع /

)....................( النظرية التي تقكؿ بأف الممكؾ يستمدكف سمطتيـ مف قكة سماكية فكؽ البشر كال يجكز  -1
 ألحد مخالفتو.

 الشعب كتشمؿ الفئات الشعبية في األدياف كالمدف )...................( الطبقة التي تشكؿ غالبية -2

 )...................( الطبقة المسيطرة عمى مكارد الدكلة ككانت معافاة مف الضرائب -3

 حاًٍَا " رلرٌاخ انخٕرج انفرَسٍح "
 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة
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 " أكمؿ الفراغ التالي "  ني /السؤاؿ الثا

ـ دعكة النعقاد مجمس ................... لمعالجة 1789الممؾ لكيس السادس عشر في حزيراف  كجو -1
......................... 

لجأ الممؾ لكيس السادس عشر إلي االستعانة بخبراء مالييف لمكاجية األزمة ................. إال أف المقترحات  -2
 ............باءت بالفشؿ لمعارضة طبقتي ...............

 يعتبر ....................... مف أبرز دعاة اإلصالح السياسي مع البقاء عمى  عرش الممؾ. -3

 ىك ..................... 1789يكليك  14الفرنسيكف يعتبركنو رمز الظمـ كىاجمكه في  النباء الذم كاف  -4

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث /

 ـ1789مجمس الطبقات األمة لالنعقاد  الخامس عشر ......................( دعا الممؾ لكيس ) -1

 الذم يريد تحكيؿ فرنسا إلي ممكية برلمانية دستكرية  جاف جاؾ رسك ).....................( يعتبر  -2

 ـ9817تمكز سنة  14).....................( ىاجـ الثكار سجف الباستيؿ  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  الرابع /السؤاؿ 

 عماًل قوميًا  عف الفرنسييففي أي عاـ كاف سقوط سجف الباستيؿ  الذي يعد  -0
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 ـ1798-د      1789-ج     1787-ب    1759 - أ

       نحف ىنا بإرادة الشعب ولف نخرج إال عمى رؤوس الحراب " "مف القائؿ  -7

 مكنتسكيك  -د ميرايكا    -فكلتيير     ج -جاف جاؾ رسك    ب - أ
 "  بـ تفسر الجمؿ التالية "  السؤاؿ الخامس /

 ـ1789دعكة الممؾ لكيس السادس عشر مجمس طبقات األمة لالنعقاد  -1

 السبب/....................................................................................................
 المقترحات الخبراء المالييفمعارضة طبقة النبالء كرجاؿ الديف  -2

 السبب/....................................................................................................
 يكمان لمحرية عف الفرنسييف  1789يطمؽ عمى الرابع عشر مف تمكز  )يكليك( لعاـ  -3

 السبب/....................................................................................................

 " اكتب المصطمح الداؿ عمى " ما يمي /السؤاؿ السادس 

 ـ.1789يكليك  14سيكف يعتبركنو رمز الظمـ فياجمكه في ).................( البناء الذم كاف الفرن -1

............( االسـ الذم أطمقو نكاب الشعب في مجمس طبقات األمة عمى أنفسيـ بعد رفض اإلشراؼ )...... -2
 كرجاؿ الديف االنضماـ إليو.

 )..................( كاف يريد تحكيؿ فرنسا إلي ممكية برلمانية دستكرية مع اإلبقاء عمى عرش الممؾ  -3

 نخرج إال عمى رؤكس الحراب ).................( نحف ىنا بإرادة الشعب كلف  -4

 حانخًا " َتائج انخٕرج انفرَسٍح " 
 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ

 
 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني /

 ............................،...........................،........................لثكرة  الفرنسية مف نتائج ا  -1
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حققت الثكرة الفرنسية  كثيران مف االنجازات  التي لـ تقتصر عمى فرنسا بؿ عبر الحدكد إلي العالـ منيا ظيكر  -2
 ................نظاـ ........................ في فرنسا كصياغة الدستكر الذم أقر بفصؿ ....

بػ ............................ كحرر السياسة  كنادمأقر الدستكر الجديد بفصؿ الديف عف ................  -3
 الفرنسية مف سمطة ............................ك.............................

 . كتثبيت المغة .............................جاء الدستكر العمماني الجديد بمفاىيـ جديدة مثؿ الحرية ......... -4

 " صحح ما تحتو خط "  / السؤاؿ الثالث 

 في فرنسا  الممكي )......................( مف نتائج الثكرة الفرنسية  ظيكر النظاـ  -1

 سمطة الكنيسة )......................( أقر الدستكر الجديد في فرنسا زيادة  -2

 أختر اإلجابة الصحيحة " "   السؤاؿ الرابع / 

 جميع ما يمي مف نتائج الثورة الفرنسية ما عدا  -0

 كثيقة حقكؽ اإلنساف -السمطة المطمقة لمممؾ    د -الدكؿ القكمية     ج -الدستكر الفرنسي    ب - أ

 جاءت الثورة  الفرنسية بالمفاىيـ الجديدة ما عدا  -7

 التعميـ المجاني -نظرية الحؽ اإلليي في الحكـ    د -العدالة االجتماعية    ج -الحرية الفردية    ب - أ

 " ما النتائج المترتبة عمى " /  السؤاؿ الخامس 

 الثكرة الفرنسية  -1

 النتيجة/....................................................................................................

 ( أماـ العبارة الخاطئة xماـ العبارة الصحيحة وعالمة )( أ" صح عالمة ) /   السادس السؤاؿ 

 )     ( كاف نظاـ الحكـ  في فرنسا قبؿ الثكرة ممكيان كراثيان  -1

 مف مبادئ الثكرة الفرنسية حؽ تقرير المصير)     (  -2

 )     ( كاف لكؿ مندكب في مجمس طبقات األمة صكت كاحد عند التصكيت لمقرارات  -3

 )     ( تعد الثكرة الفرنسية  نقطة تحكؿ في تاريخ أكركبا  الحديث  -4

 تعد الثورة الفرنسية مف الثورات العالمية الكبرى " ناقش المقولة اآلتية "  / سابع السؤاؿ ال

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

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

 راتؼًا " أحر انخٕرج انفرَسٍح ػهى اندٔل األٔرٔتٍح "
 ال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجةانسؤ
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 "  أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني / 

أخذ ينتشر في أكركبا  كخاصة عند حكاميا الشعكب بػ ...................،......................مف مبادئ  -1
 .....................،.............................كخاصة في الدكؿ  1795الثكرة الفرنسية 

ساىمت الثكرة الفرنسية  في ترسيخ مجمكعة مف المبادئ كالمرجعيات األساسية  كأىميا مبادئ  -2
........................،...............................،.......................... 

لفرنسية الجديدة  فأصبحت العالقة بيف أكركبا كفرنسة عالقة انتبيت أكركبا  إلي خطكرة التكجييات ا -3
................................... 

قكم ضد فرنسا مككف مف ......................،........................كشكمت تشكؿ تحالؼ دكلي أكركبي  -4
 .................فرنسا لجنة ...................... لمقاكمة التحالؼ بقيادة ..........

 ـ كمف أبرز زعمائيا...................1795بيسبيرك  جاءت حككمة ..................بعد سقكط رك  -5

 " صحح  ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث / 

 مف انتشار مبادئ الثكرة الفرنسية باالرتياح كالسعادة ).....................( شعرت الدكؿ األكركبية  -1

 صداقة ..........( بعد الثكرة الفرنسية أصبحت العالقة بيف أكركبا كفرنسا عالقة )........... -2

  ركبيسيركا  1795).....................( مف أبرز  حككمة اإلدارة  -3
 " اختر اإلجابة الصحيحة "   السؤاؿ الرابع /

 ظيرت مخاوؼ الدوؿ األوروبية  مف الثورة الفرنسية ما عدا دولة  -0

 النمسا  -تركيا     د -ركسيا     ج -السكيد     ب - أ

 قوي ضد فرنسا ما عدا تشكؿ تحالؼ أوروبي مف الدوؿ األوروبية   -7

 النمسا -ألبانيا   د -ج     ىكلندا -انجمترا     ب - أ

 العاـ لمقاومة التحالؼ األوروبي بقيادة  اإلنقاذشكمت فرنسا لجنة  -4

 الكيس السادس عشر -جاؾ رسك       دجاف  -فكلتير     ج -ركبيبيركا      ب - أ

 ـ0795مف أبرز زعماء حكومة اإلدارة  -7
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 سنكاه  ميتراف فر  -نابميكف بكنابرت      د -دانتكف      ج -ركبيبيركا     ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية "  السؤاؿ الخامس /

 مخاكؼ أكركبا مف الثكرة الفرنسية  -1

 السبب/....................................................................................................
 تشكؿ تحالؼ دكلي أكركبي قكم ضد فرنسا  -2

 السبب/....................................................................................................
 " ما النتائج المترتبة عمى "  السؤاؿ السادس/

 الفرنسية عمى أكركبا  أثر الثكرة  -1

 /....................................................................................................النتيجة

 انٕحدج انراتؼح " األطًاع االستؼًارٌح يف انٕطٍ انؼرتً " 
 
 

 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ

 
 "  أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني/

 األصؿ المغكم لالستعمار يفيد يعني .................................. -1

 .............................. االستعمار ظاىرة بشرية قديمة تعكد جذكرىا إلي عصكر -2

 االستعمار ىك استيالء دكلة ...................... عمى دكلة أخرل مف أجؿ ....................... -3

 حتو خط " " صحح  ما ت  السؤاؿ الثالث /

 " االستؼًار األٔرٔتً يف انٕطٍ انؼرتً "
 

 اندرس األٔل
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 الحديث )......................( االستعمار ظاىرة بشرية تعكد  جذكرىا إلي العصر  -1

 عمى ثركات أك مكارد الدكؿ المغمكبة المحافظة )......................( ييدؼ االستعمار إلي  -2

 " أختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع /

خضاعيا بالقوة  ىو  -0  استيالء دولة  قوة أو جماعة منظمة عمى دولة أخرى وا 

 كرليس مما ذ -التعمير     د -االستيطاف     ج -االستعمار     ب - أ

 جميع ما يمي مف أساليب االستعمار إلخضاع الشعوب األخرى ما عدا  -7

 ازدىار الشعكب  -تسخير طاقات  أفرادىا لصالحيا    ج -نيب ثركاتيا     ب - أ

 " أكتب المصطمح ا لداؿ عمى الجمؿ التالية" السؤاؿ الخامس/

 كاف لفظة محدثة مشتقة مف عمر كاستعمر في الم )..........................( -1

)..........................( استيالء دكلة قكية أك جماعة منظمة مف الناس عمى دكلة أخرل مف أجؿ التكسع  -2
  كنيب ثركاتيا كمكاردىا.

 حاًٍَا دٔافغ االستؼًار األٔرٔتً ػهى انٕطٍ انؼرتً 
 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ

 
 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني /

 مف دكافع االستعمار األكركبي لمكطف العربي ....................،.....................،.................... -1

يتمثؿ الدافع االقتصادم لالستعمار عمى الكطف العربي  البحث عف .................... جديد لتصريؼ  -2
 كتأميف ......................منتجاتيا ....................... 

يتمثؿ الدافع االستراتيجي العسكرم السيطرة عمى ..................... كما سيطرت انجمترا عمى مضيقي  -3
......................،....................... 
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جاد األمبرطكرية لالستعمار مثؿ سيطرة االستعمار االيطالي عمى ............... الستعادة أم الدافع القكمي -4
.......................... 

االستعمار الفرنسي  الذم استتقدـ أكثر مف ..................  الدافع السكاني لالستعمار مثؿ سيطرة  -5
 لالستيطاف في .........................

 "  صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث / 

 االستعمار السكاني.سيطرة االستعمار عمى أسكاؽ جديدة  لتصريؼ منتجاتيا مف دكافع  ......()............... -1

 عمى ليبيا مف دكافع االستعمار القكمي  البريطاني ...( سيطرة  االستعمار ).................. -2

 الييكدم ....( الدافع التبشيرم كالثقافي  في محاكلة العرب نشر الديف .............).... -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة " اؿ الرابع/ السؤ 

 مف الدوافع االقتصادية لالستعمار األوروبي  -0

 السيطرة عمى مضيؽ جبؿ طارؽ -نشر الديف  المسيحي   ج -البحث عف أسكاؽ جديدة    ب - أ

 فرضت بريطانيا   عند سيطرتيا عمى مصر بزراعة محصوؿ  -7

 األرز -القطف     د -قصب السكر    ج -الشام    ب - أ

 انية سيطرة  االستعمار الفرنسي عمى دولةالدافع السكاني لمتخمص مف الزيادية السك -4

 نيجيريا  -الجزائر     د-لبناف     ج -السنغاؿ     ب - أ

 سياسة فرنسا في الجزائر ىدفت القضاء عمى الديف اإلسالمي والثقافة العربية مف دوافع االستعمار  -7

 القكمي  -التبشيرم الثقافي     ج-السياسة     ب-أ

 " بـ تفسر  الجمؿ التالية "  السؤاؿ الخامس/ 

 فرضت بريطانيا عمى مصر زراعة القطف -1

 السبب/....................................................................................................
 مضيقي جبؿ طارؽ كباب المندبسيطرة بريطانيا عمى  -2

 السبب/.................................................................................................... -3

 سياسة فرنسا تجاه الشعب الجزائرم  -4

       .................السبب/...................................................................................

 "  " أشكال االستؼًارخًا حان
 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ
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 " أكمؿ الفراغ التالي " السؤاؿ الثاني/

 مف أشكاؿ االستعمار ..........................،..........................،.......................... -1

........................... مف أقدـ أشكاؿ االستعمار في الحصكؿ عمى ........................ يعد  -2
 كتسكيؽ ........................

 نظاـ الحماية ىك ما فعمتو فرنسا  في تكنس بمكجب معاىدة ............................ -3

 مار ألنو يستيدؼ العقؿ بدالن مف.............يعدا الستعمار ................... ىك مف أخطر االستع -4

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث / 

   مف أقدـ أشكاؿ االستعمار  الكصاية )..................( يعد  -1

 ـ1922 ).................( احتمت إيطاليا ليبيا سنة  -2

 مف أخطر أنكاع االستعمار يستيدؼ لمعقؿ دكف األرض بدالن مف األرض االنتداب  يعد   ).................( -3

 " أختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع /

 ما شكؿ االستعمار الفرنسي في تونس  -0

 احتالؿ عسكرم  -انتداب     د -كصاية    ج -حماية     ب - أ

 أيف ظير االستعمار االستيطاني في الوطف العربي  -7

 الفرنسي في سكريا  -الصييكني في فمسطيف    ج-البريطاني في السكداف    ب - أ

 احتمت إيطاليا لميبيا سنة  -4

    1932-د    1922-ج    1912-ب   1952 - أ

 ـ بموجب معاىدة 0884فرضت فرنسا نظاـ الحماية عمى تونس  -7

 التقة معاىدة  -معاىدة لحماية    ج-معاىدة لكزاف    ب - أ

 ..................... مف أخطر أنواع االستعماريعد  -5

 احتالؿ عسكرم  -الغزك الثقافي    د-نظاـ االنتداب    ج -نظاـ الحماية   ب - أ

  " بـ تفسر الجمؿ التالية " السؤاؿ الخامس/
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 يعد الغزك الثقافي مف أبغض أنكاع االستعمار  -1

 السبب/....................................................................................................
 " أكتب المصطمح الداؿ عمى العبارة التالية  السؤاؿ السادس /

 )................( االحتالؿ المباشر مف خالؿ استخداـ السالح كالقكة العسكرية  -1

 )................( لمحصكؿ المكاد الخاـ الالزمة لمصناعة كتسكيؽ منتجات الدكؿ الصناعية  -2

قياـ الدكلة االستعمارية بالتحكـ في الشئكف الخارجية لدكلة أخرل مع بقاء حككمتيا المحمية  )................( -3
 إلدارة شئكنيا الداخمية.

المناطؽ المستعمرة بحجة النيكض بيا ك مارية بإدارة شئكف ..............( حيث تقـك  الدكلة االستع..) -4
 مساعدتيا عمى حكـ نفسيا

 )................( عمى األقاليـ المشمكلة بنظاـ االنتداب بذريعة  الكصكؿ بيا  إلي االستقالؿ  -5

بادتيـ كطردى -6  ـ مف كطنيـ.)................( يقكـ بو مجمكعة مف الغرباء بالسيطرة عمى السكاف األصمييف كا 

)................( مف أخطر أنكاع االستعمار كيستيدؼ الفكر كالعقؿ كالقيـ كالديف  بانتيائو مجمكعة مف  -7
 األساليب اليادفة الستعمار العقؿ بدالن مف األرض

 ( أماـ العبارة الخاطئة x)( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة " ضع عالمة ) السؤاؿ السابع /

 )    ( أقدـ أنكاع ا الستعمار ىك االستيطاف  -1

 )    ( ظير االنتداب كشكؿ مف أشكاؿ االستعمار بعد الحرب العالمية الثانية  -2

 )    ( تعد سيطرة بريطانيا عمى قناة السكيس سيطرة اقتصادية -3

 
 

 ,حى استُتج ,حى أجةاخلرٌطتنيَالحظ انسؤال األٔل /

 

 اندرس انخاًَ " انتُافس االستؼًاري ػهى انٕطٍ انؼرتً "
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 " أكمؿ الفراغ التالي" السؤاؿ الثاني / 

 مما جعمو محطان ألنظار الدكؿ ............. .....،......،.......يمتمؾ الكطف العربي كثيران مف المقكمات .. -1

 .عمى............إستراتيجية ..........ف ............. كيشرؼ تتمثؿ أىمية الكطف العربي اإلستراتيجية يقع بي -2

الكطف العربي  غني بالمكاد ..................... كعدد سكانو كبير الذم يجعؿ فيو .................. ميمة  -3
 لمدكؿ االستعمارية.

 صحح  ما تحتو خط " "  السؤاؿ الثالث / 

 البسفكر )..............( يسيطر الكطف العربي عمى مضيؽ  -1

 بالمكارد الطبيعية  فقير .........( الكطف العربي ).... -2

 اختر اإلجابة الصحيحة  ؿ الخامس / السؤا

 يممؾ الوطف العربي المقومات ..................... -0

 جميع ما ذكر -العسكرية       د-اإلستراتيجية      ج -االقتصادية     ب - أ

 العربي في الممرات  والمضائؽ المائية التالية ما عدا مضيؽ يتحكـ الوطف  -7

 ىرمز-باب المندب     د -بيرنج     ج -جبؿ طارؽ   ب - أ

 في الوطف العربيطمعت الدوؿ االستعمارية   -4

 جميع ماذكر -مكقعو االستراتيجي    د-سكقان  استيالكية ميمة   ج-غناه بالمكارد الطبيعية     ب - أ

 ـ تفسر الجمؿ التالية " " ب  / السؤاؿ السادس

 األىمية االقتصادية لمكطف العربي -1

 السبب/....................................................................................................
 أىمية المنافذ البحرية  التي يسيطر عمييا الكطف العربي  -2

 السبب/....................................................................................................
 " ما النتيجة  المترتبة عمى "  السؤاؿ السابع /

 إستراتيجيةتحكـ الكطف العربي  في ممرات كمضائؽ مائية  -1

 النتيجة/....................................................................................................
 غنى الكطف العربي بالمكارد الطبيعة المختمفة -2

 ....النتيجة/................................................................................................

 دحاًٍَا " اندٔل االستؼًارٌح انتً سٍطرخ ػهى انٕطٍ انؼرتً " 
 ,حى استُتج ,حى أجةَالحظ اخلرٌطح انسؤال األٔل /
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 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني /

ظيرت األطماع األكركبية في الكطف العربي منذ بداية القرف ...................... حيث سيطر  -1
 ...................... عمى المحيط اليندم 

 كاف نفكذ الدكؿ األكركبية في الكطف العربي مقتصران عمى ................. -2

 .كما احتمت فرنسا عمى .........،................ سيطرت بريطانيا عمى ....................،................ -3

 يطرة عمى ..............سيطرت إيطاليا عمى ..................... كساعدت بريطانيا الحركة الصييكنية في الس -4

 " صحح ما تحتو خط " السؤاؿ الثالث / 

 القرف الثامف عشر )................( ظيرت األطماع األكركبية في الكطف العربي منذ بداية  -1

  البرتغالية )...............( الزالت مدينتا سبتة كمميمة المغربيتيف تحت السيطرة   -2

 ـ1948الحركة الصييكنية  عمى احتالؿ فمسطيف  فرنسا )...............( ساعدت  -3

 " أختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع/

 عمى المحيط  اليندي وأجزاء مف عندما سيطر ..............ربي بدأت  األطماع األوروبية  عمى الوطف الع -1
   الوطف العربي

 اإليطاليكف -الفرنسيكف      د -البرتغاليكف     ج  -األسباف    ب - أ

 سيطرت بريطانيا ب عمى المناطؽ التالية في الوطف العربي ما عدا  -7

 فمسطيف  -السكداف     د-تكنس    ج -مصر    ب - أ

 احتمت فرنسا الدوؿ العربية التالية ما عدا  -4

 لبناف  -سكريا     د -العراؽ    ج -الجزائر   ب - أ

 ال زالت  مدينتا سبتة ومميمة المغربيتيف تحت السيطرة  -7

 األلمانية  -الفرنسية    د -األسبانية    ج -البرتغالية    ب - أ

 ـ0978فمسطيف الدولة األوروبية  التي ساعدت الحركة الصييونية  الحتالؿ  -5
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 ركسيا -فرنسا    د-إيطاليا    ج -بريطانيا    ب - أ

 لنتائج المترتبة عمى " ا"  ما  السؤاؿ الخامس /

 ضعؼ الدكلة  العثمانية في أكاخر عيدىا  -1

 السبب/........................................................................................................

 في فمسطيف  1948مساعدة  بريطانيا  لمحركة الصييكنية   -2

 السبب/........................................................................................................
 " ضع اسـ الدولة االستعمارية إلي جانب اسـ المستعمرات التي سيطرت عمييا  السؤاؿ السادس /

اسـ الدولة التي  اسـ المستعمرة اسـ الدولة التي استعمرتيا المستعمرةاسـ 
 استعمرتيا

........................... مصر .0
. 

........................ لصحراء الغربية.ا7
.... 

........................... تونس .7
. 

........................ الجزائر.5     
.... 

........................... ليبيا .4
. 

........................ سوريا..6      
.... 

........................... السوداف .7
. 

........................ سبتة ومميمة -6
.... 

 حانخًا " َتائج االستؼًار األٔرٔتً  ٔآحارِ ػهى انٕطٍ انؼرتً 
 استُتج ,حى أجةانسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح ,حى 
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 " أكمؿ الفراغ "  السؤاؿ الثاني /

 مف نتائج االستعمار األكركبي عمى الكطف العربي  -1

 .....................-.................... د-....................... ج-.......................... ب-أ
 .................... كالمشكالت ...................تجزئة مف النتائج السياسية لالستعمار عمى الكطف العربي  -2

 كزيادة حدة ..........................
مف النتائج االقتصادية لالستعمار عمى الكطف العربي التبعية ...................... كسيطرة الدكؿ االستعمارية  -3

 عمى ............................ 

 ،...................تمثمت في ....................... ار عمى الكطف العربيمف اآلثار االجتماعية لالستعم -4
............................ ...................... 

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث /

 االقتصادية).......................( التجزئة السياسية  لمكطف العربي إلي دكيالت صغيرة مف النتائج  -1

 السياسة  ظيكر النعرات الطائفية  كاإلقميمية  كالمذىبية  مف النتائج  ).......................( -2

 باليف األلماني ).......................( مف ضمف التبعية االقتصادية  ارتبط الجنيو المصرم  -3

 " " اختر اإلجابة الصحيحة السؤاؿ الرابع /

 غيرة تفصؿ بينيا حدود مصنعة مف نتائج االستعمار تجزئة الوطف العربية إلي دويالت ص -0

 الفكرية -االجتماعية      د-االقتصادية     ج-السياسية    ب - أ

 جميع ما يمي مف اآلثار االجتماعية   لالستعمار ما عدا  -7

 النعرات المذىبية -التجزئة السياسية    ج -النعرات الطائفية   ب - أ

 االستعمار ظيور بعض المفكريف العرب الذيف يتحدثوف  بمساف الغرب مف آثار  -4

 االجتماعية-االقتصادية     د-الفكرية    ج -االجتماعية     ب - أ

 ما زالت سبتة ومميمة تخضعاف لالستعمار  -7

 الفرنسي -األلمانية    د -األسباني     ج -البرتغالي   ب - أ

 ارتبط الجنية المصري بالجنيو   ضمف التبعية االقتصادية -5

 اإلسترليني-الدكالر      د-الفرنؾ    ج -اليف     ب - أ

 زرع الكياف الصييوني في فمسطيف ولحيمولة  دوف قياـ وحدة عربية مف آثار االستعمار  -6
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 االقتصادية -الفكرية     د-السياسية     ج -االجتماعية     ب - أ

 "  الجمؿ التالية " بـ تفسر السؤاؿ الخامس /

 ـ1948زرع االحتالؿ  البريطاني  الكياف الصييكني في فمسطيف  -1

 السبب/....................................................................................................

 ما النتائج المترتبة عمى " "  السؤاؿ  السادس/ 

 عمى الكطف العربياآلثار التي تركيا االستعمار  -1

 السبب/.................................................................................................... 
 ربط العمالت المحمية في الكطف العربي بالعمالت األجنبية  -2

 السبب/.................................................................................................... 

 
 

 أٔالً أْداف احلًهح انفرَسٍح ػهى يصر ٔانشاو 
 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ

 

 
 " أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني / 

 تتمثؿ أىداؼ الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ أىداؼ  -1

 أىداؼ ..................... -أىداؼ ........................ ج -أىداؼ .................... ب - أ

كرغبتو  في استغالؿ  تتمثؿ أىداؼ الحممة اإلستراتيجية  في رغبة فرنسا في قطع ................... -2
 ضعؼ .......................

 مف األىداؼ االقتصادية لمحممة طمعو في ................... رغبتو في إقامة ............... -3

مف األىداؼ السياسية رغبة رجاؿ الحككمة الفرنسية في التخمص مف ......................... كطمكح  -4
 ................نابميكف  في بناء ...........

 " احلًهح انفرَسٍح ػهى يصر ٔانشاو 
 

 اندرس انخانج
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 صحح ما تحتو خط " السؤاؿ الثالث / 

 سبيركركبي)...............( قاد الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ  -1

 الثقافة الفرنسية .....( مف األىداؼ السياسية لمحممة الفرنسية نشر ....)...... -2

 أمريكيامترا ككبرل مستعمراتيا في )...............( رغبة نابميكف مف حممتو إلي مصر قطع الطريؽ بيف انج -3

 "  اختر اإلجابة الصحيحة " السؤاؿ الرابع /

 الحممة الفرنسية عمى مصر ارتبطت  بأىداؼ استعمارية  ذات صمة بالصراع بيف  -0

يطاليا  -انجمترا كفرنسا     د -انجمترا كالنمسا     ج -أمريكيا كانجمترا     ب - أ  انجمترا كا 

 قطع الطريؽ بيف انجمترا وكبرى مستعمراتيا في اليند مف أىداؼ الحممة  -7

 الثقافية  -الشخصية      د -السياسية      ج -ب      اإلستراتيجية - أ

 جميع ما يمي مف أىداؼ الحممة الفرنسية السياسية ما عدا   -4

في طمكح نابميكف  -جالفرنسية مف التخمص مف نابميكف  رغبة الحككمة  -بقطع الطريؽ عمى انجمترا   - أ
 تككنيف إمبراطكريتو 

 مف األىداؼ الثقافية لمحممة الفرنسية عمى مصر   -7

رغبة نابميكف في تككيف  -مبادئ الثكرة الفرنسية   دنشر  -استغالؿ ضعؼ الدكلة العثمانية    ب - أ
 إمبراطكريتو 

 " بـ تفسر الجمؿ التالية "  السؤاؿ الخامس/

 الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ  -1

 السبب/..................................................................................................
 مك رأسيا نابميكف رغبة  رجاؿ الحككمة الفرنسية  في إرساؿ الحممة كع  -2

 ...................................................السبب/...............................................
 رغبة نابميكف في السيطرة عمى مصر.  -3

 السبب/..................................................................................................
 ـ0798والشاـ أوضح األىداؼ الحقيقية لمحممة الفرنسية عمى مصر  السؤاؿ السادس /

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

 " المترتبة عمي ما النتيجة  "السؤاؿ السابع /

 ما آثر أىمية موقع مصر في المشاريع االستعمارية الغربية 

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

................................................................................................................... 
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 حلًهح انفرَسٍح " حاًٍَا " يقأيح ادلصرٌٍ ا
 ,حى استُتج ,حى أجةَالحظ اجلدٔل انتايل انسؤال األٔل /

 
 " التالي " أكمؿ الفراغ  السؤاؿ الثاني / 

 ـ بعد معركة ......................................1798احتؿ الفرنسيكف القاىرة في تمكز  -1

.................. كرغبتو في تخميص المصريف مف معاممة لـ يصدؽ المصريكف إدعاءات نابميكف في محبتو  -2
 ......................... السيئة ليـ

قامت ثكرة القاىرة األكلى سنة .................... كلكنيا أخمدت بعد أف استكلى الفرنسيكف عمى  -3
 .................. الذم اعتصـ فيو الثكار 

................... ككانت ردة فعؿ الفرنسييف بأف دككا...................... قامت ثكرة القاىرة الثانية سنة ... -4
 كحممة .................... إعداـ ..........................

 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث /

 خيت شبرا).......................( احتؿ الفرنسيكف القاىرة بعد معركة  -1

 بالترحاب ).......................( قابؿ المصريكف الحممة الفرنسية  -2

 الجامع األمكم  ).......................( اعتصـ الثكار المصريكف في  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع /

 بعد موقعة ....................... لـ يجد نابميوف صعوبة في دخوؿ مدينة القاىرة  -0

  إمبابة -رتؿ طابكر     د -قير البحرية      بأبي  -اخيت    بشبر  - أ

 سنة  الفرنسييفقامت ثورة القاىرة األولى ضد  -7

 1897-ج     1879-ج    1798 -ب     1789 - أ

 قامت ثورة القاىرة الثانية ضد الفرنسييف سنة  -4

 1851-د    1855-ج    1799 -ب    1798 - أ

 أدعى نابميوف في منشوره لممصرييف بتخميص مف  -7
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 العباسيف -الطكلكنييف      ج -المماليؾ      ج -األيكبيف      ب - أ

 " بـ تفسر  الجمؿ التالية "  السؤاؿ الخامس/ 

 ـ1798قياـ المصرييف بثكرة القاىرة األكلى  -1

 السبب/................................................................................................

 ـ1855قياـ المصريف بثكرة القاىرة الثانية  -2

 السبب/................................................................................................

 نسييف عمى إخماد ثكرات المصريف ضدىـقدرة الفر  -3

 السبب/................................................................................................
 والثانية مف حيث  " قارف بيف ثورتي القاىرة األولى /السؤاؿ السادس 

 ثورة القاىرة الثانية ثورة القاىرة األولى وجو المقارنة

   ظروؼ قياـ كؿ منيما

   الفترة الزمنية لحدوثيا

موقؼ الفرنسييف مف كؿ 
   منيما

 

 حانخًا " أسثاب تٕجّ احلًهح انفرَسٍح إيل فهسطني 
 ,حى استُتج ,حى أجةأقر أ انُص انتايل ٔ الحظ اخلرٌطحانسؤال األٔل /
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 " أكمؿ الفراغ التالي " السؤاؿ الثاني /

الفرنسية إلي فمسطيف مكقع ....................... رغبة نابميكف في تحطيـ قكة مف أسباب تكجو الحممة  -1
................................ 

حتى ،.............مدنان فمسطينية...................،............. كاحتؿ  إلي العريشخرج نابميكف مف القاىرة  -2
 .كصؿ إلي عكا كفشؿ في حصارىا

الحممة الفرنسية في فمسطيف جيزت الدكلة العثمانية جيشيف أحدىما برم تكجو إلي  في إطار مكاجية -3
 ........................... كآخر بحرم تكجو إلي جزيرة ..........................

 خرج نابميكف لمفاجأة الجيش العثماني في ........................... كىزمو  -4

 تو خط " " صحح ما تح السؤاؿ الثالث / 

 الظاىر عمر )........................( رغب نابميكف  في حممتو إلي فمسطيف في القضاء عمى حاكـ عكان  -1

  االنجميزم الجيش  خرج نابميكف  لبالد الشاـ لمفاجأة)........................(  -2

 قبرص)........................( أرسمت الدكلة  العثمانية إلخراج الفرنسييف مف مصر جيشان بحريان لجزيرة  -3
 "  اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع/ 

 مف أبرز  أسباب حممة نابميوف عمى فمسطيف وبالد الشاـ  -0

 كقكعيا عمى الطريؽ التجارم  -ب     مكقع فمسطيف االستراتيجي     - أ

  جميع ما ذكر  -د  رغبة نابميكف في القضاء عمى أحمد باشا الجزار   -ج  - ب

 في إطار مواجية الحممة الفرنسية أرسمت الدولة العثمانية جيشيف أحدىما بحري إلي جزيرة  -7

 صقمية  -كريت    د -ركدس    ج -قبرص    ب - أ

 أراد نابميوف بحممتو إلي بالد الشاـ رفع معنوية جنوده  بعد معركة  -4

 ليس مما ذكر -ثكرة القاىرة األكلى    ج -أبي قير البحرية   ج -أبي قير البرية    ب  - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " السؤاؿ الخامس /

 ـ1799خركج نابميكف بحممتو  عمى بالد الشاـ  -1

 السبب/................................................................................................
 خركج نابميكف لمفاجأة الجيش العثماني في بالد الشاـ  -2

 السبب/................................................................................................
 ( أماـ العبارة الخاطئة ×أماـ العبارة الصحيحة  وعبارة  )(  " ضع عالمة )  السؤاؿ السادس /

 التي دفعت نابميكف إلي احتالليا   )      ( المكقع االستراتيجي  لفمسطيف  كاف أحد العكامؿ -1

 )      ( كانت الدكلة العثمانية عاجزة أماـ الفرنسييف  سكاء في الشاـ  أك في مصر -2

 استعمارية( أيدت بريطانيا الحممة الفرنسية عمى بالد الشاـ ألنيا دكلة       ) -3
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   راتؼًا " يقأيح انفهسطٍٍُني احلًهح انفرَسٍح 
 انسؤال األٔل / الحظ انصٕر انتانٍح ,حى استُتج ,حى أجة

 
 شارؾ الفمسطينيكف في التصدم لحممة نابميكف عمى بالد الشاـ ساعدتيـ قكات ................. في عكا  -1

قاـ الثكار الفمسطينيكف  في منطقة ...................... بنصب الكمائف كقطع الطريؽ عمى القكات الفرنسية  -2
 المتجية نحك ..............................

 بمس بػ ................................أطمؽ عمى منطقة نا -3

 " صحح  ما تحتو خط "  /السؤاؿ الثاني

 لحممة نابميكف عمى بالد الشاـ التسييؿ ) ......................( شارؾ الفمسطينيكف  في  -1

 بنصب الكمائف لمقكةات الفرنسية  القدس ).......................( قاـ الثكار الفمسطينيكف في منطقة  -2

 بجبؿ النار  راـ اهلل ).......................( أطمؽ نابميكف عمى مدينة  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة " /السؤاؿ الثالث 

 عمى أسوار مدينة   إمبراطوريتوتحطمت أماؿ نابميوف بونابرت في تكويف  -0

 حيفا  -عكا     د -الخميؿ    ج  -القدس    ب - أ

 أطمؽ نابميوف  عمى مدينة ................... بجبؿ النار  -7

 نابمس  -غزة     د -راـ اهلل     ج -القدس     ب - أ

 فشؿ نابميوف في االستيالء عمى مدينة عكا بسب   -4

 جميع ما ذكر -مساعدة االنجميز ليـ    د -بسالة المدافعيف عنيا     ج -حصانة أسكارىا     ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " /السؤاؿ الرابع 

 تسمية مدينة نابمس بجبؿ النار  -1

 السبب/................................................................................................
 فشؿ نابميكف في احتالؿ مدينة عكا  -2

 السبب/................................................................................................
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 " ما النتيجة المترتبة عمى " /السؤاؿ الخامس 

 استبساؿ أحمد باشا الجزار في الدفاع عف مدينة عكا  -1

 ..........................................السبب/......................................................
 ( أماـ العبارة الخاطئة ×( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة )" ضع عالمة )/السؤاؿ السادس 

 )      ( ساندت الدكلة العثمانية أحمد باشا الجزار في حربو ضد نابميكف  -1

 )      ( ساعد الثكار  الفمسطينيكف نابميكف في حممتو عمى عكا  -2

 ا)      ( ارتكب الجيش الفرنسي مجزرة كبيرة في ياف -3

 خايسًا احلًهح انفرَسٍح َٔتائجٓا ػهى يصر ٔتالد انشاو 
 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ

 
 " أكمؿ الفراغ التالي " / السؤاؿ الثاني

 نتائج ................. -........ ب..........نتائج .... -مف نتائج الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ أ -1

 نتائج .................... -ىػ نتائج ......................  -نتائج ............................. د-ج
 بركز ...................... -لفت ......................... ب -مف النتائج السياسية لمحممة الفرنسية أ -2

نتائج الثقافة لمحممة الفرنسية  تأثر ...................... كالتعرؼ عمى ............................ المف  -3
ثارة ...........................  كا 

 مف النتائج  الحضارية لمحممة الفرنسية  تدمير ...................... كسرقة.............................. -4

تركت الحممة الفرنسية آثاران مختمفة عمى الكطف العربي نبيت الدكؿ ................. كجعمت التنافس  -5
 ............... يشتد بينيا 

 كما نبيت المصرييف كالعرب إلي رغبة الدكؿ ............................... -6

 " صحح ما تحتو خط "/السؤاؿ الثاني 
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 الحضاريةمة الفرنسية أنظار الدكؿ األكركبية لمكقع مصر مف نتائج الحممة لفت الحم)................(  -1

 عكا ارتكب نابميكف كجيشو  مجزرة رىيبة في مدينة )................(  -2
 " اختر اإلجابة الصحيحة " /السؤاؿ الثالث 

 لفت أنظار الدوؿ األوروبية   لموقع مصر وبالد الشاـ  مف نتائج الحممة  -0

 الحضارية  -الثقافية      د -اإلستراتيجية      ج -السياسية    ب - أ

 جميع ما يمي مف نتائج الحممة الثقافية عمى مصر ما عدا  -7

 بركز أىمية المشرؽ -إثارة  الكعي القكمي      ج -التعرؼ عمى الحضارة الغربية     ب - أ

 مف النتائج السياسية لمحممة الفرنسية عمى مصر  -4

 انتياء عزلة العالـ العربي  -القكمي    ج إثارة الكعي -ب    تدمير الممتمكات - أ

 ارتكب نابميوف مجزرة رىيبة في مدينة .................. الفمسطينية  -7

 غزة  -القدس    د -يافا     ج -حيفا     ب - أ

 تأثر بعض المفكريف العرب باألفكار الغربية مف نتائج الحممة  -5

 السياسية -العسكرية     د -الثقافية     ج -االقتصادية    ب - أ

 " ما النتيجة المترتبة عمى "  /السؤاؿ الرابع

 الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ  -1

 نتيجة /.........................................................................................ال
 الحممة  الفرنسية عمى مصر كالشاـ مف الناحية الحضارية  -2

 النتيجة/.........................................................................................

 ( أماـ العبارة الخاطئة  × ( أماـ العبارة الصحيحة   وعالمة ) " ضع عالمة )  /السؤاؿ الخامس

 صريكف  بقاء الحممة الفرنسية في أراضييـ منذ المحظة األكلى  )     ( أيد الم -1

 العثماني ىزيمة جيش نابميكفاستطاع الجيش  )     ( -2

 ـ1851كحتى  1798)     ( كقفت انجمترا مكقفان عدائيان مف الحممة الفرنسية منذ  -3

 فرنسا التكسعية )     ( كانت مكقعة أبي قير البحرية قضاءان عمى أماؿ  -4

 )     ( كانت الحممة الفرنسية مجرد حممة عسكرية لمغزك كاالحتالؿ  -5

 )     ( كانت الحممة الفرنسية عمى مصر صراعان بيف مدينتيف  -6

 لجيش الفرنسي مجزرة كبيرة في ياؼ)     ( أرتكب ا -7

 
 

 ضؼف اندٔنح انؼخًاٍَح " أٔالً  " ػٕايم 

 َٓاٌح احلكى انؼخًاًَ "" 
 

 اندرس انراتغ
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 انسؤال األٔل /اقرأ انُص انتايل ,حى استُتج ,حى أجة 

 
 "أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني /

مف عكامؿ ضعؼ الدكلة العثمانية تكغؿ ......................  سياسية ....................... عزؿ  -1
 ....................... تزايد .........................

األجنبية التي منحتيا الدكلة العثمانية لػ .................. دكر كبير في إضعاؼ الدكلة  كاف لالمتيازات  -2
 العثمانية مما   أدل إلي تدخميا في الشئكف ......................

 ثكرة.....................كاف لمثركات الداخمية دكر كبير في إضعاؼ الدكلة العثمانية كمف أبرزىا  -3

 ف عمى الدكلة العثمانية لقب .........................أطمؽ األكركبي -4

 " صحح ما تحتو خط"  السؤاؿ الثالث /

 1918كصمت جماعة االتحاد كالترقي إلي الحكـ العثماني سنة)..................( -1

 شخصية السالطيف العثمانيف  قكة مف عكامؿ ضعؼ الدكلة العثمانية )..................( -2

  العثمانية أثر كبير في ضعيا كتراجعياالمتتالية التي منيت بيا الدكلة االنتصارات )..................( -3

 " اخرت اإلجاتح انصحٍحح "  انسؤال انراتغ /
 مف  أسباب ضعؼ الدولة العثمانية  -0

 ما ذكر جميع -ضعؼ  شخصية السالطيف    د -الحركات االنفصالية    ج -االضطرابات الداخمية      ب - أ

 جرت معظـ األحداث  التي أدت إلي ضعفا لدولة  العثمانية في النصؼ الثاني مف القرف   -7

 العشريف  -التاسع عشر     د -الثامف عشر      ج -السابع عشر     ب - أ

مف أبرز الثورات المطالبة باالنفصاؿ  واالستقالؿ عف الدولة العثمانية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع  -3
 لبناف  -سكريا      د -البمقاف      ج -األلباف     ب -أ     ثكرة       عشر

 وصمت جماعة اإلتحاد  والترقي إلي الحكـ سنة  -7

 1981-د      1918 -ج       1958-ـ    ب1955 - أ

 يف  عمى الدولة العثمانية في أواخر عيدىا بػ .أطمؽ األوروبي -5
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 ليس مما ذكر -اآللي     دالرجؿ  -الرجؿ القكم   ج -الرجؿ المريض    ب - أ

 "" بـ تفسر الجمؿ التالية /  السؤاؿ الخامس 

 ضعؼ الدكلة العثمانية في أكاخر عيدىا  -1

 السبب/................................................................................................
 ىزائـ الدكلة العثمانية المتكرر في نياية عيدىا  -2

 لسبب/................................................................................................ا
 " ما النتيجة المترتبة عمى "  السؤاؿ السادس /

 سياسية التتريؾ التي مارستيا جماعة االتحاد كالترقي  -1

 ............................................................................................... النتيجة /
 كضعؼ شخصية السالطيف العثمانييف  قياـ الحركات االنفصالية  -2

 النتيجة/................................................................................................ -3
 االمتيازات األجنبية  التي منحتيا الدكلة العثمانية لرعاييا األجانب  -4

 ....................النتيجة /...........................................................................
 ـ1853الحركؼ الخارجية  التي خاضتيا الدكلة العثمانية  كخاصة حرب القـر  -5

 النتيجة /...............................................................................................

 الداؿ عمى العبارات  التالية" أكتب المصطمح   السؤاؿ السابع / 

).................( ىي تسييالت منحتيا الدكلة العثمانية  لرعياىا بعض الدكؿ األجنبية المقيميف بكاليات  -1
 الدكلة.

ـ بعد عزؿ السمطاف عبد 1958).................( ىي جماعة كصمت إلي الحكـ في الدكلة العثمانية  -2
 الحميد الثاني 

حاد كالترقي كتيدؼ إلي جعؿ العرب أتراكان  أك كاألتراؾ )................( سياسة اتبعتيا جماعة االت -3
 بفرض المغة  التركية.

 كىزمت فييا 1853)................(  حرب خاضتيا الدكلة العثمانية مع ركسيا  -4

 

 حاًٍَا " أسثاب دخٕل اندٔنح انؼخًاٍَح احلرب انؼادلٍح األٔىل
 أجة,حى استُتج ,حى انشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ
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 " أكمؿ الفراغ التالي " السؤاؿ الثاني / 

مف أسباب دخكؿ الدكلة العثمانية الحرب العالمية األكلى أسباب  -1
.........................،.....................،..................... 

 تمثمت عالقة الدكلة العثمانية مع ألمانيا بتبادؿ المصالح .................... -2

 الدكلة العثمانية  مع ألمانيا عمى مد خطة سكة حديد ............................ اتفقت -3

 ـ1958حيث بدأت  في .................... القرف التاسع عشر كانتيت 
 نالت فمسطيف قسطان كبيران مف الخط الحجازم مثؿ خط .......................... -4

 ؿ..................ضد دك  لي جانب ....................ألكلى  إدخمت الدكلة العثمانية الحرب العالمية ا -5

 ................ حاكـ الحجاز إلي جانب الحمفاء  دكر كبير في ىزيمة الدكلة .رب  بقيادة......كاف لكقكؼ الع -6

 " صحح ما تحتو خط " السؤاؿ الثالث /

 كتمثمت بالتبادؿ التجارم  انجمتراكانت عالقة الدكلة العثمانية مع )..................( -1

 في الحرب العالمية األكلى  الحمفاء)..................(كقفت الدكلة العثمانية إلي جانب دكؿ  -2

 ضد الدكلة العثمانية  دكؿ الكسط)..................(كقؼ الشريؼ حسيف بف عمي حاكـ الحجاز إلي جانب  -3

 " " أختر اإلجابة الصحيحة  السؤاؿ الرابع /

 كانت عالقة الدولة  العثمانية حسنة مع .................. و تمثمت بالتبادؿ التجاري  -0

 انجمترا  -ركسيا    د -ألمانيا     ج -إيطاليا    ب - أ

 الدولة األوروبية التي أقامت خط سكة حديد برليف بغداد   -7

 إيطاليا -ألمانيا     د -ركسيا    ج -فرنسا    ب - أ

 ة  الحرب العالمية األولى مع دوؿ دخمت الدولة العثماني -4

 ليس مما ذكر  -األطمس     د -الكسط       ج -الحمفاء      ب - أ

 الدولتاف المتاف كانتا ألد أعداء الدولة العثمانية  -7

 كألمانيافرنسا -بريطانيا كفرنسا     د -بريطانيا كألمانيا    ج - أ

 العرب بقيادة الشريؼ حسيف بف عمي إلي جانب ................. في الحرب العالمية األولى وقؼ -5
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 جميع ما ذكر -دكؿ الحمفاء     د -الدكلة العثمانية      ج -دكؿ الكسط    ب - أ

 انتيت ألمانيا مف خط سكة الحديد الذي أقامو في أراضي الدولة العثمانية سنة  -6

 1985-د      1918-ج      1958-ب      1895 - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " السؤاؿ الخامس /

 دخكؿ الدكلة العثمانية الحرب العالمية األكلى إلي جانب دكؿ الكسط  -1

 السبب/..........................................................................................
 ألد أعدائيا تعتبر الدكلة العثمانية  انجمترا كفرنسا -2

 السبب/..........................................................................................

 " ما النتائج ا لمترتبة عمى "   اؿ السادس/ السؤ 

 كقكؼ العرب بقيادة الشريؼ حسيف بف عمي إلي جانب دكؿ الحمفاء -1

 /.........................................................................................النتيجة 

 ( أماـ العبارة الخاطئة   ×( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة  )   " ضع عالمة )   السؤاؿ السابع /

 )      ( كانت عالقة الدكلة العثمانية حسنة مع ألمانيا  -1

 لة العثمانية  في الحرب العالمية األكلى إلي جانب دكؿ الحمفاء )      ( كقفت الدك  -2

 أثناء الحرب العالمية األكلى)      (كقؼ الشريؼ حسيف بف عمي إلي جانب الدكلة العثمانية  -3

 مدت ألمانيا خط سكة حديد برليف بغداد  )      ( -4

 حانخًا " َتائج اندٔنح  انؼخًاٍَح يف احلرب انؼادلٍح األٔىل ٔآحارْا " 
 ,حى استُتج ,حى أجةانشكم انتايل   انسؤال األٔل /الحظ
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 "أكمؿ الفراغ التالي "  السؤاؿ الثاني /

الدكؿ المنتصرة أدت ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى إلي انييارىا .................. كفرض  -1
 ـ1918عمى العثمانيف تكقيع معاىدة ....................

التي  أجبرت الدكلة العثمانية عمى التخمي عف جميع األراضي  1925بمكجب معاىدة .................... -2
 . ....................،..... يقطنيا غير ................... كاإلقرار بحرية المالحة  لألكركبييف في مضيقي.

ـ الذم أنيى ......................... كأصبحت فمسطيف جميعيا تحت 1925بمكجب مؤتمر ساف ريمك  -3
 االنتداب ...................... كالعمؿ عمى تطبيؽ كعد .........................

 ـ1924ألغى ..................... الخالفة العثمانية  -4
 " صحح ما تحتو خط "  السؤاؿ الثالث /

 ة يككتاىفرضت الدكلة المنتصرة عمى الدكلة العثمانية تكقيع معاىدة )...................(  -1

 1916سيفر سنة عقدت معاىدة  )...................(  -2

 ـ1924)...................( ألغى السمطاف عبد الحميد  الثاني الخالفة العثمانية   -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  السؤاؿ الرابع /

 ـ 0908فرضت الدوؿ المنتصرة  عمى الدولة العثمانية معاىدة  -0

 ليس مما ذكر -معاىدة مدركس     د -معاىدة فرسام    ج -معاىدة ككتاىية    ب - أ

 المعاىدة التي أجبرت الدولة  العثمانية عف التخمي عف جميع األراضي التي يقطنيا غير األتراؾ معاىدة. -7

 الطائؼ اتفاؽ -معاىدة الدائرة المستديرة    ج -معاىدة سيفر    ج -ة مدركس    بمعاىد - أ

 بموجب مؤتمر ................ أنيى تدويؿ القدس  فأصبحت فمسطيف جميعيا تحت  االنتداب البريطاني  -4

 فرسام  -ساف ريمك      د -كعد بمفكر     ج -ب     سايكس بيكك - أ

 ـ0977يد .......................ألغيت الخالفة العثمانية عمى  -7

 عبد الحميد  -أردكغاف     د -مصطفى كماؿ أتاتكرؾ     ج -عبد الحميد الثاني    ب - أ

 لعراؽ تحت االنتداب  وقعت فمسطيف وا -5

 األسباني  -اإليطالي      د -البريطاني    ج -الفرنسي      ب - أ

 " التالية" بـ تفسر  السؤاؿ الخامس /

 كتشرذميـ في الكقت الحالي أسباب فرقة العرب  -1

 السبب/.................................................................................................
 "  المترتبة عمي  النتيجة" ما  السؤاؿ السادس /

 ـ بالنسبة لتركيا  1918 معاىدة مدركس  -1
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 /...................................................................................................النتيجة 
 بالنسبة لدكلة العثمانية  1925معاىدة سيفر   -2

 النتيجة /...................................................................................................
 1925مر ساف ريمك مؤت -3

 النتيجة /...................................................................................................

 1919مؤتمر الصمح في باريس  -4

 ....النتيجة /............................................................................................... -5

شارة )    ضع إشارة )   السؤاؿ السابع /  ( أماـ العبارة الخاطئة  ×( أماـ العبارة الصحيحة   وا 

 ـ1924سقط الخالفة العثمانية عمى يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ )         (   -1

 )         (  كقؼ العرب إلي جانب دكؿ الكسط في الحرب العالمية األكلى  -2
 )         (  فرض االنتداب الفرنسي عمى فمسطيف كالعراؽ  -3
 تـ تسريح الجيش  العثماني  1918)         (  بمكجب معاىدة مدركس  -4

 " أكتب المصطمح الداؿ عمى ما يمي "  السؤاؿ الثامف / 
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