
 التجزئة السياسية في الوطن العربي : األول الدرس                                         األولىالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
 إلررررى العربررري   الررروطن تعرررر  * 

 أجنبية. ماري ةاستع مؤامرات
* قسرررررررم االسرررررررتعمار الررررررروطن 
العربرررري إلررررى اشنتررررين و شرررررين 

 دولة.
  لى الوطن العربي شرف*ي

 بحري ررررررة مضررررررائقو  مسررررررط حات
 .ُمهم ة

لررررررررررروا   فرنسرررررررررررا *اقتطعرررررررررررت
   سوريا، من االسكندرون

 األمريكررررررري الرررررررر ئيس طرررررررر * 
 الفررررا  مرررل  مشررررو  إيزنهررراور

 .م1957  ام
 جمرررال الِمصرررر    الرررر ئيس م*أمررر
 .الس ويس قناة اصرالن    بد

* أقرررررام الصرررررهاينة مسرررررتوطنة 
م غربي 1856المنتفيورية  ام 

 القدس. 
* احترررل الصرررهاينة قطرررا  غرررزة 

 م.1967والضفة الغربية  ام 

 –الرررررررررررررروطن العربرررررررررررررري 
ئررررررررة ز التج –االسررررررررتعمار 
االحرررت ل  –االسرررتعمارية 
الررررررررردول  –الصرررررررررهيوني 

العربيررررررررررررررة االسرررررررررررررريوية 
التوسررررررررع  –واألفريقيررررررررة 
مرررررؤامرة ال –االسرررررتعمار  

حرررررررردود  –االسررررررررتعمارية 
 –العقرررررررررد  –مصررررررررطنعة 

حقرررررروق  –الديموقراطيررررررة 
قرررارات العرررالم  –اإلنسررران 
المضررررررررررائق  –الررررررررررش   

المرررررررررررروارد  –البحريررررررررررررة 
سياسرررررررة  –االقتصرررررررادية 

 –المعاهررردات  –التفتيرررت 
 –االتفاقيررررررررات الدوليررررررررة 
 -الكيرررررررررران الصررررررررررهيوني

النظررررررررررررام  –الدسررررررررررررتور 
 –االقتصررراد  والسياسررري 

سرررررايكس  –فررررررق تسرررررد 
مرارات  –كو بي مشيخات وا 
 –لرررروا  ااالسرررركندرونة  –

 الحرب العالمية 

* أدت المؤامرات االستعمارية األجنبية إلى تجزئرة 
 الوطن العربي وتفتيته. 

أفشررررل العديررررد مررررن  مودفررررا ه الشررررعوب* و رررري 
 البرامج االستعمارية . 

االسرررررتعمار  تدفعررررراالقتصرررررادي ة  المرررررواردكشررررررة  *
 .الحت ل الدول وتجزئتها 

زر  الكيان الصهيوني لفصل الدول العربيرة فري * 
 آسيا وأفريقيا. 

* اقطعررت فرنسررا تركيررا لرروا  االسرركندرونة لضررمان 
 وقوفها إلى جانبها في الحرب العالمية الشانية.

* تسرربب الخرر ف فرري ترسرريم الحرردود بررين الرردول  
   في خلق النز ة اإلقليمية . 

رعف،* تعاني الشرعوب المحتلرة مرن   ر،والت رخخ   الض 
 الدي مقراطي ررة، وغيرراب واالسررتبداد، واألم ي ررة، والجهررل
 .  العلما  وهجرة اإلنسان، حقوق وانتهاك

 الت نميرررة، خطرررط فشرررليترترررب  لرررى االسرررتعمار  *
، األدا  وضعف   لمي رة نرواة قيرام و دم االقتصاد  
 .وتقد مه ِرفعة الوطن  لى قادرة
مرررات تتمش رررل*   الجغرافيرررا، وحررردة فررري الَوْحرررَدة مقو 

 .والدينوالل غة  والمصير، والهدف، والت اريخ،
 

يررررف  ويسرررتنكر المرررؤامرات * 
ومشاريع التجزئة الجديدة التي 
تمارسرررها الررردول األجنبيرررة فررري 

 الوطن العربي .
* الوحرررردة العربيررررة ضررررررورية 
للحفرررراظ  لررررى مكانترررره الرررردول 

 العربية بين األمم . 
* مناصررررررة القضرررررايا العربيرررررة 

   دليل االنتما  لألمة .
* بالديموقراطيررررررررة يمكررررررررن أن 

 تتحقق العدالة.
*  اإليمررررران بخهميرررررة حقررررروق 

 اإلنسان للبشر.  

يصرررنف الررردول العربيرررة 
 اآلسيوية . 

يصرررنف الررردول العربيرررة 
 اإلفريقية . 

يرسررررم خارطررررة الرررروطن 
 العربي السياسية . 

الرئيس 
األمريكي 
 إيزنهاور 
الرئيس 

المصر  جمال 
  بد الناصر

 



 التجزئة السياسية في الوطن العربي : األول الدرس                                         األولىالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
 : العربي ة الد َول جامعة* أنشخت 
 َولالرررد   جامعرررة ميشررراق بمقتضرررى
 .   م1945  ام العربي ة

 مصرررررر برررررين وحررررردة تشررررك لت* 
 الجمهوري رة اسم ات خذت وسوريا
 المت حدة العربي ة

 . م1958  ام
*انتصررررت مصرررر وسررروريا فررري 

م  لرررى 73حررررب رمضررران  رررام 
 االحت ل الصهيوني.

 الت عررررررررراون مجلرررررررررس تشرررررررررك ل*
 ِست   من م1981  ام الخليجي  

 .خليجي ة ُدَول
 الت عررررررررراون مجلرررررررررس تشررررررررركل*
 مررررررن م1989  ررررررام لمغرررررراربيا

 .مغربي ة ُدَول خمس
 

 –تررررخميم  –مررررل  الفرررررا  
االتحرررررررررررررراد  –النفرررررررررررررروذ 
 – التنميرررررة –السررررروفيتي 
السرررفارات  -جرررواز السرررفر

 –البنررررررروك المركزيرررررررة  –
االنفرررررررررراق  –العمرررررررررر ت 
التبعيرررررررررررررة -العسررررررررررررركر 
 –األوبئرررة  –االقتصرررادية 

حرري  –األمررة  –التعصررب 
المسرتوطنات  –منتفيور  

عربيرررة جامعرررة الررردول ال –
مجلررررررررررررس التعرررررررررررراون  –

 -والمغرررراربي -الخليجرررري 
 -جررردار الضرررم العنصرررر 

الجمهوريرررررررررة  -ميشررررررررراق
القومية  -العربية المتحدة

 –النكسرررررررررة  –العربيرررررررررة 
-التكامررررررررل االقتصرررررررراد 

التهويررد  -القررانون الرردولي
  اليونيسكو   –الطمس  –

* الحفررراظ  لرررى الوحررردة واالسرررتق ل أمرررل 
 الشعوب . 

ريا سررراهمت * وحررردة الررردول العربيرررة  سرررك
 في تحقيق االنتصار  لى األ دا  . 

* د رررم العرررررب للفلسررررطينيين يسرررراهم فرررري 
 صمودهم واسترداد حقوقهم.  

   

 

 



 لعربي  ا الوطن في االقتصادي ة االستعماري ة الس ياسة : الشاني الدرس                                 األولىالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
 الكشرررررروفات حركررررررة تقرررررر* انطل

 .م1492  ام الجغرافي ة
 االسرررررررتعمار دوافرررررررع تتمش رررررررل* 

 العربررري   الررروطن فررري االقتصررراد   
 ومرررررروارد  خيراترررررره نهررررررب فرررررري

 والبشري ة . الطب يعي ة
 جمرررال الِمصرررر    الرررر ئيس*أمرررم 
 قنررررررراة شرررررررركة لن اصررررررررا  برررررررد

 .1956  ام الس ويس
رررررررف ة احترررررررل الصرررررررهاينة *  الض 

  رررررررام غرررررررز ة وقطرررررررا  الغربي رررررررة
 .م1967

ل*   ِمسرررررراحات االحررررررت ل حررررررو 
رررررف ة ِمرررررنَ  واسرررررعة  الغربي رررررة الض 
 للن فايرات مكب رات إلى غز ة وقطا 
 .الس ام ة

الصرررهيوني يسررريطر  االحرررت ل *
 االسررررررررررتيراد، حركررررررررررات  لررررررررررى

 ن قرررررد،وال واإلنترررررا ، والت صررررردير،
رررائب، والحررواالت، والبنرروك،  والض 
 ..والخدمات

السياسررررررررة االقتصررررررررادية 
 –احتكررار  –االسررتعمارية 
الكشرررررروف  –المسررررررتعمرة 
البعشرررررررررات  –الجغرافيرررررررررة 

التنقيررررب  –االستكشررررافية 
 –المرررررررررررررواد الخرررررررررررررام  –

 –الصررررادرات  –الرررواردات 
القرو   –القوة الشرائية 

حررررررررواالت  –الودائررررررررع  –
الشقافرررررررررررررررة  –ماليرررررررررررررررة 
 –التررخميم  –كية االسررته  

الغررررررررررررزو  –المقاطعررررررررررررة 
االنتا  الوطني  –الشقافي 

 –التبعيرررة االقتصرررادية  –
 –التنميررررررررة المسررررررررتدامة 

صررناديق التمويررل الرروطني 
 –المسرررررررررررررررررررررررتوطنات  –

المخطوطررررات  –الجمررررارك 
 –الترررررررررررا  الشقررررررررررافي  –

  -النفايات السامة 

 فري أهمِّيَّرة األكشر العامل االقتصاد    العامل ُيَعد  * 
واحرت ل  للسريطرة األجنبي ة االستعماري ة لد َولا دفع

 الدول الضعيفة . 
  لرررى االسرررتعماري ة االقتصرررادي ة الس ياسرررة تقررروم* 

 .  لصالحها المستعمرةالدول  إمكانات جميع تسخير
 التقررد م  جلررة وقررف فرري مباشررر دور ل سررتعمار* 

 .والت نمية
* مقاطعة منتجات الدولة المستعمرة تلحق أضررار 

 اد  وخسائر في  ائداته . باقتص
قامررررة*تشررررجيع االسررررتشمار   إنتاجي ررررة، مشرررراريع وا 

 والبشررررري ة الطب يعي ررررة للمرررروارد األمشررررل واالسررررتغ ل
 يؤد  لقيام نهضة اقتصادية.

 والكيماوي رررة، اإلشرررعا ي ة برررالمواد   البيئرررة تلويررر * 
 بررراألمرا  اإلصرررابة معرررد الت ارتفرررا  إلرررى د ىيرررؤ 

 .  الَخِطرة
ررادرات حسرراب  لررى الررواردات معررد ل ارتفررا *   الص 

 يتسبب بعجز في الميزان التجار  للدولة .

* مقاطعرررررررررررررررة المنتجرررررررررررررررات 
االقتصرررادية ل سرررتعمار واجرررب 

 وطني . 
* د رررررررررم المنرررررررررتج الررررررررروطني 

 الفلسطيني . 
* االيمان بالحق والتمسك فيره 
* رفرررر  التبعيررررة االقتصررررادية 
االسرررررتعمارية وتبنررررري اقتصررررراد 

 وطني قو  . 
لنهضرة والتقردم * العلم سربيل ا

* مقاومرررررة االسرررررتعمار حترررررى 
 االستق ل ونيل الحرية .  

*يصررررمم  شررررعارا يمشررررل 
مقاطعرررررررررررة البضرررررررررررائع 

 والسلع الصهيونية. 
* قررد محكمررة صررورية 
لمحاكمرررة االحرررت ل إزا  
االنتهاكررررررررررررات الترررررررررررري 
يمارسرررررررررررررررها بحرررررررررررررررق 

 الفلسطينيين .
*  مل بانوراما مصورة 
فررري المدرسرررة بمشررراركة 
الطرر ب تتضرررمن صرررورا 

نو رررة لحرررال الشررررعب مت
الفلسررررررررطيني المحتررررررررل 
وممارسررررررات االحررررررت ل 

 بحقه.
*يعرررد مشررراريع أبحرررا  
حررررررررررررول السياسررررررررررررات 
االسرررررررتعمارية وآليرررررررات 

 التغلب  ليها. 
 

الرئيس 
المصر  جمال 

  بد الناصر

 



 سياسة التجهيل : الشال  سالدر                                          األولىالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
ضررعف الدولررة العشمانيررة تسرربب  -

في سيطرة االستعمار  لى الروطن 
 العربي.

اهتم المصلحون العرب بإصر   -
 .التعليم ومحاربة الجهل 

كانرت العرادات والتقاليرد العربيررة  -
 ليم المرأة . تحظر تع

 نشرررررر إلرررررى االسرررررتعمار سرررررعى -
 الرررروطن فررري االسررررتعمارية شقافتررره
 .العربي

 طمرررس  لرررى االسرررتعمار  مرررل -
 للشعوب العربية. الوطنية الهوية

 االسرررررتعمارية الررررردول أحكمرررررت -
 فررري التعلررريم قطرررا   لرررى قبضرررتها
 .العربي الوطن

صرررردر أول منهررررا  فلسررررطيني  -
 م. 2000موحد  ام 

-  

 والتخلف األمية -الجهل *
 اإلنسانية الحضارة*
 والتقدم الرقي*
 المتقدمة المعدات*
 الباحشون – الخبرا *
 العلمية الجمعيات* 
 والتقدم التنمية*
 تكنولوجي إنتا * 
 تجريد - ترا *  
 الوطنية الهوية طمس* 
 ميزانية - التجهيل*  
 العدالة – الحرية* 
 الديمقراطية* 

 * الرجل األبي  
 امات المق -* الزوايا 
 الجامعات  –المعاهد 

أنشطة ال منهجية  -
ر، -الجفاف   البطالة، الت صح 

 حروب الجديدة واالكتشافات
-الدي مقراطي ة – أهلي ة

 األنظمة -الت عددي ة 
 بالكوادر - الد كتاتوري ة
 الت عليمي ة

 ومحاربررة التعلرريم إلصرر   برررامج العرررب وضررع* 
 .التعليم في حقها المرأة وا  طا  واألمية  الجهل
  ررن الرردفا  اجررل مررن والنقابررات الجمعيررات تشرركلت
 .العربي الوطن في العادلة األمة قضايا

  رن العربري المجتمع االستعمارية الشقافة * بعدت
 .األصيلة حضارته
 هوية الشعوب المحتلة  طمسل االستعمار *سعى
 القمرررررع سياسرررررية االسرررررتعمارية السياسرررررة اتبعرررررت
 بالشعوب والتنكيل

 للرد فا  واالت حرادات  والجمعي ات الن قابات تشك لت* 
 .العربي   الوطن في العادلة األم ة قضايا  ن
 االسرتعماري ة  شقافته نشر إلى االستعمار وسعى* 

 األصيلة حضارته  ن العربي   المجتمع إبعاد بغية

 بالعرررررررررررادات التمسرررررررررررك*
 األصيلة والتقاليد

 طلررب أجررل مررن السررعي* 
   والدين العلم
 إصر   اجل من السعي*

 .بخنوا ه التعليم
 . يقدر قيمة العلم* 
 العادلرة القضرايا مناصرة*

 .العربية لألمة
 العربيرة بالشقافة التمسك*

  نها والدفا  األصيلة
* يررررررؤمن حررررررق التعلرررررريم 

 للمرأة . 
 بالهويررررررررررررة التمسررررررررررررك*

 وبالشقافررررررررررررة الوطنيررررررررررررة
 .العربية

 ه فررررررريحقرررررررب *التمسرررررررك
 واالستق ل الحرية

 

  ررررررن تقريرررررررا يعررررررد
 الفلسرررررطيني التررررررا 
 بالصور مد ما  

 
 مرررروجزا تقريرررررا يعررررد
 الجزائريرة الشورة  ن
 مصرطفى قادها التي
 بلعيد

 
  

    رابي أحمد* 
 الررررردين  رررررز* 

   القسام
 مصررررررررررررررطفى*

 بلعيد

 



 قمعسياسة ال : الرابع الدرس                                         األولىالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
* أ ررردمت بريطانيرررا أربعرررة مرررن 

 أهالي دنشوا  أمام ذويهم.
* ارتكررررب االسررررتعمار المجررررازر 
البشرررررعة بحرررررق أبنرررررا  الررررروطن 

 العربي .
* مررررن المجررررازر الترررري ارتكبهررررا 
المحتل الصرهيوني فري فلسرطين 

الطنطرررورة مجرررزرة ديرررر ياسرررين و 
 وكفر قاسم .

* أ ررررردمت بريطانيرررررا الشرررررهدا  
محمد جمجوم و طا الزير وفرؤاد 

 حجاز   قب شورة البراق.
* التمييررررررررز العنصررررررررر  أحررررررررد 
سياسررات االسررتعمار فرري الرروطن 

 العربي. 
* دمرررررر االحرررررت ل الصرررررهيوني 
أكشرررر مرررن سررربعين مسرررجدا فررري 

 م . 2014حرب  ام 
 

 –سياسررررررررررررررة القمررررررررررررررع 
 –الشررررورات  –االسررررتعمار 

حادشررة  -لترحيررل القسررر ا
 –البيررررررررردر  –دنشررررررررروا  

 –السياسرررة االسرررتعمارية 
 –األسررررررررراليب القمعيرررررررررة 
 –الشقافررررررة االسررررررتعمارية 
 –الفكررررررررررررر السياسرررررررررررري 

 –شرورة البرراق  –المجازر 
 –مصررررررررررادرة األراضرررررررررري 

األراضي  –قانون الغابات 
سياسرررررة فررررررق  –البرررررور 
الممارسررررررررررررات -تسررررررررررررد 

التمييرررررررررز  –العنصررررررررررية 
 -العررررررررق  –العنصرررررررر  

 –اسرررررررررررطبل  –بيرررررررررررذ الن
 –طمررررررررس  –مسررررررررتود  

 –قررانون الظهيررر البربررر  
 –نز رررررررررررررة انفصرررررررررررررالية 
 –االرسررراليات التبشرررريرية 

المحاصصررررررة  –الوشنيررررررة 
الطائفررررررررررة  –الطائفيررررررررررة 
 المارونية 

* مررارس االسررتعمار القمررع للقضررا   لررى الشررورات 
 واخضا  السكان. 

 األسرررراليب ِمررررنَ  مجمو ررررة االسررررتعمار اسررررتخدم*
 بسررط بهرردف العربرري   الرروطن انُسررك   تجررا  الَقْمعيررة
 .  شرواته و لى  ليه، والس يطرة الن فوذ،

*ارتكررب االحررت ل المجررازر البشررعة إلشررا ة رو  
رهرراب الشررعوب للرضررو  تحررت  االنهررزام والخرروف وا 

 سيادته المطلقة . 
*سعى االستعمار لطمرس المعرالم الشقافيرة العربيرة 

 لنشر سياسة التجهيل بين الشعوب . 
انيررا قررانون الظهيررر البربررر  إليجرراد *أصرردرت بريط

 نز ة انفصالية بين العرب والبربر في المغرب. 
* بعشررررت بريطانيررررا باإلرسرررراليات التبشرررريرية إلررررى 

 جنوب السودان للتبشير بين القبائل الوشنية.
* أصدرت دولة االحت ل الصهيوني قوانين أمر ك 
الغرررائبين وأمررر ك الغائرررب الحاضرررر للسررريطرة  لرررى 

 لسطينية ومصادرتها.األر  الف
* يضرب األسرى  ن الطعام في سجون االحرت ل 

 للمطالبة بحريتهم وتحسين أوضا هم .
*أنشخ الصرهاينة الجردار الفاصرل لمصرادرة األر  

 ومنع التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين.

* يقررررردر تضرررررحيات الشرررررعوب 
 لنيل الحرية واالستق ل . 

* التمسررررك بررررالحقوق العادلررررة 
 ة بها والدفا   نها .والمطالب

* اإليمررررران بوحررررردة الشرررررعوب 
 والمساواة بين المواطنين . 

* مناصررررررة القضرررررايا العادلرررررة 
 والشعوب المظلومة . 

* رفرر  االحررت ل وممارسرراته 
 التعسفية.

* نبرررررذ التعصرررررب والعنصررررررية 
واإليمرران بمبرردأ الرروطن للجميررع 

. 
* مناصرة األسررى فري سرجون 
االحرررررررت ل وتبنررررررري قضررررررريتهم 

 لبة بتحريرهم . والمطا
* المطالبررررررررررررررررة بالحريررررررررررررررررة 
واالستق ل كحرق شابرت للشرعب 

 الفلسطيني . 
 

  رررررن تقريرررررر ا كتررررربُ * ي
 المجرررررازر ِمرررررنَ  واحررررردة
 االحرررت ل ارتكبهرررا ال تررري

هيوني    . الص 
 

*ُنِعررررد  مشررررهد ا تمشيلي ررررا 
 حرررول ا تقررراالت الط لبرررة
واسرررتجوابهم فررري مراكرررز 

 التحقيق الصهيونية.
 
 فيرره ي نُ برري تقريررر ا، ِعررد  *ي

 قضررررري ة د رررررم فع الي رررررات
 سرررررجون فررررري األسررررررى
هيوني   االحت ل  .   الص 

 
  

  مر المختار 
 صدام حسين
 محمد جمجوم

  طا الزير
 فؤاد حجاز 

 



 سياسة القمع الدرس :                                         األولىالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات اهيم والمصطلحاتالمف الحقائق
* أقررر الكنيسررت منررع األذان فرري 

 م.2017-3-8القدس بتاريخ 
* كانرررت اللغرررة الفرنسرررية اللغرررة 
الرسررررررمية فرررررري الجزائررررررر إبرررررران 

 االستعمار الفرنسي لها .
* منصب رئيس الجمهورية فري 
لبنرررران بيررررد الطائفررررة المسرررريحية 

 المارونية. 
منصرررب رئررريس الررروزرا  فررري * 

 لبنان بيد الطائفة السنية . 
* منصب رئيس الجمهورية فري 

 لبنان بيد الطائفة الشيعية .
أسرررى  210* استشررهد حرروالي 

تحرررررت التعررررررذيب فررررري سررررررجون 
 االحت ل اإلسرائيلي. 

*جريمرررة القترررل العمرررد والعقررراب 
الجمرررررررا ي مخالفرررررررة التفاقيرررررررة 

 جنيف الرابعة . 

 –الطائفرررررررررررة السرررررررررررنية  
 –ائفرررررررررررة الشررررررررررريعية الط

قرانون أمر ك  -الكنيست 
قررانون الغائررب  –الغررائبين 

 صررررررررابات  –الحاضررررررررر 
قررررررررررررانون  –الهجانرررررررررررراة 
االنترررررررررداب  –الطررررررررروار  

اإلقامرررررررررة  –البريطررررررررراني 
االغتيررررررررررال  –الجبريررررررررررة 

اتفاقيررررررررررة  –السياسرررررررررري 
جررردار الضرررم  – 4جنيرررف 

 –والتوسررررررررع العنصررررررررر  
 البوابات االلكترونية .

 االحت ل ضهايفر  ال تي اإلجرا ات تركت* 
ي ة  لى  جسيمة تخشيرات والت نق ل الحركة حر 
 .الِفَلسطيني ة الحياة مجمل  لى
 جما ي ا،  قاب امن حرية التنقل  الحد   *

التفاقية جنيف الرابعة التي  واضح   وخرق ا
تمنع فر   قوبات جما ية  لى سكان 

 اإلقليم المحتل .  

   

 

 



 

 ظهور حركات التحرر : األول الدرس                        الشانيةالوحدة :                                                       الصف " التاسع   

 

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق



ظهرررررور حركرررررات التحررررررر كررررررد فعرررررل ضرررررد  -
 .االستعمار والسيطرة االجنبية 

هرررور حركرررات التحررررر بعرررد الحررررب اشرررتد ظ  -
 .  العالمية الشانية

بعرررد اسرررتق لها معظرررم الررردول العربيرررة  نالرررت -
 .الحرب العالمية الشانية 

االسرتعمار يعيررق التعرراون االقتصرراد  الرردولي  -
 .   والنما  االجتما ي والشقافي

انتررا الواليررات المتحرردة واالتحرراد السرروفييتي ك  -
 العالمية الشانية بعد الحرب أكبر قوتين  المتين

اسرررررس مصرررررطفى كامرررررل الحرررررزب الررررروطني  -
 .المصر 

دمررررر االسررررتعمار االقتصرررراد الرررروطني للرررردول  -
 المستعمرة                          

اتبررع االحررت ل االيطررالي سياسررة نررز  ملكيررة  -
 االراضي

ارتكررررررررب االسررررررررتعمار الفرنسرررررررري سياسررررررررة  -
العنرررررررف وقطررررررررع المررررررررا  والكهربررررررررا  والمرررررررروا 

العنصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررية                                     
 التحرير الطبقي

الغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزاة                      
 نير االحت ل
 يونية         الصه-االستعمار  

 الدول العربية   
   رحركات التحر 

لعامررررررررررررررررررررة                     الجمعيررررررررررررررررررررة ا
 التعاون االقتصاد  

 االنما  االجتما ي     
 االنما  الشقافي 

 االنما  االقتصاد 
 مباد  تقرير المصير 

الشورة الفرنسية           
 -الشورة البلشفية 
 التكنولوجيا      

 المنظمات السياسية  

العدالة                               -االحزاب  
 ساواة      الم

    

 

اسهمت العوامل الداخليرة والخارجيرة فري  -
 . قيام حركات التحرر في الوطن العربي

ساهم في قيرام الو ي السياسي والقومي  -
 حركات التحرر . 

سياسرررررة االسررررررتعمار السررررريطرة ونهررررررب  -
 .واحتكار الموارد الطبيعية للشعوبالخيرات 

انتشررررار التكنولوجيررررا ووسررررائل اال رررر م   -
نمررررو الررررو ي الشقررررافي فرررري نشررررر و  سرررراهم

 ن االستعمار.والتحرر  م

هدف حركات التحرر التخلص من الظلرم  -
 .   واالستعباد

نتج  ن حركرات التحررر اسرتق ل الردول  -
بررر  الحررررب الررروطني -.  العربيرررة سياسررريا

الشرررررعور الررررروطني برررررين طبقرررررات الشرررررعب                             
الرردول  اقتصررادلترردمير سررعى االسررتعمار  -

 .واضعاف المستوى الشقافي للسكان 

رغبة شعوب العالم في انهرا  االسرتعمار  -
 . بجميع مظاهر 

يررررررررف  سياسرررررررة  -
االسررررررررتعمار والظلررررررررم 
واالسرررررررررتعباد الرررررررررذ  
مارسررررررررررررته الرررررررررررردول 

 .االستعمارية 

مناصرررررررررة قضررررررررية  -
ريرررر فلسرررطين مرررن تح

 .االحت ل الصهيوني

تقرررردير دور القررررادة  -
حرررزاب والمنظمرررات واال

السياسررية فرري الرروطن 
الرررتخلص العربررري فررري 

من االستعمار وكشف 
   .مساوئه

يقررررررردر تضرررررررحيات  -
الشرررررعب الليبررررري فررررري 
مواجهررررررة االسررررررتعمار 

 االيطالي                      

يرسم خارطة الروطن 
 .العربي

يرسررررررررم خريطررررررررة -
المفرررررراهيم للعوامررررررل 
الترررري سرررراهمت فرررري 
ظهررررررررررور حركررررررررررات 

 التحرر

 يكترررب تقريررررا  رررن-
سياسررررة االسررررتعمار 

 واساليب سيطرته                                 

مصطفى  
 كامل 



   .المدن المغربية  الغذائية  ن

                                                                

                   

 

 

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق



اكرررررررررد ميشررررررررراق االمرررررررررم المتحررررررررردة   -
 لرررررررررى اسررررررررراس مبررررررررردا  المسررررررررراواة 
وحررررررق الشررررررعوب واالمررررررم فرررررري تقريررررررر 

        .مصيرها

المعاهدات الدولية                          -الدستور   -الحزب الوطني  
النهو  بالزرا ة                                -االتفاقات  -ج   االنجليز

 الشعور الوطني -التجارة والصنا ة   

 –الدول العظمي  -الديمقراطية

 مواقع تجارية و سكرية

 لفرنسياالستعمار ا-االستعمار االيطالي

 الحركة السنوسية

 نز  ملكية االراضي        

االحزاب  النفي للخار                                                            -اال تقال   االبعاد      
اغ ق الصحف                                      سياسة 

        فرق كسد                                        
اساليب المراوغة والخدا                             تقرير 
المصير                                           المهنة 
االجنبية                                        مقاومة 

 االحت ل                                  القانون الدولي             

 حدة                                االمم المت

 ميشاق االمم المتحدة 

     

 

 



 

 أشكال مقاومة االستعمار : الشاني الدرس                         الشانيةالوحدة :                                                       الصف " التاسع   

 

 الشخصيات المهارات قيم واالتجاهاتال التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق



المقاومرررة هررري مواجهرررة االسرررتعمار برررالطرق -
 السلمية والعسكرية او كليهما

 م1830احت ل فرنسا للجزائر  ام -

قادة  بد القادر الجزائر  الشورة ضرد االحرت ل -
 الفرنسي

توحرد جميرع فصررائل المقاومرة الجزائريرة تحررت -
 اسم جبهة التحرير الجزائرية

 م1962الجزائر استق لها   ام  نالت-

المقاومة السلمية هي المقاومة التي ال تعتمرد -
  لى الس  

المقاومرررة السرررلمية أسرررلوبا  تمارسررره الشرررعوب -
 لنيل حريتها و استق لها

 تتنو  المقاومة السلمية في أساليبها-

تشرررررمل المقاومرررررة السرررررلمية جميرررررع جوانرررررب -
 المجتمع

عرررل لشررررعب المقاومرررة الفلسرررطينية هررري ردة ف-
 الفلسطيني في الداخل والشتات

 االستعمار-المقاومة -

 الهوية -الكيان -

 المستعمر -التحصين  -

 الطرق السلمية -

 الحرية -العسكرية -

 الشرائع السماوية -

 المواشيق الدولية -

 األجنبي حت لاال نير -الرازحة -

 االحت ل الصهيوني -

 الكفا  المسلح -

 االستق ل -

 تقرير المصير -

 المقاومة السلمية  -

 المقاومة المدنية -

 المحافل والمحاكم الدولية  -

 الجبهة الداخلية -

 مؤازرة الدول و الشعوب -

رد األذى ونيررررل المقاومررررة تررررؤد  الررررى   -
 الحرية

الكفرررا  المسرررلح طريرررق الشرررعوب لنيرررل  -
 حريتها واستق لها من االحت ل

توحررررررد الشررررررعوب يررررررؤد  الررررررى القرررررروة  -
 واالستق ل

تسررررمى المقاومررررة السررررلمية بالمقاومررررة  -
 المدنية الرتباطها بالمواطن والمجتمع

تنو ررررت أشرررركال المقاومررررة الفلسررررطينية  -
 ريةبتغير الظروف السياسية والعسك

الهجرة اليهوديرة الصرهيونية كانرت سرببا   -
 في ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة

صرررردور قرررررار التقسرررريم أدى الررررى زيررررادة  -
  مليات المقاومة

نقررررررص األسررررررلحة  وغيرررررراب التخطرررررريط  -
 والتنسيق يعيق المقاومة

اختراق صفوف الحركة الوطنية أدى الى  -
 اضعافها

الحريررررررررررررة حررررررررررررق  -
 مشرو  للشعوب

اخررررذ بررررالقوة ال  مررررا -
 يسترد اال بالقوة

ال يضررررررررريع حرررررررررق  -
 ورا   مطالب

نرررررررشمن دور الشرررررررعب 
الفلسرررررررررررطيني فررررررررررري 
مقاومررررررررة االحرررررررررت ل 

 الصهيوني

 

يحررررررردد المواقرررررررع  -
الترررررررري وردت فرررررررري 
الررررررررررردرس   لرررررررررررى 
خريطرررررررررة الررررررررروطن 
العربرررري مشررررل دولررررة 

 الجزائر وفلسطين

يعرررررررررين الررررررررردول  -
االسرررررتعمارية  لرررررى 

 خريطة أوروبا

يحررررررررررردد  لرررررررررررى  -
طين أهم خريطة فلس

المسرررررررررررررررررررررررتوطنات 
 االسرائيلية

يلخرررررص الطالرررررب  -
بخسررررررررررررلوبه  ررررررررررررن 
أسرررررراليب المقاومررررررة 

 وأشكالها

يعبر الطالرب بالرسرم 
 صورا  للمقاومة

 بد القادر  -
 الجزائر

 



برردأت المقاومررة الفلسررطينية المسررلحة مررع بدايررة 
 الهجرة الصهيونية الى فلسطين

 

 الصديقة

 التبعية االقتصادية -

 االقتصاد الوطني -

 

 

 

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق



 خضررعت فلسررطين ل نتررداب البريطرراني -
. 

المقاومررررة الفلسررررطينية الررررى تحولررررت  -
 مل سياسي  سكر  وشرورات مرع بدايرة 

 االنتداب البريطاني

م أطول اضرراب 1936تعتبر شورة  ام -
 تاريخي  في فلسطين 

نشخت منظمة التحرير الفلسطينية  رام -
 م1965

ظهررررررررت انتفاضرررررررة الحجرررررررارة  رررررررام  -
م وانتفاضرررررررررة األقصرررررررررى  رررررررررام 1987
 م2000

 يعتبرررررررر انشرررررررا  البنررررررروك الوطنيرررررررة - 
ومقاطعرررررررررررررررررررررررررررررررررة البضرررررررررررررررررررررررررررررررررائع                   

الصررهيونية شررك   مرررن أشرركال المقاومرررة 
 السلمية

توشيرررق الع قرررات العربيرررة مرررع الررردول  -
االستعمارية كان من أهم التحرديات التري 

 واجهت المقاومة العربية

 االحتجا   -اال تصام  -

 تسخير -االضراب-

 حشد الرأ  العام -

 انتفاضة -زخم  -

 جازاتاإلن -تخبو -

 -االدارة المدنيرررررررررررة-مقاطعرررررررررررة  -
 مستوطنات

 التضامن -التكافل  -

 منظمة التحرير -

 البرنامج النضالي-

 االضطهاد -الشتات-

 -قرررررررررار التقسرررررررريم -االنتررررررررداب -
 االنتفاضة

 التجزئة -التحديات -

 التبعية االقتصادية -

    



 

 نماذ  من حركات التحرر في الوطن العربي : الشال  الدرس                  الشانيةوحدة :  ال                                         الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
  رررررام ليبيرررررا ايطاليرررررا * احتلرررررت

 م.1912
 معررارك المختررار  مررر  خررا  *

 االحت ل اإليطالي . ضد   دة
 حكرررررم ألول اسررررروري خضرررررعت*

 الحرررررررب انتهررررررا  بعررررررد  ربرررررري
 .  األولى العالمية

 إلررررى سرررروريا فرنسررررا قسررررمت *
 . دوي ت  دة

معركررررة  فرررري الس رررروري ين *هررررزم
ضرررررررررد االسرررررررررتعمار  ميسررررررررلون
 .م1920  ام الفرنسي

 ل نتررررررداب العررررررراق خضررررررعت* 
 م .1920  ام البريطاني

 العراق في الملكي العهد انتهى*
  برررررد يرررررد  لرررررى م1958  رررررام
 . سمقا الكريم

 القررررذافي معمررررر العقيررررد قرررراد *
 النظررام ألغررى م و1969 انقرر ب
 .الملكي

 – السنوسرررررررية  الحركرررررررة
 - الشرررررررررروار – الطليرررررررررران
-ريمررررررو سرررررران معاهرررررردة
 االحت ل -االنتداب

 النزا ررررررات - دويرررررر ت -
 بيكررو سررايكس -الطائفيررة

 نظررررام - ملكرررري نظررررام -
 تقريررررررررررررر - جمهررررررررررررور 

 المصير

 قراطية . * االنق بات العسكرية مخالفة للديمو 
* المعرررررارك غيرررررر المتكافئرررررة منوطرررررة بالهزيمرررررة 

 والخسارة . 
* تقسرررريم االسررررتعمار للررررب د المسررررتعمرة يهرررردف 

 للسيطرة  ليها ونهب خيراتها .
* شرررورة الشرررعوب ضرررد االسرررتعمار تهررردف للتحررررر 

 ونيل االستق ل . 
* سياسرررة القمرررع االسرررتعمارية ال تشنررري الشرررعوب 

 ية . ن مطلبها العادل وتوقها للحر 
رعف،* تعاني الشرعوب المحتلرة مرن  ر، الض   والت رخخ 

 الدي مقراطي ررة، وغيرراب واالسررتبداد، واألم ي ررة، والجهررل
 .  العلما  وهجرة اإلنسان، حقوق وانتهاك

 الت نميررة، خطررط فشررلتعرراني الررب د المحتلررة مررن  *
 .االقتصاد    األدا  وضعف

مررررات تتمش ررررل*   وحرررردة فرررري وحرررردة األوطرررران مقو 
والل غرررة  والمصرررير، والهررردف، والت ررراريخ، ،الجغرافيرررا

 .والدين
 

     بكافررررررررة المحتررررررررل مقاومررررررررة*
 . والطرق الوسائل

 وممارسررراته االحرررت ل رفررر *
 .التعسفية

 الحريرررررة أجرررررل مرررررن الكفرررررا *
 .واالستق ل

 ومقاومة االستق ل في الحق*
 .المحتل

 الدولرررة مقررردرات  رررن الررردفا *
 ومواردها.

 االنتخررراب حرررق  لرررى التخكيرررد*
 اختيررررار فرررري الحررررق عوبوللشررر
 .حكامها

 المصرير تقريرر بحرق التمسك*
 واالستق ل.  العودة وحق

 الَوْحَدة طريق الن صر .*

 الحاضرررررررنة هرررررري بو الش ررررررع *
 .للمقاومة الكبرى

 

  رررررن يرررررر تقرررررر يعرررررد*
 احمرررد الشررريخ شخصرررية
 السنوسي

     مرررر  رررن بحشرررا   يعرررد*
 .المختار

 بررررررين مقارنررررررة يعقررررررد*
 بيكررو  سررايكس اتفاقيررة
 .ريمو وسان

 حيرراة  ررن تقريرررا   يعررد*
 صرردام  الراحررل الرئيسرري
 .حسين

      ررررررررن تقريرررررررررا   يعررررررررد*
   فلسطين دولة رؤسا 

 إدريرررس محمرررد
 السنوسي
 احمرررررد الشررررريخ
 سي السنو
 المختار  مر

 بررررررررن فيصررررررررل
 الحسين
 هنانو  إبراهيم
 صرررالح الشررريخ
 العلي

 باشررررا سررررلطان
 األطرش
 بررررررررن فيصررررررررل
 الحسين

 محمرررررررررررررررررررد* 
 السنوسي

 معمرررررررررررررررررررررررر*
 القذافي

 أحمررررررررررررررررررررررررد*
 لشقير ا



  

 

 نماذ  من حركات التحرر في الوطن العربي : الشال  الدرس                  األولىالوحدة :                                           الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق



 التحريرررررررر منظمرررررررة أسسرررررررت *
 .م1964  ام ينيةالفلسط

الواليرررررات المتحررررردة  أسرررررقطت* 
 العراقرري الررر ئيس حكررماألمريكيررة 

 رررام  أ دمتررره و حسرررين، صرررد ام
 م.2006

 الت حريررررررر منظ مررررررة تسررررررخست *
 العربرري   المرؤتمر فرري الِفَلسرطيني ة
 القرردس فرري الُمْنَعِقررد الِفَلسررطيني  
 م .1964/ 5/ 28 بترررررررررررررراريخ

 الش قير   . أحمد برئاسة
 رئاسرررةس *ترررولى محمرررود  برررا

بعد وفراة ياسرر  رفرات  المنظ مة
. 
 

 ياسرررررررررررررررررررررر*     
  رفات
 غورو

 يوسف العظمة
الشررررررررررررررررررررريف 

 حسين .
 محمود  باس
 صدام حسين

 برررررررد الكرررررررريم 
فيصرل  –قاسم 

 بن الحسين

 

 

 

 



 استق ل الدول العربية : عالراب الدرس                                         الشانيةالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
 المجتمرع إلرى االستعمار دخل* 

 الدولررررررة سررررررقوط بعررررررد العربرررررري
 .العشمانية

 العربررري الررروطن أقطرررار تمتعرررت*
 العالميررة الحرررب بعررد باالسررتق ل

 .الشانية
  رفرررات ياسرررر الررررئيس أ لرررن*

 الجزائرررر فررري فلسرررطين لاسرررتق  
 .م1988  ام
 الفرنسرررية المفاوضرررات انتهرررت*

 .م1955  ام التونسية
 الحكررررم  لررررى تررررونس حصررررلت*

 .م1955  ام الذاتي
 الصرررهيوني االحرررت ل انسرررحب*
 .لبنان وجنوب غزة من
 تحررك برد  م1954  ام شهد*

 الحررررل نحررررو التونسررررية القضررررية
 .السلمي

 بررررررررروحيرد جميلرررررررررة قاومرررررررررت*
 الجزائر في الفرنسي االستعمار

 – الدولررررررة – االسررررررتق ل
 الدولرة مقومرات – الحرية

 –االقلرررررررريم – الشررررررررعب –
 الدولرررررررررررررة – السرررررررررررررلطة
 – االسررتعمار – العشمانيررة
 العالميرة الحررب– السيادة
 – الرذاتي الحكم – الشانية
 الحركرررة – السرررلمي الحرررل

 العمرررررررررررررل – الوطنيرررررررررررررة
 – المقاومرررة – السياسررري

 الرررررررردول – المفاوضررررررررات
 منظمراتال – االسرتعمارية

 تقريرررر حرررق – الدوليرررة –
 االحرررررررررت ل – المصرررررررررير

 الشررررررررروار – الصرررررررررهيوني
 – الجرحررررررى – الشررررررهدا 
 – الجررررررررر   – االسررررررررررى
 الحكومررررررررة – الدسررررررررتور
 االنتخابررررررات – الوطنيررررررة
 السررررررررررررررلطة – الحرررررررررررررررة
 السرفر جواز - التشريعية

  – النقابات – الموانئ –

 .بالحرية تمتعها مظاهر من الدول استق ل*
 .اإلقليم الشعب السلطة ولةالد مقومات من*
  لررى حصررولها حرال فرري سريادتها الدولررة تمرارس*

 االستق ل
 (.وطالب خد) مبدا  لى بورقية الحبيب ا تمد*
  لررى للحصررول أسرراليب العربيررة الرردول مارسررت*

 .االستعمار من والتخلص االستق ل
 معرررارك المقاومرررة فررري المغررررب العربررري خاضرررت*

 .لفرنسيوا االسباني االستعمار ضد شرسة
 المقاومرررررة بصرررررفوف العربيرررررة المررررررأة التحقرررررت*

 .العرب الشوار وبقوا د
 ضررررد الفدائيررررة العمليررررات العربيررررة المرررررأة قررررادت*

 .االحت ل
 االنتخابرات واجررا  الوطنيرة الحكومرة تشكيل يعد*

 .االستق ل مظاهر من الحرة
 .ل ستق ل األولى الركيزة الدستور يعد*
 مظررررراهر بررررررزأ مرررررن األمنيرررررة المؤسسرررررات تعرررررد*

 .الدولة استق ل
 .والشرطة الجيش في األمنية المؤسسة تتمشل*
 .العربية الدول في السياسة الحكم أنظمة تتنو *
 

 لنيرل الشرعوب تضحيات يقدر*
 .واالستق ل الحرية

 .وممارساته االحت ل رف *
 واالسرتق ل بالحريرة المطالبة*

 للشررررررررررررعب شابررررررررررررت كحررررررررررررق
 .الفلسطيني

 تقريررررررر حررررررق  لررررررى يؤكررررررد*
 . المصير

  ررررررن تقريرررررررا يكتررررررب •
 التشررررررررريعي المجلررررررررس
 مرن كمظهرر الفلسرطيني

 .االستق ل مظاهر
 فيرره يبررين تقريرررا يعررد •

 فرري العربيررة المرررأة دور
 االستعمار مقاومة
 تبررررررررز صرررررررور يجمرررررررع
 االستق ل مظاهر

  رفررررات ياسررررر
 الحبيرررررررررررررررب –

_ بورقيبرررررررررررررررررة
 جميلرررررررررررررررررررررررررة

 دالل-برررررروحيرد
 – المغربررررررررررررري

 حسررررين صرررردام
 حمد بن تميم–
 بررررن قررررابوس-

  بررررد – سررررعيد
 بررررررررررررررررررررررررن اهلل

 – الحسرررررررررررررين
  باس محمود

 



 استق ل الدول العربية : الرابع الدرس                                         الشانيةالوحدة :                          الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
  مليرررررة المغربررررري دالل دتقرررررا*

 م1978  رررام فررري ياسرررين ديرررر
 ش شررين مقترل  رن اسرفرت والتري
 .جنديا

  لررررى  فلسررررطين تحصررررل لررررم*
 التررررررام االسررررررتق ل فرررررري حقهررررررا
 الدولرة فري حقها النتزا  وتسعى

 .المستقلة
 أقردم مرن الروراشي النظام يعتبر*

 .العربي الوطن في الحكم أنظمة
 قررررار المتحررردة األمرررم أصررردرت*
 أسراليب يضرع الذ ( 421) رقم

 تقريررررررر بحررررررق تررررررؤمن وطرررررررق
  رررررام فررررري للشرررررعوب المصرررررير
 .م1950

 قرررار العامررة الجمعيررة أصرردرت*
 مرررن ا تبررررت التررري( 673) رقرررم

 شررط المصرير تقريرر حق خ له
 .الحقوق بكافة للتمتع ضرور 

 – االتحررادات – المطررارات
 – الرياضررررررررررية األنديرررررررررة
 – السياسررررررررية األحررررررررزاب

 – المتحرررردة األمررررم هيئررررة
 – الجمهرررررررررور  ظرررررررررامالن

 - الجمهوريررررررررة رئرررررررريس
 االنقررررر ب – االنتخابرررررات
 – السررررررفارة – العسرررررركر 
 المجلررررررررس – الفاتيكرررررررران
 المواشيرررررررق – التشرررررررريعي

 .الدولية

 الحريرة  لرى الحصرول فري الشعوب رغبة*
 .واالستق ل

 تقريرر حرق فري المتحردة األمم د وة أشرت*
  لررررررى االصرررررررار فررررري للشررررررعوب المصرررررير
 .االستق ل

   

 

 



 تحديات واجهت الدول بعد االستق ل : الخامس الدرس                           الشانيةالوحدة :                             " التاسع   الصف 

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
 بعرررد العربيرررة الررردول واجهرررت* 

 اقتصررررادية تحررررديات االسررررتق ل
 .كبيرة

 * يعرررراني الرررروطن العربرررري مررررن
 .البطالة  مشكلة

 التنميررررررررررة خطررررررررررط فشررررررررررلت* 
 .في الوطن العربي  االقتصادية

 المديونيررررررررة أزمررررررررة تتفاقمرررررررر*
 .العربي الوطن في الخارجية

 العربرررررري الرررررروطن مؤسسررررررات *
 فررررررري التكنولوجيرررررررا تاسرررررررتخدم

 . العمل ميادين
 الشرررورات خلرررف البطالرررة وقفرررت*

 الررررردول بعررررر  شرررررهدتها التررررري
 .بيةالعر 
 أبنرررررا  مرررررن الكشيرررررر هررررراجر* ي

 النعررردام للخرررار  العربررري الررروطن
 .فيها العمل فرص
 مرررررن السياسررررري الوضرررررع * زاد

 دول بعرر  فرري البطالررة معرردالت
 .العربي الوطن

 منظمة تحديات – البطالة
 التنميررة – الدوليررة العمررل

 – المديونيررررة االقتصررررادية
 تخطريط – األموال رؤوس

 الخصخصرة – العمرل سو
 القطرررا  – امالعررر القطرررا 

 – التكنولوجيررررررا الخرررررراص
 السرركاني النمررو – الطلررب

 – اليدويرررررة – العمالرررررة –
 – الهجرررررررة – الهندسررررررية

 بطالررة – الظرراهرة البطالررة
 البطالررررررررررة – الخرررررررررررجين
 النشرررررررررررراط – الدوريررررررررررررة
 الزرا ري النشاط السياحي

 الجرررررررائم – االنجررررررراف –
 – الشرررررباب – االسرررررتقرار

 – العاليررررررررررة الكفررررررررررا ات
 الموارد – السكان الشورات

 الربيررررررررع – االقتصررررررررادية
 االسرررررررررتق ل – العربررررررررري
 ماليررة الرررأس – السياسرري

 التبعيررة – الخررام المرواد –
 – االقتصادية

 اسررتقرار تهرردد الترري المخرراطر أشررد مررن البطالررة •
 . المجتمعات

  .خرأل مجتمع من البطالة تتباين •
يزيررد مررن البطالررة  السرركاني النمررو معرردل ارتفررا  •

 .يرة في المجتمعات الفق
 ل سرررررررتقرار واضرررررررحا تهديررررررردا   البطالرررررررة مشرررررررلت •

 . االجتما ي
 والجررررررائم كرررررالفقر سررررلبية أشرررررار البطالرررررة تترررررك •

 .واالنحراف
 .من دولة إلى أخرى  البطالة عدالتم تتفاوت•
 التنميررررة  جلررررة الحررررروب تتسرررربب فرررري تراجررررع •

 الدول .  في االقتصادية
 اتوالتقلبر لألزمرات الردول تعرر  المالية التبعية •

 .السياسية
 دخرل مستوى  لى سلباتؤشر  االقتصادية التبعية •

 . التنمية خطط و لى الفرد
 القرررار اسررتق لتحررول دون  االقتصررادية التبعيررة •

 .السياسي
 الحيرراة فرري المشرراركة قيررام األحررزاب دليررل  لررى •

 .السياسية

 .والتنو  التعددية يتقبل •
 .التعبير بحرية يؤمن •
 ضرررررورة االقتصرررراد  التكامررررل•

 قومية .
 طموحرات تحقيرق الوحردةفي  •

 .االستق ل في الشعوب
 االقتصررررادية التبعيررررة يرررررف  •

 .األجنبية للدول
   الهأشك بكافة االستعمار ينبذ •
 .والعنصرية التعصب نبذ •
يقرردر العمررل واإلنتررا  إليجرراد  •

 مجتمع منتج .
 .  العربي المجتمع بقيم يعتز* 

 ظراهرة  رن تقريرر كتب*ي
 المجتمررررررع فرررررري ةالبطالرررررر

 .الفلسطيني
 التنميررة  ررن تقريررر يعررد•

 المجتمررع فرري االقتصررادية
 .العربي

 اإلذا ررة فرري تقريرررا يلقرري•
  رررررررررررررررررن المدرسرررررررررررررررررية
 .الديموقراطية

 

 



 ستق لتحديات واجهت الدول بعد اال : الخامس الدرس                           الشانيةالوحدة :                             الصف " التاسع   

 الشخصيات المهارات القيم واالتجاهات التعميمات المفاهيم والمصطلحات الحقائق
 اقتصررادها فرري العربيررة الرردول تعتمررد* 

 .االستعمارية الدول  لى
 فري المتقدمة الرأسمالية الدول نجحت*

 اسررتق ال العربيررة الرردول اسررتق ل جعررل
 .المضمون فار  صوريا

 يرتصررد فرري العربيررة الرردول تتخصررص*
 .الخام المواد

 اسررررته كي سرررروق العربرررري الرررروطن *
 .األجنبية للبضائع

 مرررررن%60 العربيرررررة الررررردول تسررررتورد*
 الررررردول مرررررن القمرررررح مرررررن احتياجاتهرررررا

 .األجنبية
 فري أموالها بإيدا  العربية الدول تقوم*

 .األجنبية البنوك
 طنررررب جررررزر    لررررى إيررررران *تسرررريطر

 .موسى ووأب الصغرى وطنب الكبرى
 فرري الصررهيوني لقرروميا الرروطن * قيررام

 إلرررررى العربررررري الررررروطن جرررررزأ فلسرررررطين
 .شطرين

ارية   التب عية    التبعية المالية –التبعية الغذائية  –التج 
 – الصرنا ية السلع – الخارجية التجارة – االستشمار
 الرررردخل – االزمررررات -  األجنبيررررة البنرررروك – القمررررح
 التكافررررل – السياسرررري القرررررار – الررررديون – الفرررررد 

 جرررزر – السياسرررية التجزئرررة – لقطريرررةا االقتصررراد 
 القومي الوطن – الصغرى طنب جزر – الكبرى طنب

 – الطائفيرة النعررات – مصرطنعة حدود – الصهيوني
 االنقررررر ب – البحريرررررة الموصررررر ت – الديموقراطيرررررة

 – الحزبية التعددية – السياسية األحزاب – العسكر 
 – االبررررردا  االبتكرررررار –الكميرررررة النز رررررة – القوميرررررة

 – الشرررورات – المواطنرررة – التعليمررري الحقرررل تجديررردال
 – القرررن – االسررتراتيجي – االسررتمارات – المعونررات
 الشرررررعبية الشرررررورات – اال ررررر م وسرررررائل – لخررررررجين
 الواحرد الحرزب نظرام – الدمار – الخراب – المعاصرة

 – السياسرررة الوحررردة – القرررانون– الحررراكم النظرررام –
 – االنتسراب – الحماية – الفكرية الحرية- التعصب
 – اإلنسانية – القومية – اإلس مية االمة – التعليم
 الجيل – الفرد  السلوك – الجمال – الخير – الحق

 الحفررظ – التلقررين – الفكررر – االنحيرراز – النضررال –
 التجانس – المجتمعية اللحمة –

 احرررررردى الحزبيررررررة التعدديررررررة •
 .الديموقراطية مقومات

اهمرررال التعلررريم يتسررربب فررري  •
     ا مستو  ىتدن
التقليديررررة  العربيررررة المنرررراهج •

 تطررررورات مواكبررررة  ررررن  رررراجزة
 .التعليمي الحق في العصر

 االقتصررررادية التبعيررررة تكرررررس •
 السياسررررررررية التجزئررررررررة حالررررررررة
 .القطرية وترسخ

 

   

 

 


