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 العشرٌه القرن فً والعبلن العربً الوطه على األجىبً والتىبفس التغلغل :األولى وحدة

 
 7-8 ) ص)األجنيب كالتنافس التغلغل أساليب :األكؿ الدرس

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س
 ب   .1
  ب   .2
   أ   .3
    ج .4
   د   .5
 :اآليت يف عر :2 س
 ادلسيحية الداينة إىل سكاهنا كحتويل العامل من سلتلفة مناطق يف ادلسيحي الدين نشر األكركيب الغرب زلاكلة ىو :التبشري (1

 .لالستعمار كنشط بشكل كبري يف العامل العريب كاإلسالمي ،ككاف مقدمة
 الناس منظمة من مجاعة أك دكلة بواسطة النفوذ بسط أك السيطرة شأهنا من اليت األعماؿ رلموعة أك العمل :االستعمار (2

 .كليهما على أك األرض تلك سكاف على أك ذلم اتبعة تكن مل األرض من مساحة على
 ابلنقاء يشعركف  البالد األصليني سكاف من زليط كسط غرابء كجود يف كتتلخص القدَل التاريخ إىل ظهورىا يف ترجع ظاىرة :االستيطاٍل االستعمار (3

 .كجودىم القومي كينكركف العنصرم التمييز أنواع شىت األصليني السكاف إزاء كؽلارسوف كالتفوؽ
 :التبشريية اإلرساليات :3 س

 :التبشري أىداؼ -أ
 .كالتمدف التحضر إىل كالدعوة ادلسلمني بني الغربية الثقافة نشر .1
 .كأخالقو كنظمو كعباداتو عقيدتو يف اإلسالـ ىدـ .2
 .ادلسلمني لبالد االستعمارم الغزك أتييد .3
 .كالطائفية العرقية النعرات إباثرة ادلسلمني بني كالنزاع الفرقة بث .4

 :ادلبشرين كاجهت اليت الصعوابت -ب
 .التبشريية ادلذاىب تعدد .1
 .كفلسطني كلبناف سوراي يف ابلسياسة الدين ارتباط .2
 .ادلسلمني نفوس يف اإلسالمية العقيدة قوة .3
 .كمقاالت ككتب موظفني من ادلبشركف تكبدىا اليت الباىظة النفقات .4

 :التبشري نتائج -ج
 .فيو كألفوا التاريخ درسوا الذين من كخاصة ذلا كيدعوف أفكارىا ػلملوف الغربية للثقافة كأبناء ادلثقفني بعض ختريج (1
 سلتلف يف األفكار بلبلة إىل أدت غربية كفلسفية سياسية آبراء أفكارىم أتثرت الذين السياسيني من رلموعة ظهور (2
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                                                                   .العثمانية الدكلة يف حدث كما احلياة نواحي
 .ادلسيحي الدين نشر يف بذلوىا اليت اجلهود رغم اإلسالمية العقيدة من النيل يف فشلوا (3
                      .العامل من عديدة مناطق يف االستعمارية كالسيطرة للتغلغل التمهيد يف ادلبشركف أسهم (4

 :ادليالدم عشر الثالث القرف يف التبشري ظهور :أعلل -أ:4  س
 .اإلسالمي العامل ضد حركهبم يف الفرصلة فشل بسبب

 :لالستعمار االقتصادية الدكافع -ب
 .التصنيع يف الستخدامها اخلاـ للمواد االستعمارية الدكؿ حاجة .1
 .رلتمعاهتا حاجة عن كالفائضة ادلصنعة ادلواد لتصريف كإقليمية دكلية أسواؽ توفري .2
 .كأهنار على حبار تطل إسًتاتيجية مبواقع تتمتع اليت البلداف بعض يف النقل كزلطات اإلمداد كخطوط ادلواصالت طرؽ أتمني .3
 .التصنيع يف الرخيصة العاملة األيدم إىل االستعمارية الدكؿ حاجة .4
 .األرابح عليها تدر إسًتاتيجية مشاريع يف أمواذلا رؤكس استثمار إىل االستعمارية التجارية الشركات جلوء .5
 :الثقايف الغزك :5 س

 :الثقايف االستعمار أىداؼ -أ
 .للغرب العربية ادلنطقة تبعية على العمل .1
 .رلتمعاهتم كمواجهتها مشاكل فهم على قادرين غري ادلثقفني من ظلوذج كإغلاد كمشاكلها منطقتو عن العريب ادلواطن تغريب .2
 .اخلارج إىل الكفاءات ىجرة .3
 .الوطين للتحرر كمعادية لالستعمار موالية ككفاءات زللية قيادات إعداد .4
 :العربية ادلنطقة يف تكريسو مظاىر -ب
 .الوطنية ادلؤسسات على كالتعليمية الثقافية مؤسساتو تفوؽ على العمل .1
 .األجنيب التعليم نظاـ تشجيع .2
 .الوطنية ابجلامعات شلثالن  الرمسي التعليم زلاربة .3
 .ككجوده كحدتو هتدد اجملتمع يف ثقافيان  متنوعة رلموعة إغلاد .4
 :النفوذ مناطق يف االستعمارية السياسة :6 س

 :السياسة ىذه طبيعة -أ
 .كاالعتقاالت كالتدمري القتل مثل لسيطرهتا ادلستعمرات إخضاع يف قمعية أساليب استخداـ .1
 .لليبيا إيطاليا كضم للجزائر فرنسا ضم مثل ادلباشر حلكمها ادلستعمرات كإخضاع الضم .2
 مثل فيها ادلستعمرات كبقائهم إىل تدفقهم الستمرار ذلم التسهيالت كتقدَل االستعمارية الدكلة رعااي كتوطني األصليني السكاف هتجري .3

 فلسطني يف االستيطاٍل االستعمار
 بني الفقر تفشي أدل إىل الذم األمر الضرائب كفرض االقتصادية ادلوارد على كالسيطرة األراضي مصادرة طريق عن البالد خريات هنب .4

 .ادلستعمرات سكاف
 .التعليم كزلاربة العربية كاللغة اإلسالمي الدين زلاربة خالؿ من كالقومية الوطنية الثقافة زلاربة .5
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 ـ 1930 عاـ ادلغرب العريب يف الرببرم الظهري الظهري فرض فرنسا زلاكلة :ذلك كمثاؿ األصليني السكاف بني العنصرية كالتفرقة التمييز .6
 .فرنسيني رعااي إىل كحتويلهم أصوذلم الدينية عن الرببر فصل أجل من الرببرية كالتقاليد العادات بعث خالؿ من كالرببر العرب بني للتمييز

 
 

 
 :عنها النامجة اآلاثر - ب6س

 .العريب الوطن جتزئة ذلك مثاؿ السياسية الوحدة على كالقضاء التجزئة .1
 .كالبناء مرحلة التحرر خالؿ كالتنموية التطويرية سياساهتا كأعاؽ اقتصاداين  تبعيتها إىل أدل ما االقتصادية األكضاع تدىور .2
 العراؽ يف كاألكراد األقليات كمشكلة لبناف، يف كما االستعمارم النفوذ مناطق يف كادلذىبية الطائفية النعرات بركز .3

 .السياسي االستقرار عدـ يف دكران  تلعب كاليت السوداف، يف كالزنوج
 .التعليم إعلاذلا نتيجة االستعمارم النفوذ دلناطق كالتكنولوجي العلمي التخلف .4

 13 -14 )ص ) العريب الوطن على األجنيب كالتنافس التغلغل :الثاٍل   الدرس 
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س
  د  .1
   أ .2
   ب .3
  ج .4
   د .5
  أ   .6
 :ادلراكشية األزمة -أ :2 س
لليبيا  احتالؿ إيطاليا عن الطرؼ فرنسا تغض أف مقابل ادلغرب على سيطرهتا لبسط إيطاليا موافقة على فرنسا حصلت .1
 .ـ 1911 عاـ طنجة ميناء تدكيل  .2
 األفريقية ألدلانيا الكونغو يف أراضيها بعض عن فرنسا تنازؿ مقابل للمغرب كاإلسباٍل الفرنسي االحتالؿ على أدلانيا موافقة .3
 :ـ 1906 عاـ اجلزيرة مؤدتر قرارات -ب
 .أراضيو ككحدة ادلغرب استقالؿ على التأكيد .1
 .ادلغرب يف التجارة حرية الدكؿ مجيع منح .2
 .ادلغربية ادلوانئ يف كالنظاـ األمن حبفظ كإسبانيا فرنسا تقـو .3
 .اجلزائرية ادلغربية احلدكد مبراقبة فرنسا تقـو .4
   :ـ 1956-1914 -السويس قناة على االستعمارم التنافس :3 س
 .احليوم ادلائي ادلمر ىذا من كحرماهنا الربيطانية القوات كضرب عليها للسيطرة خطة األدلانية القيادة كضعت .1
 .استخدامها معها من حرب حالة يف كانت اليت الدكؿ سفن كمنعت القناة من ابلقرب قواهتا كضعت بريطانيا ألف األدلانية اخلطة فشلت .2
                          .ـ 1919 عاـ فرسام معاىدة مبوجب بريطانية زلمية كأعلنتها مصر على قبضتها بريطانيا شددت .3
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                                        .الثانية العادلية احلرب يف القناة استخداـ من احملور دكؿ بريطانيا حرمت .4
 .ـ 1948 عاـ اإلسرائيلية العربية احلرب بعد القناة استخداـ من إسرائيل مصر منعت .5
 :ذلك على كترتب السويس أزمة حدكث إىل أدل ما ـ 1956 عاـ القناة بتأميم الناصر عبد مجاؿ الرئيس قاـ .6

 .التأميم على األكركبية الدكؿ كبعض كفرنسا بريطانيا احتجاج- أ 
 .السويس قناة على السيطرة استعادة هبدؼ مصر على عدكاان  كإسرائيل كفرنسا بريطانيا ّشنت -   ب

 .السوفيييت االحتاد كضغط ادلتحدة األمم تدخل بسبب ـ 1956 الثاٍل تشرين 6 يف العدكاف انتهى  .7
 :اآليت أكضح :4  س

 :كجيبويت الصوماؿ على االستعمارم التنافس -أ
 عاـ إبيطاليا كبرية ىزؽلة من احلاؽ دتكنت بريطانيا كلكن الثانية، العادلية احلرب نشوب إثر ـ 1940 عاـ الربيطاٍل الصوماؿ على إيطاليا سيطرة .1

 .ـ 1941
 ( جيبويت )الفرنسي اإليطايل، كالصوماؿ كالصوماؿ الربيطاٍل، الصوماؿ :اآليت النحو على كإثيوبيا كإيطاليا كبريطانيا فرنسا بني الصوماؿ تقسيم مت .2
 .األكجادين على سيطرهتا إثيوبيا فرضت .3
 :اإلسكندركنة لواء قضية -ب
 اإلسكندركنة إىل الًتكية الدخوؿ للقوات السماح على نصت اليت .ـ 1938 عاـ اتفاؽ مبوجب لًتكيا كأعطتو اإلسكندركنة لواء فرنسا اقتطعت .1

 .األمن حفظ يف الفرنسية القوات دلساعدة
 .الًتكي التشريع بدأت تطبيق اليت ـ 1939 عاـ " ىااتم " مجهورية كإنشاء سوراي عن اإلنفصاؿ اإلسكندركنة لواء يف الوطنية اجلمعية أعلنت .2

 

 :اآليت أعلل :5 س
 .لليبيا إيطاليا احتالؿ على فرنسا موافقة بسبب مراكش  يف الفرنسي ابلنفوذ إيطاليا اعًتاؼ -أ

 :بسبب ادلراكشية األزمة يف أدلانيا تدخل -ب
 .هبا يستهاف ال قوة أدلانيا أبف فرنسا كاقناع الفرنسية ادلساعي افشاؿ .1
 .بريطانيان  مع حتالفها أبف فرنسا القناع .2
 :ـ 1956 عاـ مصر على الثالثي العدكاف -ج
 .السويس قناة الناصر عبد مجاؿ ادلصرم الرئيس أتميم .1
 .السويس قناة الدكلية على السيطرة استعادة .2

 

 :األحدث إىل األقدـ من اآلتية األحداث أرتب :6 س
 شرقي إمارة أتسيس – فرسام معاىدة – بلفور كعد – بيكو سايكس اتفاقية – لوزاف أكشي معاىدة – موريتانيا احتالؿ
.  األردف
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 18-17 ص العامل على األجنيب كالتنافس التغلغل :الثالث   الدرس
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س
  ب  .1
  ج  .2
  د  .3
 ج .4
 :الفلبني يف األمريكي االستعمار أثر :2 س
 .التعليم نشر .1
 .كاالظلائية الصحية ادلرافق حتسني .2
 .لالستقالؿ الفلبني إعداد على العمل .3
 .الفلبني إىل الربكتستانيت ادلذىب إدخاؿ .4
 :اآليت أعلل :3 س

 :بنما قناة لشق ادلتحدة الوالايت حاجة -أ
 .اذلادئ احمليط على كموانئها األطلسي احمليط على األمريكية السواحل بني االتصاؿ لتأمني .1
 .اذلادئ احمليط على الواقعة البلداف مع كالتجارية العسكرية ادلصاحل ظلو .2
 .مستعمراهتا من إسبانيا كطرد أمريكية حبرية إىل الكارييب البحر حتوؿ .3
 .كاذلادئ األطلسي احمليطني يف أمريكيني أسطولني تكوين ذلا يوفر .4
 :ـ 1903 عاـ بنما يف االنفصالية للثورة ادلتحدة الوالايت مساندة -ب

 :على كاليت نصت عليها ادلوافقة الكولوميب الشيوخ رللس رفض اليت ادلعاىدة على ادلوافقة بنما يف اجلديدة احلكومة محل هبدؼ
 .الكولومبية للحكومة ادلتحدة الوالايت تدفعها أكىل كدفعة دكالر ماليني عشرة مقابل مائية قناة شق .1
 .سنواين  دكالر مليوف ربع مقابل القناة جانيب على أمياؿ مخسة مسافة ؽلتد األرض من شريط استئجار .2

  
كالثانية  األكىل العادليتاف احلرابف :الثانية    الوحدة

   األكىل العادلية احلرب قبل الدكلية الظركؼ :األكؿ  الدرس
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س
  د  .1
  أ  .2
  ج  .3
  ب  .4
 :الثانية العادلية احلرب اندالع على العادلي االقتصادم الوضع أثر :2 س
 :هبدؼ أكركاب خارج سيطرهتا لفرض كفرنسا بريطانيا مثل الصناعية الدكؿ دفع أساسي عامل .1
 .األكلية ابدلواد التزكد - أ
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 .اخلارجية األسواؽ يف االنتاج فائض تصريف - ة
 .ادلستعمرات يف كادلزارع كادلصارؼ كالسكك االقتصادية ادلشركعات إنشاء يف األمواؿ رؤكس  استثمار .2
 .أكركاب داخل اقتصادية أزمة إغلاد يف أسهمت االجراءات ىذه .3
 :بسبب العادلي التوتر زايدة يف أسهم قوية صناعية كدكلة أدلانيا ظهور .4

 .كفرنسا لربيطانيا حيوية تعد كانت مناطق إىل نفوذىا دتد  بدأت - أ
 .للعثمانيني الفنية خرباهتا كتقدَل جتارهتا تركيج هبدؼ العثمانية الدكلة مع التقارب سياسة  - ة
 .كفرنسا بريطانيا غضب أاثر كىذا بغداد -برلني حديد سكة خط مد امتياز على حصوذلا -   ج

 

 :األكىل العادلية احلرب قبل الدكلية العالقات توتر يف القومي العامل أثر :3  س
  أىدافها  احلركات ىذه عددم أىم

 األدلانية االمرباطورية إىل أكركاب كسط شعوب ضم :اجلرمانية اجلامعة - أ
 دكلة كاحدة يف كتوحيدىا النمساكم احلكم من الشرقية كأكركاب البلقاف يف السالفية الشعوب حترير :السالفية اجلامعة حركة - ة
 .كاللورين اإللزاس إقليمي حتتل كانت اليت أدلانيا من الثأر :الفرنسية الثأر حركة -ج
 :األيت أعلل :4 س

 :الثالثة األابطرة عصبة تشكيل -أ
 .فرنسا حوؿ العزلة إحكاـ .1
 .اإلمرباطورايت ىذه عن االنفصاؿ هتدؼ اليت القومية احلركات مقاكمة .2
 :الثالثي للتحالف إيطاليا انضماـ -ب

 .السياسية ابلعزلة شعورىا .1
 .إيطاليا هبا تطمع كانت اليت ـ 1881 عاـ تونس على فرنسا استيالء .2

 :ـ 1912 عاـ العثمانية الدكلة على احلرب كاليواف كالصرب بلغاراي إعالف -ج
 .ـ 1912 عاـ مقدكنيا ثورة العثمانية الدكلة امخاد .1
                                             .كاقتسامها العثمانية الدكلة من مقدكنيا انتزاع كالصرب كاليواف بلغاراي زلاكلة .2

 1908 عامي بني البلقانية األزمة رلرايت :5    س
 اإلنذار بسبب تراجعت اليت ركسيا من ادلساعدة كطلبت الصرب فاحتجت ـ 1908 عاـ كاذلرسك للبوسنة النمسا ضم .1

 .الصرب عداء أشعل كىذا البلقاف شؤكف يف التدخل بعدـ ذلا األدلاٍل
 .مقدكنيا كاقتسامها النتزاع عليها احلرب كالصرب كاليواف بلغاراي فأعلنت ـ 1912 عاـ مقدكنيا ثورة ابمخاد العثمانية الدكلة قياـ .2
 .اذلزؽلة كاحلقت هبا بلغاراي على احلرب كركمانيا كالصرب اليواف فأعلنت الغنائم اقتساـ حوؿ البلقانية العصبة دكؿ بني نزاع نشب .3
 :من سلاكفها بسبب ألبانيا ابستقالؿ االعًتاؼ على البلقانية الدكؿ كأجربت النمسا تدخلت .4

 .الصرب قوة تزايد-          ج .العثمانية الدكلة إضعاؼ-        ب .بلغاراي ىزؽلة - أ
 .كالنمسا الصرب بني التوتر زاد اإلدرايتيك حبر على منفذ من الصرب  حرماف .5
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 1918 -1914 األكىل العادلية احلرب :الثاٍل الدرس
 

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س
  أ   .1
  ب   .2
   ب .3
   ج .4
  ب.    5    

 :اآليت أكضح :2 س
 :للصرب النمساكم اإلنذار -أ
 .الصربية احملاكم يف ظلساكيني قضاة أماـ االغتياؿ قضية يف ادلتهمني زلاكمة .1
 .النمساكية للحكومة ادلعادين مجيع من الصربية احلكومة كدكائر اجليش تطهري .2
 .النمسا ضلو الصرب حكومة تتبعها كانت اليت العدائية السياسة عن علين رمسي اعتذار تقدَل .3
 .للنمسا ادلعادية كادلؤسسات الصحف إغالؽ .4
 :ـ 1918 عاـ ليتوفسك برست معاىدة بنود -  ب
 .أدلانيا إىل التفيا من كقسم كلتوانيا بولندا ضم .1
 .القفقاس جنوب األرمنية ادلقاطعات على تركيا استيالء .2
 .األدلانية احلماية حتت كأكرانيا التفيا من الباقي كاجلزء كاستونيا فنلندا استقالؿ .3
 :اآليت أعلل :3   س

 :ـ 1914 عاـ احللفاء لدكؿ كالياابف الصني انضماـ -أ
                                                         .االقصى الشرؽ يف األدلانية ادلمتلكات على االستيالء يف كالياابف الصني رغبة
                                               :احللفاء جانب إىل األكىل العادلية احلرب ادلتحدة الوالايت دخوؿ -ب

 مسافرين متنها على تقل الربيطانية اليت كانت لوزيتانيا سفينة األدلانية الغواصات الغواصات فأغرقت دتييز دكف التجارية السفن إغراؽ أدلانيا قرار .1
 .أمريكيني

 اسًتداد حبجة ادلتحدة الوالايت مبحاربة قامت إذا ذلا احلربية ادلساعدات كتقدَل ادلكسيكية ابحلكومة أدلانيا اتصاؿ .2
 .األمريكية ادلتحدة للوالايت التابعة ادلكسيكية كادلقاطعات كاليفورنيا

 .كالصناعية الغذائية ابدلواد إبمداده األكركبية السوؽ من االستفادة .3
 .كفرنسا بريطانيا مع اترؼلية بركابط األمريكية ادلتحدة الوالايت ارتباط .4

 اليت فرضها احللفاء على أدلانيا:فرسام معاىدة بنود :4 س
 .مستعمراهتا مجيع أدلانيا كخسرت حران  األدلاٍل دانزج ميناء كجعل فرنسا إىل كاللورين اإللزاس أعيدت .1
 .احلربية كالطائرات كالسفن الغواصات بناء عليها  حظر.االجبارم التجنيد كالغي جندم ألف مبائة األدلاٍل اجليش حتديد .2
 .دكلية زلاكم أماـ كأعوانو القيصر زلاكمة قبوؿ .3
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 .احلرب خربتو ما لتعمري احللفاء لدكؿ تعويضات أدلانيا تدفع .4
 :األكىل العادلية احلرب يف الوسط دكؿ كىزؽلة احللفاء دكؿ انتصار أسباب -أ5  س
 ادلصرياحلرب تقرير حق كاعطائهم ادلستعمرة الشعوب بتحرير احللفاء كعود بسبب كفرنسا بريطانيا ضد الثورات توقف .1
 .أدلانيا على االقتصادم احلصار فرض يف أسهم الربيطاٍل لألسطوؿ البحرية السيادة .2
 .ثركاهتا كزايدة جتارهتا ظلو إىل أدل الربيطانية البضائع على الطلب زايدة .3
 .قيادهتم دتاسك إىل أدل كالعسكرية السياسية احللفاء أىداؼ انسجاـ .4
 نظاـ احلصص كاعتمدت حربية أعماؿ يف الزراعية العاملة األيدم أدلانيا استخدمت فقد :األدلانية الداخلية اجلبهة ضعف .5

 .الشعب معنوايت حتطيم إىل أدل ما الغذائية ادلواد توزيع يف
 :األكىل العادلية احلرب نتائج -ب

 مثل جديدة دكؿ كأتسيس كالعثمانية، الركسية مثل عريقة إمرباطورايت سقطت إذ أكركاب يف سياسية حتوالت أحدثت .1
 .بولندا إىل ضمت كأدلانية ركسية أقليات كمنها الدكؿ ىذه داخل األقليات مشكلة كأكجد تشيكوسلوفاكيا

 .اخلارج عن كاالستغناء ثركاهتا على كاالعتماد الذايت االكتفاء إىل سعت دكلة كل ألف سوءان  االقتصادية األزمة ازدادت .2
 .ادلتحدة كالوالايت كبريطانيا فرنسا يف كما ابلتعددية تؤمن اليت الدؽلوقراطية األنظمة ظهرت فقد احلكم أنظمة تباين .3
 .الدكليني كالسلم األمن على للمحافظة األمم عصبة إنشاء .4

 :العريب الوطن على األكىل العادلية احلرب أثر :6 س
 .العثماٍل احلكم من بالدىم ختليص هبدؼ احلرب يف احللفاء جانب إىل العرب كقف .1
 .العثمانية الدكلة على احللفاء فرضو الذم احلصار بسبب كاجلوع الفقر احلرب خالؿ العرب عاٌل .2
 .احلرب قبل ذلا اخلاضعة العربية البالد يف نفوذىا االستعمارية الدكؿ كطدت .3
 .ـ 1920 عاـ رؽلو كساف ـ 1916 عاـ بيكو سايكس اتفاؽ يف بينها فيما العثمانية الدكلة تركة قسمت .4
 عاـ احلرب خالؿ صدر الذم بلفور كعد لتنفيذ فلسطني على االنتداب فرض بعد عملية خطوات بريطانيا اختذت .5

 :خالؿ من فلسطني يف لليهود قومي كطن إبنشاء كيقضي . ـ1917
الفلسطينية                                                                                                                                          األراضي على االستيالء -ب.         اليهودية  اذلجرة تسهيل - أ

 :الوسط كدكؿ احللفاء دكؿ جدكؿ يف ّصنف 7:      س 
 الوسط دكؿ احللفاء                                                                                                       دكؿ

 أدلانيا               الصرب اسًتاليا                                                                                        
 العرب                                                                                       النمسا               بريطانيا    

 العثمانية               فرنسا       كندا                                                                                       الدكلة
بلغاراي   ادلتحدة                                                                                                           الوالايت

 اجملر كالياابف إيطاليا                                                                                                    الصني
 أفريقيا                اذلند جنوب

 كاليواف           ركمانيا
 - 1939 1918 العادليتني  احلربني بني ما الدكلية الظركؼ :الثالث الدرس
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 :الصحيحة غري العبارة أماـ (  X)كإشارة  الصحيحةالعبارة أماـ ( ) إشارة أضع :1 س
 ( ) ) .أ

 X()  .ب
  () ) .ج
 X () ) .د
  () ) .ىػ

 9 شرح دكف )الثاٍل  العادلية احلرب نشوب عوامل :2 س
 .األكىل العادلية احلرب يف ادلهزكمة الدكؿ على الصلح معاىدات فرضتها اليت الشركط قسوة .1
 .االقتصادية األزمة .2
 .الديكتاتورية احلكومات ظهور .3
 .العسكرية األحالؼ نشوء .4
 .أكركاب يف األقليات كمشكلة القومية الدكؿ ظهور .5
 .األمم عصبة فشل .6
 :األكىل العادلية احلرب بعد االقتصادية األزمة :3 س

 :بسبب األمريكية ادلتحدة الوالايت يف األزمة بوادر -أ
 كعاٌل ـ، 1925 عاـ منذ اقتصادىا بناء إعادة بدأت اليت األكركبية الدكؿ يف إنتاجها تصريف عن ادلتحدة الوالايت عجز

 .عليها ادلفركضة التعويضات دفع عن ادلهزكمة احلكومات عجز عن عدا االقتصادم، الكساد حالة من
 :خالؿ من األزمة حل احلكومات حاكلت -ب

 .اجلسور كبناء الطرؽ كشق عامة أعماؿ مشاريع تنفيذ .1
 .الضرائب زايدة .2
 .البطالة ضد العماؿ أتمني نظاـ كضع .3
                                                                                     .ادلوظفني ركاتب خفض .4
 كأضر الدكلية التجارة حجم كتضاؤؿ االنتاج تضخم إىل أدل ما ادلستوردة البضائع على عالية مجركية ضرائب فرض .5

         .الكربل الدكؿ مبصاحل
 :اآليت أعلل :4  س

 :كالياابف أدلانيا بني التقارب سياسة -أ
 .الشيوعي اخلطر دلواجهة

 :احلكم إىل الديكتاتورية احلكومات كصوؿ -ب
 .كاخلارجية الداخلية دلشكالهتا الناجع العالج الف احلكم الديكتاتورم كعدىا إبغلاد .1
 .األكىل العادلية احلرب بعد كاالجتماعية االقتصادية األزمة مواجهة عن احلكومات إخفاؽ .2
 :أىدافها حتقيق يف األمم عصبة فشل -ج
 .قراراهتا احًتاـ لفرض الضركرية القوة امتالكها عدـ .1
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 .كادلنتصرة ادلهزكمة الدكؿ من السالح نزاع من تتمكن مل .2
 .العصبة يف عضوان  أدلانيا دخوؿ بعد كخاصة التصويت يف اإلمجاع قاعدة فقدت .3
 .العصبة أضعف أكركاب يف الراىنة األكضاع على احلفاظ كفرنسا بريطانيا سعي .4
 1945  - 1939 الثانية العادلية احلرب :الرابع الدرس 

 :اآلتية العبارات يف الفراغ أكمل :1 س
 .أدلانيا األـ الوطن عن الشرقية بركسيا كعزؿ ميل ( 25 ) حوايل عرضو دانزج مبيناء بولندا يربط شلر إنشاء .أ

 .فيشي حكومة .ب
 .ركمل ادلارشاؿ .ج
 .ىريكشيما .د
 .فلسطني بتقسيم .ق

 :ـ 1940 عاـ األدلاف مع فرنسا كقعتها اليت اذلدنة شركط :2   س
 .فرنسا من كالغربية الشمالية األراضي األدلاف احتالؿ .1
 .االحتالؿ نفقات فرنسا تتحمل .2
 .الفرنسيني ابألسرل فتحتفظ أدلانيا أما األدلاف األسرل سراح إبطالؽ فرنسا تتعهد .3

 :بسبب احللفاء جانب إىل احلرب ادلتحدة الوالايت دخوؿ :أعلل :3 س
 البحرية قطعو كأغرقت ىاكام جبزر "ىاربر بريؿ " البحرية القاعدة يف األمريكي األسطوؿ بقصف الياابٍل األسطوؿ     قياـ

 .اذلادئ احمليط يف األمريكي التفوؽ على    كقضت
 :بوتسداـ مؤدتر قرارات :4 س

 دكلتاف كظهور .( كبريطانيا، كفرنسا ادلتحدة، كالوالايت ركسيا، ) األربعة احللفاء دكؿ إلحدل منها كل ختضع نفوذ مناطق أربع إىل أدلانيا تقسيم .1
 اتبعة بوف كعاصمتها الغربية كأدلانيا ،( االحتاد السوفيييت ) الشرقي للمعسكر اتبعة برلني كعاصمتها الشرقية ادلانيا :علا ـ 1949 عاـ أدلانيتاف

 . األمريكية ادلتحدة الوالايت ) الرأمسايل للمعسكر
 كأعيدت بولندا إىل اجلنويب منها كالقسم السوفيييت، االحتاد إىل الشرقية بركسيا من الشمايل القسم كضم شلتلكاهتا من كثري من أدلانيا حرماف .2

 .بولندا إىل دانزج
                                        .العسكرية الصناعات من كحرماهنا العسكرية قواهتا من أدلانيا جتريد .3
 حرب رلرمي بوصفهم النازية القيادات كبار حملاكمة دكلية زلكمة تشكيل .4
 .للحلفاء تعويضات أدلانيا تدفع .5
 :أكضح سلبية، كأخرل إغلابية آاثر الثانية العادلية للحرب كاف :5    س

 :الثانية العادلية احلرب نتائج -أ
 بريطانيا قوة كتراجعت عليو، السيطرة كتتنافساف العامل يف قوتني كأكرب السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت خركج .1
 .عظمى كدكؿ كفرنسا .1
 :الكتلتني نظاـ ظهور إىل ادلتحدة كالوالايت السوفيييت االحتاد بني األيديولوجي اخلالؼ أسهم .2
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 ـ 1949 عاـ األطلسي مشاؿ حلف كشكلت الغربية أكركاب كضمت ادلتحدة الوالايت بزعامة الرأمسالية الغربية الكتلة. 
 مز 1955 عاـ كارسو حلف كشكلت السوفيييت االحتاد بزعامة أكركاب شرؽ كدكؿ االشًتاكية الشرقية الكتلة 

 .إيطاليا يف كالفاشي أدلانيا يف النازم احلكم على القضاء .3
 .كالتحرر ابالستقالؿ مطالبة الثالث العامل يف التحررية احلركات نشطت .4
 .المتالكها تسعى الدكؿ كاخذت كالنوكية الذرية األسلحة مثل كمتطورة حديثة أسلحة اكتشاؼ .5
 .الدكليني كالسلم األمن على للحفاظ ـ 1945 عاـ ادلتحدة األمم ىيئة إنشاء .6

 :خاص بشكل كفلسطني عاـ بشكل العريب الوطن على الثانية العادلية احلرب أثر -  ب
 :العريب           على الوطن

 كالسكك العامة كاستخدمت ادلرافق كادلطبوعات الصحف على الرقابة كفرضت العريب الوطن يف العرفية األحكاـ االستعمارية الدكؿ أعنت .1
 .الوطنييني الزعماء كنفت .كادلطارات احلديدية

 .احملور كدكؿ احللفاء بني احلربية للمعارؾ مسرحان  العربية البالد كانت .2
 ابستقالؿ انتهى الذم ادلسلح كالكفاح الثورات جتدد إىل أدل ما العسكرية للسيطرة العربية البلداف معظم احللفاء أعاد .3

 .العربية الدكؿ معظم
 :                        فيما يتعلق فلسطني

 .نشاط أم من الوطنية احلركة كمنع العرب سالح كنزع .احلربية ابلضركرة متذرعة مباشران  حكمان  بريطانيا حكمتها .1
 .لألراضي العربية اليهود كامتالؾ اليهودية اذلجرة حدد كالذم ـ 1939 لعاـ األبيض الكتاب بتنفيذ العرب اسًتضاء حاكلت .2
 .العسكرية عملياهتم كزادت فلسطني إىل كادلهاجرين السالح هتريب يف اليهود نشط .3
 يف يهودم لواء يكوف أف بريطانيا كزراء رئيس تشرتشل كقرر اذلاغااة جبش تدريب يف اليهودية الوكالة شرعت .4
 .احللفاء جبش ضمن فلسطني .5
 الربيطاٍل االنتداب حتت فلسطني تبقى أبف كأكصت فلسطني يف للتحقيق ـ 1946 عاـ أمريكية -األصللو اللجنة تشكلت .6
 )مبوجب                 ـ 1947 عاـ فلسطني بتقسيم ذلا التابعة اللجنة أكصت اليت ادلتحدة األـ ىيئة إىل الفلسطينية القضية حتاؿ أف إىل .7

  181 ) رقم قرار
 :الثانية العادلية احلرب يف احملور دكؿ ىزؽلة أسباب :6       س
 .كمتباعدة متعددة جبهات على قواهتا كتشتيت عليها السيطرة فقداهنا إىل أدلانيا عليها سيطرت اليت الرقعة اتساع أسهم .1
 .للحكم األدلاٍل اخلاضعة الشعوب لدل الثورة كالفردية العامة كاحلرايت الدؽلوقراطي احلكم مع يتعارض النازم الفكر .2
 رغم معارضة ادلانيا األمريكية ىاربر بريؿ قاعدة على اذلجـو الياابف شنت حيث احملور دكؿ قيادات بني كاالنسجاـ التجانس فقداف .3
 .يف احلرب الياابف كاستسالـ كىزؽلة الذرم السالح كاستخدامها احلرب ادلتحدة الوالايت دخوؿ   .4
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 .الثانية العادلية احلرب بعد كاإلقليمية الدكلية كاألحالؼ كالتكتالت ادلنظمات :الثالثة الوحدة
  ادلتحدة األمم ىيئة :األكؿ الدرس  

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة ضعي  :1 س
 ب .1
 د .2
 د .3
 ب .4
 ج .5

 :ادلتحدة األمم أىداؼ :2    س
 .الدكليني كالسلم األمن حفظ .1
 .مصريىا تقرير حق كيعطيها متساكية حبقوؽ للشعوب يقضي الذم ادلبدأ احًتاـ أساس على الدكلية العالقات تنمية .2
 .كاإلنسانية كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية ادلشكالت حلل الدكيل االتعاكف حتقيق .3
 .الدين أك اللغة أك اللوف أك اجلنس بسبب دتييز دكف مجبعان  اإلنساف حقوؽ احًتاـ تعزيز .4

 :ادلتحدة األمم ىيئة يف اآلتية األجهزة أىداؼ :3   س
 :العامة اجلمعية *
 .الدكليني كالسالـ األمن صيانة .1
 .كاالجتماعية االقتصادية الشؤكف يف الدكيل التعاكف تنمية .2
 .كميزانيتها ادلتحدة األمم إدارة على اإلشراؼ .3

 :األمن  رللس   *
 .الدكليني كالسلم األمن على احملافظة .1
 .ادلتحدة األمم يف اجلدد األعضاء بقبوؿ التوصية .2
 .العاـ األمني بتعيني التوصية .3
 .الدكلية العدؿ زلكمة قضاة ابنتخاب العامة اجلمعية مشاركة .4

 :كالثقافة كالعلـو للًتبية ادلتحدة األمم منظمة *
 على كالعمل األمم بني التعاكف لتوثيق كالثقافة كالتعليم الًتبية طريق عن الدكليني كالسلم األمن على احلفاظ يف       اإلسهاـ
 .اإلنساف كحقوؽ القانوف كسيادة العدالة        احًتاـ

 (عندما يسأؿ قيمي غلب كتابة اإلخفاقات)مالحظة )السياسي   الصعيد على ادلتحدة األمم ىيئة  قّيميأداء :4    س
 مثل العريب العامل يف كخاصة الدكؿ من عدد استقالؿ يف كأسهمت العامل يف السياسية القضااي بعض حل يف صلحت .1

 .كتونس كاجلزائر كمراكش كلبناف سوراي
 ذات مستقلة األندكنيسية كدكلة اجلمهورية ظهور عنو كنتج ـ 1947 عاـ اذلولندم – األندكنيسي للنزاع سلمية تسوية إغلاد إىل توصلت .2

 .سيادة
 



14 
 

 على كالقضاء السالـ إحالؿ يف كفشلت كالغريب الشرقي ادلعسكرين بني الباردة احلرب على القضاء يف أخفقت .3
 .العامل يف اإلقليمية احلركب

 قبل من كخاصة بوظائفو القياـ عن األمن رللس عجز يف استخدامو يف كادلبالغة كاإلسراؼ( الفيتو )النقض حق أسهم .4
 يف االستيطاف بوقف اقًتاح ضد يـو ( 15 ) خالؿ مرتني ادلتحدة الوالايت استخدمتو حيث .كركسيا ادلتحدة الوالايت
 .عشر األربع األعضاء بقية موافقة رغم الفلسطينية األراضي

 الفلسطيين الشعب لصاحل القرارات من الكثري إصدارىا رغم الفلسطينية للقضية حل إغلاد يف ادلتحدة األمم ىيئة فشل .5
 .إسرائيل جانب إىل الكامل ادلتحدة الوالايت إضلياز بسبب تنفيذىا على إسرائيل إجبار من تتمكن     كمل

 :أىدافها بعض حتقيق يف ادلتحدة األمم ىيئة إخفاؽ أسباب :5 س
 أف اعتبار على ألىدافها ادلتحدة األمم حتقيق دكف حاؿ كالشرقي الغريب ادلعسكرين بني اندلعت اليت الباردة احلرب .1

 .اذليئة يف األعضاء الدكؿ من دكلتني أكرب كانتا السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت
 ادلتحدة الوالايت ككانت .بوظائفو القياـ عن األمن رللس عجز يف استخدامو يف كاإلسراؼ  (الفيتو )النقض  حق أسهم .2

. اجمللس قرارات لتعطيل احلق ىذا تستخدماف دكلتني اكثر السوفيييت كاالحتاد
 52 ) ص اإلقليمية ادلنظمات :الثاٍل الدرس

 :الصحيحة غري العبارت أماـ  (  )Xكإشارة الصحيحة العبارات أماـ ( ) إشارة أضع :1 س
 ( ) - أ

  (X ) - ب
  ()-  ج 
  (X)-  د 
  ()-  ىػ
  (X)-      ك

 :العربية الدكؿ جامعة أىداؼ -أ :2       س
 .للتعاكف حتقيقان  السياسية خططها كتنسيق األعضاء الدكؿ استقالؿ صيانة .1
 .كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اجملاالت يف األعضاء الدكؿ بني التعاكف حتقيق .2
 .األجنبية للسيطرة خاضع كانت اليت العربية البالد بشعوب اجلامعة اىتماـ .3
 االقتصادية العالقات كتنظيم كالسالـ األمن لتحقيق الدكلية كاذليئات العامل دكؿ بقية مع األعضاء الدكؿ عالقات تنسيق .4

 .      كاالجتماعية
 :العربية اجلامعة رللس مهاـ - ب

 .اجلامعة أىداؼ حتقيق .1
                                                              .اجلامعة دكؿ بني تنشأ اليت ادلنازعات لتسوية كالتوفيق التحكيم .2
 .اجلامعة أعضاء من عضو أم على عدكاف أم لرد الالزمة التدابري اختاذ .3
 .العاـ األمني تعيني .4
 .اجلامعة ميزانية اعتماد .5
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 :الفلسطينية القضية دعم يف اجلامعة دكر -  ج
 .الصهيونية ادلنتجات مقاطعة إىل فيو دعت ـ 1945 عاـ قراران  كأصدرت نشأهتا منذ الفلسطينية ابلقضية اىتمت .1
 القضية أف على أكد الذم مصر يف أنشاص مؤدتر كعقدت ـ، 1946 عاـ أمريكية-األصللو التحقيق جلنة أعماؿ متابعة .2

 .مجيعان  العرب قضية ىي الفلسطينية
 .ـ 1948 عاـ العربية اجليوش عليها تسيطر كانت اليت ادلناطق يف فلسطينية إدارة قياـ كأعلنت الفلسطيين الكياف بعث .3
 كطين مؤدتر عقد أكؿ نتائجو من ككاف ـ، 1964 عاـ ابلقاىرة ادلنعقد العريب القمة مؤدتر يف كيانو كإبراز الفلسطيين الشعب تنظيم إعادة .4

 .الفلسطينية التحرير منظمة قياـ عن فيو أعلن الذم العاـ نفس من أاير يف القدس يف فلسطيين
 .ـ 1976 عاـ الرابط مؤدتر يف الفلسطيين للشعب ككحيدان  شرعيان  شلثالن  الفلسطينية التحرير مبنظمة االعًتاؼ .5
 الذم ـ 1980 عاـ البندقية بياف عنها نتج اليت كاألكركبية العربية اجملموعتني بني احلوار يف الفلسطينية القضية حبث .6

 .كتقرير مصريىم لقضيتهم عادؿ حل يف الفلسطينيني كحق الجئني قضية كليست سياسية قضية الفلسطينية القضية أف على     أكد
 يف سفارات ذلا الدكؿ اليت على كاالقتصادية السياسية ادلقاطعة كفرض بتحريرىا العربية الدكؿ التزاـ على التأكيد خالؿ من ابلقدس االىتماـ .7

 .القدس مدينة
 .ـ 1987 عاـ اندلعت اليت الفلسطينية االنتفاضة كمساندة بدعم التزامو ـ 1988 عاـ العريب القمة مؤدتر أعلن .8
 .الدكلية كالشرعية األمن رللس قرارات أساس على الفلسطينية القضية حلل العادؿ السالـ مببادئ االلتزاـ على حرصت .9

 :ـ 1948 عاـ بوجوات ميثاؽ حسب األمريكية الدكؿ منظمة أىداؼ :3     س
 .الدكلية التزاماهتا بتنفيذ دكلة كل كتعهد األعضاء الدكؿ سيادة احًتاـ .1
 .الدؽلوقراطية دلبادئ الفعلية ادلمارسة أساس على األعضاء للدكؿ السياسية النظم قياـ .2
 .األخرل الدكؿ شؤكف يف التدخل كعدـ اجلوار حسن مراعاة .3
 .السلمية ابلطرؽ ادلنازعات حبل كااللتزاـ احلركب حترَل .4
 .دتييز دكف لإلنساف األساسية احلقوؽ احًتاـ .5
 :اآليت أعلل :4    س

 :األمريكية الدكؿ منظمة إلنشاء ادلتحدة الوالايت تشجيع -       أ
 .بينها فيما الدكيل التنظيم من نوع كإغلاد األمريكية الدكؿ بني التضامن            تدعيم

 :بسبب ـ 1962 عاـ األمريكية الدكؿ منظمة من كواب طرد -      ب
 الشيوعي النظاـ إىل          حتوذلا

 :اإلسالمي ادلؤدتر منظمة أىداؼ -أ :5       س
 .األعضاء الدكؿ بني اإلسالمي التضامن تعزيز .1
 .كالعلمية كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اجملاالت يف األعضاء الدكؿ بني التعاكف دعم .2
                                    .أشكالو بكافة االستعمار على كالقضاء العنصرية التفرقة إزالة على العمل .3
                                      .اإلسالمية الشعوب كفاح كدعم كحتريرىا ادلقدسة األماكن سالمة على احلفاظ .4

 :كاالجتماعي الثقايف اجملالني يف اإلسالمي ادلؤتر منظمة إصلازات - ب
 .أكغندا يف اإلسالمية اجلامعة مثل العربية اللغة كتعلم اإلسالمية كالثقافة ادلعرفة لنشر الثقافية كادلراكز اجلامعات إنشاء .1
 .لإلسالـ الصحيحة الصورة إبراز خالؿ من كادلسلمني لإلسالـ ادلضادة للدعاية التصدم .2
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 .العربية ابللغة االىتماـ .3
 .الديين كالتوجو اذلجرم ابلتقوَل االىتماـ .4
 .ادلشًتؾ اإلسالمي كالًتاث اإلسالمية التارؼلية ادلعامل على احملافظة .5

 :الفلسطينية القضية جتاه اإلسالمي ادلؤدتر منظمة دكر -      ج
 .مؤدتراهتا أعماؿ جدكؿ يف أساسياُا  موضوعاُا  كحتتل للمنظمة مركزية قضية تعد .1
 .الفلسطينية القضية أجل من استثنائية مؤدترات عقد إىل دعت .2
 اإلسالمي ادلؤدتر قرارات متابعة مهمتها كتكوف األكىل ادلسلمني قضية ىي القدس أف اعتبار على القدس جلنة شكلت .3

 .مواقفو تؤيد اليت الدكلية كاذليئات
 .فلسطني يف كالتارؼلية األثرية كادلباٍل كاإلبراىيمي األقصى ادلسجد كترميم ادلدينة سكاف لدعم القدس صندكؽ أنشأت .4

 
 56-57) ص )االقتصادية التكتالت :الثالث                       الدرس

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة  ضعي :1 س
  أ .1
 د .2
 ب .3
 :الثانية العادلية احلرب بعد ظهرت اليت االقتصادية التكتالت أىداؼ :2     س
 .االقتصادم التكامل حتقيق .1
 .اإلنتاج زايدة .2
 .ادلعيشة مستول رفع .3
 .الشرائية القوة زايدة .4
 .ادلختلفة ادلوارد من االستفادة .5

 :أجيب للنفط، األجنبية الشركات استغالؿ على مجاعيان  ردان  كاف األكبك أتسيس :3        س
 .كتوحيدىا األعضاء للدكؿ النفطية السياسات تنسيق (1      :األكبك أىداؼ -أ

 كمجاعية                                                                                   منفردة بصورة مصاحلها حلماية السبل أفضل حتديد (2                             
 .العادلية األسواؽ يف األسعار استقرار ضماف (3 
 .كمنظمة اقتصادية بطريقة ادلستهلكة الدكؿ إىل النفط كتصدير ادلنتجة الدكؿ مصاحل محاية (4       
 .النفطية الصناعات يف ادلستثمرة األمواؿ لرؤكس مردكد حتقيق (5       
 :األكبك منظمة إصلازات -     ب
 .النفط أسعار تثبيت .1
 .أراضيها يف العاملة الشركات تتقاضاىا اليت اإلنتاج دكؿ عوائد نسبة زايدة .2
 .األسعار زايدة .3
 .العشرين القرف أكائل منذ كالتنقيب البحث رلاؿ يف العاملة كاألكركبية األمريكية الكربل النفط شركات كجو يف كقفت .4
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 :هبدؼ ادلستهلك كحق ادلنتجة الدكؿ حق بني توازف إلغلاد االستهالؾ كدكؿ األجنبية النفطية الشركات مع اجلهود بذؿ .5
 .ادلنتجة الدكلة سيادة على للمحافظة العالقة ذات األطراؼ بني ادلساكاة حتقيق ( أ
 .ادلنتجة الدكؿ اقتصاد لدعم رلزية عائدات حتقيق  ( ب
 :اآليت أعلل :4      س

 :للطاقة الدكلية الوكالة الصناعية الدكؿ إنشاء -    أ
 :هبدؼ كإضعافها األكبك    مواجهة

 .ذلا جديدة موارد كتطوير الطاقة توفري .1
 .للنفط ادلنتجة الدكؿ مع اثبتة عالقات كإغلاد .2
 :بسبب للتجارة دكلية ىيئة إنشاء احلكومات كبعض ادلتحدة الوالايت قبوؿ عدـ -    ب
 .دائم ميثاؽ مبقتضى التجارية ادلسائل يف حريتها تقييد يف الدكؿ ىذه رغبة عدـ .1
 .آلخر كقت من بسرعة تتغري التجارية الظركؼ .2
 :اجلات منظمة أىداؼ :5     س
 .اجلمركية الرسـو ختفيض خالؿ من الدكؿ بني التجارم التبادؿ تشجيع .1
 .االتفاؽ ضمن الداخلة السلع على جديدة قيود فرض عدـ .2
 .كادلستوردة الوطنية السلع مع التعامل يف ادلساكاة .3
 .االقتصادية التنمية رلاؿ يف الدكيل التعاكف حتقيق على العمل .4
 .جديدة جتارية سياسة كتطوير اخلالفات لتسوية قواعد كضع .5

 

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة  ضعي :1  س
 ج   .1
 ب .2
 ب                                                                                                          .3
 :ـ 1949 عاـ االطلسي مشاؿ حلف :2      س
 :األطلسي مشاؿ حلف نشأة ظركؼ -      أ
 اشتداد إثر اخلطر السوفيييت دلواجهة عسكرم حتالف كجود تقضي مصلحتها أف كلكسمبورغ كىولندا كبلجيكا كفرنسا بريطانيا من كل شعور .1

 .كالغريب الشرقي ادلعسكرين بني الباردة احلرب
 .ـ 1948 عاـ الدكؿ ىذه بني برككسل معاىدة توقيع .2
 .السوفيييت التوسع كجو يف للوقوؼ إليو ادلتحدة الوالايت انضماـ إىل التحالف ىذا حاجة .3
 حلف معاىدة توقيع كمت للحلف االنضماـ ادلتحدة الوالايت إبعالف انتهت ادلتحدة كالوالايت الدكؿ ىذه بني مشاكرات .4

 .ـ 1949 عاـ كاشنطن يف األطلسي مشاؿ
 :األطلسي مشاؿ حلف أىداؼ -   ب

 61   ص كالسياسية العسكرية األحالؼ :الرابع          الدرس
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 .السلمية ابلطرؽ الدكلية منازعاهتا كتسوية هبا التهديد أك القوة استخداـ عن االمتناع .1
 .احللف يف دكلة ألية السياسي االستقالؿ أك اإلقليمي للكياف هتديد بوجود فيها يعقتد اليت احلاالت يف اجلماعي التشاكر .2
 .مقاكمتو األعضاء الدكؿ مجيع كعلى ادلتحالفة الدكؿ كل ضد عدكاان  يعترب احللف دكؿ من دكلة أية على االعتداء .3
 :االضلياز عدـ حركة :3     س
 :االضلياز عدـ حركة نشأة أسباب -     أ
 تقرير حق :منها قرارات عدة كاختذ ـ 1955 عاـ أبندكنيسيا ابندكنغ يف األفريقية اآلسيوية اجملموعة مؤدتر عقد .1

 الدكيل ،كحترَل استخداـ األسلحة الذرية كالتعاكف السالـ كدعم اإلنساف حقوؽ كاحًتاـ للشعوب ادلصري
 .االستقالؿ حديثة الدكؿ ىذه معظم( أ :اآلتية لألسباب ضعيفة اجملموعة ىذه كانت- 2 

 .كالغريب الشرقي ادلعسكرين من كاالقتصادية العسكرية ادلساعدات على كتعتمد اقتصاداين  متخلفة اكثرىا(ب
 اليوغساليف الرئيس فيو كاشًتؾ االضلياز عدـ لفكرة احلقيقية البداية ـ 1956 عاـ يوغسالفيا يف بريوٍل مؤدتر عقد- 3

 ادلؤدتر ىذا يف كبرزت هنرك الؿ جواىر اذلندم الوزراء كرئيس الناصر عبد مجاؿ ادلصرم كالرئيس تيتو جوزيف
 .كاضح بشكل االضلياز عدـ سياسة

 :ـ 1961 عاـ القاىرة يف عقد الذم التحضريم ادلؤدتر مبادئ -    ب
 .الدكؿ بني السلمي التعايش على قائمة مستقلة سياسة انتهاج .1
 .كاالستقالؿ التحرر حركات أتييد .2
 .إرادهتا مبحض إقليمها يف عسكرية قواعد إبقامة أجنبية لدكلة السماح عدـ .3

 :الفلسطينية القضية من االضلياز عدـ حركة موقف -       ج
 .احلركة مؤدترات يف كبريان  حيزان  الفلسطينية القضية شغلت .1
 .الفلسطيين الشعب حقوؽ تؤيد اليت كالبياات كالتوصيات القرارات من العديد احلركة عن صدر .2
 .للشعب الفلسطيين الثابتة احلقوؽ بضماف ادلتعلقة القرارات تطبيق ادلتحدة األمم كطالبت ابالستعمار الفلسطينية القضية ربطت .3
 .ـ 1975 منذ عاـ كامل عضو مث ـ 1970 عاـ لوساكا قمة منذ مراقب بصفة مؤدتراهتا الفلسطينية التحرير منظمة حضور على  كافقت .4
 كالوحيد الشرعي ابعتبارىا ادلمثل الفلسطينية التحرير مبنظمة االعًتاؼ زايدة إىل كدعت الفلسطيين الشعب مع التضامن ضركرة على حرصت .5

   .الفلسطيين للشعب

 العشرين                                                           القرف يف النامية الدكؿ يف كالبناء التحرر مرحلة :الرابعة الوحدة
اآلسيوية  العربية الدكؿ يف كالبناء التحرر مرحلة :األكؿ الدرس                   

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1     س     
  ب .1
 ج .2
 د .3
 ج .4
 ب .5

 :االستقالؿ بعد سوراي يف حدثت اليت التطورات :2  س
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 سد كأقامت كالعمرانية الزراعية كخاصة االقتصادية ابحلياة كاىتمت التعليم نظاـ إبصالح السورية احلكومة بدأت .1
 .كادلصانع الشركات كأنشأت الفرات

 :بسبب فيها البناء مرحلة على أثرت اخلمسينيات يف داخلية عسكرية انقالابت لعدة تعرضت .2
 . السياسي االستقرار عدـ - أ

 .احلكومات تبدؿ - ب
 الناصر عبد مجاؿ برائسة ادلتحدة العربية اجلمهورية قياـ كأعلن ـ 1958 عاـ ادلصرية السورية الوحدة اتفاؽ توقيع .3

 أثر على أعلن          االنفصاؿ حيث ـ 1961 عاـ حىت كاستمرت " األكؿ العريب ادلواطن " لقب على كحاز احلكم عن القوتلي شكرم     كتنازؿ
 .سوراي يف عسكرم انقالب
 .لالحتالؿ ختضع تزاؿ ما اليت اجلوالف ذلضبة إسرائيل احتالؿ عنو نتج ـ 1967 عاـ اإلسرائيلي للعدكاف تعرضت .4
أبرز مالزلها االنفتاح على  كاف اليت سياستو عن كأعلن ـ 1970 عاـ عسكرم انقالب إثر السلطة على االستيالء يف األسد حافظ صلح .5

 .العامل العريب
  .ـ 1973 عاـ رمضاف حرب يف سوراي اشًتاؾ .6
 .كالدبلوماسية كالًتبوية االقتصادية اجملاالت يف كاألردف سوراي بني تعاكف اتفاؽ  توقيع .7
 .ـ 2000 عاـ كالده كفاة بعد سوراي يف احلكم األسد بشار توىل .8

 :االستقالؿ بعد لبناف كاجهت اليت ادلشاكل :3   س
 :إىل أدل ـ 1975 عاـ األىلية احلرب اندالع .1

 .اللبناٍل االقتصاد اهنيار - أ
 .الطوائف بني االنقساـ - ب

 .السورية القوات على اقتصرت اليت العربية الردع قوات تدخل -ج
 ما الفلسطينية ادلقاكمة على القضاء حبجة بريكت العاصمة إىل ككصلت ـ 1982 عاـ لبناف جلنوب اإلسرائيلي االحتالؿ .2

 :إىل أدل
                                                .العربية الدكؿ من عدد على كتوزيعها لبناف من ادلقاكمة خركج - أ

 .كشاتيال رلزرة صربا أبرزىا رلازر عدة حبقهم كارتكبت إسرائيل العتداءات تعرضوا الذين ادلخيمات يف الفلسطنيني كجود استمرار - ب
 تتواصل اليت ادلقاكمة ضغط حتت اللبنانية األراضي بقية من خركجها رغم شبعا دلزارع اإلسرائيلي االحتالؿ استمرار .3

 .حتريرىا أجل            من
 :بسبب ـ 1961 عاـ السورية ادلصرية الوحدة فشل أعلل :4    س

 .مصر عن االنفصاؿ كأعلن ابلوحدة أطاح ـ 1961 عاـ سوراي يف حدث عسكرم     انقالب
 :االستقالؿ بعد األردف يف كاالقتصادية كالعمرانية العلمية النهضة مظاىر :5     س
 .كاجلامعات كادلعاىد ادلدارس تطوير .1
 .الزراعي اإلنتاج زايدة .2
 .الرم مشكالت حل .3
 .الصناعة تنمية .4
 .السياحة تطوير .5
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 .اخلارجية االقتصادية التبعية لتقليل اخلارجية ادلعوات على االعتماد ختفيف .6
 71 -72 ) )ص األفريقية العربية الدكؿ يف كالبناء التحرر مرحلة :الثاٍل الدرس

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س
 ج .1
 د .2
 ب .3
 ج .4
 د .5
 أ .6
 :ـ 1952 عاـ مصر يف األحرار الضباط ثورة :2    س

 :اندالعها يف أسهمت اليت الداخلية الظركؼ - أ
 .ادللكي احلكم على ادلصرم الشعب نقمة من زاد ما العربية الدكؿ كىزؽلة ـ 1948 عاـ حرب يف مصر مشاركة .1
 .ـ 1951 عاـ بريطانيا مع ادلفاكضات تعثر .2
 .الفوضى السويس انتشار قناة يف ادلراكز بعض بريطانيا احتالؿ .3

 :الثورة إصلازات -        ب
 .ـ 1954 عاـ مصر عن الربيطانية القوات جالء .1
 .الفالحني على األراضي كتوزيع اإلقطاع كإلغاء الزراعي اإلصالح حتقيق .2
 .ادلصرم اجليش قدرات حتسني .3
 .الصناعة تطوير .4
 .كاجلامعات ادلدارس من العديد بناء خالؿ من التعليم يف التوسع .5
                                                                                         .الصحة حتسني .6
 ابلفشل انتهى .كإسرائيلي كفرنسي بريطاٍل ثالثي لعدكاف مصر تعرض إىل أدل ما ـ 1956 عاـ السويس قناة أتميم .7
 .مصر لصاحل السوفيييت االحتاد كتدخل ادلصريوف أبداىا اليت ادلقاكمة بفضل .1
 .الكهرابئية الطاقة كتوفري الزراعية األراضي رقعة زايدة يف أسهم الذم العايل السد بناء .8
 :احلركب من العديد اجلمهورم العهد يف مصر خاضت :3     س

 :احلركب ىذه أىم -    أ
 .كإسرائيل كفرنسا بريطانيا من ـ 1956 عاـ الثالثي العدكاف .1
 .إسرائيل مع ـ 1967 عاـ حزيراف حرب .2
 .إسرائيل مع ـ 1973 عاـ تشرين حرب .3
 :احلركب ىذه نتائج -     ب
 .مصر لصاحل السوفيييت االحتاد كتدخل ادلصرييني مقاكمة بسبب ابلفشل انتهى :ـ 1956 عاـ الثالثي العدكاف .1
 :ـ 1967 عاـ حزيراف حرب .2
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 .سيناء إسرائيل احتالؿ - أ
 .احتلتها اليت األراضي من إسرائيل ابنسحاب يقضي الذم ( 242 ) األمن رللس بقرار إسرائيل التزاـ عدـ - ة
 .كإسرائيل مصر بني االستنزاؼ حرب   بدء - ج
  (تشرين حرب ) ـ 1973 عاـ حرب .3
 .األسلحة أبحدث أمدهتا اليت إسرائيل لصاحل ادلتحدة الوالايت كتدخلت فادحة خسائر إسرائيل مصر كبدت- أ

 .الطرفني بني احلرب أهنى كإسرائيل مصر بني ىدنة اتفاؽ توقيع-ب 
 .سيناء من إسرائيل انسحاب مبوجبو مت ـ 1978 عاـ ديفيد كامب اتفاؽ توقيع - ج
 .تونس إىل العربية اجلامعة مقر كنقل إسرائيل مع عالقاهتا العربية الدكؿ قطعت- د

 :االستقالؿ كحىت الثانية العادلية احلرب هناية منذ ليبيا يف التحرر حركة :4 س
 .اإليطاليني لدحر الثانية العادلية احلرب يف احللفاء جانب إىل الليبيوف كقف  -  1

 فزاف فرنسا كاحتلت كبرقا طرابلس بريطانيا احتلت فقد احلرب أثناء كالفرنسية الربيطانية السيطرة حتت ليبيا كقعت-  2
 .كحبرية برية عسكرية قواعد األقاليم ىذه يف كأقاموا

 .السنوسي إدريس دمحم زعامة حتت ككحدهتا ليبيا استقالؿ فيو أعلن مؤدتران  عقدت أحزااب الليبيوف شكل-  3     
 عاـ ليبيا استقالؿ رمسيان عن كأعلن .مستقلة دكلة هبا كاالعًتاؼ ليبيا أراضي كحدة على نص ـ 1949 عاـ قراران  ادلتحدة األمم ىيئة أصدرت- 4     

 .ـ 1951
  1955 عاـ عن ليبيا جالؤىا كمت العسكرية القواعد ببعض مبوجبها احتفظت بريطانيا مع عاـ حتالف معاىدة السنوسي إدريس دمحم كقع- 5 

 .ـ 1958 عاـ منذ العربية الدكؿ جامعة يف عضوان  كأصبحت ادلتحدة، األمم ىيئة إىل انضمت- 6
 :اجلمهورم العهد خالؿ ليبيا يف البناء مظاىر :5 س
 .ـ 1970 عاـ الليبية األراضي من كالربيطانية األمريكية القواعد إزالة .1
 .األجنبية للشركات النفطية االمتيازات إلغاء .2
                                        .ادلختلفة اإلنتاج عوامل دعم خالؿ من اإلنتاجية الكفاءة رفع على احلكومة عملت .3
 .ابلزراعة اىتمت .4
 .العلمي كالبحث التقين كالتدريب ابلتعليم االىتماـ .5
 .الوطنية كادلشاريع اخلطط تنفيذ يف متطورة أساليب انتهاج .6
 رلاالت كافة الصناعي التطور كمشل .كالصناعية الزراعية التنمية لعمليات النفطية استثماراهتا احلكومة رصدت .7

 .كالبًتككيماكية كادلعدنية الغذائية الصناعة
 .السوفيييت االحتاد مبساعدة اللييب اجليش تطوير .8
 .ـ 1990 عاـ تسويتها حىت تشاد مع حدكدية مشاكل .9

 قامت التدخل الليبية ذلذا احلكومة رفض كبسبب الشامل الدمار أسلحة تصنيع بذريعة الليبية الشؤكف يف التدخل ادلتحدة الوالايت زلاكلة   .10
  .ـ 1986 عاـ الليبية ادلواقع بعض بقصف ادلتحدة الوالايت

 االقتصادم احلصار بفرض األمن رللس من قرار كاستصدرت ـ 1988 عاـ لوكريب حادثة اليت عرفت طائراهتا إحدل بتدمري أيضان  اهتمتها.  11
 .الطائرة ضحااي لعائلة تعويضات بدفع ادلشكلة تسوية مت أف إىل استمر عدة سنوات ليبيا على
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 :ـ 1954 عاـ اجلزائرية الثورة :6 س
 :الثورة عليها اعتمدت اليت األسس -أ

 .اجلزائرم التحرير جيش يف ادلسلحة القول توحيد .1
 .اجلزائرم الوطين التحرير جبهة ابسم األجزاب توحيد .2
 .للثورة العادلي التاييد ازدايد .3
 .للثورة الفرنسي اجليش من الفارين اجلزائريني من الكثري انضماـ .4
 :ـ 1962 عاـ إيفياف معاىدة بنود -ب
 .اجلزائر كاستقالؿ النار إطالؽ كقف .1
 .كشعبان  أرضان  اجلزائر كحدة .2
 .االنتخاابت إجراء حىت اجلزائر إلدارة مؤقتة حكومة إنشاء .3
 .اجلزائر عن الفرنسية القوات جالء .4
 .النفطية ادلنشآت كتدير للجزائر مالية معونة فرنسا تقدـ .5
 :االستقالؿ بعد اجلزائر يف االقتصادم البناء مظاىر :7 س
 .اإلنتاج استئناؼ إىل اجلزائرية احلكومة سعت .1
 .التحرير حرب أثناء دمرت اليت ادلساكن تنظيم .2
 .كادلدارس الطرؽ بناء إعادة .3
 .الفرنسيني كالرأمساليني الفرنسيني ادلستوطنني أمالؾ أتميم .4
 .أفراد الشعب بني االجتماعية العدالة لتحقيق الفالحني على األراضي كتوزيع ـ 1966 عاـ الزراعي اإلصالح مشركع أعلنت .5
 .الوطنية الصناعة لتطوير الثقيلة الصناعة قطاع إقامة .6
 .الوطين االقتصاد كتدعيم األجنبية االحتكارات سيطرة من التخلص هبدؼ الفحم استخراج مناجم أتميم .7
 .كتسويقهما الطبيعي كالغاز النفط عن للتنقيب ـ 1964 عاـ الوطنية النفط شركة أتسيس .8
 .الرمسية الدكائر يف العربية اللغة كاستخداـ التعليم تعريب .9

 .كالعادلية العربية الدكؿ مع التعاكف .10
 :االستقالؿ بعد اجلزائر كاجهت اليت الصعوابت :8 س

 :حكمو أثناء جديد بن الشاذيل كاجهت اليت الصعوابت -أ
 .الثفقايف ابالستقالؿ للمطالبة األمازيغ منطقة يف االضطراابت تزايد .1
 : بسبب ـ 1988 عاـ مظاىرات كقوع.   2 

                                                                                                             .االقتصادية األكضاع تردم - أ
 .الوطين كاالقتصاد العامة ابدلصلحة أضر الذم احلكومية القطاعات يف الفساد استشراء - ة

 :اجلزائر يف اإلصالحات عوامل -ب
 لذلك الواحد احلزب على قائمان  كاف اجلزائر يف احلكم ألف السياسية اجملتمع دلطالب السياسي النظاـ استجابة ضعف .1

 .احلكم يف ابدلشاركة تطالب مجاعات بدأت
 .كاحلزبية السياسية كالتعددية الدؽلوقراطية إقرار ضلو توجهت اليت الدكيل السياسي النظاـ يف التغيريات .2
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 .كاجملتمع احلكومة بني األزمة عمق اظهرت اليت ـ 1988 عاـ أحداث .3
 :بسبب االستقالؿ بعد اقتصادية أزمة اجلزائر مواجهة :أعلل - ج

 الثورة سنوات طيلة الصناعية ادلؤسسات أغلب تعطل .1
 .الفرنسيني ادلستوطنني مغادرة .2
 .الغذائية ادلواد كنقص األسعار ارتفاع .3
 .بالدىم اجلزائريني آالؼ مغادرة .5 .كالفقر البطالة زايدة .4

 77 -78 ) ص )العامل يف كالبناء التحرر مرحلة :الدرس الثالث
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س 

 ب .1
  ج .2
  أ .3
  د .4
  ج .5
  ب .6
 :ـ 1945 عاـ فيتناـ استقالؿ من اآلتية الدكؿ مواقف :2 س

 :فرنسا - ب
 .منو كأليفيت فرنسا بني العالقات كساءت ادلقاكمة رغم اجلنوبية فيتناـ على على سيطرهتا عززت- 1
 .حرب فيتناـ أك الصينية اذلند حبرب عرؼ ما كىو ـ 1946 عاـ ىانوم على ىجومان  منو أليفيت بدأت التوترعندما إزداد - 2
 داخل حرة دكلة الشمالية الدؽلوقراطية فيتناـ جبمهورية فيو اعًتفت ـ 1947 عاـ اتفاقان  منو ىوشي مع فرنسا كقعت - 3

 .طويالن  يدـ مل الفرنسي االحتاد
 .كبريطانيا ادلتحدة الوالايت من بدعم ادلركزية فيتناـ حكومة تشكيل مبوجبو مت ـ 1948 عاـ ابكدام مع اتفاؽ كقعت- 4
 عن مبوجبو فرنسا ختلت جنيف اتفاؽ كتوقيع ـ 1954 عاـ فو-بياف-دايف معركة يف الفيتناميني الثوار أماـ فرنسا ىزؽلة- 5

 .ضعيفة حكومة كرائها كتركت فيتناـ جنوب
 :األمريكية ادلتحدة  الوالايت - ت

 .منو ىوشي حلكومة معادية سياسة كاتباع فيتناـ يف الفرنسية السياسة مساندة -1
 .ادلنطقة يف فرنسا مكانة ألخذ تسعى ككانت منطقتني إىل فيتناـ تقسيم على نص ألنو جنيف اتفاؽ عن ترض   مل -2
 .الشيوعي ادلد لوقف اجلنوبية فيتناـ عن للدفاع احلرب يف عسكراين  تدخلت -3
 مث ـ 1969 عاـ حىت استمرت الشمالية فيتناـ على حرب شنت لذلك اجلنوبية فيتناـ يف مستقرة حكومة إقامة يف فشلت -4

 .الشمالية فيتناـ حكومة مع ادلفاكضات بعد فيتناـ جنوب من تدرغلبان  انسحبت
 ابريس اتفاؽ توقيع إىل كاضطرت ـ 1975 عاـ حىت استمرت الفيتناميني الثوار مع أخرل مرة احلرب عادت -5

 :بسبب فيتناـ من كاالنسحاب
 .األمريكي العاـ الرأم ضغط *
 .الشماؿ من بدعم الوطين التحرير جبهة قوات انتصارات *
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 :السوفيييت االحتاد-   ج
 .ـ 1950 عاـ الشمالية فيتناـ حبكومة االعًتاؼ .1
                   فيتناـ                   يف للشيوعيني العسكرم الدعم تقدَل .2

 :األمريكية ادلتحدة الوالايت مع حرهبا بعد االقتصادم بوضعها للنهوض فيتناـ حكومة اختذهتا اليت اإلجراءات :3 س
 .كالتنفيذ التخطيط من حيث ضعيفة كانت كلكنها .عمل فرص كإغلاد الريفية ادلناطق لتأىيل ادلدف سكاف من قطاعات هتجري اسًتاتيجية تبنت .1
 .كادلنافسة الفردية ادللكية أشكاؿ ببعض يسمح الذم الوطين االقتصاد ىيكلة إعادة هبدؼ إصالحيان  برارلان  اعتمدت .2
 .عليها ادلفركض التجارم احلظر ادلتحدة الوالايت رفع بعد ـ 1994 عاـ الفيتنامي االقتصاد حتسن .3

 :ـ 1961 عاـ األصلولية التحرير حرب اندالع إىل أدت اليت العوامل :4 س
 .البالد كمقدراهتا خريات كهنب البيض ادلستوطنني لصاحل العنصرم كالتمييز السكاف استغالؿ على القائمة كسياستو  االحتالؿ -1

 كالقت األصلولية األقاليم بنجويال أحد يف أكربىا ككاف الربتغالية احلكومة عن البيض ادلستوطنوف هبا يطالب كاف اليت االستيطانية اإلنفصاؿ حركة -2
 .الوعي الوطين إاثرة يف دكران  احلركات ىذه كلعبت العنصرية أفريقيا جنوب حكومة من كأتييدان  دعمان 

 .األفريقية احلضارة كقيمة كحدة كأتكيد لالستعمار السلبية اجلوانب عن الكشف يف دكران  الصحافة لعبت -3
 ادلستقلة الدكؿ فضالن عن دعم.االستقالؿ على دكذلا من العديد كحصوؿ األفريقية القارة يف التحرر حركات اشتداد -4

 .اجملاؿ ىذه يف مهمان  دكران  األفريقية الوحدة منظمة كلعبت القارة يف التحرر حلركات
 الشعبية احلركة منها كطنية حكومة كتشكيل ابالستقالؿ طالبت اليت الوطنية كاجلبهات كاألحزاب احلركات ظهور -5

 .الوطين االحتاد كحزب أصلوال لتحرير الوطنية كاجلبهة أصلوال لتحرير
 :اآليت أعلل :6 س

 :بسبب كفرنسا فيتناـ بني ـ 1954 عاـ جنيف اتفاؽ ادلتحدة الوالايت قبوؿ عدـ -أ
 .منطقتني إىل فيتناـ تقسيم على نصت ألهنا * 

 .ادلنطقة يف فرنسا مكانة ألخذ تسعى كانت *
 :بسبب االستقالؿ بعد أصلوال يف االقتصادية األكضاع أتخر -ب

 :يلي فيما دتثلت اليت األىلية للحرب السلبية اآلاثر
 .كبرية أبضرار االقتصادية القطاعات أصابت .3
 .للتخريب التحتية البنية تعرضت .4
 .كالطاقة كادلواصالت النقل شبكات اهنارت .5
 .البالد داخل أصلويل ماليني ثالثة ضلو كتشريد .ألصلوال اجملاكرة ابلدكؿ معسكرات يف الالجئني من اآلالؼ مئات تشرد- 4           
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 العشرين القرف من سياسية قضااي :اخلامسة  الوحدة
ـ 1991 - ـ1947 : الباردة كاحلرب القطبية ثنائي الدكيل النظاـ :األكؿ الدرس

 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :س
ب   -1
 د -2
 أ  -3
 ج -4

 :أعدد سلتلفة مبراحل الباردة احلرب مرت :2 س
 

 :الباردة احلرب مراحل -أ
 ـ1953-  ـ1947   ادلواجهة مرحلة .1
  ) ـ 1953 - 1969 السلمي التعايش مرحلة .2
 19769  - 1969)الوفاؽ  مرحلة .3
  )  1985  1976  كالوفاؽ االنفراج تراجع مرحلة .4

 :السلمي التعايش سياسة جسدهتا اليت ادلختلفة األكجو -ب
 .ـ 1955 عاـ جنيف قمة مثل الطرفني بني قمة مؤدترات عقد .1
 .بينهما كالتكنولوجية االقتصادية العالقات لتطوير اتفاقات عقد .2
 .التسلح سباؽ من للحد الدعوات .3
 .القول بتوازف اإلخالؿ من خوفان  النفوذ مناطق يف ادلباشر العملي التدخل جتنب .4
 جتنبان  ـ 1967 عاـ اإلسرائيلية -العربية احلرب مثل سلمية بطرؽ كالدكلية اإلقليمية األزمات تسوية ضلو االجتاه .5

 .ادلباشرة العسكرية للمواجهة
 :اآليت أكضح :3 س

 :النوكم للسالح السوفيييت االحتاد امتالؾ نتائج -أ
 .النوكم السالح ىذا المتالؾ ادلتحدة الوالايت احتكار كسر .1
 انتاج من ادلتحدة الوالايت دتكنت حيث األسلحة ذلذه ادلستمر التطوير خالؿ من النوكم التسلح سباؽ يف الدكلتني دخوؿ .2

 .ـ 1953 عاـ ابمتالكو السوفييت االحتاد تالىا ـ 1952 عاـ اذليدركجينية القنبلة
 كلذلك نوكية حرب إىل التصعيد احتماالت من خشية ادلباشرة العسكرية ادلواجهة حد الدكلتني بني الصراع يصل مل.3 
 .النوكم الردع أساس على قائمة هنايتها حىت بدايتها من الباردة احلرب كانت

 :السلمي التعايش مرحلة خالؿ السوفييتية األمريكية العالقة يف التحوؿ نتيجة الدكلية ادلتغريات -ب
 .القطبية من بدالن  التعددية ضلو الدكيل النظاـ اجتاه .1
 :بسبب كالصني فرنسا مثل القطبني كال كاجهت جديدة سياسية قول ظهور .2

 .االستقاللية النزعة - أ
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 .ـ 1964 عاـ الصني كيف ـ 1960 عاـ فرنسا يف النوكم السالح امتالؾ - ة
 .األمريكية ادلتحدة الوالايت على الصني كانفتاح السوفيييت االحتاد على األكركيب االنفتاح بداية .3
 :بسبب ادلواجهة مرحلة خالؿ ضعيفان  دكرىا كاف أف بعد ادلتحدة األمم ذليئة أكرب دكر ظهور .4

 .السوفييتية األمريكية العالقات سادت اليت التفاىم سياسة *
 .الفيتو النقض حق استخداـ إىل اللجوء عدـ *
 :ـ 1969 عاـ الوفاؽ إىل السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت دفعت اليت العوامل -ج

 .بينهما ادلشًتكة ادلصاحل .1
 .مدمرة نوكية حرب اندالع إىل تؤدم عسكرية مواجهة كقوع خشية .2
 .الشمالية فيتناـ على السوفيييت االحتاد أتثري بسبب فيتناـ يف العسكرية قواهتا ختليص ادلتحدة الوالايت زلاكلة .3

 :اآليت أعلل :4 س
 :بسبب تركماف مبدأ ادلتحدة الوالايت إعالف -أ

 .كاليواف تركيا من لكل كالعسكرية االقتصادية ادلساعدات تقدَل على قدرهتا عدـ عن بريطانيا تصريح .1
 .السوفيييت االحتاد من بدعم كخارجية داخلية قول من للتهديد تتعرض اليت للدكؿ ادلساعدات تقدَل .2
 .السوفيييت النفوذ تقدـ لوقف لصاحلها أكركاب يف بريطانيا دكر ألخذ ادلتحدة الوالايت رغبة .3

 :بسبب ـ 1948 عاـ برلني حصار يف السوفيييت االحتاد فشل -ب
 .ابدلؤف الغربية برلني لسكاف ادلتحدة الوالايت تزكيد

بسبب  ـ 1953 عاـ السلمي التعايش سياسة خركتشوؼ السوفيييت الرئيس تبين -ج

 .متفوقة عسكرية قدرة دتلك اليت ادلتحدة الوالايت على االنتصار من دتكنو ال السوفيييت لالحتاد العسكرية القدرة .1
 .قومية كارثة إىل سيؤدم نوكية حرب اندالع .2

 :الداخلية السوفيييت االحتاد مشكالت حل يف جورابتشوؼ سياسة :5 س
 .قبل ذم من كانتاجان  حداثة أكثر السوفيييت االحتاد جعل كىدفها ( البريكسًتكيكا ) البناء إعادة .1
 .كسائل اإلعالـ يف علنان  الشيوعي احلزب قيادة كانتقاد احلاضر كمشكالت ادلاضي أخطاء عن كشفت اليت االنفتاح سياسة. 2

 .العمل حبرية كالتنظيمات للنوادم كمسح االنتخاابت على إصالحات أدخلت حيث دؽلوقراطية أكثر السياسي النظاـ جعل.  3    
 :الركسية الوالايت بني فيدرالية إقامة ضلو توجهها يف ادلتحدة الوالايت موقف كراء الكامنة األسباب :6 س

 .اإلنفصاؿ بعد احملتملة االستقرار عدـ عن الناجتة االنفصاؿ عواقب من خوفان  كاحدة مركزية قوة مع التعامل .1
 .العراؽ ضد حرهبا يف السوفيييت االحتاد دعم إىل حباجة ادلتحدة الوالايت كانت .2

اجلديد  الدكيل النظاـ :الثاٍل          الدرس 
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س

  ب .1
  أ .2
  ج .3

 :أجيب ـ، 1991 عاـ ابلظهور اجلديد الدكيل النظاـ معامل بدأت :2 س
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 :( شرح دكف ) اجلديد الدكيل النظاـ لظهور ىيأت اليت الدكلية ادلتغريات -أ
 .كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية التحوالت .1
 .كالتكنولوجية العلمية الثورة .2
 .العادلي االقتصادم الوضع .3
 .كاالتصاؿ اإلعالـ كسائل يف الكبري التطور .4
 .( العراؽ على احلرب ) الثانية اخلليج حرب .5

 :اجلديد الدكيل النظاـ ظهور على العادلي االقتصادم الوضع أثر -ب
 .القومية الدكلة حدكد داخل تسويقو متعذران  كأصبح كنوعو حجمو حيث من االقتصادم اإلنتاج على أثرت .1
 العامل أسواؽ بفتح للمطالبة ادلتحدة الوالايت كخاصة الكربل الدكؿ دفع ما الفائض لتسويق جديدة أسواؽ عن البحث .2

 .كالبضائع السلع انتقاؿ على اجلمركية القيود كرفع
 .إليها السلع انتقاؿ أماـ العراقيل كيضع األسواؽ ىذه يف الرأمسالية الدكؿ يزاحم السوفيييت االحتاد كاف .3

 :اآلتية لألسباب الدكر هبذا القياـ على قادران  ادلاضي القرف من الثمانينيات مطلع منذ السوفيييت االحتاد يعد مل. 4  
 .كالغرب ادلتحدة الوالايت حققتو الذم كاالقتصادم العلمي التطور رلاراة عن كعجزه السوفيييت االقتصاد ختلف .أ

 .اإلنتاج كسائل ختلف بسبب اإلنتاجية تدٍل .ب
 ككاف الدكلة خزينة من كبريان  قسمان  استهلك كالذم السوفيييت االحتاد على ادلتحدة الوالايت فرضتو الذم التسلح سباؽ .ج

 .االشًتاكية البلداف يف السكاف رفاىية حساب على
 ضركرة كاإلنسانية كالغذائية االقتصادية ادلساعدات إىل كحاجتها اإلنتاج رلاؿ يف مستمر تراجع النامية الدكؿ تعاٍل . 5

 ربع على حتصل اليت ادلتحدة األمم كخاصة كاإلنسانية الدكلية كادلؤسسات الغنية الدكؿ عاتق على يقع كىذا ملحة،
 .عليها احلصوؿ كمتطلبات ادلساعدات توجيو يف دكران  ستلعب اليت ادلتحدة الوالايت من ميزانيتها

 :هبدؼ الغربية أكركاب بلداف مع ادلنافسة سياسة ادلتحدة الوالايت اتباع .  6
 .األمريكية كادلنتجات للسلع أسواقها فتح على إجبارىا .أ

 .الطاقة كموارد األكلية مواردىا على السيطرة .ب
 :اآلتية ابلوسائل كالعامل الصناعية الدكؿ اقتصادايت يف التحكم ادلتحدة الوالايت رغبة .7  
 .االقتصادية ادلشركعات .أ

 .اآلمن كاالستثمار األمواؿ كرؤكس كالبضائع للسلع احلر كالتبادؿ التجارة حرية شعار حتت التجارية االتفاقيات توقيع .ب
 .الكربل االقتصادية التكتالت .ج
 :أكضح جديد، دكيل نظاـ لظهور الثانية اخلليج حرب مهدت :3 س

 :ـ 1991 عاـ العراؽ على الدكيل التحالف انتصار على ترتبت اليت اآلاثر -أ
 فيو كالتأثري كمحايتو اجلديد الدكيل النظاـ صياغة على القادرة العظمى القوة دكر شلارسة من ادلتحدة الوالايت دتكنت .1

 .عليهم األدكار كتوزيع حلفائها على التأثري قدرهتا خالؿ من ذلك كظهر
 الدكيل الصعيد على أحادم كقطب مركزىا لتدعيم تسعى العامل يف الوحيدة الكربل القوة ىي ادلتحدة الوالايت أصبحت .2

 .الياابف أك الغربية أكركاب من سواء منافسة قوة أية مواجهة يف
 العراؽ إدانة عل السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت اتفاؽ بعد كالغرب الشرؽ بني الوفاؽ عالقات استمرار عن كشفت .3
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 .شركط دكف الكويت من كانسحابو
 جتاه ادلواقف كتباين االنقساـ خالؿ من ذلك كظهر الدكيل النظاـ مواجهة يف العريب اإلقليمي النظاـ يف العجز أظهرت .4

 .منها كاخلركج معاجلتها كسبل العراؽ أزمة
 الدكلية الشرعية أعطت اليت األمن رللس أصدرىا اليت القرارات سلسلة يف جتسد الذم ادلتحدة األمم دكر أظهرت .5
 .العراؽ ضد للتحرؾ

 القطبية أحادم نظاـ ىو الثانية اخلليج حرب بعد الدكيل النظاـ أبف القائل الرأم أصحاب إليها استند اليت ادلربرات -ب
 :بزعامتو ادلتحدة الوالايت تنفرد

 .العامل يف العظمى القوة لتكوف ادلتحدة الوالايت أماـ اجملاؿ أفسح كاهنياره السوفيييت االحتاد تفكك .1
 كمن رلتمعة كالتكنولوجية كالعسكرية االقتصادية الدكيل القطب مقومات دتلك ال األخرل كالسياسية االقتصادية القول .2

 :ذلك أمثلة
 :بسبب العسكرية القدرة إىل تفتقر كلكنها عظيمة اقتصادية قوة :الياابف *
 .النوكية األسلحة تنتج ال .أ

 .كالدفاعية العسكرية صناعاهتا على قيود تضع .ب
 .األمريكية ادلتحدة للوالايت العسكرية القوة مع مقارنة النوكية كخاصة زلدكدة العسكرية قدراتو :األكركيب االحتاد *
 بسبب اجلديد الدكيل النظاـ ترسيخ على القادرة العظمى القوة ىي ادلتحدة الوالايت أف الثانية اخلليج حرب أظهرت .3

 .كخالذلا األزمة قبل كالعسكرم السياسي الصعيد على بو قامت الذم الدكر
 :تفسر مب :4 س

 :بسبب ادلتحدة ابألمم خاص دكيل جيش إبنشاء الفرنسي االقًتاح ادلتحدة الوالايت رفض -أ
 .ادلتحدة العاـ لألمم األمني إلشراؼ ستخضع قيادتو ألف ادلتحدة األمم ىيئة على ادلتحدة الوالايت سيطرة من سيحد اجليش ىذا تشكيل

 :األقطاب متعدد نظاـ ىو القائم الدكيل النظاـ -ب
 بدأت ادلتحدة الوالايت ألف كقيادتو الدكيل النظاـ تزعم الستمرار كاالقتصادية العسكرية القدرتني ارتباط ضركرة .1

 .العسكرية قدرهتا على سلبان  تؤثر االقتصادية مشاكلها
 .كحدىا ادلتحدة الوالايت كليس النصر حققت اليت ىي رلتمعة التحالف  دكؿ .2
 .السوفيييت االحتاد تفكك بعد حىت نوكية حرب خوض من دتكنها اليت النوكية العسكرية القوة كجود.   3

 - االقتصادية ادلشكالت من للحد ـ2000-ـ 1991 عامي بني الفًتة خالؿ ادلتحدة لألمم االسًتاتيجية اخلطة بنود :5 س
 :الثالث العامل شعوب منها تعاٍل اليت كاالجتماعية

 .ادلعيشة مستول كحتسني الدكيل التعاكف كتعزيز النامية الدكؿ يف التنمية عملية تسريع .1
 .الدكؿ بعض ديوف كإلغاء اخلارجية ديوهنا من ( % 30 ) بنسبة ابلديوف ادلثقلة الدكؿ إعغاء .2
 .الفقرية للدكؿ مالية مساعدات تقدَل .3
 :هبدؼ ادلتأخر اجلنوب كدكؿ ادلتقدـ الشماؿ دكؿ بني احلوار استئناؼ .4

 .كاالستقرار األمن كتوطيد للتعاكف .أ
 .ميسرة كبشركط الفقرية الدكؿ لصادرات االستهالؾ أسواؽ فتح .ب
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العنصرم  التمييز :الثالث الدرس              
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1  س

  ج .1
  د .2
 أ .3
  ج .4
  ب .5
  ج .6

 .كل منهما يف ادلستخدمة العرقي من حيث السياسة كالتطهري العنصرم  قارف بني االضطهاد - أ2 س  
 .الشعوب حبق كاحلرماف كالبطش القوة يستخدـ :العنصرم              االضطهاد

 .اجلماعية كاإلابدة التهجري لدرجة العنف يستخدـ :العرقي              التطهري
 :العرقي التطهري أىداؼ -          ب

 .ابدلقاكمة ادلرتبطة العرقية اجلماعات استئصاؿ .1
 .معينة بعقيدة مدفوعان  اجلماعات بعض من التخلص .2

 ـ1994  - 1948 )الفًتة من خالؿ أفريقيا جنوب يف العنصرم الفصل سياسة  3 س  
 .كاجلامعات كادلدارس كالزكاج ادللكية كحقوؽ كالعمل اإلقامة أماكن يف الفصل .1
 .البيض على السلطة كقصر االنتخاب حق .2
 إنساف بني اتصاؿ فيها يكوف أف ؽلكن اليت األماكن يف كغريىم البيض بني يفصل الذم ـ 1953 عاـ العنصرم القانوف .3

 .النقل ككسائل العامة كاألماكن السكنية التجمعات يف كآخر
 .السود منو كحـر السياسي التمثيل بعض كاآلسيويني ادللونني السكاف إعطاء .4
 .من البيض غريىم مع االتصاؿ ذلم ػلق كال طويلة فًتات ( ابنتوستاات ) منعزلة جغرافية مناطق يف يعيشوف السود كاف .5

 :الفلسطينيني ابلالجئني اخلاص ( 194 ) رقم القرار إسرائيل رفض :أعلل  4  س
 مشركعات إطار يف كدرلها اجتماعية إنسانية قضية إىل كحتويلها الالجئني قضية عن السياسي الطابع نزع زلاكلتها بسبب
 .ادلنطقة يف االقتصادية التنمية

 :أبني أفريقيا، كجنوب فلسطني العنصرم التمييز برز :5 س
 :أفريقيا جنوب يف العنصرم الفصل حكومة ضد ادلتحدة األمم اختذهتا اليت اإلجراءات -أ

 .اجلزئية كاالقتصادية الدبلوماسية ادلقاطعة .1
 .الدكلية ادلنظمات من أفريقيا جنوب حكومة طرد .2
 .أفريقيا جنوب يف العنصرية ادلمارسات تدين دكلية مؤدترات تنظيم .3
 .األسلحة شرائها على اإللزامي احلظر .4

 :ـ 1967 عاـ احتالذلا منذ الفلسطينية العربية األراضي يف اإلسرائيلية السياسة -ب
 .عليها ادلستوطنات كإقامة األراضي مصادرة .1
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 .اإلسرائيلي االحتالؿ قوات محاية كحتت ادلستوطنوف يستخدمها الفلسطينية األراضي ختًتؽ طرؽ شق .2
 .إسرائيل إىل كضمها القدس احتالؿ .3
 .ادلمتلكات كتدمري ادلنازؿ ىدـ .4
 :ذلك أمثلة من أكصاذلا كتقطيع طويلة لفًتات الفلسطينية لألراضي اإلغالؽ كسياسة احلصار فرض .5

 .غزة قطاع عن الغربية الضفة فصل - أ
 .اجلانب أحادية خطوة يف منو أنسحاهبا بعد غزة قطاع إغالؽ - ة
 .االحتالؿ كقوات ابدلستوطنات زلاصرة ابنتوستاات الفلسطينية كالقرل ادلدف كأصبحت أمنية حبجة عازلة مناطق إغلاد- ج 

 .منها الفلسطينيني كحرماف ادلياه مصادر على االستيالء .6
 .السكانية العربية التجمعات أكصاؿ كتقطيع األراضي ضم إىل ىدؼ الذم ـ 2000 عاـ العنصرم كالفصل الضم جدار بناء .7

 :العنصرم التمييز مكافحة يف الدكلية الشرعية قرارات تنفيذ تسهيل يف الدكيل اجملتمع دكر :6  س
 .كالصغرية الكبرية الدكؿ بني للتمييز مظهران  يعد الذم األمن رللس يف ( الفيتو ) النقض حق ابمتياز النظر إعادة .1
 عن التعبري يف فعالية أكثر لتصبح ادلتحدة األمم كىيئة الدكيل النظاـ يف جوىرية إصالحات إلحداث النضاؿ دعم .2

 .العامل شعوب جلميع ادلشًتكة كادلسؤكليات ادلصاحل
 .كالبطالة كالفقر اجلوع على كالقضاء التنمية لتعزيز العامل شعوب بني التعاكف .3
 يف كاالزدكاجية الذاتية ادلصاحل عن كاالبتعاد تطبيقها كأساليب الدكلية العقوابت نظاـ دلواجهة األمن رللس دعوة .4

 .استثناء دكف اجلميع على الدكلية القرارات كتطبيق ادلعايري
  الدؽلوقراطية :الرابع الدرس

 :الصحيحة غري العبارات أماـ ( ) كإشارة الصحيحة العبارات أماـ ( ) إشارة أضع :1     س
1. ( )   
2. ) )X 
3. ( )  
4. ( )  
5. ) )X  

 :اآلتية ادلفاىيم أكضح :2 س
 من القانوف انتهاؾ عند مسؤكالن  كيكوف كتنفيذه إبطاعتو مطالب مواطن ككل القانوف فوؽ أحد ال أنو يعين :القانوف دستور

 .كظائفهم عن النظر بغض ادلواطنني مجيع على كبنزاىة ابلتساكم القانوف تنفيذ غلب لذلك آخر شخص قبل
 عمليات خالؿ من للدكلة العامة السياسة تقرر كمتنافسة متعددة مجاعات فيو حتكم سياسي نظاـ :السياسية التعددية
 الوصوؿ من جديدة قيادية فئات ؽلكن ما االنتخاابت طريق عن حقيقية خيارات الناخبوف ؽلارس كفيو كالتسوية ادلفاكضة

 .السلطة إىل
 العامة الصالحيات كتوزيع السلطات بني الفصل مبدأ تعزز اليت احلاكمة ادلؤسسات من عدد كجود :الدستورية التعددية

 .معينة رلاالت يف كتنفيذية تشريعية صالحيات احمللية السلطات كدتنح كمستشاركىا موظفوىا منها كلكل فيها
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 ( شرح بدكف ) الدؽلوقراطية مسات :3 س
 ..ادلنتظمة كاحلرة النزيهة االنتخاابت.   5                                  .ادلواطن مشاركة .1
 .األقليات حقوؽ احًتاـ.  6                                      .اإلنساف حقوؽ احًتاـ .2
 كالشفافية ادلسئولية.  7ادلعارضة                          ككجود األحزاب تعدد .3
ادلساكاة .  8                                     .القانوف دستور .4

 :سلبية ظاىرة العربية الدكؿ يف احلزبية التعددية :أعلل :4 س
 .كاالنقساـ التجزئة إىل أدل ما التارؼلية الناحية من احلزبية التجربة ضعف بسبب

 :الدؽلوقراطية اجملتمعات يف التعددية أنواع :5 س
 :الدستورية التعددية .1
 .كمستشاركىا منها موظفوىا كلكل فيها، العامة الصالحيات كتوزيع السلطات، بني الفصل مبدأ لتعزيز احلاكمة ادلؤسسات من رلموعة كجود *
 .معينة رلاالت يف كتنفيذية تشريعية صالحيات احمللية السلطات دتنح *

 ادلصاحل مجاعات تشكل اليت ادلختلفة كالنقاابت كاألقليات التنظيمات من كبرية من رلموعة كجود :االجتماعية التعددية .2
 .كغريىا العايل التعليم كمؤسسات النسوية، كاحلركات الصناعيني، كاحتاد العماؿ، كنقاابت ادلهنية، النقاابت :منها الدكلة يف

 :احلزبية التعددية .3
 .كحرايتو اإلنساف حقوؽ كاحًتاـ كالدؽلوقراطية احلزب بني قوية عالقة نشوء إىل أدل احلزبية من النوع ىذا تطبيق *
 .الدكلة يف األحزاب بني أىلية حرب نشوب إىل أك االجتماعية البنية ضعف إىل يؤدم مل *
 من احلزبية التجربة ضعف بسبب سلبية ظواىر بركز إىل أدت العربية الدكؿ كمنها النامية الدكؿ يف احلزبية التعددية * 

 .كالتجزئة االنقساـ إىل أدل ما التارؼلية الناحية
 :الدؽلوقراطية الدكؿ يف السياسية التعددية مربرات :6 س

 كافة متابعة يستطيعوف ال ألهنم كدتثيلهم مصاحلهم عن كالدفاع األفراد محاية على تعمل مجاعات كجود ضركرة .1
 .العامة االنتخاابت يف كبري أتثري ألصواهتم كيكوف أبنفسهم ادلهمة السياسية القضااي

 كنزاعاهتم مشكالهتم إىل حل يلجأكف كالقيادات ادلواطنني غلعل ذلك ألف القرارات لصنع ادلتعددة القول مراكز بني الدائمة ادلفاكضات  ضركرة .2
 .األطراؼ مجيع مصاحل ؼلدـ مبا سلمية بطرؽ

 النزاع فإف األفراد مصاحل تعدد كبسبب السياسية العملية على كاحدة مجاعة سيطرة عدـ إىل يؤدم متعددة مصاحل كجود .3
 .كمتعادية متصارعة فئات إىل الشعب جتزئة على تعمل خالفات حدكث إىل يؤدم لن بينهم

 .ادلختلفة التطوعية التجمعات نشاطات على كتسلطها كقوهتا الدكلة للسلطات ادلتزايد التوسع من اخلوؼ .4
                
 
 
 
 
 



32 
 

 العشرين القرف من اقتصادية قضااي :السادسة الوحدة  
العراقي  النفط على التنافس تداعيات :األكؿ      الدرس

 :اآلتية العبارات يف الفراغ أكمل :1 س
 .كإيراف العراؽ بني .1
 .إسرائيل .2
 .الكويت .3
 ـ2003 .4

 :اقتصادىا لبناء العراؽ هبا قامت اليت االجراءات :2 س
 .كالبشرية الطبيعية ثركاهتا على االعتماد .1
 .األراضي ملكية حدد الذم الزراعي اإلصالح قانوف إصدار .2
 :إغلابية آاثر لذلك ككاف ادلاضي القرف من كالسبعينيات الستينيات عقدم خالؿ ادلائية كادلشركعات السدكد إنشاء .3

 .الزراعي التوسع يف أسهمت - أ
 .الزراعي اإلنتاج زايدة - ة

 .كاخلاص العاـ للقطاعني ادلايل الدعم تقدَل .4
 .الصناعات احتاد تشجيع .5
 .الصناعية ادلؤسسات من كعدد التأمني كشركات اخلارج يف كفركعها كالعراقية األجنبية البنوؾ أتميم .6
 .كالكربيت كالفوسفات كالغاز النفط مثل اإلسًتاتيجي القطاع يف الدكلة استثمار زايدة .7
 .فيها البناء مرحلة استمرار دكف حالت العراؽ خاضها اليت كاحلركب العراقي النفط يف األجنبية األطماع .8

 :ـ 1981 عاـ إيراف على احلرب إعالف العراؽ شجعت اليت األسباب :3 س
 .كالعراؽ العريب اخلليج دلنطقة الثورة بتصدير اإليرانية التهديدات إثر حليفان  العريب اخلليج دكؿ يف كجدت .1
 :اآلتية لألسباب إيراف على احلرب لشن مناسبة كانت الدكلية الظركؼ .2

 .اإليرانية للثورة العادلي العاـ الرأم عداء . أ
 .السابقني إيراف أنصار عن اإليرانية الثورة عزؿ . ة
 إىل النفطية استمرار   اإلمدادات كضماف الشاه اختفاء عقب السياسي الفراغ تسد إقليمية كربل قوة كجود يف عامة الغريب ادلعسكر رغبة .         ج 

 .الصناعية الدكؿ
 .بينهما احلرب اندلعت الطرفني بني ادلفاكضات فشل كبسبب اجلزائر اتفاؽ يف عنو تنازؿ مبا العراؽ مطالبة.         د

 :األكىل اخلليج حرب نتائج :4 س
 .الطرفني من إنساف مليوف مقتل .1
 .البلدين اقتصاد تدمري .2
 .الديوف عليها كتراكمت ادلالية العراؽ احتياطات احلرب استهلكت .3
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 :ـ 1990 عاـ الثانية اخلليج حرب اندالع إىل أدت اليت العوامل :5 س
 :كالكويت العراؽ بني احلدكدية ادلشاكل .1

 التجارية كالنفطية احتياجاهتا لتغطية كبري ميناء ببناء ذلا يسمح ال الذم العريب اخلليج على ساحلها ضيق من العراؽ تعاٍل . أ
 .العرض رفضت الكويت لكن عامان  ( 99 ) دلدة بوبياف جزيرة نصف استئجار الكويت على العراؽ عرضت . ب

 :العراؽ على ادلستحقة الكويتية الديوف .2
 العراؽ تلتـز مبثابة قرض الكويتية ادلساعدات ككانت اإليراٍل التوسع من خشيتها نتيجة إيراف مع حرهبا أثناء ماداين  العراؽ الكويت    دعمت

 .بدفعها
دكؿ  من مساعلة األمواؿ ىذه أف كاعتربت احلرب انتهاء بعد كاالقتصادية العسكرية قدراهتا بناء إعادة العراؽ بدأت - أ

 .بتسديدىا طالبت الكويت كلكن .العريب للوطن الشرقية البوابة عن ابلدفاع قامت ألهنا اخلليج
 :كإنتاجو النفط مشاكل .3

 :منها آاثر عدة ذلك على كترتب ـ 1990 عاـ ابلنفط العادلي السوؽ إغراؽ مسؤكلية الكويت حسني صداـ العراقي الرئيس محل
 .العادلية األسواؽ يف النفط أسعار إطلفاض*

 .(دكالر مليوف 20- 15 )ما بني قيمتها بلغت للعراؽ يومية خسائر سببت                * 
 العسكرية العراقية البنية كإضعاؼ العراقي االقتصاد إلضعاؼ األمريكية ادلتحدة الوالايت مع ابلتآمر الكويت العراؽ اهتمت     * 

 :كادلنطقة اخلليج يف العراقي الدكر .4
 اذليمنة األجنبية كإهناء كاحدة دكلة يف العرب لتوحيد كالرامي العراؽ يف العريب البعث حلزب القومي ابلطرح الدكر ىذا يتعلق . أ

 على السيادة يف حبقها كطالبت اخلليج لدكؿ تورهتا تصدير من دلنعها إليراف العراؽ تصدم يف الدكر ىذا دتثل . ة
 .العريب للخليج احلامي دكر كلعبت    ادلنطقة

 .األمريكية احلماية عن التخلي لدفعها اخلليج دكؿ على تضغط العراؽ أخذت .       ج
 .السالح من ضخمة  كحبوزتو كمية العدد حيث من العامل يف جيش رابع يعد الذم نظامي جندم مبليوف احلرب من العراؽ خركج الدكر ىذا عزز .     د
 :للعراؽ ابلنسبة ـ 1990 عاـ الثانية اخلليج حرب نتائج :6     س

 .للعراؽ االقتصادية التحتية البنية تدمري .1
 .للعراؽ اإلمجايل الناتج اطلفاض .2
 .للعراؽ العسكرية القوة تدمري .3
 .العراؽ يف الشامل الدمار أسلحة عن التفتيش محالت تكثيف .4
 مقابل الغذاء النفط صيغة خالذلا كابتدعت سنوات استمرعشر الذم العراؽ على حصارىا كطأة ادلتحدة الوالايت شددت .5
 :ـ 2003 عاـ العراؽ احتالؿ إىل أدت اليت الثالثة اخلليج حرب أسباب :7 س

 .الثانية اخلليج حرب بعد العسكرية قوهتا بناء أعادت قد العراؽ أبف كبريطانيا األمريكية ادلتحدة الوالايت إدعاء .1
 .نوكية قنابل العراؽ امتالؾ كبريطانيا ادلتحدة الوالايت من كل إدعاء .2
 .الشامل الدمار أسلحة عن التفتيش جلاف مع العراؽ أبداه الذم الكبري التعاكف رغم احلرب على ادلتحدة الوالايت إصرار .3
 حسني صداـ العراقي للرئيس اإلبن بوش جورج األمريكي الرئيس كجهو الذم األمريكي اإلنذار العراقية القيادة رفض .4

 .ساعة ( 48 ) خالؿ العراؽ         مبغادرة
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   العريب ادلائي األمن :الثاٍل الدرس
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز حوؿ دائرة أضع :1 س

  ج .1
  ب .2
  ب .3

 :أبني ـ، 1967 عاـ حرب بعد الفلسطينية ادلياه على سيطرهتا إسرائيل أحكمت :2 س
 :الفلسطينية ادلياه على للسيطرة إسرائيل هبا قامت اليت اإلجراءات -أ

 ابدلياه الفلسطينية ادلتعلقة ادلسائل كافة على للسيطرة العسكرم للحاكم الصالحية مبوجبها منحت عسكرية أكامر إصدار .1
 .االحتالؿ لدكلة ملكان  الفلسطينية ادلياه موارد مجيع كأصبحت األسباب إبداء دكف ترخيص أم رفض .2
 .الزراعية اآلابر حفر تقييد .3
 اخلزاف إىل ادلنسابة ادلياه نسبة من كالتقليل العذبة ادلياه الستنفاد غزة قطاع مع اذلدنة خط طوؿ على اآلابر حفر .4

 .غزة قطاع يف الساحلي اجلويف
 .اإلسرائيلية ادلستوطنات داخل اآلابر من العديد حفر .5

 :الفلسطينية للمياه إسرائيل استنزاؼ على ترتبت اليت ادلشكالت -ب
 .اجلويف اخلزاف يف الكبري العجز .1
 .الًتبة دتلح .2
 .الشرب مياه على احلصوؿ أجل من اليومية السكاف معااة .3
 .اآلابر من العديد إغالؽ إىل أدل الذم األمر بو توجد الذم العمق كتزايد ادلياه يف األمالح نسبة تزايد .4
 .ابدلياه تزكيدىا بعدـ الفلسطينية ادلدف من من للعديد إسرائيل هتديد .5
 .الزراعي اإلنتاج اطلفاض .6

 :أكضح األكسط، الشرؽ يف كاحلركب األحداث سري يف دكران  اجلغرافيا تلعب :3 س
 :اللبناٍل اجلنوب ضلو إسرائيل أنظار كجهت اليت الدكافع -أ

 .اللبناٍل اجلنوب يف الكبرية ادلائية ادلوارد .1
   .أمطاره غزارة .2
 .أهناره كثرة .3

 :الليطاٍل مياه على للسيطرة إسرائيل نفذهتا اليت اإلجراءات -ب
 .األمين احلزاـ منطقة يف اخلرديل جسر فوؽ كبرية مضخات تركيب .1
 .اللبنانية الطيبة بلدة حىت النهر رلرل من الكيلومًتات عشرات بطوؿ ضخمة أابيب مد .2
 .اجلليل يف ادلستوطنات على كتوزيعها الليطاٍل مياه لتخزين الشعب عيتا لبلدة اجلنوبية األطراؼ على خزاات شيدت .3
 .ضخمة أابيب ابستخداـ طرباي حبرية إىل الليطاٍل مياه حتويل .4
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 :تفسر مب :4 س
 :العاصي هنر مياه توزيع على تركيا إصرار -أ

 .تركيا عليو تسيطر اليت اإلسكندركنة لواء إىل كينتهي لبناف من ينبع ألنو .1
 .اإلسكندركنة لواء على الًتكية ابلسيادة الرمسي السورم االعًتاؼ على احلصوؿ هبدؼ .2

 :اللبنانية شبعا دلزارع اإلسًتاتيجية األعلية -ب
 .احلاصباٍل هنر مبجرل تتحكم .1
 .كالوزاف الليطاٍل هنرم رلرل على تطل .2

 :الفرات مياه عن التنازؿ مقابل دجلة مبياه الًتكي العرض سوراي رفض -ج
 .دجلة مياه من العراقي اجلانب حصة حساب على ستكوف ادلشركع ىذا على سوراي موافقة ألف
 :النيل هنر يف اإلثيوبية األطماع زلاكر :5 س

 .النيل مبياه التارؼلية كالسوداف مصر حقوؽ تضمن اليت النيل حوض دكؿ بني ادلربمة لالتفاقات التنكر .1
 .كالسوداف مصر إىل اذلابطة ادلياه كمية خفض بقصد األزرؽ النيل ركافد على السدكد ببناء التوسع .2
 .النيل ركافد على رقابة أية إبجراء السماح كعدـ النيل حوض دكؿ سائر مع التعاكف رفض .3

 :النيل هنر يف أطماعها لتحقيق إسرائيل زلاكالت :6 س
 مياه ) عنواف حتت كنشره إسرائيل إىل النيل مياه لنقل ـ 1974 عاـ مشركع كايل إليشع اإلسرائيلي ادلهندس طرح .1

 :إىل كيهدؼ ( السالـ
 .إليها ادلياه تدفق لزايدة اإلمساعيلية ترعة توسيع . أ

 .اليهود ادلهاجرين استيعاب أجل من دكًل مليوف ( 2.16 ) حوايل لرم النقب منطقة إىل ادلياه لنقل التمهيد . ب
 :اآلتية لألسباب شليزان  إبثيوبيا اإلسرائيلي االىتماـ. 2

 .النيل مياه افورة إثيوبيا - أ
    .كاجلنويب مبدخليو الشمايل كالتحكم عليو كالسيطرة األمحر البحر على قدـ موطن ذلا تؤمن ألهنا األمنية الناحية من أفريقية دكلة أىم - ة

 .األزرؽ النيل على السدكد إنشاء على إثيوبيا دلساعدة إسرائيلي خبري ( 400 ) من أكثر إرساؿ .3
 .السودانية اإلثيوبية احلدكد على الواقعة األراضي تنمية إىل بينهما ادلشًتكة ادلائية ادلشركعات هتدؼ .4
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العامة  ادلراجعة إجاابت أسئلة                             
 :أييت فيما الصحيحة اإلجابة رمز أختار :1 س

 ج . 45                            . ج .                                                  23 ج  .1
 ب . 46                        .   أ .  .                                                   24 د  .2
 ب . 47                       ب . .                                                  25 ب  .3
 أ .    48                           ج . .                                                  26 ب  .4
 ج . 49                          د  . .                                                   27 ج  .5
 ج .  50                          د. .                                                   28 .ب  .6
 أ  . 51                        . ب . .                                                    29 أ   .7
 د  . 52                      .  ب.  .                                                    30 ج  .8
 ج  53                        .  د. .                                                    31 ج  .9

 ب  .. 54                        ج. .                                                    32 د   .10
 أ  . 55                         ج. .                                                    33 ج  .11
 ب . . 56                        ب. .                                                    34 أ   .12
 أ  . . 57                         ج. .                                                  35 د   .13
 أ. . 58                          ج. .                                                  36 ب  .14
 أ . . 59                          ج. .                                                  37 ب  .15
 د  . . 60                         ب. .                                                  38 أ    .16
 ب  . . 61                        ب. .                                                  39 د   .17
 ب .  62                           . د. .                                                  40 ج  .18
 أ . .                                                  41 د   .19
 ج. .                                                  42 ج  .20
ج . .                                                   43 أ   .21
ب .                                              44 .     ب  .22

 :من لكل ىدفني أعط :2 س
 :التبشري .أ

 .كالتحضر التمدف إىل كالدعوة ادلسلمني بني الغربية الثقافة نشر .1
 .كأخالقو كنظمو كعباداتو عقيدتو يف اإلسالـ ىدـ .2

 :الثقايف الغزك -ب
 .للغرب العربية ادلنطقة تبعية على العمل .1
  .رلتمعاهتم كمواجهتها مشاكل فهم على قادر غري ادلثقفني من ظلوذج كإغلاد كمشاكلها منطقتو عن العريب ادلواطن تغريب .2
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 :من كل يف االستعمارية الدكؿ تنتهجها اليت السياسة :3 س

 :العسكرم الغزك - أ
 .سيطرهتا لفرض العسكرية القوة استخداـ .1
 .أىدافهم ختفي مقنعة أبساليب عنو استعاضت .2

 :االستيطاٍل االستعمار -ب
 .القومي كجودىم كينكركف األصليني السكاف إزاء العنصرم التمييز أنواع شىت ؽلارسوف .1
 .البشرية قاعدهتا كادلستوطنني للمستوطنات ادلادية القاعدة ىي األرض ألف كسيلة أبية األرض على احلصوؿ .2
 .أمريكيان  أك أكركبيان  اليهودم يكوف أف يفضل إلسرائيل ابلنسبة كىو .ادلستوطنني من معينة أصناؼ أماـ الباب فتح .3
 .كادلواطنة اجلنسية من كحرماهنم األصليني السكاف هتجري .4
 .رخيصة عاملة كأيدم األصليني السكاف استغالؿ .5

 :االقتصادية السيطرة -ج
 .العسكرم االحتالؿ من بدالن  كمواردىا الضعيفة البالد اقتصاد على للسيطرة االستعمارية الدكؿ تلجأ .1
 .مصر شؤكف عى للسيطرة .السويس قناة شركة ذلك مثاؿ .االقتصادية للهيمنة دتهيدان  العسكرية السيطرة تكوف أحياان  .2
 .العريب الوطن يف النفط إنتاج على االحتكارية كاألمريكية الربيطانية النفط شركات سيطرة .3

 :الثقايف الغزك -د
 .كاجلامعات كالكليات كادلعاىد ادلدارس فتح .1
 .التبشريية البعثات إرساؿ .2
 .اإلسالمي كالدين العربية اللغة على القضاء زلاكالت .3
 .العريب الوطن يف كادلذىبية الطائفية كالنزاعات التفرقة بث .4

 :العربية ادلنطقة يف الثقايف كجودىا تكريس على االستعمارية الدكؿ تعمل كيف :4 س
 .الوطنية ادلؤسسات على كالتعليمية الثقافية مؤسساتو تفوؽ على العمل .1
 .األجنيب التعليمي النظاـ تشجيع .2
 .الوطنية ابجلامعات شلثالن  الرمسي التعليم زلاربة .3
 .ككجوده كحدتو هتدد اجملتمع يف ثقافيان  متنوعة رلموعات إغلاد .4

 :فيها الطامعة االستعمارية الدكؿ بني ادلراكشية األزمة سويت كيف :5 س
 .لليبيا إيطاليا احتالؿ عن الطرؼ فرنسا تغض أف مقابل ادلغرب على سيطرهتا لبسط إيطاليا موافقة على فرنسا حصوؿ .1
 .الدكؿ لكل حران  ميناء كجعلو .ـ 1911 عاـ طنجة ميناء تدكيل على االتفاؽ مت .2
 األفريقية ألدلانيا الكونغو يف أراضيها بعض عن فرنسا تنازؿ مقابل للمغرب كاإلسباٍل الفرنسي االحتالؿ على أدلانيا موافقة .3

 :ـ 1916 عاـ بيكو-سايكس اتفاقية بنود :6  س
 .كبريطانيا فرنسا بني كالعراؽ الشاـ بالد اقتساـ .1
 .كسوراي لبناف يف فرنسية إدارة إشاء .2



38 
 

 .األردف كشرقي العراؽ جنوب يف بريطانية إدارة إنشاء .3
 .فلسطني دكلية إدارة إقامة .4
 .كعكا حيفا مبينائي بريطانيا حتتفظ .5
 :من كل على االستعمارم التنافس أتتبع :7    س

 :     الفلبني
 .ـ 1898 عاـ اإلسباٍل احلكم إهناء من األمريكيني مبعاكنة الفلبني دتكنت .1
 .ـ 1901 عاـ عليها األمريكيني ابستيالء إنتهت بينهما احلرب اندالع إىل أدت الفلبني يف األمريكية األطماع .2
 برائسة األمريكيني من أعضاؤىا ككاف فيها كالتشريعية التنفيذية السلطة كتتوىل سلطة أعلى الفلبني مفوضية أصبحت .3

 .ادلتحدة الوالايت رئيس يعينهم .ـ 1913 عاـ الفلبينيني من أعضاؤىا أصبح مث العاـ احلاكم
 ينتخب ( كوصلرس ) تشريعية ىيئة أنشئت كمبوجبو ـ 1916 عاـ ( جونز قانوف ) للفلبني الذايت احلكم قانوف صدر .4

 .أعضائها أغلب الشعب
 حني يف الداخلية شؤكهنم إلدارة ـ 1934 عاـ لبالدىم دستور كضع للفلبينيني أاتح قانوان  األمريكي الكوصلرس أصدر .5

 .فيها التجخل حبق كاحتفظت اخلارجية الفلبني عالقات على األمريكية ادلتحدة الوالايت سيطرت
 ادلذىب كأدخلوا لالستقالؿ الفلبني كإعداد كاإلظلائية الصحية ادلرافق كحتسني التعليم نشر على األمريكيوف عمل .6

 .إليها الربكتستانيت
 حكومة كأقاموا ابالستقالؿ ادلطالبة حركة كعطلت الثانية العادلية احلرب خالؿ ـ 1942 عاـ عليها الياابف سيطرت .7

 .العصاابت حرب شكل اختذت الفلبينيني من عنيفة مقاكمة السياسة ىذه ككاجهت .السياسية األحزاب حلت فيها عسكرية
 .ـ 1945 عاـ الثانية العادلية احلرب يف الياابف ىزؽلة إثر الفلبني إىل العودة من األمريكيوف دتكن .8
 .فيها عسكرية بقواعد األمريكيوف كاحتفظ الفلبينية احلمهورية ابسم ـ 1946 عاـ استقالذلا الفلبني األمريكيوف منح .9
 :إثيوبيا

 .األفريقية القارة يف مستعمراهتا لتوسيع زلاكلة يف إثيوبيا بغوز إيطاليا قامت .1
 .بريطانيا إىل كمنها السوداف إىل سيالسي ىيال اإلمرباطور كجلأ ـ 1936 عاـ أاباب أديس دخلت .2
 ـ 1941 عاـ الثانية العادلية احلرب خالؿ اإليطالية القوات طرد الربيطانية اجليوش مبساعدة اإلثيوبية القوات دتكنت .3

 .إثيوبيا يف احلكم إىل سيالسي ىيال اإلمرباطور كعاد
 :من لكل سبب أذكر :8 س

 :األكىل العادلية احلرب يف الوسط دكؿ كىزؽلة احللفاء دكؿ انتصار -أ
 .ادلصري تقرير حق كإعطائهم ادلستعمرة الشعوب بتحرير احللفاء كعود بسبب كفرنسا بريطانيا ضد الثورات توقف .1
 .أدلانيا على االقتصادم احلصار فرض يف أسهم الربيطاٍل لألسطوؿ البحرية السيادة .2
 .البالد ثركات كزايدة جتارهتا ظلو إىل أدل الربيطانية البضائع على الطلب زايدة .3
 .قيادهتم دتاسك إىل أدل كالعسكرية السياسية احللفاء أىداؼ انسجاـ .4
 توزيع نظاـ كاعتمدت احلربية الشؤكف يف الزراعية العاملة األيدم استخدمت اليت ألدلانيا الداخلية اجلبهة ضعف .5

 .الشعب معنوايت حتطيم إىل أدل ما الغذائية للمواد احلصص
 :احللفاء دكؿ جانب األكىل العادلية احلرب إيطاليا دخوؿ -ب
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 .النمساكية السيطرة حتت كانتا اللتني اإليطاليتني كالًتينتو تريستا مقاطعيت إبعطائها احللفاء إلغراءات استجابتها
 :العادلي التوتر زايدة يف أسهم القومية الدكؿ ظهور -ج

 .الدكؿ ىذه بني كاالقتصادم التجارم التنافس زايدة .1
 .الدكؿ ىذه يف األقليات مشكلة كجود .2
 .بينها فيما ادلسلح النزاع أاثر اثبتة حدكد كجود عدـ .3

 :الثانية العادلية احلرب يف الركسية اجلبهة على األدلاٍل اجليش تقهقر -د
 (الربد القارص )الشتاء ظركؼ .1
 .مقاتل مليوف ضلو األدلاف كخسارة ـ 1942 عاـ ستالنجراد مدينة عن الدفاع يف الركس استبساؿ .2

 :من كل بني السبو أكجو :9 س
 :بوتسداـ كمؤدتر فرسام معاىدة -أ

بوتسداـ  مؤدترفرسام  معاىدة
شلتلكاهتا  من كثري من أدلانيا حرمافشلتلكاهتا  مجيع أدلانيا خسرت

 اإلجبارم التجنيد كألغي مقاتل ألف مبائة ألدلاٍل اجليش حتديد
               .احلربية كالطائرات كالسفن الغواصات بناء عليها كحظر

     ادلتحدة الوالايت بني نفوذ مناطق أربع إىل أدلانيا تقسسيم
 الشرقية اتبعة   أدلانيا علا أدلانيتاف دكلتاف كظهور .كفرنسا كركسيا كبريطانيا

الغريب  للمعسكر اتبعة الغربية كأدلانيا الشرقي للمعسكر
 .العسكربة الصناعات كحرماهنا العسكرية قواهتا من أدلانيا جتريددكلية  زلاكم أماـ كأعوانو القيصر زلاكمة قبوؿ
للحلفاء  تعويضات أدلانيا تدفع .احلرب  خربتو ما لتعمري احللفاء لدكؿ تعويضات أدلانيا تدفع
بولندا  إىل دانزج أعيدتالدكؿ  لكل حران  دانزاج ميناء جعل

 .حرب رلرمي بوصفهم النازية القيادات كبار زلاكمة 
                                                                                                        

 :الثانية العادلية احلرب كنتائج األكىل العادلية احلرب نتائج -ب
الثانية  العادلية احلرب نتائجاألكىل  العادلية احلرب نتائج

 .عظمى كدكؿ كفرنسا بريطانيا قوة تراجعت .كاجملرية كالعثمانية الركسية مثل عريقة إمرباطورايت سقطت
 بريطانيا كفرنسا يف ابلتعددية تؤمن اليت الدؽلوقراطية األنظمة ظهرت

ادلتحدة  كالوالايت
ابالستقالؿ كالتحرر  للمطالبة الثالث العامل يف التحرر حركات ظهور

الدكليني  كالسلم األمن على للحفاظ ادلتحدة األمم منظمة إنشاءالدكليني  كالسلم األمن على للحفاظ األمم عصبة إنشاء
 كمنها األنظمة الدؽلوقراطية األنظمة منها متباينة حكم أنظمة ظهور

 الديكتاتورية
 

 الوالايت بني األيديولوجي اخلالؼ بسبب الكتلتني نظاـ ظهور
 كالكتلة الشرقية الرأمسالية الغربية الكتلة :علا السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة

 .االشًتاكية
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 :العادليتني احلربني سبقت االقتصاديةاليت األكضاع -ج

الثانية  العادلية احلرب قبلاألكىل  العادلية احلرب قبل
 

كالعامل  أكركاب يف اقتصادية أزمة ظهور .اقتصادية أزمة كجود
 يف إنتاجها فائض تصريف االستعمارية الدكؿ زلاكلة

 .اخلارجية األسواؽ
 الدكؿ يف أنتاجها تصريف عن ادلتحدة الوالايت عجزت

اقتصادىا  بناء إعادة بدأت اليت األكركبية
 االستعمارية الدكؿ توجو بسب أكركاب داخل اقتصادم كساد

 .أكركاب خارج مستعمراهتا يف لالستثمار
 .ادلتحدة الوالايت يف اقتصادم كساد

 
 أدلانيا مثل االقتصادية األزمة األزمة حلل فردية زلاكالت

 جتارهتا تركيج خالؿ من مشاكلها حل حاكلت اليت
 بريطانيا تعدىا كانت مناطق يف أدلانيا خارج كخربائها
. ذلا  حيوية كفرنسا

 :منها كسائل بعدة االقتصادية األزمة حلل احلكومات تدخلت
 كأتمني الضرائب كزايدة الطرؽ، كشق أعماؿ مشاريع تنفيذ
 .كغريىا البطالة ضد

 
 
 :البلقانية األزمة كمنها العادلي التوتر زايدة يف الدكلية األزمات بعض أسهمت : 10 س

 :األزمة هبذه العالقة ذات الدكؿ -أ
 .ركسيا بلغاراي، ركمانيا، اليواف، العثمانية، الدكلة الصرب، النمسا،

 :البلقاف يف الوضع توتر يف اإلسهاـ يف النمسا دكر -ب
 .ذلك على الصرب كاحتجت ـ 1908 عاـ كاذلرسك البوسنة النمسا ضم .1
 :بسبب ـ 1912 عاـ النمسا تدخل .2

 .كركمانيا كالصرب اليواف حتالف أماـ بلغاراي ىزؽلة . أ
 .الصرب قوة كتزايد العثمانية الدكلة ضعف . ة

 .العثمانية الدكلة عن ألبانيا ايستقالؿ االعًتاؼ البلقانية الدكؿ كأجربت النمسا تدخلت .3
 .اإلدرايتيك حبر على منفذ من الصرب حرماف .4

 :اآليت أكضح : 11 س
 :ليتوفسك برست معاىدة -أ

 .أدلانيا إىل التفيا من كقسم كلتوانيا بولندا ضم.1 .1
 .القفقاس جنوب الواقعة األركمنية ادلقاطعات على تركيا استيالء .2
 .األدلانية احلماية حتت تكوف أف على كأكرانيا التفيا من الباقي كاجلزء كأستونيا فنلندا استقالؿ .3

 :جرماف ساف معاىدة -ب
 على  نصت.األكىل العادلية احلرب يف ىزؽلتها إثر ـ 1919 عاـ النمسا مع احللفاء كقعها .1

 .كبولندا كتشيكوسلوفاكيا يوغوسالفيا لصاحل شلتلكاهتا معظم من النمسا جتريد . أ
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 .كركمانيا إليطاليا أراضيها بعض ضم .        ب
 .مقاتل ألف ( 30 ) ب جيشها عدد حتديد .       ج
 .للحلفاء تعويضات تدفع .        د

 :إىل أدت اليت العوامل ( شرح دكف ) أعدد : 12 س
 :األكىل العادلية احلرب اندالع -أ

 .االقتصادم الوضع .1
 .القومي العامل .2
 .الدكلية كاألحالؼ التكتالت .3
 .التسلح سباؽ .4
 .البلقانية األزمة .ب .ادلراكشية األزمة .أ :الدكلية األزمات .5
 دلدينة زايرهتما أثناء البوسنة من ساليف طالب يد غلى كزكجتو فرديناند النمسا عهد كىل اغتياؿ ادلياشر السبب .6
 .االغتياؿ حادث بتدبري الصربية السوداء اليد مجعية النمسا كاهتمت .البوسنة عاصمة سراييفو

 :الثانية العادلية احلرب اندالع -ب
 .األكىل العادلية احلرب يف ادلهزكمة الدكؿ على ـ 1919 عاـ الصلح معاىدات فرضتها اليت الشركط قسوة .1
 .االقتصادية األزمة .2
 .الديكتاتورية احلكومات ظهور .3
 .العسكرية األحالؼ نشوء .4
 .أكركاب يف األقليات كمشكلة القومية الدكؿ ظهور .5
 .األمم عصبة فشل .6
 .أدلانيا عن الشرقية بركسيا كفصل .ميل ( 25 ) حوايل بعرض دانزج مبدينة بولندا يربط شلر إنشاء ىو ادلباشر السبب .7

 :اآلتية من لكل ىدفني أذكر : 13 س
 :ادلتحدة األمم ىيئة -أ

 .الدكليني كالسلم األمن حفظ .1
 .ادلصري تقرير حق كيعطيها متساكية حبقوؽ للشعوب يقضي الذم ادلبدأ احًتاـ أساس على الدكلية العالقات تنمية .2

 :العادلية الصحة منظمة -ب
 .للشعوب الصحي ادلستول حتسني .1
 .الطبية األحباث تشجيع .2

 :العربية الدكؿ جامعة -ج
 .بينها للتعاكف حتقيقان  السياسية خططها كتنسيق األعضاء الدكؿ استقالؿ صيانة .1
 .كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اجملاالت يف األعضاء الدكؿ بني التعاكف حتقيق .2

 :األمريكية الدكؿ منظمة -د
 .الدكلية التزاماهتا تنفيذ دكلة كل كتعهد األعضاء الدكؿ سيادة احًتاـ .1
 .الدؽلوقراطية دلبادئ الفعلية ادلمارسة أساس على األعضاء للدكؿ السياسية النظم قياـ كجوب .2
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 :األكبك -ىػ

 .كتوحيدىا األعضاء للدكؿ النفطية السياسات تنسيق .1
 .كمجاعية منفردة بصورة األعضاء الدكؿ مصاحل حلماية السبل أفضل حتديد .2

 :األطلسي مشاؿ حلف -ك
 .السلمية ابلطرؽ الدكلية منازعاهتا كتسوية هبا التهديد أك القوة استخداـ عن االمتناع .1
 دكؿ احللف من دكلة ألية السياسي االستقالؿ أك اإلقليمي للكياف هتديد كجود فيها يعتقد اليت احلاالت يف اجلماعي التشاكر . 2
 :ألىدافها اآلتية ادلنظمات حتقيق دكف حتوؿ اليت ادلعوقات : 14 س

 :ادلتحدة األمم ىيئة -أ
 .كالشرقي الغريب ادلعسكرين بني الباردة احلرب .1
 .العامل يف اإلقليمية احلركب .2
 .األمن رللس يف العضوية الدائمة الكربل للدكؿ ( الفيتو ) النقض حق .3
 .كركسيا ادلتحدة الوالايت من كخاصة .بوظائفو القياـ عن اجمللس عجز إىل أدل ( الفيتو ) حق استخداـ يف اإلسراؼ .4

 :األمريكية الدكؿ منظمة -ب
 .األمريكي التضامن تفكيك يف كأسهم ادلنظمة أضعف الشيوعي للنظاـ حتوذلا بعد ـ 1962 عاـ ادلنظمة من كواب طرد .1
 .كمصاحلها أغراضها لتحقيق األمريكية الدكؿ منظمة ادلتحدة الوالايت استخداـ .2

 :األكبك -ج
 .عليها الصناعية الدكؿ ضغط .1
 :اآلخرين   ابلوسائل اآلتية األعضاء الدكؿ كمصاحل مصاحلها حساب على الصناعية للدكؿ األعضاء الدكؿ بعض رلاراة .2

 .اخلاـ النفط أسعار ختفيض .أ
 .اإلنتاج زايدة .ب
 .األعضاء الدكؿ بني ادلنافسة إغلاد .ج

 :هبدؼ للطاقة الدكلية الوكالة أتسيس .3
 .ذلا جديدة موارد كإغلاد الطاقة توفري .أ

 .للنفط ادلنتجة الدكؿ مع اثبتة عالقات إغلاد .ب
 :األفريقية اآلسيوية اجملموعة -د

 .االستقالؿ حديث أغلبها كاف .1
 .كالشرقي الغريب ادلعسكرين من مساعدات على كحتصل اقتصاداين  متخلفة الدكؿ ىذه أكثر .2
 :اآلتية من كل على مثاالن  أعط : 15  س

 :الدكلية العدؿ زلكمة فيها فصلت قضية .1
 .ـ 2004 عاـ منذ الفلسطينية األراضي على إسرائيل أقامتو الذم العنصرم كالفصل الضم جدار

 :ادلتحدة األمم ىيئة عن انبثقت دكلية منظمة .2
 اليونسكو منظمة
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 :ابلقدس اإلسالمي ادلؤدتر منظمة اىتماـ .3
 .القدس جلنة ابسم تعرؼ دائمة جلنة تشكيل

 :اقتصادم تكتل .4
 .( اجلات ) العادلية التجارة    منظمة

 :سياسي حلف .5
 .األطلسي مشاؿ حلف

 :اآليت أكضح : 16 س
 :ـ 1943 عاـ اللبناٍل الوطين ادليثاؽ أركاف -أ

 .األجنبية احلماية عن البحث عن االمتناع ادلسيحيني على ينبغي .1
 .سوراي مع لبناف لتوحيد زلاكلة أبية القياـ عن ادلسلموف ؽلتنع .2
 .الدينية الطوائف بني عادلة بصورة الوظائف توزيع .3
 مسلم الوزراء رئيس .ماركٍل مسيحي اجلمهورية رئيس :اآليت النحو على الدكلة يف الرئيسة الثالثة ادلناصب تكوف .4

 .شيعي مسلم النيايب اجمللس رئيس .سين
 1968 من األردف يف االحداث تطورات -ب - :ـ 1999
 كدتكن الكرامة معركة يف كالفلسطينية األردنية القوات معها فاشتبكت ـ 1968 عاـ األردف على عدكاهنا إسرائيل اتبعت .1

 .العدكاف صد من األردٍل كاجليش الفلسطينيوف الفدائيوف
 اليت للحدكد كفقان  بينهما ابحلدكد مبوجبها الطرفاف كاعًتؼ ـ 1994 عاـ إسرائيل مع السالـ معاىدة األردف كقعت .2

 .الربيطاٍل االنتداب كضعها
 :مظاىرىا أىم من كاف كعمرانية كاقتصادية علمية هنضة األردف شهد .3

 .كاجلامعات كادلعاىد ادلدارس تطوير . أ
 .الزراعي اإلنتاج زايدة . ة
 .الرم مشكالت حل. ج
 .الصناعة تنمية.د

 .السياحة تطوير.ىػ 
 .اخلارجية االقتصادية التبعية لتقليل اخلارجية ادلعوات على االعتماد ختفيف. ك

 .ـ 1999 عاـ الثاٍل هللا عبد ابنو احلكم يف كخلفو عاـ حسني ادللك تويف .4
 :االستقالؿ بعد فيتناـ يف االقتصادية احلالة -ج

 .االقتصادم الوضع حتسني احلكومة زلاكالت كأخفقت معقدة اقتصادية مشاكل فيتناـ كاجهت .1
 ىذه كلكن .عمل فرص كإغلاد الريفية ادلناطق لتأىيل ادلدف سكاف من قطاعات هتجري إسًتاتيجية احلكومة تبنت .2

 .كالتنفيذ التخطيط من ضعيفة كانت اإلسًتاتيجية
 يسمح الذم الوطين االقتصاد ىيكلة إعادة يهدؼ ادلاضي القرف من الثمانينيات هناية يف إصالحيان  برارلان  اعتمدت .3

 .ادللكية أشكاؿ ببعض
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 .اقتصادىا فتحسن ـ 1994 عاـ فيتناـ على ادلفركض احلظر ادلتحدة الوالايت رفعت .4
 .األمساؾ كصيد الزراعة على االقتصاد كيعتمد فيتناـ يف االشًتاكي النظاـ يسود .5
 .كاإلمسنت كالصلب كاحلديد صغرية مصانع فيها كيوجد ثقيلة صناعات لقياـ الالزمة الطبيعية للموارد فيتناـ تفتقر .6

 :اآلتية من لكل سببني أعط : 17 س
 :ـ 1952 عاـ مصر يف األحرار الضباط ثورة -أ

 .احلرب يف شاركت اليت األخرل العربية الدكؿ مع ـ 1948 عاـ فلسطني حرب يف مصر ىزؽلة .1
 .السويس قناة يف ادلراكز بعض بريطانيا كاحتالؿ ـ 1951 عاـ بريطانيا مع ادلفاكضات تعثر .2

 :ادلاضي القرف من الثمانينيات أكاخر ليبيا على االقتصادم احلصار -ب
 .التدخل ذلذا الليبية احلكومة كرفض الشامل الدمار أسلحة تصنيع حبجة ليبيا شؤكف يف التدخل ادلتحدة الوالايت زلاكلة .1
 .ـ 1988 عاـ لوكريب حادثة عرفت اليت طائراهتا إحدل بتدمري الليبية للحكومة األمريكية ادلتحدة الوالايت اهتاـ .2

 :ـ 1988 عاـ اجلزائر مظاىرات -ج
 .االقتصادية األكضاع تردم .1
 .الوطين كاالقتصاد العامة ابدلصلحة أضر الذم احلكومية القطاعات بعض يف الفساد استشراء .2

 :ـ 1964 عاـ اجلزائر يف الوطنية النفط شركة إنشاء -د
 .كتسويقهما الطبيعي كالغاز النفط عن التنقيب بعمليات القياـ .1
 .اجلزائر يف النفط على األجنبية الشركات سيطرة من التخلص .2

 :ابريس اتفاؽ مبوجب ـ 1973 عاـ فيتناـ من األمريكية القوات إنسحاب -ق
 .األمريكي العاـ الرأم ضغط .1
 .الشمالية فيتناـ حكومة من بدعم الوطين التحرير جبهة قوات انتصارات .2
 :أذكر : 18     س

 :ـ 1952 عاـ منذ ادلصرية الثورة إصلازات -أ
 .ـ 1954 عاـ مصر عن الربيطانية القوات جالء .1
 .الفالحني على األراضي كتوزيع اإلقطاع كإلغاء االقتصادم اإلصالح حتقيق .2
 .ادلصرم اجليش قدرات حتسني .3
 .الصناعة تطوير .4
 .كاجلامعات ادلدارس بناء خالؿ من التعليم يف التوسع .5
 .الصحة حتسني .6
 .عليها كإسرائيلي كفرنسي بريطاٍل ثالثي عدكاف إىل ذلك كأدل ـ 1956 عاـ السويس قناة أتميم .7
 .كهرابئية طاقة كتوفري ادلركية الزراعية األراضي رقعة توسيع يف أسهم الذم العايل السد بناء .8

 :كفرنسا اجلزائر بني ـ 1962 عاـ إيفياف اتفاؽ بنود -ب
 .اجلزائر كاستقالؿ النار إطالؽ كقف .1
 .كشعبان  أرضان  اجلزائر كحدة .2
 .االنتخاابت إجراء حىت اجلزائر إلدارة مؤقتة حكومة إنشاء .3
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 .فيها النفطية ادلشآت كتدير للجزائر مالية معونة فرنسا  تقدـ. 5             .اجلزائر عن الفرنسية القوات جالء .4
 :اآلتية من لكل نتيجتني أعط : 19 س

 :ـ 1975 عاـ اللبنانية األىلية احلرب -أ
 .اللبناٍل االقتصاد اهنيار .1
 .الطوائف بني االنقساـ .2

 :األردف يف كالعمرانية العلمية النهضة -ب
 .كاجلامعات كادلعاىد ادلدارس تطوير .1
 .الزراعي اإلنتاج زايدة .2

 :ـ 1979 عاـ إسرائيل مع ديفيد كامب اتفاؽ مصر توقيع -ج
 .سيناء من إسرائيل إنسحاب .1
 .تونس إىل العربية الدكؿ جامعة مقر كنقل مصر مع عالقاهتا العربية الدكؿ قطعت .2

 :ـ 1967 عاـ اإلسرائيلية العربية احلرب -د
 .اجلوالف كىضبة غزة كقطاع الغربية كالضفة لسيناء إسرائيل احتالؿ .1
 من إسرائيل ابنسحاب القاضي ( 242 )األمن رللس قرار تنفيذىا عدـ بسبب كإسرائيل مصر بني االستنزاؼ حرب .2

 .احلرب بعد احتلتها اليت األراضي
 :اآليت أفسر : 20 س

 :ـ 2000 عاـ لبناف جنوب من اإلسرائيلي االنسحاب -أ
 .اللبنانية الوطنية ادلقاكمة ضغط بسبب

 :ـ 1950 عاـ فيتناـ يف الثورة حبكومة كالصني السوفيييت االحتاد اعًتاؼ - ة
 .ـ 1948 عاـ ابكدام مع فرنسي اتفاؽ مبوجب تشكيلها مت اليت ادلركزية فيتناـ حلكومة ادلتحدة الوالايت دعم
 :الربتغايل االحتالؿ ضد لألصلوليني األدلاف مساعدة - ج

 .األفريقية القارة على كالربتغاؿ أدلانيا بني التنافس بسبب
 :أكضح متصارعني، كاشًتاكي رأمسايل معسكرين إىل الثانية العادلية احلرب بعد العامل انقسم : 21 س

 :ادلعسكرين بني الباردة احلرب بدأت كيف -أ
 اليت للدكؿ األمريكية ادلساعدات بتقدَل فيو تعهدت تركماف مبدأ ادلتحدة الوالايت أعلنت عندما ـ 1947 عاـ بدأت .1

. السوفيييت االحتاد من بدعم كخارجية داخلية قول من للتهديد تتعرض
 .كاليواف تركيا من لكل كالعسكرية االقتصادية ادلساعدات تقدَل على قدرهتا عدـ بريطانيا تصريح .2
 .السوفيييت النفوذ تقدـ لوقف لصاحلها أكركاب يف الربيطاٍل الدكر تراجع ادلتحدة الوالايت استغلت .3
 اقتصادىا إنعاش حبجة األكركبية للدكؿ ادلايل الدعم تقدَل فيو تعهدت مارشاؿ مشركع عن ادلتحدة الوالايت أعلنت .4

 .احلرب دمرتو الذم
 .كاقتصادية سياسية ألسباب ذلا السوفيييت االحتاد ررفض بسبب ادلساعدات ىذه من الشرقية أكركاب دكؿ تستفد مل .5

 (ـ  1952- 1974   )ادلواجهة من مرحلة خالؿ الباردة للحرب الرئيسة ادلالمح -ب
 .آسيا مث أكالن  اكركاب يف القطبني بني الصراع حدة بسبب الباردة احلرب مراحل أخطر كانت .1
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 السوفيييت االحتاد حصار يف ذركتو بلغ األمريكية للمساعدات السوفيييت االحتاد رفض بسبب القطبني بني التوتر ازدايد .2
 .ابدلؤف الغربية برلني لسكاف ادلتحدة الوالايت تزكيد بسبب كفشل ـ 1948 عاـ لربلني

 .كارسو كحلف األطلسي حلف إبنشاء عسكرم تقسيم تاله .الشرقية كأدلانيا الغربية أدلانيا علا دكلتني إىل أدلانيا تقسيم .3
 .السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت بني نفوذ منطقيت إىل أكركاب تقسيم .4
 المتالكو ادلتحدة الوالايت احتكار ككسر الذرم السالح السوفيييت االحتاد امتالؾ بعد تسلح سباؽ يف الدكلتني دخوؿ .5
 .النوكم الردع على قائمة هنايتها حىت بدايتها من الباردة احلرب كانت كلذلك .6
 .كآسيا الالتينية أمريكيا إىل ليمتد أكركاب خارج ادلعسكرين بني الصراع انتقل .7

 :ادلعسكرين بني الباردة للحرب السلمي التعايش سياسة أكجو -ج
 .ـ 1955 عاـ جنيف قمة مثل الطرفني بني القمة مؤدترات عقد .1
 .بينهما كالتكنولوجية االقتصادية العالقات لتطوير اتفاقات عقد .2
 .التسلح سباؽ من للحد الدعوات .3
 .القول بتوازف اإلخالؿ من خوفان  النفوذ مناطق يف ادلباشر العملي التدخل جتنب .4
 للمواجهة جتنبان  ـ 1967 عاـ اإلسرائيلية العربية احلرب مثل سلمية بطرؽ كالدكلية اإلقليمية األزمات تسوية ضلو االجتاه .5

 .ادلباشرة العسكرية
 :النامية الدكؿ على السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت بني السلمي التعايش سياسة أثر : 22 س

 .عليها االمريكي الضغط ختفيف .1
 .لصاحلها القطبني بني التناقضات استغالؿ ضلو بعضها اجتاه .2
 على سياسيان  دكران  لعبت كاليت ـ 1961 عاـ بلغراد يف االضلياز عدـ حركة أتسيس إىل الدكؿ ىذه من رلموعة اجتاه .3
 .الدكلية العالقات صعيد

 :السوفيييت االحتاد على كالوفاؽ االنفراج تراجع مرحلة خالؿ األمريكية السياسة أثر : 23 س
 كحتويل .الفضاء غزك أك النجـو حبرب عرؼ الذم التكاليف ابىظ تسلح سباؽ يف الدخوؿ السوفيييت االحتاد دفعت .1

 .الغرض ذلذا موارده من جزء
 .ـ 1983 عاـ غرينادا يف حدث كما السوفيييت لالحتاد الصديقة األنظمة إسقاط زلاكلة .2
 .السوفيييت لالحتاد كاخلارجية الداخلية األكضاع على سيئ بشكل أثرت .3
 .الغذائية رلتمعو احتياجات تلبية على قدرتو من كاحلد السوفيييت لالحتاد االقتصادم الضعف .4
 .النامية الدكؿ يف نفوذه تراجع .5

 :ادلتحدة كالوالايت السوفيييت االحتاد بني الدكلية العالقات صعيد على جورابتشوؼ سياسة أثرت كيف : 24 س
 .الصواريخ نشر جتميد .1
 .األرض حتت النوكية للتجارب مؤقت كقف .2
 .النصف إىل النوكية األسلحة مجيع ختفيض .3
 .بينهما العالقة للمسائل سلمية تسوايت إىل للوصوؿ الدكلتني بني القمة مؤدترات عقد .4

 :الدكلية العالقات على العلمية الثورة أثر : 25 س
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 .احلاضر الوقت يف الدكيل اجملتمع أفراد بني كالدكلية االقتصادية العالقات على كبري أثر ذلا كاف .1
 .هبا كاللحاؽ رلاراهتا عن عاجزان  يقف من كبني كيوجهها الثورة ىذه ؽللك من بني جديدة عالقات إغلاد على تعمل .2
 :يف استغلتو كبرية مالية عوائد ذلا كفر ادلتقدمة للدكؿ االقتصادم النمو .3

 .العامل يف جديدة مشاريع يف استثمار رلاالت عن البحث . أ
 .الدكؿ بني جديدة عالقات فرض . ة

 اإلنساف حقوؽ كاحًتاـ الدؽلوقراطية كتطبيق اجلمركية احلواجز كإلغاء حدكدىا بفتح النامية للدكؿ الكربل الدكؿ مطالبة .4
 .األقوايء إلرادة كاخلضوع كسيادهتا استقالذلا نزع هبدؼ

 :من كل على ـ 1990 عاـ العراؽ ضد الدكيل التحالف تشكيل آاثر : 26 س
 :األمريكية ادلتحدة الوالايت *

 قدرهتا خالؿ من ذلك كظهر فيو كالتأثري كمحايتو اجلديد الدكيل النظاـ صياغة على القادرة العظمى القوة دكر شلارسة .1
 .عليهم األدكار كتوزيع حلفائها على التأثري على

 الدكيل الصعيد على أكحد كقطب مركزىا لتدعيم كتسعى العامل يف الوحيدة الكربل القوة ىي ادلتحدة الوالايت أصبحت .2
 .الياابف أك الغربية أكركاب من سواء ادلستقبل يف منافسة قوة أية مواجهة يف

 .شركط دكف الكويت من كانسحابو العراؽ إدانة على السوفيييت كاالحتاد ادلتحدة الوالايت بني الوفاؽ عالقات استمرار .3
 :العريب اإلقليمي النظاـ *

 .اجلديد الدكيل النظاـ مواجهة يف العريب اإلقليمي النظاـ يف العجز أظهرت .1
 .منها كاخلركج كعاجلتها العراؽ أزمة جتاه العربية األنظمة لدل ادلواقف كتباين االنقساـ .2

 .العراؽ ضد للتحرؾ الشرعية أعطت كاليت الدكيل األمن رللس أصدرىا اليت القرارات سلسلة خالؿ من دكرىا  أظهرت:ادلتحدة األمم *
 :ـ 1991 عاـ صدر الذم ادلتحدة للوالايت القومي لألمن اإلسًتاتيجي التقرير بنود : 27 س

 .كمحايتها ألمريكيا الصديقة األنظمة مساندة .1
 .مباشرة أمريكية برعاية النفط تدفق أتمني .2
 .النامية للدكؿ ادلصدرة الشامل الدمار أسلحة من احلد .3
 .األكسط الشرؽ يف التسوية عملية كدفع اإلقليمية احلركب من .4
 .كاالقتصادم كالسياسي العسكرم اخلليج أمن على للحفاظ األكسط الشرؽ يف أمريكي عسكرم أتمني كجود .5

 :النامية الدكؿ يف ادلعيشية األكضاع تردم على ترتبت اليت النتائج : 28 س
 .األغذية نقص من ادلعااة .1
 من (% 63 ) ضلو أعواـ عشرة فوؽ أعمارىم الذين األفراد بني األمية نسبة تبلغ غواتيماال ففي السكاف بني األمية انتشار .2

 .السكاف عدد رلموع
 .كاآلسيوية األفريقية الدكؿ بعض مثل العامل يف الوفيات نسبة ارتفاع .3
 :إىل ذلك كأدل ادلدف إىل الريف من اذلجرة تدفق استمرار .4

 .ادلدف سكاف عدد تضاعف .أ
 .ادلهمشة كالفئات كالبطالة للفقر مراكز ادلدف أصبحت .ب
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 .كتعاطيها ابدلخدرات االجتار كظاىرة اجلرؽلة انتشار .ج
 :اجلديد الدكيل للنظاـ متعددة مستوايت كجود : 29 س

 .كاالقتصادم العسكرم :علا الدكيل للنظاـ مستويني بيم التمييز .1
 كاالقتصادم التكنولوجي ادلستول حيث من األقطاب كمتعدد العسكرية الناحية من القطبية أحادم ىو القائم الدكيل النظاـ .2

 .كأكركاب كالياابف، األمريكية، ادلتحدة الوالايت :ىي األقطاب كىذه
 :ـ 1994 عاـ أفريقيا جنوب يف العنصرم الفصل نظاـ انتهاء :أعلل : 30 س

 .العنصرية للسياسة ادلناىضة الوطين التحرر حركة اشتداد .1
 :منها البيضاء األقلية حلكم العنصرم الفصل حكومة ضد ادلتحدة األمم اختذهتا اليت كالقرارات اإلجراءات .2

 .اجلزئية كالدبلوماسية االقتصادية ادلقاطعة . أ
 .الدكلية ادلنظمات من أفريقيا جنوب حكومة طرد .ب
 .أفريقيا جنوب يف العنصرية ادلمارسات تدين اليت الدكلية ادلؤدترات تنظيم .ج
 .األسلحة شراء على اإللزامي احلظر .د

    ـ  1967 -1948 من عاـ فلسطني احتالذلا بعد إسرائيل اتبعتها اليت اإلسرائيلية السياسة : 31 س
 .منو بدالن  اليهود كإحالؿ أرضو من الفلسطيين الشعب هتجري   .1
 عن السياسي الطابع نزع كحتاكؿ كالتعويض العودة يف الفلسطينيني حبق اخلاص ( 194 ) ابلقرار إسرائيل اعًتاؼ عدـ .2

 .ادلنطقة يف االقتصادية التنمية مشركعات إطار يف كدرلها اجتماعية إنسانية قضية إىل كحتويلها الالجئني قضية
 :مثل العنصرية القوانني إصدار .3

 .إسرائيل إىل العودة يهودم لكل ػلق مبوجبو ـ 1950 عاـ العودة قانوف . أ
 .الدكلة على اليهودم الطابع إضفاء هبدؼ اإلسرائيلية اجلنسية القادـ اليهودم يعطي الذم ـ 1952 عاـ اجلنسية قانوف . ة

 حقوؽ من ذلك على يًتتب كما عنهم القومية الصفة كنفي أقليات أهنم على كطنهم يف بقوا الذين الفلسطينيني مع التعامل .4
 (يف إسرائيل العريب الوسط )أك(إسرائيل عرب )منو إليهم لإلشارة عنصرية مصطلحات تستخدـ اآلف حىت زالت كما اجتماعية

 كقانوف ـ 1950 عاـ الغائبني أمالؾ قانوف :منها ذلك ذلم تكفل اليت القوانني كإصدار الفلسطينية األرض على  السيطرة .5
 .لليهود ملكيتها كحتويل قسران  الغائبني الفلسطينيني أمالؾ مصادرة عمليات تنظيم هبدؼ ـ 1953 عاـ إسرائيل صندكؽ
 .الغائبني أمالؾ ملف فتح ـ 1948 عاـ منذ اإلسرائيلية احلكومات كترفض

 :العامل يف العنصرم التمييز من احلد إجراءات تنفيذ دكف حتوؿ اليت العوامل : 32 س
 .الواحد القطب ىيمنة ظل يف اجلديدة االقتصادية السياسات .1
 .العامل من سلتلفة مناطق يف كالفقر البطالة انتشار .2
 .ادلاؿ رأس كحركة كحرية السوؽ نظاـ سيطرة من عنها نتج كما العودلة .3
 .كادلواصالت االتصاؿ كثورة التقنية الثورة تعاظم ظل يف كاجلنوب الشماؿ بني الفجوة اتساع .4
 .األمريكية ادلتحدة الوالايت لصاحل أك ادلتنفذة القوة لصاحل الدكلية ادلنظمات دكر هتميش .5

 :كالشعوب األفراد غالبية لدل مطلبان  الدؽلوقراطية أصبحت :أعلل : 33 س
 .كادلساكاة احلرية إىل الوصوؿ هبدؼ (أ
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 .الدكؿ بني العالقات صعيد كعلى الدكلة داخل األفراد مستول على .االجتماعية العدالة حتقيق (ب
 :الدؽلوقراطية أشكاؿ : 34 س

 :ادلباشرة الدؽلوقراطية (أ
 .أبنائو كساطة دكف نفسو حبكم الشعب يقـو .1
 .اليوانية أثينا مدينة يف النوع ىذا استخدـ .2
 .العامل يف السكانية الزايدة بسبب احلاضر الوقت يف الدؽلوقراطية من النوع ىذا شلارسة ؽلكن ال .3

 :النيابية الدؽلوقراطية (ب
 .العامل يف شيوعان  الدؽلوقراطية أشكاؿ أكثر .1
 .للدستور كفقان  معينة مدة خالؿ عنو نيابة احلكم دلمارسة السرم العاـ ابالقًتاع الشعب قبل من النواب انتخاب يتم .2
 كالرقابة، التشريع بوظيفة للقياـ الشعب من مباشرة الربدلاف أعضاء انتخاب يتم كفيو الربدلاٍل النظاـ :أشكاذلا من .3
 :شلزاتو كمن الوزراء رئيس بدكره الربدلاف كؼلتار

 .الربدلاف أماـ مسؤكلة التنفيذيو السلطة *
 .كبرية بصالحيات يتمتع كال .فخراين  منصبو يكوف الدكلة رئيس *
 .الوزراء رئيس بيد تكوف الفعلية السلطة *
 :ادلوحدة كالرائسية الربدلانية الدؽلوقراطية (ج

 .الربدلاف قبل من الوزراء كرئيس .الشعب قبل من الرئيس انتخاب يتم .1
 الرئيس انتخاب يتم حيث فرنسا :عليها مثاؿ كرائسية بردلانية دؽلوقراطية حكومات أبهنا النوع ىذ حكومات توصف .2

 .الربدلاف قبل من الوزراء رئيس اختيار كيتم الشعب من الفرنسي
 :الدؽلوقراطية ركائز : 35 س

 .كقضائية كتنفيذية تشريعية :ىي ثالثة إىل السلطات فصل مبدأ .1
 ادلفاكضة عمليات خالؿ من للدكلة العامة السياسة كتقرر كمتنافسة متعددة مجاعات حتكم كفيو :السياسية التعددية .2

 .للسلطة الوصوؿ من جديدة قيادية فئات كؽلكن االنتخاابت طريق عن حقيقية خيارات الناخبوف ؽلارس كفيو كالتسوية
 :ـ 1990 عاـ الثانية اخلليج كحرب ـ 1980 عاـ األكىل اخلليج حرب : 36 س
 :منهما كل اندالع أسباب -أ 
 :ـ 1980 عاـ األكىل اخلليج حرب- 1 

 .اإليرانية الداخلية اجلبهة يف الضعف حالة - أ
 .كالعراؽ العريب اخلليج دلنطقة الثورة بتصدير اإليرانية التهديدات إثر حليفان  العريب اخلليج دكؿ يف العراؽ كجد - ة
 :ىي الظركؼ كىذه إيراف على احلرب شن على العراؽ شجعت الدكلية الظركؼ - ج
 .اإليرانية للثورة العادلي العاـ الرأم عداء*
 .السابقني إيراف أنصار عن اإليرانية الثورة عزؿ*
 الدكؿ إىل تدفق النفط استمرار كضماف الشاه اختفاء عقب السياسي الفراغ تسد إقليمية كربل قوة كجود يف عامة الغريب ادلعسكر رغبة*

 .الصناعية
 .بينهما احلرب اندلعت ادلفاكضات فشل كبسبب .اجلزائر اتفاؽ يف عنو تنازؿ مبا العراؽ مطالبة-             د
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 :ـ 1990 عاـ الثانية اخلليج حرب * 

 :كالكويت العراؽ بني احلدكدية ادلشاكل .1
a. كالنفطية التجارية احتياجاهتا لتغطية ميناء ببناء ذلا يسمح ال الذم العريب اخلليج على ساحلها ضيق من العراؽ تعاٍل. 
b. سنة ( 99 ) دلدة بوبياف جزيرة نصف ابستئجار العراقي العرض الكويت رفضت. 

 :العراؽ على ادلستحقة الكويتية الديوف .2
 مبثابة ادلساعدات ىذه ككانت .اإليراٍل التوسع من خشيتها نتيجة إيراف مع حرهبا يف ماداين  العراؽ الكويت دعمت . أ
 .بتسديدىا العراؽ تلتـز قركض

 .كاالقتصادية العسكرية قدراهتا بناء إلعادة العراؽ سعت احلرب بعد . ب
 يف العريب للوطن الشرقية البوابة عن ابلدفاع قامت ألهنا للعراؽ مساعدات ىي الكويتية األمواؿ األمواؿ أف اعتربت .ج

 .بتسديدىا الكويت طالبت حني
 :كإنتاجو النفط مشاكل .1

أسعاره  إىل اطلفاض أدل الذم األمر ـ 1990 عاـ ابلنفط العادلي السوؽ إغراؽ مسؤكلية الكويت حسني صداـ العراقي الرئيس محل . أ
   يوميان  دكالر مليوف   20  -15إىل

 15 ) بني ما ذلك نتيجة العراؽ خسرت .ب
 .العراقية العسكرية كالبنية العراقي االقتصاد إلضعاؼ األمريكية ادلتحدة الوالايت مع ابلتآمر الكويت العراؽ اهتمت .ج

 :كادلنطقة اخلليج يف العراقي الدكر .3
 دكلة يف العرب توحيد إىل كالرامي احلاكم اإلشًتاكي العريب البعث حزب ػلملو الذم القومي ابلطرح الدكر ىذا يتعلق .أ

 .األجنبية اذليمنة كإهناء كاحدة
 .اخلليج لدكؿ الثورة تصدير من دلنعها إليراف العراؽ تصدم يف الدكر ىذا دتثل .ب
 اخلليج دكؿ ابجتاه تضغط كانت كلذلك العريب للخليج احلامي دكر كلعبت ادلنطقة على السيادة يف حبقها الراؽ طالبت .ج

 .األمريكية احلماية عن التخلي لدفعها
 كمية كحبوزتو العدد حيث من العامل يف جيش رابع يعد كالذم جندم مبليوف احلرب من العراؽ خركج الدكر ىذا عزز .د

 .السالح من ضخمة
 :احلرب من الدكيل ادلوقف (ب

 :ـ 1980 عاـ األكىل اخلليج حرب
 أمد إطالة يف منها كرغبة العراؽ لصاحل أصبح قد القتاؿ جبهات يف العسكرم الوضع أف ادلتحدة الوالايت كجدت .1

 .الطرفني بني القول توازف إلغلاد ابلسالح إيراف إمداد الضركرم من أصبح فقد احلرب
 .القتاؿ من سنوات عشر بعد الطرفني بني القتاؿ مبوجبو توقف الذم ( 598 ) رقم قراره الدكيل األمن رللس أصدر .1
 .ـ 1981 عاـ العراقي النوكم ادلفاعل كدمرت احلرب يف العراؽ انشغاؿ إسرائيل استغلت .2

 :ـ 1990 عاـ الثانية اخلليج       حرب
 كإعادة .الكويت من العراقية القوات لطرد األمريكية ادلتحدة الوالايت من ادلساعدة الصباح جابر الكويت أمري طلب .1

 .إليها الشرعية
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 .العراؽ إىل الضربة لتوجيو حتتاجو الذم الغطاء إلعطائها لإلنعقاد األمن رللس دعوة إىل ادلتحدة الوالايت سارعت .2
 .ذلذه القرارات العراؽ يستجب كمل شرط أك قيد دكف الكويت من ابإلنسحاب العراؽ تطالب قرارات عدة ادلتحدة األمم أصدرت .3
 للعراؽ التحتية البنية تدمري القصف كاستهدؼ أسابيع ستة مدة كاستمر لبغداد كالربيطاٍل األمريكي اجلوم القصف بدأ .4

 .كغريىا كمصانع ككهرابء اتصاؿ زلطات من
 صداـ ابلرئيس كاإلطاحة العراقي النظاـ بسقوط إال تتوقف لن احلرب أف األب بوش جورج األمريكي الرئيس أعلن .5

 .الكويت من كإنسحابو األمن رللس قرارات على العراؽ موافقة رغم حسني
 .العراؽ على كاقتصاداين  جواين  حظران  ادلتحدة الوالايت فرضت .6
 .الغذاء مقابل النفط صيغة كابتدعت .العراؽ يف الشامل الدمار أسلحة عن التفتيش حبجة للتفتيش الدكلية اللجاف أرسلت .7
 دتهيدان  نوكية قنابل دتتلك كأهنا العسكرية قدراهتا بناء أعادت العراؽ أبف كبريطانيا ادلتحدة الوالايت إدعاءات استمرار .8

 .الشامل الدمار أسلحة من العراؽ خلو أثبتت التفتيش جلاف أف رغم عليها احلرب لشن
 :اآليت أكضح : 37 س

 :ادلياه يف الفلسطينية احلقوؽ على اإلسرائيلية اإلجراءات أثر .أ
 .اجلويف اخلزاف يف الكبري العجز .1
 .الًتبة دتلح .2
 .الشرب مياه على احلصوؿ أجل من اليومية السكاف معااة .3
 .اآلابر من العديد إغالؽ إىل أدل الذم األمر بو توجد الذم العمق كتزايد ادلياه يف األمالح نسبة تزايد .4
 .ابدلياه تزكيدىا بعدـ الفلسطينية ادلدف من للعديد إسرائيل هتديد .5
 .الزراعي اإلنتاج اطلفاض .6

 :ادلياه تسييس ظاىرة (ب
 .كعسكرية كأمنية سياسية أىداؼ لتحقيق كالتهديد ادلساكمة أدكات من كأداة ادلياه استخداـ .1
 .ادلياه مصادر يف تتحكم اليت الدكؿ مع السياسي التعامل على الدكؿ إجبار .2

               
 
 
 

 هللا حبمد                                                                       مت
  


