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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الدرس االول : االستعمار ، دوافعه ، أشكاله

 ما المقصود بكل من :س / 

 االستعمار ؟

دل على البناء والتعمير  مثل استعمر االنسان االرض أي طورها وعمرها ولكن اذا استعمرت دولة ياالستعمار لغة / 

 دولة اخرى أي فرضت عليها سيادتها واستغلتها.

ارضه  االستعمار اصطالحا / هو استيالء دولة بالقوة العسكرية على دولة اخرى او شعب اخر لنهب ثرواته واستغالل

 وتسخير طاقات افراده لمصالح المستعمرين.

 نظرية ما بعد االستعمار؟

 استعمارية توجهات طياته في يحمل مقصديا، خطابا باعتباره الغربية الثقافة أنتجته ما كل تحليل إلى تهدف التي هي

 القديم االستعمار يخالف جديد استعمار بوجود المصطلح يوحي كما. الغربية المنظومة خارج تقع التي الشعوب إزاء

 والسياسية الثقافية بأبعادها نقدية مقاربة خالل من الشرق، مع تعامله في الغربي للفكر قراءة الحقيقة في  وهي

 .والتاريخية

 الخطاب االستعماري ؟

 التي والدول الشعوب على االستعمارية خلفتها التي واالقتصادية واالجتماعية الثقافية اآلثار يتناول نقدي خطاب هو

 القوة وعالقات المعرفة نظرية بين ما يربط الذي الحداثة بعد ما فكر على الخطاب هذا يرتكز كما لالستعمار، خضعت

 .المجتمعات في

 السياسة االستعمارية؟

 القوية، الكبرى الدول قبل من الضعيفة الدول على السيطرة هو منها الهدف ظاهرة، بأنها االستعمارية السياسة تعرف

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الجوانب في الدول هذه خيرات لنهب نفوذها استغالل خالل من

 ؟ الرأسمالية

 وحيث الربح، بهدف تعمل لشركات مملوكة أو خاصة ملكية مملوكة عام بشكل اإلنتاج وسائل فيه تكون إقتصادي نظام

 . والطلب والعرض الحر بالسوق محكوم األسعار وتحديد اإلنتاج التوزيع، يكون

 ؟ اإلمبريالية

 الموارد وعلى األخرى الدول على السيطرة بهدف الدول تنتهجها التي التوسعية السياسات يعني عالمي مصطلح

 القوية الدولة تسلط أي التسلط، أيضا   تعني وهي إمبراطورية، صفات يكسبها أن على يعمل مما أراضيها على المتاحة

  .عليها سيطرتها وفرض األخرى الدول على

 ؟ الكولونيالية

ا حدودها خارج أخرى لدولة دولة احتالل تعني ا، سياسي   إلى أقرب وهي العسكرية، القوة على باالعتماد واقتصادي 

 .التاريخ كتب في المتداول االستعمار مفهوم

 الشمولية من فيه كان وإن الثقافية، الساحة في الشائعة المصطلحات من فهو( الكولونيالية بعد ما) مصطلح أما

 .مجال من أكثر في يستخدم يجعله ما واالتساع
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 وسلبت استعمرت التي الشعوب أو للبلدان العسكرية االحتالالت أو االستعمارية الموجة بعد ما إجماال   به ويقصد

 .خيراتها ونهبت ثرواتها

 ؟( االستعمارية بعد ما)

 االستعمار نهاية فرضية من الوالدة هذه وتنطلق العالم، مناطق إزاء الغربية الثقافة بلورتها التي االستعمارية تحليل إلى يشير

 (االستعمارية) و ،(اإلمبريالية)بـ تمثلت الهيمنة من جديدة مرحلة وإيجاد التقليدي،

 وضح دوافع االستعمار؟س / 

  في فتتمثل / االقتصادية الدوافع -1

 غنية   الدول فهذه الثالث العالم دول وخاصة الضعيفة، الدول في الموجودة األولية المواد إلى القوية الدول *حاجة

 الخليج دول في موجود هو كما والنفط الطبيعي كالغاز المهمة؛ الصناعات في الداخلة األساسية األولية بالمواد

 العربي،

  رخيصة، بأجور   ومصانِعها أراضيها في للعمل الُمسَتعَمرة الدول في الموجودة العاملة األيدي إلى الكبرى الدول *حاجة

 . منتوجها من الفائض وتصدير لتسويق خارجية أسواقا   الُمسَتعَمرة الدول من الُمَستعِمرة الدول *جعل

  والثقافي/ الديني الدافع -2

 وكذلك المستعَمرة الدول وتقاليد وعادات ثقافات تدمير إلى يؤدي والذي االستعمار، أهداف أخطر من يعتبر والذي

 .ونشر الدين المسيحي في العالم االسالمي  لغتها، في التأثير

 الدافع العسكري / -3

وهو توجه الدول االستعمارية الصناعية للتوجه الى دول اسيا وافريقيا للسيطرة على المقدرات والثروات الطبيعية لها 

 بالقوة العسكرية.

 بين اشكال االستعمار ؟س / 

 واستغالل عليها، السيطرة تم   التي البالد إلى للهجرة مواطنيها بتشجيع االستعمارية الدول قامت فقد: االستيطان - 1

 من قسرا   بتهجيرهم وتقوم األصليين السكان تقتل كانت فقد فيها، لالستيطان المهاجرين لتخدم الطبيعية ثرواتها

 من تعاني زالت ما التي وفلسطين إفريقيا جنوب في حصل كما المستوطنين، على وتوزيعها عليها لالستيالء أراضيهم

 . هذا يومنا إلى االستيطان

 مثل. السالح بقوة الضعيفة الدول باحتالل والقوية الكبرى االستعمارية الدول قيام به ويقصد: العسكري االحتالل - 2

 للجزائر فرنسا احتالل

 معاهدة بتوقيع المحتلة المناطق حكام بإجبار تقوم حيث معينة، منطقة أو بلد احتالل بالحماية يقصد: الحماية - 3

 والمسيطرة المهيمنة الدول تصرف تحت والخارجية والعسكرية المالية الشؤون وضع يتم بموجبها والتي حماية

 تونس على الحماية مثل. عليها

 عرف االستعمار من جديد نمط بابتكار المنتصرة الدول قامت األولى، العالمية الحرب نهاية مع: االنتداب - 4

 الدول سيطرة تحت ووضعها خاصة ممتلكات من المهزومة الدول تملكه ما كل أخذ عن عبارة وهو باالنتداب،

 ثروات سلب هو المبطن الهدف ولكن إعمارها، وإعادة المغلوبة بالشعوب النهوض هي حجتهم كانت وقد المنتصرة،

 ولبنان وسوريا فلسطين مثل. الُمستعِمرة الدول لمنتجات رائجا   سوقا   وجعلها الضعيفة الشعوب
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 نظام عن بديال   لجعلها الثانية، العالمية الحرب بعد المتحدة االمم هيئة قبل من الوصاية نظام إقرار تم: الوصاية - 5 

 القوية، الدول وصاية تحت هاعووض االنتداب، نظام تحت كانت التي الدول من البعض اختيار بموجبها وتم االنتداب،

 .اندونيسيا عن انفصلت التي الشرقية تيمور مثل الكامل االستقالل تحقيق إلى بشعوبها الوصول بحجة

قافي   الغزو - 6 قافي   الغزو ُيعرف الث  ، الغزو باسم أيضا   الث   والممارسات الجهود كاف ة إلى المصطلح هذا ويشير الفكري 

ة َتبذلها التي ة بحق   ما أم  ة، أو حربي ة غير بطريقة عليها والسيطرة االستيالء بغية أخرى أم   الغزو وُيعد   عسكري 

؛ الغزو من خطورة أكثر الفكري   ة بكل   النتهاجه نظرا   العسكري   الفكري   الغزو يوَصف. أمره بداية في وغموض سري 

تها، ويلغي األمم، أجساد في ينهش فت اك ُعضال داء بأنه  فيها، والقوة األصالة معالم ويخفي شخصي 

 آخر أسلوب إلى العسكري االستعمار من االستعمار أسلوب بتحويل االستعمارية الدول قيام/  االقتصادية السيطرة - 7

 أسماء - كعادتهم له اخترعوا والذي( االقتصادي االستعمار) خالل من الواقع في مستعمرة المتحررة الدول يجعل

 عن وذلك «الدولي التعاون برنامج» اسم الجديد االستعمار على أطلقوا حيث والخداع التمويه بهدف وبراقة عصرية

 ظاهرها أسماء وكلها الديون خدمة - أسموها التي - وأرباح فوائد من ذلك يستتبعه بما والمساعدات القروض طريق

 .والسرقة كما شركة قناة السويس  واالستعباد االستغالل وباطنها والتعاون الرحمة

 ؟ستعمارية وضح السياسات االس / 

 استخدام اساليب قمعية  مثل القتل واالعتقال والتدمير. –1

 تهجير السكان االصليين وتوطين رعايا الدول االستعمارية –2

 نهب خيرات البالد عن طريق مصادرة االراضي. – 3

 واللغة العربية والتعليم.محاربة الثقافة الوطنية والقومية من خال محاربة الدين االسالمي  – 4

التمييز والتفرقة العنصرية بين السكان االصليين ومثال ذلك ما حصل في المغرب فرض فرنسا قانون الظهير  – 5

 البربري.

ي ماس /  ياسة على المترتبة االثار ه  ية الس   ؟ االستعمار 

 . كيانات عدة الى المناطق وتجزئة يةسياسال الوحدة على القضاء. 1

يث االقتصادية االوضاع تدهور. 2  . نفوذها مناطق االستعمارية الدول جعلت ح 

يا سوقا  .لمنتجاتها استهالك 

 التنموية والتطويرية. ياسةسال اعاقة الى ذلك فأدى. مواردها استنزاف. المستعمرة البالد يةتبع. 3

يا   المستعمرة الدول ةعيتب. 4 ياس  ية للدول س   . االستعمار 

 وأدى" والزنوج األكراد" ،العراق والسودان األقليات مشكلة وظهور العراق(-)لبنان مثال الطائفية النعرات بروز. 5

 استقرارها عدم الى ذلك

 شيوع الفقر والجهل والمرض واالدارة والفساد. – 6

 

 بين موقف القانون الدولي من االستعمار وممارساته؟س / 

 نماء التعاون االقتصادي الدولي. يعيق استمرار االستعمار –1
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 .يناقض مثل السالم العالمي الذي تطمح اليه االمم المتحدة –2

 .التصرف بحرية في ثرواتها وموارها الطبيعية الشعوب في  حق االستعمار يسلب – 3

 االستعمار يقلب ويقاوم عملية التحرر وللشعوب حق ثابت في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها. – 4

 التي خضعت لسيطرتها؟دولة س / صنف الدول االستعمارية وال

 الدولة المستعمرة الدولة االستعمارية

 فلسطين بريطانيا

 الفلبين امريكا

 سوريا فرنسا

 تونس فرنسا

 وغالكون بلجيكا

 ليبيا ايطاليا

 مصر بريطانيا
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 الدرس الثاني 

 للمغرباالحتالل الفرنسي واالسباني  

 ما المقصود بكل من /

 المحاكم القنصلية ؟

 الحكم كان وعادة المشتركة القضايا في واألجانب المواطنين بين الفصل في يقومون الدول قناصل كان المحاكم هذه

 المواطنين. حقوق حساب علي األجانب لصالح يصدر

 االتفاق الودي ؟

م اعترفت بموجبه انجلترا بان مهمة الحفاظ على النظام في 1904هو االتفاق الذي وقع بين فرنسا وانجلترا عام 

 المغرب منوط بفرنسا واعلنت فرنسا انها لن تضع عراقيل امام نشاط انجلترا في القاهرة.

 أزمة اغادير؟

 هي االزمة التي حدثت بين فرنسا والمانيا بشان المغرب حيث ارسلت المانيا بارجة حربية الى ميناء اغادير واعادت

من خالله  تنازلتعلى الساحة الدولية ولكنها انتهت بتوقيع اتفاق بين الطرفين هذه الحادثة االزمة المغربية من جديد 

 .أللمانيافرنسا عن منطقة الكونغو 

 نظام طنجة الدولي؟

  لدولهي وضع منطقة طنجة تحت اشراف دولي فرنسا واسبانيا والمانيا وبريطانيا وجعل مينائها ميناء حرا لكل ا

 س / صف احوال المغرب زمن السلطان عبد العزيز ؟

 .انشار الفقر والجوع - 1

 .الباهظةمعاناة الناس من فرض الضرائب  - 2

 .االضطرابات والثورات الداخلية - 3

 س / فسر اندالع الثورات الداخلية زمن السلطان عبد العزيز؟

 بسبب الفقر والجوع وفرض الضرائب على السكان.

 النتائج التي ترتبت على االوضاع الداخلية في المغرب زمن السلطان عبد العزيز؟س / ما 

 مهدت للهيمنة االستعمارية. – 1

 انهيار الدولة المغربية . – 2

 م.1912وقوع المغرب تحت االحتالل  عام  – 3

 االنقسام المجتمعي بسبب االضطرابات الداخلية. – 4

 الى وقوع المغرب فريسة لالستعمار؟ س / وضح المجموعات الثالثة التي ادت

 زيادة المصنوعات والمشروعات الرأسمالية االوربية داخل المغرب. – 1
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 تقويض البنيات االدارية القديمة بسبب جهود التحديث. – 2

 م في موضع التنفيذ1900وضع الية للهجوم الفرنسي عام  – 3

 المغرب قبيل االحتالل؟س / ما النتائج التي ترتبت على االوضاع السياسية في 

 انهيار المغرب القديم وميالد مغرب جديد. – 1

 االصالحات من قبل الحكومة المغربية . – 2

 المقاومة واالنتفاضات الشعبية. – 3

 وخلفه السلطان موالي عبد الحفيظ.خلع السلطان  – 4

 عدم رضا المثقفين والنخب داخل المغرب. – 5

 م؟1860شكل كبير للمؤثرات االوربية قبل عام س / فسر لم يكن لمغرب معرضا ب

 بسبب ضعف العالقات االوربية مع المغرب.

 م؟1844س / علل اندالع معركة اسلي بين فرنسا والمغرب عام 

 بسبب الهجمات التي شنتها فرنسا على المغرب بحجة تقديم المغرب الدعم للثوار الجزائريين.

 م؟1860والمغرب عام س / فسر اندالع حرب تطوان بين اسبانيا 

 بسبب تعدي اسبانيا على المغرب بحجة الهجوم الذي نفذته قبائل انجرة المحاذية لمدينة اشبيلية.

 م؟1860س / ما النتائج التي ترتبت على حرب تطوان 

 استنزفت مالية المغرب. – 1

 تعرضت المغرب لالزمة النقدية. – 2

 االصالحات الذي قام به السلطان عبد العزيز؟س / وضح االثار االيجابية والسلبية لبرنامج 

 االثار االيجابية : 

 عمل على تقوية الحكومة المغربية – 1

 حافظت المغرب على استقاللها. – 2

 

 االثار السلبية :

 ادت الى انهيار االقتصاد المغربي . – 1

 افرغت الخزينة ماليا. – 2

 لمغرب؟س / فسر الدعم البريطاني لبرنامج االصالحات في ا
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للتدخل في شؤون المغرب ومن ثم تحصل على امتيازات داخل المغرب االمر الذي سيسهل الهيمنة البريطانية على 

 المغرب.

 س / وضح كيف استفادت فرنسا من فشل االصالحات المغربية لتوطيد نفوذها في المغرب؟

 قامت بهجمة دبلوماسية على المغرب. – 1

 تدخلت سلميا لبسط هيمنتها على المغرب. – 2

 تقديم قروض كبرى للمغرب للتدخل في شؤونها الداخلية. – 3

 ابرام اتفاقيات مع الدول الكبرى للتخلي عن مشاريع االصالح داخل المغرب. – 4

 س / وضح االتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع الدول االستعمارية الطامعة ؟

 سي االيطالي حيث تتخلى فرنسا عن ليبيا مقابل اطالق ايطاليا يد فرنسا في المغرب.م االتفاق الفرن1901 – 1

م االتفاق الفرنسي االسباني لتخلي اسبانيا عن مراكش لفرنسا مقابل اطالق يد اسبانيا على منطقة فاس 1902 – 2

 شمال البالد.ونازة وحوض سبو 

ن تعترف بريطانيا باحتالل فرنسا مراكش مقابل ترك يد م االتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا على ا1904 – 3

 بريطانيا في مصر.

 س / رغبة فرنسا في تعجيل االحداث الدولية حول المغرب منذ مطلع القرن العشرين؟

 بسبب المستعمرات المتاخمة للمغرب.

 م حول مناطق نفوذها في المغرب؟1902س / علل قبول اسبانيا العرض الفرنسي عام 

 تخوفها من االقدام على التصرف دون علم بريطانيا.بسبب 

 م؟1906س / عدد بنود مؤتمر الجزيرة الخضراء 

 اكد استقالل المغرب ووحدة اراضيه – 1

 منح جميع الدول االوربية حرية التجارة في المغرب. – 2

 وفرنسا مهمة حفظ االمن ومراقبة الحدود المغربية الجزائرية. إلسبانياعهد  – 3

 وجعله ميناء حرا لكل الدول.تدويل ميناء طنجة  – 4

 تنظيم الشرطة والجمارك. – 5

 وقف تهريب السالح. – 6

 اسس الحق لألوربيين في تملك االراضي في المغرب. – 7

 استمرار تداول العملة االسبانية في المغرب. – 8

 س / وضح موقف السلطان عبد العزيز والشعب المغربي من قرارات المؤتمر؟
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 وافق على قرارات المؤتمر. – 1السلطان/ 

 عدها نصرا للدبلوماسية المغربية في حماية المغرب واستقالله. – 2           

 رفض القرار – 1الشعب/ 

 اعلن الثورة على السلطان وخلعه. – 2        

 اعتبر ان قرارات المؤتمر مذلة للشعب المغربي. – 3       

 ى صالحيات النظام الملكي في المغرب؟س / استنتج اثر الميثاق عل

 بذل كل الجهود السترجاع المناطق المفصولة عن الحدود المغربية. – 1

 االستعداد لطرد الغزاة من االراضي المحتلة. – 2

 الغاء معاهدة الجزيرة الخضراء. – 3

 االجنبية. االمتيازاتالعمل على الغاء  – 4

 عدم استشارة االجانب في قضايا االمة.. – 5

 عدم ابرام معاهدات سلمية او تجارية دون استشارة االمة. – 6

 س / كيف حلت االزمة المراكشية بين فرنسا والمانيا؟

انتهت االزمة بعقد اتفاق بين الدولتين تنازلت المانيا من خالله عن المغرب لفرنسا مقابل حصولها على اراضي 

 رنسية.الكونغو الف

 م؟1912 المغرب س / ما النتائج التي ترتبت على معاهدة فاس على

 قسمت المغرب الى ثالث مناطق  – 1

 المنطقة الشمالية والصحراء الجنوبية تحت الحماية االسبانية. - 2

 المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية. – 3

 انيا ، المانيا"منطقة طنجة  تحت اشراف دولي " فرنسا ، بريطانيا ، اسب – 4

 س / وضح دوافع فرنسا واسبانيا الحتالل المغرب؟

 موقع المغرب االستراتيجي. – 1

 اشراف المغرب على مسطحات مائية كالبحر المتوسط والمحيط االطلسي. – 2

 امتالك امكانيات اقتصادية هائلة. – 3

 تتحكم في مضيق جبل طارق. – 4

 

 بثروات المغرب في اواخر القرن التاسع عشر؟س / فسر اهتمام القوى االستعمارية 
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 للحصول على امتيازات للتنقيب عن المعادن واستخراجها حيث تتوافر من حيث الحديد والقصدير والملح. 

 س / علل كان العامل الديني عنصرا اساسيا للحكومة االسبانية في الضفة الجنوبية لجبل طارق؟

يحية عن طريق التبشير فقامت ببناء المدارس والمستشفيات والجامعات وعقد لنشر الثقافة االسبانية والديانة المس

 المعاهدات.

 س / فسر عدت اسبانيا شمال المغرب جزءا من أراضيها وتمسكت بمدينتي سبتة ومليلة؟

 لتعويض خسائرها لمستعمراتها في الشرق وتحويل انظار الشعب عن المشكالت االقتصادية.

 ستعماري واالسباني منذ مطلع القرن العشرين؟س / علل ضعف النشاط اال

 الن رجال االعمال والمؤسسات البنكية في اسبانيا لم يكونوا متحمسين للعملية االستعمارية االسبانية. – 1

 عدم االنسجام بين رجال المال والسياسة بصدد المسالة المغربية. – 2

 س / ناقش اسس السياسة الفرنسية في المغرب؟ 

 والتجنيس والعنف واالدماج والسياسة البربرية واالستيطان والحماية.التمدين 

 س / استنتج اهداف السياسة االستعمارية الفرنسية في المغرب؟

 مصادرة االراضي ونهب خيرات البالد . – 1

 محاربة الثقافة الوطنية والقومية. – 2

 التمييز والتفرقة العنصرية بين السكان االصليين. – 3

 ر السكان وتوطين رعاياها.تهجي – 4

 اعالن حقوق الجمعيات الفرنسية السياسية؟س / قارن بين السياسة االستعمارية الفرنسية و

 اعالن حقوق الجمعيات الفرنسية  السياسة االستعمارية الفرنسية

يولد الناس احرارا ويظلون احرارا متساوون في في الحقوق   مصادرة االراضي 
 والحريات

 هدف كل تجمع الحفاظ على حقوق الحرية تهجير السكان 

 امتالك االمن ومقاومة االستبداد نشر اللغة الفرنسية

 االمة مصدر السلطات التمييز والتفرقة العنصرية

 

 

التي قامت بها سلطات االستعمار الفرنسي واالسباني في المغرب وفق  االنتهاكاتس / استنتج 

 م؟1907معاهدة الهاي 

 السامة. ةاستخدام السم واالسلح  - 1

 استخدام االسلحة والقذائف التي تحدث اصابات واالم ال مبرر لها. – 2
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 ارتكاب جرائم ضد المواطنين باستخدام اسلحة محرمة دوليا. – 3

 س / فسر اهمية وجود قانون ينظم سلوك المتحاربين؟

 االمن والسالم بين االمم .حتى يوقف جرائم الحرب التي تحصل ضد المدنيين وينتشر  - 1

 ويعتبرها جرائم حرب.ليقوم بمحاكمة الدول المعتدية التي تمارس العنف ضد المدنيين  – 2

 س / علل عدم االلتزام بتطبيق االتفاقات المتعلقة بتنظيم سلوك المتحاربين؟

  لعدم وجود قوة ردع دولية لتلك الدول. – 1

 تفاقات الن هدفها السيطرة والتوسع كالواليات المتحدة األمريكية.عدم رغبة بعض الدول بااللتزام باال – 2

 انقسام العالم الى كتل متحاربة. – 3

 س / وضح الموقف المحلي والدولي من احتالل المغرب؟

 الموقف المحلي/ 

 رفض الشعب المغربي االحتالل الفرنسي واالسباني بالمقاومة. - 1

ظهرت العديد من الثورات الرافضة لالحتالل مثل ثورة االمير عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف وثورة  – 2

 الريسوني في شمال المغرب.

 استخدام الثوار حرب العصابات ضد اسبانيا وفرنسا. – 3

ف باستقالل المغرب عام استخدام جميع الطرق النضالية التي اجبرت فرنسا واسبانيا عل الغاء الحماية واالعترا – 4

 م.1956

 الموقف الدولي/ 

كان موقفا مناصرا ضد المغرب وظهر ذلك من خالل االتفاقيات الثنائية بين الدول االستعمارية وكذلك مشاركة امريكا 

 كوسيط بين اسبانيا وفرنسا في مؤتمر الجزية.

 القرن العشرين؟س / بين موقف الدولة العثمانية من االحداث في المغرب منذ مطلع 

 كان موقفا داعما للشعب المغربي ، فدعت للوحدة االسالمية . - 1

 لم تعترف باإلصالحات التي تحاول فرنسا وضعها للمغرب . – 2

 س / ما النتائج التي ترتبت على معركة انوال؟

 كبدت االسبان خسائر مادية. – 1

 اسبانيا القضاء على المقاومة. علم تستط – 2

 م.1956اجبار فرنسا واسبانيا الغاء الحماية واالعتراف باستقالل المغرب  – 3

 م؟1830س / فسر طمع فرنسا في احتالل المغرب منذ ان احتلت الجزائر 

 الستغالل ثرواته االقتصادية. – 1
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 لتدعيم نفوذها االستعماري في الجزائر. – 2

 حماية حدودها الغربية من جهة اخرى. – 4

 سبانيا شمال المغرب جزءا من اراضيها واشغلت الراي العام االسباني بقضية حرب افريقيا؟س / فسر عدت ا

 لتعويض خسائرها لمستعمراتها في الشرق . – 1

 لتحويل انظار الشعب عن المشكالت االقتصادية. – 2
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 الدرس الثالث

 مصرالحماية الفرنسية على تونس والحماية البريطانية على 

 :س / ما المقصود بكل من 

 لجنة الكومسيون؟

 هي لجنة تشكلت من قبل فرنسا وبريطانيا في تونس للنظر في مسالة الديون المتراكمة على الحكومة المغربية.

 اللجنة الثنائية؟

 بريطانيا وعرفت بصندوق الدين في مصر للنظر في المسائل المالية.هي لجنة تشكلت من قبل فرنسا و

 مهام لجنة الكومسيون واللجنة الثنائية؟ س / بين

 التحكم بالخزينة المالية .   - 2اخذت اللجنتان بمراقبة مالية البلدين .            - 1 

 التحكم بتعيين الوزراء. - 4توزيع الموارد  على الدائنين .                    - 3 

 الثورة العرابية ؟

التدخل االجنبي في مصر  المصري بزعامة احمد عرابي مطالبين بوقف هي الثورة التي نظمها الضباط والجيش

 وايقاف امتيازات الشركات االجنبية الكبرى ووقف الوظائف التي يمارسها االجانب داخل مصر.

 عهد االمان؟

 هو القانون الذي اصدره باي تونس والذي ساوى بين المسلمين وغيرهم امام القضاء داخل تونس.

 م؟1798بريطانيا بالمرصاد للحملة الفرنسية على س / علل وقوف 

 المشروع االستعماري الفرنسي وتامين مواصالتها في الشرق. إلفشال

 س / وضح الظروف التي مرت بها كل من مصر وتونس قبل فرض الحماية عليهما؟

 بإصالحات في الجيش واالدارة.قيام حكام البلدين  – 1

 قاموا بمد خطوط السكك الحديدية. – 2

   قاموا بحفر قناة السويس. – 3

 س / وضح نصوص معاهدة باردوا؟

 م متذرعة بحماية حقوق الفرنسيين.1881فرض الحماية على تونس  – 1

 حماية الحدود الجزائرية من هجمات المقاومة التونسية. – 2

 

 س / فسر ارسال بريطانيا اسطولها الى االسكندرية ؟

 بحجة حماية الرعايا االجانب اذا ما تعرضوا للخطر بسبب االزمة القائمة. – 1
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 بحجة حماية الخديوي. – 2

 س / علل هزيمة المصريين في معركة التل الكبير؟

 تواطؤ الخديوي – 3قلة الذخيرة والسالح لدى المقاومة المصرية     – 2قوة بريطانيا           – 1

 

 رض الحماية على تونس؟س / وضح دوافع فرنسا لف

 توافر المواد الخام . – 1

 االنتاج الزراعي من زيوت وقطن. – 2

 .تعويض ما فقدته في االلزاس واللورين – 3

 مطالبة الراي العام الفرنسي بإبقاء مركز فرنسا كدولة استعمارية عظمى. – 4

 س / بين دوافع بريطانيا لفرض الحماية على مصر؟

 اشتهار مصر بزراعة  القطن. – 1

 تامين السيطرة عل قناة السويس.  - 2

 نشاط الزراعة وزيادة الصادرات . – 3

 البحث عن اسوق جديدة لها في العالم. – 4

 تامين مواصالت مستعمراتها في الهند. – 5

 السيطرة على قناة السويس. - 6

 وضح السياسة الفرنسية في تونس؟ –س 

 لجات فرنسا الى حكم مستعمراتها بطريقة مباشرة بفرض سيطرتها على الحكم واالدارة. – 1

 دمج الثقافة الفرنسية داخل مستعمراتها. – 2

 طمس معالم اللغة والثقافة الوطنية . – 3

 استولت على امالك الدولة والغابات واالقتصاد التونسي . - 4

 .عليهاالمعادن والحصول اسندت الى الشركات الفرنسية البحث عن  – 5

 حافظوا على منصب الباي في تونس واوجدت منصب المقيم العام . – 6

 والمالية والتعليم والفالحة. لألشغال انشات ادارات مركزية – 7

 الحقت الوطنين باالعتقال والنفي والقتل وهدم البيوت وفرض الغرامات على السكان. – 8

 ر؟س / بين السياسة البريطانية في مص
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 اعتمدت بريطانيا االسلوب غير المباشر من خالل السلطات المحلية في المستعمرات. – 1

 تعين حاكم انجليزي في المستعمرة  – 2

 على الشركات التجارية . االعتماد – 3

 ي القائم في مستعمراتها.عابقت السلطات على البناء االجتما – 4

 واالجتماعية .سيطرت على شؤون مصر السياسة االقتصادية  - 5

 االف جندي. 9حلوا الجيش المصري وشكلوا جيشا صغيرا قوامه  – 6

 .رفعوا شان العامية للقضاء على العربية  – 7

 حافظت بريطانيا على منصب الخديوي في مصر. – 8

 .اوجدت منصب المعتمد البريطاني وجعلت بجانب كل وزير مستشار بريطاني ومفتشا يشرف على امور الوزارة – 9

 الحقت الوطنيين باالعتقال والنفي والقتل وهدم البيوت وفرض الغرامات على السكان. – 10

 س / بين المواقف  المحلية والدولية من الحماية الفرنسية على تونس واالنجليزية على مصر؟

وايضا ضعف الدولة  الموقف العثماني / كان موقفا مساندا للدولتين ولكن الهجمة االستعمارية اكبر من هذه المساندة

 العثمانية في تلك الفترة كان له اثره على الموقف.

مثل مظاهرة عابدين   / كان موقفا رافضا لالحتالل حيث قام بالثورات واالحتجاجات  والمصري  موقف الشعب التونسي

 ضد االحتالل تعرض من خاللها الى االعتقال والنفي والقتل.والثورة العرابية  

الدولي/ كان موقفا مساندا للد ول االستعمارية الن تلك الدول عقدت اتفاقيات ومعاهدات لتقسيم اراضي الدولة الموقف 

 العثمانية فيما بينها .
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 الدرس الرابع

 االنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان

 م ؟1909س / وضح سياسة جمعية االتحاد والترقي عام 

 ي تهدف الى تحويل السكان العرب من ثقافتهم العربية الى التركير قسرا.فرضت سياسة التتريك الت – 1

 فرضت الضرائب على السكان. – 2

 قامت بمصادرة االراضي واالموال . – 3

 االحرار وتشتيت الجنود والعرب. بإعدامقامت  – 4

 الترقي؟االتحاد والجمعيات واالحزاب بعد سياسة جمعية  بإنشاءس / فسر قيام العرب 

 الحفاظ على هويتهم العربية. – 1

 المطالبة بحقوقهم في الحرية والعدالة والمساواة. – 2

 س / عدد نصوص اتفاقية سايكس بيكو الخاصة بسوريا؟

 استيالء فرنسا على غرب سوريا ولبنان ووالية اضنة. – 1

بريطانيا تكون اتحاد دولة  عليها التي تحصل المنطقة المحصورة بين االقاليم التي تحصل عليها فرنسا وتلك – 2

 عربية او دول عربية موحدة.

فرنسية يشمل النفوذ الفرنسي شرق بالد الشام الى والية الموصل وبينما  بريطانيةتقسيم الدول الى مناطق نفوذ  – 3

 من والية بغداد حتى الحدود االيرانية. الشماليالنفوذ البريطاني يمتد الى شرق االردن والجزء 

 قارن بن اتفاقية سايكس بكو وسان ريمو من حيث السنة والنصوص ؟ س /

 معاهدة سان ريمو  اتفاقية سايكس بيكو 

 م1920 م1916 السنة

  

 االتفاق، بموجب الخصيب الهالل تقسيم تم النصوص
 الجناح من األكبر الجزء على فرنسا وحصلت
 ومنطقة( ولبنان سوريا) الهالل من الغربي
 .العراق في الموصل

 طرف من سيطرتها مناطق فامتدت بريطانيا أما
 لتضم شرقا باالتجاه متوسعا الجنوبي الشام بالد
 بين الواقعة المناطق وجميع والبصرة بغداد

. سوريا في الفرنسية والمنطقة العربي الخليج
 دولية إدارة تحت فلسطين تقع أن تقرر كما

 .الفرنسي االنتداب تحت ولبنان سورية وضع -1
 
 .ليزيجاإلن االنتداب تحت العراق وضع -2
 
 ليزيجاإلن االنتداب تحت األردن وشرقي فلسطين وضع -3
 .بلفور وعد بتنفيذ االلتزام مع

  

 

 

 س / متى دخلت القوات الفرنسية دمشق؟
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 بقيادة الجنرال غورو. 1920تموز  24في  

 س / ما النتائج التي ترتبت على معركة ميسلون؟

  جريح، 1000و قتيل 400 بنحو السوريين المتطوعين قوات بين الخسائر عدد قدر - 1

 . جريح 154و قتيل 42( الفرنسية األرقام حسب) فهو الفرنسي الجيش قتلى عدد  - 2

 في التوبة جامع وخطيب إمام برهاني سعيد محمد أبرزهم من ، دمشق أعالم من عدد ميسلون معركة في شارك - 3

 .دمشق

 ؟السوريس / فسر / وجهت فرنسا انظارها نحو الساحل 

 في شمال افريقيا. إمبراطوريتهالتدعيم  – 1

 الحصول على مركز متميز في الشرق المتوسط. – 2

 س / وضح دوافع فرنسا من احتالل سوريا ولبنان؟

 في عالقة السلم والحرب. وتأثيرهموقع االستراتيجي لل – 1

 مفترق للطرق التجارية التي تصل الشرق بالغرب. – 2

 المخزون الغذائي الممتاز. – 3

 السيطرة على الموارد والمعادن ومصادر المياه.  – 4

 س / بين سياسة فرنسا في سوريا ولبنان؟

 مارست سياسة التجزئة " فرق تسد" – 1

 السيطرة على البالد واضعاف الثورات. – 2

 د وخيراتها.استغالل موارد البال – 3

 الحصول على مركز مميز في شرق المتوسط. – 4

 تقسيم سوريا الى ست واليات مذهبية وطائفية. – 5

 اثارة النزاعات الطائفية والمذهبية. – 6

 اعالن االحكام العرفية في البالد. – 7

 دفع غرامة مالية تقدر بعشرة ماليين فرنك فرنسي. – 8

 نزع سالح الجيش السوري . – 9

 اسقاط الحقوق المدنية ومصادرة امالك عدد من القادة . – 10

 انهاء الحكم الفيصلي. – 11

 فرض اللغة الفرنسية وجعلها لغة رسمية الى جانب اللغة العربية. – 12
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 س / بين التجزئة السياسة التي اتبعتها فرنسا في سوريا؟

 تشكيل متصرفية جبل لبنان. – 1

 وصيدا.الذي يضم صور ومرجعيون  بيروتلواء  – 2

 منطقة طرابلس تضم عكار. – 3

 وراشيا. وحاصبيهتقسيمها ايضا الى اربعة اقضية هي بعلبك والبقاع  – 4

 تعيين حاكم فرنسي وجعلت التعليم هي اللغة الفرنسية. – 5

 س / وضح الهدف من فرض نظام االنتداب وفق ما ورد في ميثاق عصبة االمم المتحدة؟

 النهوض في ظروف العالم الحديث. – 1

 رفاهية الشعوب وتقدمها امانة في عنق المدنية. – 2

 الحفاظ على موارها وعدم سلب خيراتها. – 3

 س / بين الموقف الرسمي والشعبي من االنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان؟

 فيصل الى اجتماع لمناقشة الموقف. ادع – 1

 م.1920المؤتمر السوري  انعقاد – 2

 م وكان الهف منه :1920اليه عبد الحسين شرع الدين  مر وادي الحجير في لبنان الذي دعاعقد مؤت – 3

 . اطالق المقاومة ضد االنتداب 

  تقسيم الوطن العربي.عدم 

 التام. االستقاللعلى  التأكيد 

 .االنضمام الى الوحدة السورية بزعامة فيصل 

 وري من االحتالل؟س / وضح الموقف الس

دافع السوريون عن بالدهم واستمرت الحركات الوطنية بالثورات كثورة الشيخ صالح العلي في جبل العلويين  – 1

 م .1921وثورة ابراهيم هنانو في حلب 

 م بقيادة السلطان باشا االطرش .1925انطالق الثورة السورية  – 2
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 الدرس الخامس

 العراق واالردن وفلسطيناالنتداب البريطاني على 

 بكل من: المقصود ما/  س

 سفربرلك؟ سياسة

 .العام النفير الى فيه ودعت االولى العالمية الحرب اثناء العثمانية الدولة اعلنتها التي السياسة هي

 وعد بلفور؟

 م بهدف اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين.2/11/1917هو الوعد الذي اصدره بلفور في 

 مجلس المبعوثان؟

 التاريخ في مرة ألول عامة انتخابات فأجريت الحميد عبد السلطان أسسه النيابي، المجلس أو العثماني البرلمان هو

ا، 71بـ المبعوثان مجلس في المسلمين تمثيل عن وأسفرت العثماني، ا، 44بـ والمسيحيين مقعد   مقاعد 4و مقعد 

ا البرلمان واجتمع. لليهود  قانون: مثل المشروعات، بعض وناقش عمله المجلس بدأ. م1877 مارس في رسمي 

 .للحكومة العامة الموازنة وإقرار الحكم، مركزية عدم وقانون االنتخابات، وقانون الصحافة،

 الهالل الخصيب؟

 والجزء والفرات، دجلة نهري حوض على هنري جيمس األمريكي اآلثار عالم أطلقه جغرافي مصطلح الخصيب الهالل

 والعصر الحديث الحجري العصر وأهمها عالمية، لحضارات شاهدة كانت المنطقة هذه. الشام بالد من الساحلي

 .الشام وغرب العراقية الفرات جزيرة وشمال الرافدين جنوب في والمدن الممالك ابتداء حتى البرونزي

 ارضي المشاع؟

 أنها أي مشاع، أرض بأنها وتعرف. ما لقرية التابعة( الميرية) األميرية األراضي على يطلق مصطلح: مشاع رضا

 لغيره مساوية حصة منها فرد كل يخص بكاملها، القرية بتصرف

 س / متى خضعت العراق وبالد الشام لحكم الدولة العثمانية ؟

 منذ بداية القرن لسادس عشر.

 م ؟1914س / ما النتائج التي ترتبت على معركة جالديران

 . وسوريا القوقاز عبر األناضول من االستراتيجية الرئيسية بالطرق التحكم من العثمانيين المعركة تلك مكنت - 1

 الشرقية أوروبا على اهتمامهم كان فبعدما العثمانية، التوسعية االستراتيجية تغيير إلى جالديران معركة أدت - 2

 .أفريقيا وشمال العربي بالمشرق االهتمام نحو اتجهوا

 .للعثمانيين الحقا النضمامها أدى مما بالعراق الشاه صورة اهتزاز إلى جالديران معركة أدت - 3

 .قوي حليف عن يبحث الشاه جعلت أن الصفويين ضد سليم السلطان مارسها التي االقتصادي الخنق لسياسة كان - 4

 م ؟1916س /  بين نتائج معركة مج دابق 

 . بسهولة األول سليم فدخلها دمشق لدخول الباب المعركة هذه في للعثمانيين االنتصار تحف - 1
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 . الشام على سيطرته أحكم أن بعد المملوكية الدولة على والقضاء مصر لغزو بالتجهيز بدأ - 2

 وتقاعسهم تكاسلهم أن إال  . العثمانيين لصد التجهيز في واأوبد سلطانا   باي طومان بتنصيب المماليك قام مصر في - 3

 مصر على العثمانيين استيالء ثم ومن الريدانية معركة في وهزيمتهم الدولة بسقوط كفيال   كان بعضهم وخيانة

 س / كيف بدأ النفوذ البريطاني في العراق ؟

 بدا النفوذ البريطاني في العراق تجاريا من خالل شركة الهند الشرقية في القرن السابع عشر .

 فلسطين؟س / كيف بدا النفوذ البريطاني في 

المدارس واالهتمام بمدن الساحل  فأقامتم لمتابعة مصالح بريطانيا 1839منذ افتتاح بريطانيا قنصلية في القدس 

 لدورها في التجارة مع الغرب.

 س / وضح االتجاهات التي اعتمدتها بريطانيا لضمان نفوذها في الشام والعراق؟

 ة عربية مقابل استقالل الدول العربية تحت زعامته.التفاوض مع الشريف حسين بهدف االعالن عن ثور – 1

ام النفوذ الصهيوني في امريكا دكان التفاوض مع المنظمة الصهيونية حول مستقبل فلسطين لحاجتهم الستخ – 2

 لدخول الحرب الى جانب بريطانيا وحلفائها.

. 

 م؟1914س / عدد اعمال جمال باشا 

 اعلن االحكام العرفية في الواليات العربية. – 1

 اغلق المحاكم المدنية. – 2

 قمع التنظيمات الوطنية العربية. – 3

 استمر في سياسة التتريك. – 4

 م؟19.7س /  وضح التقرير االستراتيجي البريطاني  في الشرق االوسط 

 ان البحر المتوسط شريان حيوي لمصالح بريطانيا. – 1

 يطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم أي البحر المتوسط.كل من يس – 2

 بها وتطويرها وتوحيد اتجاهاتها.ذه المنطقة هي تحريرها وتثقيف شعالخطر في ه – 3

 وابقاء شعوبها متفككة جاهلة متناحرة. وتجزئتها تأخرهاعلى الدول ذات المصلحة ان تعمل على استمرار  – 4

 ير وايجاد وسيلة لفصلها عن بعض .محاربة اتحاد هذه الجماه – 5

 اقامة حاجز قوي " كيان بشري" لفصل البلدان العربية عن البلدان االفريقية. – 6

 تشكيل قوة صديقة لبريطانيا وعدوة لشعوبها. – 7

 س / وعد بلفور باطال من ناحية قانونية وتاريخية؟ وضح ذلك؟



21 
 

 تكن لم أرضا   يمنح بلفور وعد إن باعتبار قانونية قيمة أية الرسالة لهذه ليس و معاهدة ليس التصريح إن - 1

 .التصريح هذا إصدارها وقت فلسطين تملك تكن لم فبريطانيا بها قانونية رابطة أية لبريطانيا

 و أشخاص أو شخص هو الوعد هذا في بريطانيا مع ”التعاقد”فطرف القانونية األهلية فيه تنعدم بلفور وعد إن - 2

 .روتشيلد هو و الرسمي التعاقد بصفة يتمتع ال شخص إلى بلفور أرسله خطاب بلفور فوعد. دولة ليس

 فلسطين شعب لطرد الصهيونية مع التعاقد هو الوعد موضوع إن حيث مضمونه شرعية لعدم باطل بلفور وعد إن - 3

 .غرباء إلى إعطائها و دياره من

 فلسطين؟هيربرت  مندوبا ساميا على بريطانيا تعيين  فسرس / 

 وبناء اليهود المهاجرين تدفق طريق عن الفلسطينية األراضي تهويد في الصهيونية المنظمة يد يطلق أن ألجل

ا المستوطنات  ".إسرائيل" يسمى ما دولة إعالن الستحقاق تمهيد 

 س / عدد اهم اعمال هيربرت صموئيل؟

 فلسطين، في الصهيونية السياسية بالمؤسسات االعتراف 

  فلسطين، في المحلية اللغات كإحدى العبرية باللغة االعتراف 

 مستوطنة 100 إلى 44 من عهده في الصهيونية المستوطنات عدد زيادة. 

 ا بنتويتش نورمان واسمه الصهيونية غالة أحد تعيين ا نائب   كما البالد، تسير التي واألنظمة القوانين وضع يتولى عام 

ا أضاف ثم والتجارة، والسفر، للمهاجرة العام المدير منصبي في عين ا منصب   .المساحة مدير هو ثالث 

 واإلنجليزية العربية اللغة جانب إلى البالد في الرسمية اللغة هي العبرية اللغة أن أعلن. 

 اإلنجليز بيد العربية المعارف جعلت حين على ومدارسهم اليهود معارف إدارة اليهودية وكالةلل  ترك. 

 واإلنجليزية العربية باللغة فلسطين كلمة بجانب" إسـرائيل أرض" بالعبرية والطوابع النقود على كتب. 

 ا اليهود أيدي إلى األراضي وتسرب انتقال في ساعد  الزراعي، المصرف إلقفال اإلضافة الدولة، أراضي وخصوص 

 . غيرها و الضرائب بزيادة المواطنين وإرهاق

 واالردن وفلسطين؟س / استنتج دوافع بريطانيا على العراق 

 لتكون سوقا لتصريف المنتوجات البريطانية. – 1

 لتزويدها بالمحاصيل الزراعية. – 2

 السيطرة علة مناطق النفط والموارد الطبيعية. – 3

 انشاء وطن قومي لليهود. – 4

 عدم تحقيق وحدة عربية بين المشرق والمغرب العربي. – 5

 توسيع مستعمراتها في الشرق. – 6

 نهب مواردها واستغاللها. – 7

 حاجتها لأليدي العاملة الرخيصة. – 8
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 س / بين السياسة االستعمارية البريطانية في العراق وفلسطين؟

 فلسطين العراق

 جعلوا تصريح بلفور قاعدتهم االساسية.  استخدمت اسلوب فرق تسد 

للهجرة اليهودية وتسهيل استيالء اليهود فتح ابواب فلسطين  يق بين المسلمين على اساس مذهبيحاولت التفر
 على االراضي.

اصدرت قانون يسمح لزعماء العشائر بتسجل اراض المشاع 
 باسمهم.

 النوادي والجمعيات  بإنشاءسمحت للجنود 
 والمنظمات السرية والعسكرية والمؤسسات

اصدرت قانونا يسمح لشيوخ القبائل صالحية التصرف في 
 عشيرتهم.القضاء بين ابناء 

 نقل مقر المنظمة الصهيونية الى القدس.
 

اصدرت قانونا يمنع الفالحين من اهمال االراضي الزراعية او 
 مغادرتها لسداد ديونهم.

 واالعدام والقتل واالعتقاالت البطش سياسة استخدام
 والحرمان من العمل السياسي.

  االستيالء على جميع الوظائف في الدولة.

الجباري. ونفي الزعماء الى سيالن ومصر فرض التجنيد ا
 والهند بسبب اشتراكهم في الثورة

 

 

 س / وضح الموقف الدولي والمحلي اتجاه االنتداب البريطاني؟

 دوليا/ تم االعتراف باالنتداب البريطاني على العراق وسوريا وفلسطين وشرق االردن.

 رفض الشعب العراقي االحتالل ورفعوا العراقيون شعارا ان االستقالل يؤخذ وال يعطى. – 1محليا/ 

بالثورة المصرية   والتأثرعواملها سوء معاملة انجلترا للمواطنين م التي من 1920قاموا بثورة  – 2        

 م وانتشار الروح الوطنية وسقوط حكومة فيصل.1919

 عديدة منها: بأشكال ونالفلسطينيالشعب الفلسطيني/ قاوم 

  م وثورة 1920م و ثورة 1936المؤتمرات واالنتفاضات والثورات المسلحة ضد الهجرات اليهودية مثل ثورة

 م.1929م وثورة 1921

 . عرض قضية الهجرة في المحافل الدولية 

 . عرض القضية على اللجان التي تصل فلسطين 

 ية.. تشكيل لجنة حراسة السواحل لمنع الهجرة اليهود 

 .عرض القضية في الصحف والمجالت الفلسطينية مثل صحيفة الكرمل 
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 الدرس السادس

 التبعية والياتها
 

 س / ما المقصود بكل من

 التبعية لغة واصطالحا:

 لغة  : بمعنى سار على اثره او تاله.

الدول التابعة من ممارسة اصطالحا : نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبه احدى الدول لدولة اخري ما يحرم 

 مظاهر سيادتها على الصعيد الوطني والدولي.

 

 االحتالل العسكري؟ 

 دولة اخرى بالقوة العسكرية . ألراضيهو وضع ناجم عن احتالل جيش دولة ما 

 

 التبعية السياسية؟

 غير المتكافئة. هي تبعية الدول النامية للدول المتقدمة من خالل الحماية واالنتداب والمعاهدات السياسية

 

 التبعية االقتصادية؟

هي تبعية الدول النامية للدول الصناعية في المجال االقتصادي من خالل االستثمارات االجنبية واالرتباط النقدي 

 والميزان التجاري.

 

 الدول المركزية؟

الدول  المتقدمة والصناعية التي تقوم بالحصول على المواد الخام الالزم للصناعة ومن ثم تقوم بتصنيعها  هي

 وتسويقها خارج بالدها.

 

 الدول الهامشية؟

 هي الدول التابعة للدول الصناعية من خالل استقبال السلع والمنتوجات المصنعة .

 

 س / وضح اهداف التبعية؟

 التي تمارسها الدول العظمى.ترسيخ الهيمنة  - 1

 االستيالء على موارد تلك البالد وجعلها تابعة لها اقتصاديا. – 2

 ية مستقبلة وتابعة لتلك الثقافات.نشر الثقافة الغربية وجعل الدول النام  – 3

 

 س / بين اشكال التبعية؟

 التكنولوجية   – 5االقتصادية      – 4العسكرية    – 3السياسية     – 2الغذائية       – 1

 االعالمية. – 7الثقافية         – 6

 

 س / فسر التبعية ظاهرة معقدة ؟

 بسب تشابك االغراض االقتصادية واالجتماعية والسكانية والجغرافية السياسية والتاريخية والفكرية.

 س / علل استمرار التبعية التكنولوجية في الدول النامية ؟ 

على الدول الصناعية في الحصول على العناصر الحيوية التكنولوجية ومن مقدماتها  بسبب اعتماد الدول النامية

 لخبرات واآلالت والمعدات العلمية.ا

 ؟ المتلقيةس / وضح ايجابيات وسلبيات المساعدات االجنبية للدول 

 سلبيات ايجابيات
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 فتح مجال التصدير للسلع  متلقيةاستغالل موارد الدول ال

تحقيق التنمية البشرية داخل الدول اذا استغلت استغالال  لتغيير اتجاهاتها السياسية متلقيةال الضغط على الدول
 جيدا

 توفير فرص عمل  وضع الدول المتلقية تحت طائلة الديون

 تقليل نسبة البطالة اجبار الدول المتلقية تصدير سلعها للدول المقرضة والمانحة

 

 ؟س / عدد مخاطر التبعية     

 .  عجز النظام الحاكم عن ادارة امور البالد نحو المستقبل - 1  

 فشل أي مشروع نهضوي يصب في مصلحة الوطن. – 2

 التغلغل في جميع مؤسسات الدولة. – 3

 اعتماد االقتصاد الوطني للدول التابعة على القروض والمعونات الخارجية. – 4

 التدخل في المناهج التعليمية والتربوية. – 5

 يصبح المجتمع استهالكيا وسوقا للمنتوجات الخارجية مما يؤدي الى الفقر والبطالة وظهور الفئات النفعية. – 6

 س / ما المقصود باالقتران الثقافي ؟

هو مجموعة من االنشطة الثقافية واالعالمية والفكرية التي توجهها جهة او عدة جهات نحو مجتمعات وشعوب معينة 

 سلوكية وقيمية وفكرية وميول لدى تلك المجتمعات.بهدف تكوين اتجاهات 

 س / وضح اهداف االقتران الثقافي؟

 السيطرة على العقل والنفس واالدراك. – 1

 التطبيع مع المهنية. – 2

 تكريس التبعية وافراغ الهوية من كل محتوى. – 3

 ربط الناس بعالم ال وطن له وال امة وال دولة. – 4
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 الدرس االول

 االستعمار االستيطاني " المفهوم والدوافع "

 س / فسر يعد االستعمار االستيطاني من اخطر اشكال االستعمار ؟

 يستولي على االرض من اهلها. ألنه - 1

 يقوم بتهجير السكان وابادتهم. – 2

 اقتالع السكان من ارضهم ويقوم باستغاللهم. – 3

 س /  ما المقصود باالستعمار االستيطاني؟

وجود غرباء وسط محيط السكان االصليين ويشعرون بالنقاء والتفوق ويمارسون شتى انواع التمييز العنصري  هو

 وينكرون وجودهم القومي ويتركز في الجزائر وجنوب افريقيا وفلسطين.

 س / وضح عناصر االستعمار االستيطاني ؟

 ابادة السكان االصليين – 3    العنصر البشري                  – 2االرض                  – 1

 س / ما المقصود بالتمييز العنصري؟

هو تفضيل يقوم على اساس العرق واللون او النسب او االصل القومي  ويستهدف تعطيل االعتراف بحقوق االنسان 

 اعي.والحريات االساسية او التمتع بها وممارستها في الميدان السياسي او االقتصادي او الثقافي او االجتم

 الجماعية؟ باإلبادةس / بين المقصود 

هي االفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة من الجماعات مثل قتل اعضاء من الجماعة او الحاق اذى 

 جسدي او روحي واخضاع الجماعة عماد لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا.

 االستيطانية الحديثة؟س / متى بدأت الظاهرة 

م في منطقة راس 1652مع االكتشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر مثل استيطان البيض الهولندي منذ  بدأت

 الرجاء الصالح.

 س / فسر مسارعة الدول الصناعية للسيطرة على مناطق جديدة الستيطانها؟

 التطور بعد الثوة الصناعية . – 1

 .ماليالرأسزيادة االنتاج  – 2

 البحث عن اسواق جديدة لتصدير فائض االنتاج. – 3

 تامين المواد الخام الالزم للصناعة. – 4

 س / علل تشجيع التجار والسياسيون والكتاب االستيالء على المناطق المكتشفة؟

 بهدف استغاللها اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا وسياسيا.
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 س / بين دوافع االستعمار االستيطاني؟

 زيادة عدد السكان بسبب التقدم الصحي . – 1

 تحسين ظروف العمل. – 2

 تطور المدن بفعل الهجرة الريفية. – 3

 . والشحاذينالتخلص من بعض العناصر الغير مرغوب فيها من المساجين  – 4

 توسيع الممتلكات لتدعيم نفوذها ورفع مهابة دولها. – 5

 الرغبة في الحصول على الموارد االولية  كالنحاس والذهب والمطاط. – 6

 تامين طرق المواصالت ومحطات النقل. – 7

 م.1839السيطرة على مناطق استراتيجية مثل عدن  – 8

 محاولة نشر الدين المسيحي  في العالم وزعزعة العقيدة االسالمية. – 9

 .اعادة تشكيل المنظومة الثقافية للمجتمع كما حصل في الجزائر – 10

 س / عدد المخاطر المترتبة على االستعمار االستيطاني؟

 تدني مستوى المناطق المستعمرة. – 1

 ارتفاع نسبة االمية بين السكان بسبب سياسة التجهيل. – 2

 مصادرة االراضي وتحويل االنتاج الفالحي من المحاصيل المعيشية كالحبوب والقطن . – 3

 ربط اقتصاد المستعمرات باقتصاد المستعمر. – 4

 افقار شعوب المستعمرات وحرمانهم من الخدمات الصحية . – 5

 ممارسة سياسة التمييز العنصري ضد السكان. – 6

 السكان. بث النعرة الطائفية والمذهبية بين – 7

 س / وضح االستعمار االستيطاني في القانون الدولي؟

 االمم المتحدة على مبدا الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب. اكد ميثاق – 1

 معنويا كبيرا على المساواة المطلقة بين البشر جميعا. تأييدااعطت االمم المتحدة  – 2

 لواجبات الواردة في الميثاق.اقرت ان لكل انسان حق التمتع بالحقوق وا – 3

 اقرت عدم التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين. – 4

 م االعالن الخاص باستقالل البلدان والشعوب المستعمرة.1960اصدرت في  – 5

سائل لنيل اعتراف القانون الدولي واالمم المتحدة بشرعية كفاح الشعوب الواقعة تحت االستعمار بكل الو – 6

 االستقالل.
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 الدرس الثاني

 االستعمار االستيطاني في امريكيا

 س / متي وصل االوربيون  الى امريكيا  ؟

 في القرن الخامس عشر؟ 

 س / صف احوال امريكيا قبل وصول المستعمرين اليها؟

 اطلق اسم امريكيا على االراضي التي تقع في النصف الغربي للكرة االرضية. – 1

 من احدث القارات التي اكتشفها االوربيون. ألنهاعليها الغرب العالم الجديد اطلق  – 2

 الذي وقع فيه كولومبس وظن انه وصل للهند. الخطأاطلق على معظم سكانها الهنود الحمر بسبب  – 3

 الى السواحل االمريكية واعتبرها بالد جديدة وليس الهند. امر يكووصل المالح  – 4

 اعاش الهنود الحمر حياة بسيطة اعتمدوا فيها على الصيد وزراعة االراضي. – 5

 تميز الهنود باالهتمام بالحضارة الروحية وتمجيد االخالق. – 6

 تكون هذا الشعب من عدد من القبائل مثل قبيلة موهاك وشيروكي فتعددت اللغات وتنوعت العادات والتقاليد. – 7

 لود الحيوانات واستخدموا االصداف والقرون لصنع اشكالها.صنع الشعب االمريكي من ج – 8

 

 ؟ألمريكاس / وضح دوافع االستعمار االوربي 

 الرغبة في نشر الديانة المسيحية خارج اوروبا. – 1

 العبادات بحرية تامة. إلقامةالتخلص من االضطهاد الديني  – 2

 التخلص من الكثافة السكانية من خالل الهجرة الى ما وراء البحار. – 3

 فرض السيادة على اصحاب البالد الشرعيين. – 4

 السيطرة على الثروات واستثمار رؤوس االموال داخل القارة الجديدة. – 5

 س / وضح السياسة االوربية في امريكا؟

 صليين.الجماعية للتخلص من السكان اال باإلبادةقاموا  – 1

 استخدموا البنادق وقتلوا النساء واالطفال والشباب واحرقوا المحاصيل. – 2

 قاموا بتسميم االبار وارتكاب المجازر بحق الهنود الحمر. – 3

 % من الهنود الحمر.80استخدموا الحرب الجرثومة التي قضت على حوالي  – 4

 سخرة وحفر مناجم الذهب.قتلوا الرجال واخذوا االطفال والفتيات للعمل في ال – 5
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 ادخل االسبان حضارتهم فنشروا لغتهم وثقافتهم ودينهم. – 6

 كثرت البعثات التنصيرية التي تعمل على نشر الكاثوليكية. – 7

 مليون نسمة في مدة ثالثة قرون. 2اخذ المستعمرون يجلبون العبيد من افريقيا فجلبوا حوالي  – 8

 الميركنتيلية؟س / ما المقصود بالنظرية 

هي نظرية اقتصادية سادت اوروبا في القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر والتي ترى ان ثروة الدول تقاس 

 بما تملكه تلك الدول من الذهب والفضة.

 س / ما النتائج التي ترتبت على النظرية الميركنتيلية؟

االستيالء على اكبر عدد من  – 3ن الدول              نشوب الحروب بي – 2انتشار االمبريالية              – 1

 المستعمرات للحصول على الذهب والفضة.

 حياتهم في بلدهم االم؟ بأسلوبس / علل تمسك سكان المستعمرات البريطانية 

 لشدة الترابط بين الوطن االم والمستعمرات في امريكا فكانت حياتهم امتدادا لما الفوه في وطنهم االصلي.

 ؟على االوربيين / ما النتائج التي ترتبت على االستعمار االستيطاني في امريكاس 

 تحول مركز التجارة من اوروبا عن طريق البحر المتوسط الى المحيط االطلسي لتدفق الذهب والفضة. – 1

 توافر العملة في اوروبا مما ادى الى ارتفاع االسعار. – 2

 اصبحت المستعمرات الجديدة مصدرا مهما للمواد الخام واستثمار لرؤوس االموال وسوقا تجاريا للمجتمعات. – 3

 اخذت المحاصيل الزراعية الجديدة تتدفق ألوروبا بأسعار زهيدة. – 4

 س /  بين نتائج االستعمار االستيطاني  في امريكا على السكان االصليين؟

 انتشار االمراض واالوبئة. – 1

 قضت الحروب على الهنود الحمر وابادة اكثر من مليون هندي احمر. – 2

 قاسى السكان كثيرا فكان هذا االتصال كارثة عظمى عليهم. – 3

 محاولة الدول االستعمارية فرض نموذجها الحضاري ونمط حياتها وديانتها. – 4
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 الدرس الثالث

 ض في جنوب افريقيااستيطان البي

 من : ود بكلما المقص

 ؟ البوير

د معهم وتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية ولكنهم والصي ن كانوا يعملون في التجارةهم مجموعة من المستوطني

 فيما تحولوا للعمل في الزراعة فاطلق عليه تاريخيا البوير الرحل.

 ابادة العنصر؟

التعصب العنصري او الديني او االستعماري من هو مصطلح يشير الى التدمير المتعمد للعنصر كليا او جزئيا بدوافع 

 خالل القتل والتشريد واالستيالء واالعتداء جسديا او معنويا.

 االبارتهيد ؟

م والتي تقوم على اساس 1948يشر الى السياسات العنصرية التي مارسها الحزب الوطني البريطاني الهولندي منذ 

ان تنمو بمعزل عن المجموعات االخرى وكل مجموعة تعيش  العزل العنصري حيث تفرض على كل مجموعة عنصرية

 رتهيد الى تقسيم السكان حسب لون البشرة.داخل مناطق جغرافية مخصصة وتعتمد سياسة االبا

 البانتوستانات؟

 هي مناطق منعزلة عاش فبها االفريقيين السود  وال يحق لهم االتصال مع غيرهم من البيض.

 قانون البانتوستانات؟

م يتعلق القانون بتوزيع االراضي ويقضي بعزل السود في مناطق محدودة عن طريق منحهم االستقالل 1959اصدر 

 % من مساحة البالد ويخصص للسود مناطق غير صالحة للزراعة وقليلة االمطار. 13ويمارسون السيادة على 

 اهمية جنوب افريقيا ؟ بدأتس / متى 

م عندما نجحت هذه 1488الوربية في الربع االخير من االقرن الخامس عشر مع نشاط حركة الكشوف الجغرافية ا بدأت

 الكشوفات بالدوران حول الطرف الجنوبي لقارة افريقيا واكتشاف راس الرجاء الصالح .

 س / وضح تقسيمات جنوب افريقيا؟

" واطلق عليها السكان االصليون ازانيا  تقسم جنوب افريقيا الى اربع واليات " الناتال ، الترانسفال ، الكاب ، االورنج

للسود على بالدهم واطلق عليها االوربيون جنوب افريقيا في في لغة البانتو وهو االسم الذي اطلقت منظمات عديدة 

 نهاية القرن التاسع عشر وسميت اتحاد جنوب افريقيا.

 

 

 

 س / عدد دوافع االستعمار االستيطاني االوروبي في جنوب افريقيا؟
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 تتمتع جنوب افريقيا بموقع استراتيجي مهم. – 1

 تحتوي على تربة خصبة للزراعة. – 2

 تنتشر مناجم الذهب في منطقة واترستاند ومناجم االلماس في كمبرلي – 3

 افريقيا غنية باليورانيوم والفحم . – 4

 تشجيع الهجرة من اجل العمل واالستيطان. – 5

 .هربا من المالحقة القانونية  – 6

 س/ الصراع بين االنجليز والبوير في نهاية القرن التاسع عشر؟

م 1909بسبب اكتشاف مناجم الذهب في منطقة واترستاند ومناجم الماس في كمبرلي وانتهى الصراع بينهما عام 

 وير ولغتهمواالتفاق على تسوية تاريخية حيث قبل البوير االرتباط بالتاج البريطاني مقابل ابقاء بريطانيا على هوية الب

 س / بين مظاهر سياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا؟

 كان التعليم اجباريا بالنسبة للبيض. – 1

 منع السود من التملك في االماكن المخصصة للبيض. – 2

 الخاصة بالبيض. والمنتزهاتمنعوا السود ارتياد دور السينما والمقاهي والمطاعم  – 3

 مرور او تصاريح خاصة. بإجازاتلبالد بخالف البيض ومنع تنقلهم الداخلي اال منع السود للسفر خارج ا – 4

 شمل التمييز العنصري الخدمات الصحية االمر الذي ادى الى انتشار االمراض بين السكان االفارقة.  - 5

تفاوت االجور بين البيض وغيرهم من العمال السود والهنود وحرم السود من حقوق الملكية والزواج  وحق  – 6

 االنتخاب والعمل النقابي واقتصرت السلطة على البيض فقط.

 س / وضح المواقف المحلية والدولية من االستعمار االستيطاني في افريقيا؟

 عملت العناصر الغير االوربية في مقاومة الدول العنصرية. – 1

 قاموا بتنظيم حمالت تمثلت في العصيان المدني وتحدي القوانين . – 2

م يشجب سياسات واالجراءات التي تتخذها حكومة جنوب افريقيا بعد 1960عام  134اصدر مجلس االمن قرار  – 3

 متظاهر. 69مقتل 

 مة التخلي عن سياستها القائمة على الفصل العنصري.دعى مجلس االمن الحكو – 4

 م يدعوا كافة الدول بعدم بيع االسلحة والذخيرة لجنوب افريقيا.1963عام  181اصدر مجلس االمن قرار  – 5

 المتحدة جميع الدول تعليق مبادالتها الثقافية والتعليمية مع نظام الفصل العنصري. لألممطالبت  الجمعية العامة  – 6

م ودخلت 1973لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها  3068اقرت الجمعية العامة االتفاقية الدولية  – 7

 م.1976حيز التنفيذ 

 س / وضح نتائج االستعمار االستيطاني في جنوب افريقيا؟
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 عانى السكان من سياسات التفرقة العنصرية. – 1

 تعرض السكان لسلسلة من الحروب العنصرية. – 2

 احداث اضطراب بين قبائل البانتو من االستيالء على ارضهم واجبارهم على الهجرة. – 3

 تحطيم النظم االجتماعية للقبائل االفريقية وعزل قادتها. – 4

 حرم االفارقة من فرص التقدم والتطوير. – 5

 .عانى المجتمع من اوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية متردية – 6
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 الدرس الرابع

 االستعمار االستيطاني في الجزائر

 س / صف الوضع السياسي واالداري للجزائر قبل االحتالل الفرنسي؟

 م حيث عين السلطان سليم االول خيري الدين بربروس حاكما عليها.1518خضعت الجزائر للحكم العثماني  – 1

 دعمت الدول العثمانية الجزائر ماديا فقدمت المساعدات المالية والعسكرية لها. – 2

 حمل حاكم الجزائر القابا مختلفة كالباي والباشا واالغا والداي . – 3

 في القرن السابع عشر اصبحت الجزائر مستقلة في شؤونها عن الدولة العثمانية. – 4

مع االوروبيين مباشرة وابرموا معهم اتفاقيات  وتعاملوان العثماني عد حكام الجزائر انفسهم خلفاء للسلطا – 5

 تجارية.

قسمت الجزائر اداريا الى ثالث مقاطعات سميت بايلكات وهي : وهران وقسنطينة و مدية وعلى راس كل مقاطعة  – 6

 حاكم يدعى الباي.

 ة؟س / فسر قيام اوروبا بتوجيه حمالت عسكرية متكررة الى الموانئ الجزائري

 بهدف اضعاف القوة البحرية وشل نشاطها والقضاء على ما اسموه القرصنة البحرية الجزائرية.

 تضاؤل دور البحرية الجزائرية منذ مطلع القرن التاسع عشر؟ علل س /

 التطور الصناعي الذي شهدته اوروبا. بأسبابالخذ الجزائر عن ا تأخربسبب 

 كبيرة؟س / فسر اكتساب البحرية الجزائرية هيبة 

 نتيجة تفوقها الحربي في حوض البحر المتوسط وحماية التجارة من القرصنة ومالحقتها. - 1

 دافعت عن بالد االسالم. – 2

 وقفت ضد االطماع االستعمارية االوروبية. – 3

 س / عدد دوافع االستعمار االستيطاني الفرنسي للجزائر؟

 رغبة الملك شارل العاشر في تغيير الراي العام الفرنسي لصالح الملكية. – 1

 الظروف السياسية السيئة التي كانت تعيشها فرنسا. – 2

 مليون فرنك. 24التخلص من تفاقم االزمة المالية والتي تقدر ب  – 3

 مليون نسمة. 33التخلص من تزايد اعداد السكان الذي بلغ عددهم  – 4

 نسا الى ثروات الجزائر الزراعية والمعدنية واسواقها التجارية.تطلع فر – 5

 غنى الجزائر بمناجم الرصاص والحديد والملح والبارود.  – 6

 مليون فرنك فرنسي. 150الطمع في كنوز قصر الداي الذي تفوق قيمتها  – 7
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 س / وضح المؤتمرات التي عقدتها فرنسا بشأن الجزائر؟

م فاتفق المؤتمرون على ضرورة قيام اوروبا بعمل عسكري ضد الجزائر للتخلص من 1815مؤتمر فينا عام  – 1

 هيمنتها في البحر المتوسط والغار الرق وانهاء ما اسموه القرصنة الجزائرية.

دولة اوروبية على فكرة القضاء على دولة الجزائر واصدار  30م ووافقت 1818مؤتمر اكس ال شابيل عام  – 2

 فرنسا وانجلترا.المهمة الى  

 م ؟1827س / ما نتائج معركة نفارين عام 

 تدمير االسطول الجزائري . – 1

 انهاء السيطرة الجزائرية على البحر المتوسط. – 2

 م.1830احتالل الجزائر – 3

 س / وضح السبب المباشر الحتالل فرنسا للجزائر؟

مليون فرنك ذهبي فدارت مشادة  كالمية  20ب  مطالبة الداي حسين للقنصل الفرنسي بديون الجزائر الذي تقدر

بينهما واشار الداي حسين اليه بمروحته اال ان القنصل ادعى ان الدي ضربه بها . فاعتبرتها فرنسا مبررا لعملية 

 حسين. الداي نلشرف فرنسا واالنتقام م بالثأرالغزو 

 س / بين السياسة الفرنسية في الجزائر؟

 استقالل ثروات البالد من معادن وغابات ومصادرة االراضي. – 1

 تسخير االيدي العاملة الجزائرية لصالحها. – 2

 ربط اقتصاد الجزائر باقتصاد فرنسا وقضت على السلع المحلية. – 3

 اكثر من مليون جزائري. فأبادتاتبعت سياسة القتل واالبادة الجماعية  – 4

 رت ظاهرة الهجرة هروبا من سياسة المستعمر.نشر الجهل واالمية وانتش – 5

 انتشار االمراض واالوبئة مثل مرض الكوليرا وعدم الرعايا الصحية. – 6

 م الذي يعد اللغة العربية لغة اجنبية في الجزائر.1938اصدار قانون عام  – 7

 مدرسة وقتل المعلمين والطلبة. 200اغلقت حوالي  – 8

 قاموا بعملية التنصير ومارسوا سياسة التفرقة العنصرية. – 9

 س / استنتج نتائج االستعمار االستيطاني الفرنسي في الجزائر؟

 م يعد الجزائر قطعة من فرنسا.1834اصدار مرسوم  – 1

 فرض التجنيد االجباري على الجزائريين. – 2

 ر.تشجيع الفرنسيين واالوربيين على االستيطان في الجزائ – 3

 تجريد السكان من ممتلكاتهم وارغامهم على النزوح الى الجبال. – 4
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م ونص على توقيع العقوبات الجماعية على الجزائريين ومصادرة ممتلكاتهم وسجنهم دون 1881اصدار قانون  – 5

 محاكمة.

 التضييق على المؤسسات التعليمية والتربوية. – 6

 مصادرة االراضي وتنشيط نشر المسيحية في الجزائر. – 7
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 الدرس الخامس

 االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين

 س / وضح العالقة بين االستيطان والصهيونية؟

بانه الصهيونية في يشكل االستيطان منطلقا اساسيا في الفكر الصهيوني والتطبيق العملي للصهيونية لذا يمكن وصفه 

حالة العمل تطبيقا لمقولتهم ان الحقيقة هي ال صهيونية دون استيطان وال دولة يهودية دون اجالء العرب ومصادرة 

 اراضيهم وتسييجها.

 س / علل لقد تميز االستيطان الصهيوني الحديث عن غيره من االستيطان ؟

ال يقتصر على عملية البناء فقط بل يتالزم ذلك مع هدم المجتمع العربي الفسطيني انسجاما مع فلسفة الفكر  ألنه

   الصهيوني العنصرية المبنية على اساس نفي االخر واقتالعه ال التعايش معه. 

 س / استنتج االدعاءات الصهيونية وعناصر االستيطان؟

 عناصر االستيطان ادعاءات الصهيونية

ان اليهود على الرغم من انتمائهم لعديد من الدول 
 والمجتمعات يمثلون قومية واحدة 

 االرض

ان عالقة اليهود مع الشعوب االخرى تقوم على العداء 
 والصراع .

 االنسان

دولة يهودية وان  بإقامةان المشكلة اليهودية ال حل لها اال 
 هذه الدولة تتمثل في ارض الميعاد.

 ياه "الموارد " الم

 

 س / بين السياسات االستيطانية الصهيونية في فلسطين؟

 االستيالء على االرض باعتبارها القاعدة االساسية لالستيطان. – 1

 الهجرة الصهيونية الى فلسطين باعتبارها القاعدة السكانية لالستيطان. – 2

 اقامة المستوطنات في اراضي مرج بن عامر والسهل الساحلي ومدينة القدس. – 3

اصدار قانون العودة الذي ينص على احقية كل يهودي بالعودة الى فلسطين وقانون الجنسية الذي يمنح اليهود  – 4

 العائدين الجنسية اإلسرائيلية.

 قطع التواصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية. – 5

 ل القدس عن الضفة الغربية وشمال الضفة عن جنوبها.فص – 6

 س / وضح دوافع االستيطان في فلسطين؟

 ايجاد دولة يهودية نقية. – 1

 تجميع يهود العالم في فلسطين فعملت الصهيونية على تشجيع اليهود على الهجرة. – 2

 تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.  -3

 والديني.تغيير الطابع التاريخي والحضاري  -4
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 0السيطرة علي المواقع الحيوية -5

 تحقيق اهداف امنية من خالل اختيار مواقع االستيطان  والنقاط العسكرية . -6

 من الوصول اليها بحجج امنية واهية. الفلسطينيونعزل القدس عن محيطها العربي ومنع  – 7

 

 س /  عدد المشاريع االستيطانية الصهيونية في فلسطين؟

م : خطة شاملة لالستيطان في الضفة وغزة وتم تنفيذه على مراحل ويمتد على شكل 1967مشروع الون عام  – 1

 حزام من المستوطنات على امتداد الغور.

م : يهدف الى ضم المدينة وتهويدها وانشاء احياء صهيونية في المدينة 1967مشروع القدس الكبرى عام  – 2

 وحزام من المستوطنات حول القدس.

 م : حزام من المستوطنات يقطع مرتفعات الضفة الغربية من الشمال الى الجنوب.1977مشروع شارون عام  – 3

مستوطنة في المناطق الماهولة بالسكان استكماال للمشاريع  12اقامة م :1978خطة غوش ايمونيم عام  – 4

 السابقة.

صابع ويهدف الى تقسيم قطاع غزة الى كتل م : مشروع االفرع او اال1970االستيطان في قطاع غزة عام  – 5

 استيطانية عازلة بين التجمعات السكانية الفلسطينية.

 س / بين المواقف الدولية والمحلية من االستيطان الصهيوني؟

 اصدر مجلس االمن العديد من القرات يدين االحتالل  واالستيطان ومنها:

 م.1967يدعوا اسرائيل لالنسحاب من االراضي التي احتلتها عام  242م قرار 1967اصدر مجلس االمن عام  – 1

اللذين يؤكدان وجوب حماية المدنيين في االراضي  446و  452م قرار 1979اصدر مجلس االمن عام  – 2

 المحتلة.

نيف الرابعة على االراضي المحتلة بما الذي اكد انطباق معاهدة ج 904م قرار 1994اصدر مجلس االمن عام  – 3

 فيها القدس.

م قرار طالب اسرائيل بالكف عن انشاء مستوطنات في االراضي العربية 1972 اصدر مجلس االمن عام  – 4

 المحتلة.

م قرار اعتبرت فيه اجراءات اسرائيل لتغيير معالم االرض انتهاكا للقانون 1973اصدرت الجمعية العامة عام  – 5

 ي.الدول

 والذي اعتبر االستيطان غير شرعي وعقبة امام حل الدولتين. 2334م قرار 2016اصدر مجلس االمن عام  – 6

 دان االعمال التي يرتكبها المستوطنين في االرض المحتلة. 66/52م القرار 1997اصدر مجلس االمن عام  – 7

 المواقف المحلية/

 سبوعية من قبل المواطنين ضد االستيطان.القيام باالحتجاجات اال  - 1                  

 قيام هيئة مقاومة ضد الجدار واالستيطان.  - 2                  
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 احياء يوم االرض ترسيخا للصمود والمقاومة ضد االحتالل واالستيطان. – 3                 

 

 ؟س /  بين االثار الناجمة عن االستيطان الصهيوني في فلسطين

 قيام المستوطنين باقتالع وحرق وتدمير االشجار. – 1

 قيام المستوطنين باالعتداء على الفلسطينيين واالعتداء على ممتلكاتهم. – 2

 قيام المستوطنين بتدنيس االماكن المقدسة واقتحام االماكن االثرية. – 3

 قيام المستوطنين باقتحام القرى والبلدات الفلسطينية واغالق الطرق. – 4

 قيامهم بالتحريض على الفلسطينيين واالعتداء على البيئة. – 5

 قيام االحتالل بمصادرة االراضي وبناء المستوطنات عليها. – 6

 قيام المستوطنين باقتحام المسجد االقصى وتدنيسه. – 7

 اعاقة المستوطنين حركة المواطنين وعمل حواجز تعيق سير المواطنين . – 8

 الفلسطينيين ومياههم.االستيالء على اراضي  – 9
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 الدرس السادس

 االستعمار االستيطاني االيطالي في ليبيا

 ليبيا قبيل االحتالل االيطاليس / لخص الوضع السياسي واالداري في 

 م.1551دخلت ليبيا تحت الحكم العثماني منذ  – 1

 عانت ليبيا من اضطراب االمن وعدم االستقرار وانتشار االمراض. – 2

 م قاد احمد القرماني ثورة ضد الوالة العثمانيين واعترف السلطان العثماني بسلطته .1711في عام  – 3

 م وانشات في طرابلس المحاكم الدينية والجنائية والتجارية.1843ليبيا الى سناجق عام  قسمت الدولة العثمانية – 4

قسمت طرابلس الى مقاطعتين والية طرابلس ومتصرفية بنغازي التي وضعت تحت اشراف االستانة المباشر  – 5

 وعلى كل منها وال.

 اهتم الوالة باإلدارة والقضاء وخدمة السكان . – 6

 االستعمار االستيطاني االيطالي في ليبيا ومبرراته؟س / وضح دوافع 

 الشعور بالنقص نتيجة عجزهم عن تحقيق توسع استعماري. – 1

 الحصول على نصيبها من المستعمرات. – 2

 تزايد عدد سكانها وعجز االراضي الصالحة للزراعة عن تلبية احتياجاتهم. – 3

 انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة . – 4

 الحاجة الى المواد الخام واالسواق واستغالل ثرواتها الطبيعية والمعدنية. – 5

 ان ليبيا لم تخضع لنفوذ أي دولة غربية. – 6

 س / فسر سقوط المدن الساحلية الليبية امام القوات االيطالية؟

 ضعف المقاومة العثمانية. – 1

 التفوق االيطالي العسكري البحري والبري. – 2

 م؟1912معاهدة اوشي لوزان س / عدد بنود 

 حالة الحرب بينهما. بإيقافتعهد الطرفين  – 1

فتسحب الدولة العثمانية قواتها من طرابلس وبرقة وتسحب ايطاليا قواتها من سحب قواتهما من جبهات القتال  – 2

 الجزر العثمانية.

 سحب الدولة العثمانية جميع الموظفين االداريين العاملين في ليبيا . – 3

 اعالن السلطان العثماني منح ليبيا استقالال تاما. – 4

 س / وضح الوسائل التي استخدمتها ايطاليا الحتالل ليبيا؟
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 بناء المدارس والمالجئ والمشافي والكنائس. – 1

 اقاموا عالقات اقتصادية واجتماعية مع السكان . – 2

 فتح مصرف في طرابلس وبرقة. – 3

 مكتبا للبريد في بنغازي. اأووأنشانشاء مدارس لتعليم اللغة االيطالية  – 4

 تحسن عالقاتهم بفرنسا. – 5

 س / عدد السياسة االستعمارية االيطالية في ليبيا؟

 احراق المنازل وتخريب المساجد وتحويلها الى اصطبالت. – 1

 احتكرت التجارة والصناعة وانشاء المؤسسات الزراعية. – 2

 . االستراتيجيةتهجير الطليان وتوطينهم في المناطق  – 3

 سلبت الليبيين حريتهم وجنسيتهم الدينية. – 4

 المواطنين واعتبرتهم من الدرجة الثانية.فرضت الجنسية االيطالية على  – 5

 مارست ضد الليبيين سياسة التفرقة العنصرية. – 6

 ايطالية. بأسماءاسماء الشوارع والميادين  الصحف وغيرت وتأسيسمنع العرب من فتح النوادي  – 7

ركزوا على تنصير السكان واستخدموا سياسة الحديد والنار بالقتل الجماعي والنفي الى الجزر االيطالية  – 8

 .بأشكالهواالعتقاالت والتعذيب 

حسب اوامر القيادة االيطالية وتحاكم من  ألخرالمحاكم الطائرة وهي محاكم عسكرية متنقلة من مكان  تأسيس – 9

 . يقع اسيرا وتصدر احكاما وتنفذها امام الناس

 س / استنتج االنتهاكات التي ارتكبتها ايطاليا في ليبيا في مجال التعليم؟

 ايطالية وسياستها التعليمية . توجهاتفرض مناهج تربوية تخدم  – 1

 فرض نظام التعليم االيطالي في البالد. – 2

 تدريس اللغة االيطالية وايجاد مناهج تتحدث عن امجاد ايطاليا . – 3

 وطمس الهوية العربية. من القضاء علي الروح الوطنيةل الناشئ يتخريج طلينة الج -4

 س/ بين المواقف المحلية والدولية من االستعمار االستيطاني االيطالي في ليبيا؟ 

في احتاللهم لليبيا اما موقف الدولة العثمانية كان رافضا لهذا السلوك العدواني   إليطالياالموقف الدولي كان مناصرا وداعما 

 منع ايطاليا عن خطوتها. الكبرىعلي ليبيا وطالبت القوى 

 

 

 اما الشعب الليبي :
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 قاوم االحتالل االيطالي . – 1

 قاد احمد السنوسي المقاومة في ليبيا خالل الحرب العالمية االولى. – 2

 م.1931تولى عمر المختار قيادة الحركة الوطنية حتى استشهد  – 3

 م.1951قاد الحركة الوطنية محمد ادريس السنوسي وفي عهده حصلت ليبيا على استقاللها عام  – 4

 س / وضح نتائج االستعمار االستيطاني على ليبيا؟  

 ربط اقتصاد ليبيا باقتصاد ايطاليا. – 1

 جعل ليبيا سوقا استهالكيا لمنتوجاتها. – 2

 عملت على تهجير السكان من خالل االضطهاد والتجنيد واالجبار والتمييز العنصري. – 3

 انتشار الفقر والبطالة بعد االستيالء على مصادر معيشتهم. – 4

 حرمان السكان من الخدمات الصحية فانتشرت االمراض واالوبئة. – 5

 المية من خالل حصر التعليم على من يجيد اللغة االيطالية.انتشار الجهل وا – 6

 انتشار ثقافة المستعمر ولغتهم . – 7

 عملوا على تمزيق النسيج االجتماعي باتباع سياسة التفريق بين العرب والبربر. – 8

 % من مجموع السكان.98بلغت نسبة االمية حوالي  – 9

 

 

 


