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الدرس األول

حركات التحرر فً العالم

:

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
 -0تهدؾ حركات التحرر الوطنً الى :
أ .تحقٌق التحرر والسٌادة

ج .بناء الدولة الوطنٌة

ب .تحقٌق االستقالل السٌاسً واالقتصادي

د .جمٌع ما سبق

 -9تعد من ابرز خصائص حركات التحرر الوطنً ماعدا واحدة :
أ.السٌادة

ب .تنوع االسالٌب

د .وحدة السبب

ج .حركات شعبٌة

 -3تزعم حركة التحرر الوطنً فً فٌتنام :
أ.هوشً منه

ج .المهاتما ؼاندي د .فٌدل كاسترو

ب .مارتً تونػ

 -4من العوامل الداخلٌة التً اسهمت فً تزاٌد الوعً الوطنً بٌن سكان المستعمرات :
أ .النهضة الوطنٌة

ب .النهضة الثقافٌة

د .جمٌع ماسبق

ج .وسائل االعالم

 -5الحركة التحررٌة التً مارست سٌاسة الكر والفر فً مواجهة المستعمر االمرٌكً :
أ .كوبا

ب .الهند

د .الصٌن

ج .فٌتنام

 -6السٌاسة التً اتبعها الزعٌم الهندي المهاتما ؼاندي فً مقاومة االحتالل البرٌطانً تمثلت فً :
أ .الالعنؾ

ج .المقاومة المسلحة

ب .العنؾ

د .حرب العصابات

 -7الرئٌس االمرٌكً الذي اكد على حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر وفق مبادئه االربعة عشر :
أ .بٌل كلٌنتون

ب .جونسون

ج .ورد وٌلسون

د .جورج بوش

 -8الزعٌم الثائر الذي ساند فٌدٌل كاسترو فً تحرٌر من النظام الحكم االستبدادي :
أ .هوشً منه

ب .ماوتسً تنػ

ج .صن ٌات صن

د .جٌفارا

 -9اشتدت مقاومة الشعب فً جنوب افرٌقٌا عام :
أ0961 .م

ب0940 .م

ج0964 .م

د0965 .م

 -01تم االعالن عن تصرٌح االطلسً عام :
أ0934 .م

ب0940 .م

ج0945 .م

د0954 .م
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 -00القائد الذي قاوم التمٌٌز العنصري فً جنوب افرٌقٌا :
أ .هوشً منه

ب .نٌلسون ماندٌال

ج .تشً جٌفارا

د  .ماوتسً تونػ

 -09عقد مإتمر الوطن الذي ٌقوده المهاتما ؼاندي فً الهور عام :
أ0990 .م

ج0939 .م

ب0999 .م

د0949 .م

 -03نجحت الثورة الكوبٌة فً انهٌار النظام الدكتاتوري عام :
أ0958 .م

ج0961 .م

ب0959 .م

د0960 .م

ٌ -04عتبر نٌلسون ماندٌال اول رئٌس اسود لجنوب افرٌقٌا عام :
أ0999 .م

ج0994 .م

ب0993 .م

د0995 .م

 -05اتسمت االنتفاضة الفلسطٌنٌة االولى بالعصٌان المدنً الواسع عام :
أ0958 .م

ج0987 .م

ب0986 .م

د0989 .م

 -06جنسٌة الطبٌب الثائر جٌفارا :
أ .برازٌلً

ب .كوبً

ج .مكسٌكً

د .ارجنتٌنً

 -07السمة التً مٌزت االنتفاضة الشعبٌة الفلسطٌنٌة عام 0987م :
أ .شاملة لمختلؾ فئات المجتمع ب .اقتصارها على طلبة المدارس والجامعات
ج .العمل العسكري

د .ؼٌاب وحدة الهدؾ

س )2وضح المقصود بـ :
 -1حركات التحرر الوطنً :هً تنظٌمات جماهٌرٌة معادٌة لالستعمار تهدؾ الى تحقٌق االستقالل
والسٌادة الوطنٌة من خالل المقاومة بمختلؾ انواعها الشعبٌة والمسلحة والسلمٌة .
 -2المقاومة الشعبٌة :هً االنشطة والفعالٌات التً تقوم بها عناصر وطنٌة للدفاع عن المصالح
الوطنٌة ضد االستعمار سواء كانت فً اطار منظم ٌخضع إلشراؾ وتوجٌه سلطة قانونٌة او ٌعتمد
على مبادرات خاصة
 -3العصٌان المدنً :هً االنشطة والفعالٌات التً تقوم بها عناصر ثورٌة للضؽط على المستعمر
مثل عدم دفع الضرائب ومقاطعة البضائع وؼٌرها من الوسائل
 -4تشً جٌفارا :طبٌب ارجنتٌنً ثائر ساعد فٌدل كاسترو فً التخلص من النظام الدكتاتوري
 -5نٌلسون ماندٌال :قائد وطنً قاوم التمٌٌز العنصري فً جنوب افرٌقٌا وقد مكث فً السجن ما
ٌزٌد عن ربع قرن
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 -6سٌاسة الالعنؾ :هو شكل من التحرك السٌاسً ٌتمٌز بؽٌاب كل تصرؾ عنٌؾ
 -7المقاومة المسلحة :هً حركة عنؾ جماهٌري موجهة ضد التواجد االستعماري على ارض
معٌنة ٌدعو لمواجهة االحتالل او االستعمار او نظام حكم مستبد بالسالح والطرق العنٌفة إلزالة
االحتالل بالقوة
س )3علل
-1اسباب ظهور حركات التحرر فً العالم والوطن العربً .
لتحقٌق االستقالل والسٌادة على ارضها

ورفض الظلم.

 -9متى ظهرت حركات التحرر بشكل كبٌر.
بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.
 -3استمرار الدول االستعمارٌة فً فرض هٌمنتها على الشعوب.
بحجة حماٌة المصالح العامة -9 .ونهب مقدرات الشعوب -3وتسخٌر االٌدي العاملة
س )4اهداؾ حركات التحرر؟
 )0حق تقرٌر المصٌر  )9.االستقالل )3.السٌادة  )4االستقالل)5 .الدٌمقراطٌة )6العدالة االجتماعٌة
)7الوحدة الوطنٌة )8الكرامة االنسانٌة
س )5اذكر خصائص حركات التحرر الوطنً؟
 )0وحدة الهدؾ )9.تنوع االسالٌب )3.وحدة السبب )4.اعتمادها على مبادئ عالمٌة )5.حركات شعبٌة.
س )6الظروؾ واالسباب التً أدت الى ظهور حركات التحرر؟
 )0ارتباط المقاومة الشعبٌة بؤشكالها فً حركات التحرر )9.حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر.
)3زٌادة الوعً عند الشعوب )4لجوء العالم للحربٌن االولى والثانٌة
س )7المبادئ االنسانٌة التً اعتمدت علٌها الدول االستعمارٌة ؟
 )0انفراد الدولة االستعمارٌة فً تقرٌر شإون مستعمراتها )9.النظرة المتعالٌة تجاه الشعوب المستعمرة
كتابعٌن لها ال كمواطنٌن )3.االستثمار لموارد المستعمرات لخدمة الوطن االم لدولة االستعمارٌة.
س )8كٌؾ كانت للحرب العالمٌة الثانٌة واألولى الدور فً ظهور حركات التحرر؟
 )0فرض التجنٌد االجباري مما ادى الى تزود السكان بالخبرة العسكرٌة
 )9صدور تصرٌحات اكدت على حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها وتصرٌح اطلس .0940
 )3انهٌار األنظمة االستعمارٌة القدٌمة مثل برٌطانٌا و فرنسا وظهور دول حدٌثة مثل (الوالٌات المتحدة
واالتحاد السوفٌٌتً)
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س )9اذكر العوامل التً تزداد الوعً القومً والوطنً بٌن الشعوب والمستعمرات؟
 )0النهضة الوطنٌة )9.النهضة الثقافٌة )3وسائل االعالم.
س )11اذكر اسماء الزعماء لحركات تحررفً العالم؟
ٌ )0اسر عرفات فلسطٌن  )9جٌفارا االرجنتٌن
 )5كاسترو

كوبا

 )3عمر المختار لٌبٌا  )4المهاتما ؼاندي الهند

 )6عبد القادر الجزائري الجزائر

س )11االسالٌب والوسائل التً اتبعتها الحركات الوطنٌة؟
)0الوسائل السلمٌة  )9وسائل المقاومة المسلحة.
سٌاسة المهاتما ؼاندي
سٌاسة االعنؾ والمظاهرات واالحتجاجات والعصٌان المدنً ومسٌرة الملح(سٌاسة المقاومة السلمٌة)
حزب المؤتمر الوطنً  1929فً الهور واهم قراراته.
 )0االستقالل هدؾ ٌجب بلوؼه )9عصٌان مدنً وضراب
س )1اهم قرارات وجراءات العصٌان المدنً فً الهند.
)0عدم دفع الضرائب لبرٌطانٌٌن  )9مقاطعة البضائع البرٌطانٌة )3اقامة سلطات ثورٌة فً كل القرى الهندٌة
)4المظاهرات واالحتجاجات
س )2ماهً االسالٌب التً ادت الى ظهور حركات التحرر الوطنً ؟
 -1فرض التجنٌد االجباري على سكان المستعمرات  -9حق تقرٌر المصٌر للشعوب المحتلة
 -3انهٌار اعمدة االستعمار التقلٌدي مثل فرنسا وبرٌطانٌا وظهور دول جدٌدة
س )3اذكر العوامل التً ادت الى زٌادة الوعً القومً الوطنً بٌن شعوب المستعمرات ؟
 -0النهضة الوطنٌة مثل التراث والثقافة والحضارة لإلنسان
 -9النهضة الثقافٌة ودور المثقفٌن الوطنٌٌن فً فضح سٌاسة االستعمار
 -3وسائل االعالم له دور هام فً كشؾ انتهاكات االستعمار وجرائمه
س )4استنتج العالقة بٌن حركات التحرر الوطنً والمقاومة الشعبٌة ؟
عالقة تكاملٌة ترابطٌة الهدؾ هو االستقالل والتحرر وسٌادة الدولة
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س )5صنؾ فً جدول اسباب ظهور حركات التحرر الوطنً ؟
اسباب خارجٌة
 -0ظهور المبادئ التحررٌة ومبدأ حق تقرٌر
المصٌر
 -9تطور وسائل االعالم واالتصال فً العالم
 -3ظهور دول جدٌدة مثل الوالٌات المتحدة
واالتحاد السوفٌتً وتراجع فرنسا وبرٌطانٌا

اسباب داخلٌة
 -0السٌاسة االستعمارٌة مثل القمع والقتل
والنهب والتمٌٌز العنصري
 -9تزاٌد الوعً السٌاسً عند الشعوب
 -3ظهور نخبة سٌاسٌة وطنٌة
 -4الخبرة العسكرٌة

س )6نفرق بٌن االسالٌب والوسائل التً استخدمتها حركات التحرر الوطنً وفق الجدول االتً :
االسالٌب
المقاومة السلمٌة
المقاومة المسلحة

الوسائل
االعتصام والمظاهرات والعصٌان المدنً
استخدام كافة االسلحة فً مقاومة االستعمار مثل سٌاسة
الكر والفر وحرب العصابات والثورة المسلحة

س )7اعطً امثلة على االسالٌب والوسائل التً استخدمها الفلسطٌنٌون فً مقاومة االحتالل
الصهٌونً فً االنتفاضة الشعبٌة عام 1987م وانتفاضة االقصى عام 2111م
 االنتفاضة الفلسطٌنٌة عام 1987م : -1ضمت كافة افراد الشعب الفلسطٌنً

 -9عمت االنتفاضة كافة انحاء فلسطٌن

 -3استخدمت فٌها العصٌان المدنً مثل رمً الحجارة والمظاهرات وعملٌات الهجوم على مراكز
االحتالل
 انتفاضة االقصى عام 2111م : -1انطلقت من القدس وعمت جمٌع انحاء فلسطٌن
االستشهادٌة

 -9استخدمت فٌها االسلحة والعملٌات

 -3ابتكار وسائل هجوم جدٌدة على مراكز ومدن االحتالل مثل اطالق الصوارٌخ
س )8استنتج االسباب التً ادت الى نجاح حركات التحرر الوطنً ؟
 -1المشاركة والوحدة بٌن افراد الشعب

 -9الروح المعنوٌة للثوار

 -3وقوؾ االمم المتحدة الى جانب بعض الدول
الوطنً

 -4وقوؾ افراد الشعب مع حركات التحرر
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س )9فسر :استمرار االنتفاضة الشعبٌة الفلسطٌنٌة عام 1987م وتصاعد وتٌرتها ؟
 -9سٌاسة االحتالل الصهٌونً القمعٌة

 -1مشاركة كافة افراد الشعب الفلسطٌنً فً االنتفاضة
من قتل واعتقال وهدم البٌوت وسٌاسة االبعاد

 -3مساندة ووقوؾ الدول العربٌة واالسالمٌة الى جانب الشعب الفلسطٌنً
س )11استنتج دور القانون الدولً والمواثٌق الدولٌة فً دعم حركات التحرر الوطنً
ومساندتها فً تحقٌق اهدافها ؟
 -1اجمعت جمٌع المواقؾ الدولٌة على حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها
 -9اجازت المادة 50من مٌثاق االمم المتحدة بحق الدفاع الشرعً عن النفس اذا اعتدت قوة مسلحة
على احد اعضاء االمم المتحدة
 -3ذكرت اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة  0949ان هناك اربعة شروط ٌجب ان تتوافر فً حركات
المقاومة
 -4اكد البروتوكوالن االضافٌان عام  0977الملحقان باتفاقٌات جنٌؾ على اعتبار اسرى المقاومة
فً حالة القبض علٌهم كؤسرى حرب

س )11عدد الشروط االربعة التً ٌجب توافرها فً حركات المقاومة حسب اتفاقٌة جنٌؾ
الرابعة عام 1949م ؟
 -0ان تكون لدٌها قٌادة مسإولة عن تصرفاتها وعملٌاتها
 -3ان ٌحمل افرادها السالح بصورة علنٌة

 -9رمز معٌن محدد وظاهر

 -4تطبٌق قوانٌن الحرب وقواعدها

س )12وضح دور االمم المتحدة فً تصفٌة االستعمار ؟
 -1المساهمة فً حل بعض الدول ومنحها االستقالل

 -9حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها

 -3اعطت للشعوب المستعمرة الحق فً المقامة بكافة اشكالها فً سبٌل استقاللها وحرٌتها
س )13ما رأٌك فً قول  :ان الشعب الفلسطٌنً وكفاحه من أجل تحرٌر وطنه عمال ارهابٌا
ٌجب مقاومته والقضاء علٌه بكافة الوسائل ؟
ؼٌر صحٌح الن الشعب الفلسطٌنً واقع تحت االحتالل الذي عمل على حرق االخضر والٌابس
وعمل على تدمٌر االرض واالنسان وٌحق للشعب الفلسطٌنً المقاومة بكافة الوسائل للدفاع عن
النفس بحسب مٌثاق االمم المتحدة وحق تقرٌر المصٌر
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حركة التحرر فً كوبا

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
 /0اول دولة استعمرت كوبا هً دولة
ب -البرتؽال

أ -اسبانٌا

ج-فرنسا

د-برٌطانٌا

ٌ /9عود اكتشاؾ كوبا عام 0499م الى الرحالة
ب-فاسكودي جاما ج -كولومبس

أ -ابن ماجد

د -امركوفٌوتبشً

 /3الشاعر الفسطٌنً الذي مزج بٌن الثورة الفلسطٌنٌة والثورة الكوبٌة هو
ب-معٌن بٌسو

أ-سمٌح القاسم

د -احمد شوقً

ج-محمود دروٌش

 /4ماهً جنسٌة مكتشؾ كوبا الرحالة كولومبوس
أ -ارجنتبنً

ج-فرنسً

ب_اسبانً

د_برتؽالً

 /5تم توقٌع اتفاقٌة بارٌس بٌن اسبانٌا و الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام
أ0868-

ب0895-

د0915-

ج0898 -

 /6تم تاسٌس جمهورٌة كوبا مع التخلً عن اتفاقٌة بارٌس عام
أ0868-

ج0919-

ب0910-

د0913-

 /7تم فتح مكتب المصالح االمرٌكٌة خالل عهد الرئٌس االمرٌكً جٌمً كارتر فً العاصمة الكوبٌة
أ-بوجتا

ج-واشنطن

ب -هافانا

د-بروكسل

 /8النظام السٌاسً االقتصادي الذي طبق فً كوبا خالل عهد الرئٌس فٌدل كاستروا
أ-االشتراكً

ب-الناشً

ج-الراسمالً

د-البرلمانً

 /9تبلػ نسبة السكان السود فً كوبا نحو
أ%9.0-

ب%9.9 -

ج% 9.3-

د% 05.6-

 /01توفً زعٌم الثورة الكوبٌة فٌدل كاستروا عام 9106م عن عمر ٌقارب
أ61-عام

ب75-عام

ج84-عام

د 91-عام

 /00المنظمة التً طردت منها كوبا عام  0969م هً منظمة
8
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ؾ9

د-عصبة االمم

 /09تقع كوبا على الحدود الشرقٌة لـ
ب-جاماٌكا

أ -هاٌتً

د-المكسٌك

ج-فلورٌدا

ٌ /03عتبر اول رئٌس لكوبا تم تعٌنه عام 0919م هو
أ -توماس بالما

ب-راإول كاستروا

د-جٌفارا

ج-باتٌستا

 /04الرئٌس الكوبً الذي اسقطه فٌدل كاستروا عام 0959م هو
أ -باتٌستا

ج-توماس بالما

ب-كاستروا

د-جٌفارا

 /05استطاعت كوبا التخلص من االستعمار االسبانً بمساعدة
أ -فرنسا

ب-برٌطانٌا

د-الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

ج-البرتؽال

 /06الرئٌس الكوبً الذي تزعم الحزب الثوري فً مواجهة االحتالل االسبانً هو
أ -كاسترو

ب-تشً جٌفارا

ج-خوسٌه مارتً

د-هوشً منه

 /07الرئٌس االمرٌكً الذي فرض الحصار التجاري على كوبا بعد ازمة الصوارٌخ الكوبٌة هو
أ-روزفلت

ب-كاسترو

د-جون كٌندي

ج-باراك اوباما

س )1صحح الخطا فً الجمل التالٌة:
 /0اوصت الملكة اٌزابٌال معاملة السكان الفرنسٌن فً المستعمرات معاملة طٌبة ( االمرٌكٌن )
 /9اعلن كاسترو النظام الراسمالً فً كوبا (

االشتراكً )

 /3وصل امرٌكو فٌسوبتشً الى الشواطئ الكوبٌة عام 0499م ( كرٌستوفر كولومبو

)

 /4كان خوسٌه مارتً دكتاتورٌا مدعوما من الوالٌات المتحدة فقٌَّد حرٌة الصحافة واالعالم
(

باتٌستا

)

 /5كانت االزمة الكوبٌة احد ابرز مظاهر الصراع االمرٌكً السوفٌتً فً الحرب الباردة عام 0960م
( 0969م )
 /6تعنً كلمة كوبا بلؽة السكان االصلٌن االرض الناحلة

( االرض الخصبة )

س )2محطات مهمة فً تارٌخ كوبا :
1959م  :فٌدل كاستروا ٌطٌح بالدٌكتاتور باتٌستا
 1961م  :تامٌم االنشطة االمرٌكٌة فً كوبا
9
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أ.شرٌؾ عودة والٌدة

ٌناٌر  1961م  :واشنطن تقطع العالقات مع هافانا
ابرٌل 1961م  :فشل محاولة انزال نفدها منفوٌن كوبٌون بدعم من الوالٌات المتحدة فً خلٌج الخنازٌر
 1962م  :اصدارجون كٌندي قرار ٌرفض حصار تجاري على كوبا وازمة الصوارٌخ الكوبٌٌن
 1977م  :فتح مكتب المصالح االمرٌكٌة فً هافانا فً عهد رئاسة جٌمً كارتر
 1981م  :نزوح جماعً لجوء  095111كوبً الى الوالٌات المتحدة
 1993م  :انهٌار االتحاد السوفٌتً ما ٌتسبب بازمة اقتصادٌة فً كوبا
 2111م  :جورج بوش االبن ٌشدد الحصار
 2116م  :فٌدل كاستروا ٌسلم السلطة الخٌه راوول
دٌسمبر2114م  :كوبا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة توافقان على تطبٌع عالقتهما
 11ابرٌل  2115م  :لقاء تارٌخً الوباما وراوول كاستروا
 29ماٌو  2115م  :واشنطن تشطب كوبا من الئحة الدول الداعمة لالرهاب
ٌ 1ولٌو  : 2115عودة العالقات الدوبلوماسة مع كوبا
 21مارس  : 2116اوباما فً كوبا
 25نوفمبر  : 2116وفاة فٌدل كاستروا عن عمر ٌناهز  91عاما
س )3اذكر القوة االستعمارٌة التً سٌطرت على كوبا
اسبانٌا ,

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

س )4ما النتائج المترتبة على ثورة الكوبٌن ضد السٌطرة االستعمارٌة االسبانٌة
عدم االستقرار فً كوبا على الرؼم من محاولة اسبانٌا فرض هٌمنتها بالقوة

 معلومات مهمة عن كوبـــا :
-0
-9
-3
-4
-5
-6

المساحة  001,861كم
عدد السكان  00ملٌون نسمة
اللؽة االسبانٌة
التوزٌع العرقً البٌض  , %64,0السكان االصلٌٌن  %96,6من التاٌنو والسٌبونً  ,السود %9,3
الدٌانة المسٌحٌة الروم الكاثولٌك  %85ثم البروستانت
العاصمة هافانا
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أ.شرٌؾ عودة والٌدة

س )5اذكر الموقع الجؽرافً لكوبا ؟
من الشمال فلورٌدا االمرٌكٌة ,.من الجنوب جامٌكا  ,من الشرق هاٌٌتً  ,من الؽرب المكسٌك
س )6اذكر دوافع اسبانٌا فً احتالل كوبا ؟
 -3خصوبة التربة من اشهر محاصٌلها قصب السكر والتبػ

 -0ؼنى كوبا بالموارد الطبٌعٌة

 -9الموارد والعوائد المالٌة نتاج للتجارة  -4احتكار اسبانٌا للصناعة الكوبٌة
س )7ما سبب تسمٌة كوبا بهذا االسم ؟
 -0اعتقاد كولومبس عام  0499بانه وصل الى جزر الهند فاطلق اسم كوبا علٌها بسبب تشابه طبٌعتها مع
بلدة فً البرتؽال بهذا االسم
ٌ -9عتقد ان اسم كوبا الللؽة االصلٌة الكوبٌة االرض الخصبة
س )8اذكر السٌاسة االستعمارٌة فً كوبا ؟
 -0الؽاء الحرٌات و الحقوق التً كان ٌتمتع بها السكان االصلٌٌن فً عهد الملكة اٌزابٌال زمن شارل
الخامس وفٌلٌب الثانً
 -9استعباد السكان االصلٌٌن ومعاملتهم معاملة سٌئة
 -3نهب خٌرات البالد
-4قتلهم وصوال الى االبادة الكاملة
 -5محاولة اسبانٌا نشر المسٌحٌة الكاثولكٌة
 -6فرض اللؽة والثقافة االسبانٌة على السكان االصلٌٌن
 -7توطٌن الؽرباء كالسبان فً كوبا
س )9اذكر اهم الممالك ومراكز القوة التً انشاتها سبانٌا فً العالم الجدٌد ؟
 -0مملكة ؼرناطة الجدٌدة تتالؾ من كولومبا وبوؼوتانا
 -9مملكة رٌودي بالتا مع بٌونس آٌرس
س )11أهم مراكز القٌادة الحربٌة فً العالم الجدٌد ؟
 -0كوبا

 -9جواتٌماال

 -3فٌنزوٌال

 -4تشٌلً

س )11اذكر النتائج المترتبة على ثورة عام  1868م ؟
على الرؼم من فشلها اال انها نجحت فً ظهور الحزب الثوري الكوبً بقٌادة خوسٌه مارتً
س )12وضح سٌاسة خوسٌه مارتً ؟
 -0البحث عن المساعدات المالٌة والبشرٌة
00
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 -9الثورة واعالن الحرب ضد االسبان
 -3نجحت فً اشعال حرب  0895م
س )13ما النتائج المترتبة على ثورة عام  1895م ؟
 -0حققت نجاحات كبٌرة
 -9القت تاٌٌد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
 -3اصدر الكونؽرس قرارالتدخل فً الصراع فً كوبا
س )14اذكر النتائج المترتبة على الضؽط االمرٌكً على اسبانٌا ؟
 -0تنازلت اسبانٌا جزئٌا عن كوبا
 -9منحت اسبانٌا كوبا الحكم الذاتً
س )15وضح النتائج المترتبة على انفجار البارجة االمرٌكٌة فً السواحل الكوبٌة ؟
 -0اعالن امرٌكا الحرب على اسبانٌا
 -9تمكن امرٌكا بمساعدة القوات الكوبٌة من تدمٌر االسطول االسبانً
 -3استسالم القوات االسبانٌة وعقد اتفاقٌة بارٌس  0898م
س )16أهم بنود اتفاقٌة بارٌس  0898م (امرٌكٌا واسبانٌا) ؟
 -0سٌطرت امرٌكا على كوبا لما ٌزٌد عن  3سنوات
 -9كانت االتفاقٌة بعٌداعن الحركة الوطنٌة الكوبٌة
 -3تخلً اسبانٌا عن السٌادة فً كوبا
س )17كٌؾ انتهى االحتالل االمرٌكً فً كوبا ؟
 -0تم اعالن كوبا دولة عام  0910م
 -9جرت انتخابات فاز فٌها توماس استرادا بالما واصبح اول رئٌس كوبً
س )18أذكر اهم بنود تعدٌالت بالت (الوالٌات االمرٌكٌة ,كوبا) ؟
 -0كوبا دولة مستقلة
 -9طبٌعة العالقات بٌن كوبا وامرٌكا وتشمل ماٌلً :
 تمتنع كوبا عن اي اتفاقٌة اجنبٌة تعٌق االستقالل وال تسمح التعطً اهدافا على اراضٌها واهم ما
جاء فً التعدٌالت :
 -0الموافقة على حق امرٌكا فً التدخل
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 -9الموافقة على التعدٌالت االمرٌكٌة
ٌ -3سمح باقامة قواعد فً كوبا واشهرها جونتانامو
 -4توافق كوبا على بٌع او تاجٌر االراضً لصالح امرٌكٌا
س )19أذكر دوافع االحتالل االمرٌكً لكوبا واسباب تركها الحٌاد فً الصراع الكوبً ؟
 -0تضرر التجارة االمرٌكٌة  -9تعرض االموال االمرٌكٌة خسائر امام االسبان
 -9ظهور دعوات فً امرٌكا ضرورة التدخل للحفاظ على االموال
س )21علل :قٌام كاستروا ثورة ضد باتٌستا ؟
 -0بسبب الدٌكتاتورٌة و دعمه من الوالٌات المتحدة -9سٌاسة باتٌستا القمعٌة و تقٌٌد الصحافة ومالحقة
المعارضٌن .
س )21تكلم نبذة عن فٌدل كاسترو ؟
 قاد الحركة الوطنٌة ضد باتٌستا الدكتاتورٌة وهاجم الثكنات العسكرٌة والقى القبض علٌه بعد قتل  81منافراده واعتقل وحكم  06عام واطلق سراحة بعد عامٌن ونفً فً المكسٌك اسس مع جٌفارا النواة للحركة
الثورٌة عاد وقاتل من أجل نجاح الثورة عام  0959م
س )22تكلم عن حركة  26تموز؟
 هً الحركة التً اسسها كاستروا مع جٌفارا ضد الحكم الدكتاتوري فً كوباس )23علل :تازم العالقة بٌن امرٌكا وكوبا عند وصول كاستروا ؟
-0
-9
-3
-4
-5

اعالن كاستروا النظام االشتراكً فً كوبا
انضمامها الى المعسكر الشرقً الشٌوعً بزعامة االتحاد السوفٌٌتً
تامٌم كاستروا للمصالح االمرٌكٌة فً كوبا
االزمة الكوبٌة "ازمة الصوارٌخ السوفٌتٌة عام " 0969
اعالن الرئٌس االمرٌكً جون كٌندي الحصار على كوبا وطردها من الدول االمرٌكٌة

الدرس الثالث

 :حركة التحرر فً فٌنتام

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
 /0تم ازالة االقتصاد االمرٌكً عن فٌتنام عام :
أ0945 -

ب0954 -

ج0976 -

د0994 -

 /9ما المناطق التً اطلق علٌا اسم الهند الصٌنٌة :
03
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ب-فٌتنام والرس تاٌالند والفلٌبٌن
د -كمبودٌا فٌتنام الرس وبورٌنو

 /3ما الدولة التً سٌطرت على فٌتنام بعد هزٌمة فرنسا فً الحرب العالمٌة التانٌة عام : 0941
أ -اٌطالٌا

ب-المانٌا

د -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

ج-الٌابان

 /4لماذا انسحبت امرٌكا من فٌتنام عام  0973م :
أ -ضؽط االتحاد السوفٌتً علٌها
ب -الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن
ت -الحصار الذي فرض على فٌتنام
ث -ضؽط الراي العام االمرٌكً
 /5تم اعادة الوحدة فً فٌتنام الشمالٌة والجنوبٌة عام :
أ0954 -

ج0973 -

ب0956 -

د0976 -

 /6انسحبت القوات االمرٌكٌة من فٌتنام عام :
أ0954 -

ج0976 -

ب0973 -

ج0994 -

 /7الدول التً فرضت هٌمنتها على فٌتنام منذ عام  0860م –  0975م :
ب -روسٌا فرنسا المانٌا

أ-المانٌا الٌابان فرنسا

د -فرنسا

ج-برٌطانٌا فرنسا الٌابان

الٌابان امرٌكا

 /8اعلن استقالل فٌتنام وتاسٌس الجمهورٌة الدٌمقراطٌة :
أ -هوشً منه ب -باودي

ج -جٌفارا

د -فٌدٌل كاستروا

 /9استقلت فٌتنام عن الصٌن عام :
أ938 -م

ب0945 -

ج0995 -

د0491 -

 /01تراس حكومة فٌتنام الجنوبٌة عام  0948م :
أ -هوشً منه

ب -جٌفارا

ج -كاستروا

ج -باوداي

س )2صحح الخطا فً الجمل التالٌة :
 )0شنت برٌطانٌا هجوم على فٌتنام فً النصؾ التانً من القرن التاسع عشر(
 )9استقلت فٌتنام عن الصٌن عام 951م اصبحت تعرؾ باسم داي كوفٌت

فرنسا
( 938

)
)
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ؾ9

 )3بقٌت فٌتنام مستعمرة فرنسٌة حتى هزٌمت علً ٌد برٌطانٌا خالل الحرب العامٌة التانٌة عام
 0941م ( المانٌا )
 )4ظهرت حركة التحرر الشوعٌة الفٌت منه بقٌادة باودي عام  0940م وهدفت الى مقاومة
االحتالل الٌابانً وتحرٌر البالد ( هوشً منه )
 )5استولت قوات الفٌت منه على هانوي عام 0941م (

0945

)

 )6هزم الفٌتنامٌون الفرنسٌون فً دٌان بٌان فو عام  0945م واستمر الهجوم حوالً ٌ 56وم
(

0954

)

 )7عقدت المانٌا وفٌتنام اتفاقٌة جٌنٌؾ عام 0954م والتً نصت على تقسٌم فٌتنام الى قسمٌن
شمالً وجنوبً ( فرنسا )
 )8استمرت فٌتنام مقسمة حتى تحققت وحدتها عام 0967م

( 0976

)

 )9انسحبت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من فٌتنام بموجب اتفاقٌة جنٌؾ عام 0973م بسبب ضؽط
الراي العام االمرٌكً ( اتفاق بارٌس )
 )01ما الدولة التً سٌطرت على فٌتنام بعد هزٌمة فرنسا فً الحرب العالمٌة الثانٌة عام 0901
)الٌابان()0941( .
س )3اكمل الفراغ :
 )0ما أسباب انسحاب امرٌكٌا من فٌتنام عام ( 0973الضؽط الرأي العام االمرٌكً )
 )9استقلت فٌتنام عن الصٌن  938م .
 )3استلمت أسرة " أخوة تاي سون " الحكم حتى مطلع القرن التاسع عشر.
 )4تمكنت أسرة تؽوٌن من هزٌمة " أخوة تاي سون " بمساعدة فرنسٌٌن.
 )5عٌنت فرنسا امبراطوراً على فٌتنام عند احتاللها و هو االمبراطور باوداي.
 )6الرئٌس األمرٌكً الذي اقترح وضع الهند الصٌنٌة تحت الوصاٌا الدولٌة هو روزفلت.
 )7عاصمة فٌتنام الشمالٌة هً هانوي.
 )8بلؽت خسائر معركة دٌان بٌان فو حوالً 06ألؾ جندي فرنسً و استمرت ٌ 56وما ً ,
انتصرت فٌها القوات الفٌتنامٌة على الفرنسٌة .
 )9اتحدت فٌتنام الشمالٌة و الجنوبٌة عام . 0976
 )01أعلنت ألفٌت منه بقٌادة هوشً منه قٌام جمهورٌة فٌتنام المستقلة .0945
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 )00انسحبت فرنسا من فٌتنام عام .0956وحلت بدل الفرنسٌٌن االمرٌكٌٌن
 )09فرضت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حصارا اقتصادٌا علً فٌتنام حتً 0994

س )3وضح المقصود بـ:
 )0الهند الصٌنٌة  /هً تلك الدول الواقعة بٌن الهند و الصٌن و تشمل فٌتنام و الوس و كمبودٌا
و تاٌالند و كانت تتبع إما للهند أو الصٌن عبر الزمان .
 )2داي كوفٌت  /اسم أطلق على دولة فٌتنام العظٌمة حتى القرن الخامس عشر للمٌالدي .
 )3ألفٌت منه  /هً حركة التحرر الشٌوعً ظهرت عام 0940م بقٌادة هوشً منه و هدفها

مقاومة االحتالل الٌابان و تحرٌر البالد و االستقالل .
 )4حكومة باو داي  /هً حكومة ظهرت فً فٌتنام الجنوبٌة و هً حكومة موالٌة لفرنسا و
مدعومة من برٌطانٌا و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ضد النفوذ الشٌوعً فً فٌتنام الشمالٌة .
 )5حرب العصابات  /هً حرب ؼٌر منظمة و من أسالٌب المقاومة ة الكفاح المسلح للتحرٌر
ٌلجؤ إلٌها الضعٌؾ للتؽلب على الخصم القوي و تكون عندما تكون الواجهة المباشرة لٌست فً
صالح الضعٌؾ و تعتمد على المباؼتة و المناورة و مفاجؤة العدو .
 )6معركة دٌان بٌان فو  /هً حرب وقعت بٌن الفٌتنامٌٌن و الفرنسٌٌن عام 0954م و
استمرت ٌ 56وما ً  ,فشلت فرنسا باستدراج الفٌتنامٌٌن إلى حامٌتهم الضخمة و استطاع
الفٌتنامٌٌن من تقلٌل الؽارات الفرنسٌة بفعل الؽابات و هزٌمة القوات الفرنسٌة منها ووكبدت
خسائر فادحة  ,حوالً  06الؾ جندي فرنسً
 )7اتفاقٌة جنٌؾ عام  / 1954وقعت بٌن فرنسا و فٌتنام و تم تقسٌم فٌتنام إلى قسمٌن شمالً
و جنوبً و ترسٌم الحدود و أجراء االنتخابات .
 )8اتفاقٌة بارٌس 1973م  /جرت بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و فٌتنام  ,نص على
انسحاب الوالٌات المتحدة من فٌتنام بعد قتل آآلؾ األمرٌكان .
 )9دٌؽول زعٌم فرنسا الحرة وظهرت بعد سقوط جزء من فرنسا بٌد االلمان فً

الحرب العالمٌة الثانٌة وظهرت فً لندن فً حٌن ظهرت حكومة موالٌة اللمانٌا
بقٌادة فٌشً
 )01هوشٌه منه  /زعٌم الحرب الشٌوعً الفٌتنامً المعارض المسمى ( ألفٌت منه ) ومركز
قٌادته فٌتنام الشمالٌة .
)11نجوٌن جٌاب  /الجنرال العسكري الفٌتنامً الذي استعان بالؽابات للتخفٌؾ من ضربات
الفرنسٌٌن فً معركة دٌان بٌان فو ونجح فً ذلك.0954
 )09الحرب الباردة /هً حرب بدأت بٌن المعسكرٌن الشرقً بزعامة االتحاد السوفٌتً والؽرب بزعامة
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.
س )4ما النتائج المترتبة على :
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 -1ضعؾ الفٌتنام فً القرن الخامس عشر؟
 تقسٌمها الى  )0دولة فٌتنام جنوبٌة  )9دولة فٌتنام شمالٌة.
س )4الدول التً سٌطرت على فٌتنام؟ فرنسا والٌابان وامرٌكا.
س )5اذكر مناطق السٌطرة الفرنسٌة فً الهند الصٌنٌة الفرنسٌة ؟
فٌتنام – الوس –كمودٌا – تاٌلند.
س )6اذكر بداٌة التؽلؽل الفرنسا فً فٌتنام ؟
 )0أحدثت تؽٌرات سٌاسٌة ودٌنٌة )9.انشاء شركات للسٌطرة على فٌتنام.
س )7علل سٌطرت فرنسا على الفٌتنام ؟
)0

حتى تمنع برٌطانٌا من السٌطرة علٌها .

)9

لتسهٌل التجارة الفرنسٌة .

س )8دوافع فرنسا فً استعمار الفٌتنام؟
 )0تجارة الذهب والتوابل والحرٌر  )9نشر الدٌانة المسٌحٌة
 )3السٌطرة على المزارع مثل (االرز والمطاط والتبن والقهوة).
 )4تسخٌر االٌدي العاملة الرخٌصة  ) 5االستفادة من السوق االستهالكً
)6منع برٌطانٌا من فرض نفوذها على فٌتنام
س )9اذكر السٌاسة االستعمارٌة فً الفٌتنام؟
 )0سٌاسة البطش والقتل ضد السكان  )9نشر الدٌانة المسٌحٌة
 )3احتلت المكاتب الحكومٌة
 )5قصفت هانوي بالمدفعٌة

 )4انشاء طبقة متعلمة لمساعدتها فً تسٌٌر أمور االستعمار.
)6دمرت السدود ومشارٌع الري

س )11ما النتٌجة المترتبة على انشاء االحتالل الفرنسً للمدارس والكلٌات فً الفٌتنام؟
 )0انشاء طبقتٌن فً المجتمع
* طبقة تخدم المصالح االستعمارٌة

* طبقة وطنٌة تحارب االستعمار الفرنسً

س )11كٌؾ انتقلت فٌتنام من السٌطرة الفرنسٌة الى الٌابانٌة؟
اثناء الحرب العالمٌة الثانٌة سنة 0941م انهزمت فرنسا امام ألمانٌا مما ادى الى سٌطرت الٌابان حلٌفة المانٌا
على فٌتنام.
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س )12اذكر السٌاسة التً اتبعتها الٌابان فً الفٌتنام؟
 )0اعتقال اللجنة االدارٌة الفرنسٌة التً كانت تحكم فٌتنام  ,ومارست شتى انواع التعدٌب
 )9اجبرت الٌابان االمبراطور (باوداي) اعالن استقالل منطقتٌن ( انام وتو نكٌن)عن فرنسا.
س )13علل  :عدم قدرة الفرنسٌٌن من السٌطرة على فٌتنام بعد هزٌمة الٌابان؟
 )0انتشار االفكار التحررٌة  )9انتشار مبادئ حق تقرٌر المصٌر
 )3انتشار االفكار الشٌوعٌة  )4اقتتال بٌن القادة الفٌتنامٌٌن من جهة و الفرنسٌٌن من جهة

س )14ما هً اهم احداث حركة التحرر الشٌوعٌة (الفٌت منه)؟
 )0مقاومة االستعمار بكل اشكاله
 )9تحرر البالد واستقاللها
 )3تقدٌم التضحٌات حٌث قدمت اكثر من ملٌونً شخص .
س )15علل  :رفضت برٌطانٌا الوصاٌة الدولٌة مع فٌتنام ذات االفكار االمرٌكٌة (روزفلت)؟
 )0خوفا من تسلل النفوذ االمرٌكً الى جنوب اسٌا
 )9دعمت فرنسا حٌث سٌطرت على جنوب فٌتنام.
س )16علل  :فشلت المفاوضات بٌن هوشً منه مع فرنسا؟
 ألن فرنسا لم تكن راؼبة على ضم فٌتنام الى االستقالل .س )17أذكر بنود اتفاق الذي وقعته فرنسا فً حكومة الفٌتنام
 )0اعتراؾ فرنسا باستقالل الفٌتنام  )9اعالن حكومة فٌتنام المركزٌة
 )3العمل على تحقٌق وحدتها السٌاسة بشرط
* ان تكون منضمة لالتحاد الفرنسً* اعطاء األولوٌة الفنٌٌن الفرنسٌٌن فً ادارة فٌتنام
س )18أذكر موقؾ الدول من اتفاق فرنسا مع فٌتنام الجنوبٌة؟
 )0الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا اعترفت بالحكومة الجدٌدة(.باوداي)
 )9الصٌن واالتحاد السوفٌتً اعترفت بحكومة هوشً منه ولم تعترؾ بالحكومة الجدٌدة(. .باوداي)
س )19أذكر اسالٌب حرب العصابات؟
 )0تعتمد على المباؼتة والمناورة ومساعدة السكان
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 )9مفاجئة العدو فً الوقت والمكان والزمان المناسب
 )3المواجهة المباشرة لٌست لصالحها
س )21أذكر نبذة عن معركة (دٌان بٌان فو)؟
 )0حصلت ما بٌن القوات الفٌتنامٌة ضد القوات الفرنسٌة سنة 0954م.
 )9استمرت ٌ56وم وفشل الفرنسٌٌن باستدراج الفٌتنامٌن الى حامٌتهم الضخمة
 )3استطاع الجنرال الفٌتنامً (نجوٌن جٌاب) من تقلٌل الؽارات الجوٌة فً الؽابات
 )4أفشل االفٌتنامٌٌن عملٌة انزال فرنسٌة عندما تصدت لها المضادات الجوٌة االفٌتنامٌٌن
س )21ما النتائج المترتبة على معركة (دٌان بٌان فو) ؟
 )0هزٌمة القوات الفرنسٌة  )9تكبٌد خسائر فً الفرنسٌٌن ب 06الؾ جندي
 )3توقٌع فرنسا اتفاقٌة جٌنٌؾ سنة 0954م
س )22أذكر اهم بنود اتفاقٌة جٌنٌؾ 1954م بٌن الفٌتنامٌٌن وفرنسا ؟
 )0تقسٌم الفٌتنام الى قسمٌن شمالً وجنوبً )9اجراء انتخابات وطنٌة  )3ترسٌم الحدود
س )23علل  :رفض الوالٌات المتحدة اتفاقٌة جٌنٌؾ ؟بٌن فرنسا وفٌتنام؟
 )0الن امرٌكا كانت ترٌد اخذ مكان فرنسا فً الفٌتنام  )9الدفاع عن فٌتنام  )3لوقؾ المد الشٌوعً
س )24ما النتٌجة المترتبة على  :الحرب الفٌتنامٌة الفرنسٌة ؟
 )0انقسام فٌتنام الى قسمٌن شمالً وجنوبً )9ظهور االنقسام الدولً حول فٌتنام بٌن المعسكر الشرقً
والؽربً
 )3نقص السالح لقوات الفٌت منه وطول مدة القتال  )4انسحاب فرنسا 0956م وحلت امرٌكا محلها ومارست
شتى انواع التعذٌب واستخدام القنابل الحارقة  )5صمد الفٌتنامٌون واضطرت القوات المتحدة االمرٌكٌة الى
االنسحاب من فٌتنام بعد اتفاقٌة بارٌس 0973م
س )25اذكر اهم ما جاء فً اتفاقٌة بارٌس 1973م؟
 )0انسحاب امرٌكا من فٌتنام بعد قتل االؾ من االمرٌكان )9انتصار الفٌتنامٌٌن
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حركة التحرر فً الهند

الوحدة االولى  :الدرس الرابع  //حركات التحرر الوطنً فً الهند
س )1اختر االجابة الصحٌحة:
/0العملة المتداولة فً الهند هً
ب-الدوالر

أ -الدٌنار

د-الٌورو

ج-الروبٌة

/9تعد من اول الدول التً اولت اهتماما بالهند منذ عام 0498م هً
أ -البرتؽال

ج-برٌطانٌا

ب-اسبانٌا

د-اٌطالٌا

/3تشكلة الدٌانة الهندوسٌة فً الهند نسبة
أ%01 -

ج%89-

ب%55-

د%75-

ٌ/4عتبر المإسس الحقٌقً لدولة الباكستان الحدٌثة هو
أ -المهاتما ؼاندي

ب-محمد علً جناح

د-جواهر آل نهرو

ج-محمود الؽزنوي

/5فصلت باكستان عن الهند بتارٌخ
أ0908 -

ب0998-

ج0945-

د0947-

/6تم تعٌٌنه اول رئٌس وزراء للهند
أ -محمد علً جناح

ب-محمد هداٌة هللا ج-المهاتما ؼاندي

د -جواهر الل نهرو

/7فشلت البرتؽال فً التوؼل داخل الهند بسبب
أ -قٌام اهالً الهند بالدفاع عنها
ب -مقاومة الهنود لالحتالل البرتؽالً

ج-امتناع الهند عن دفع الضرائب
د-اتباع الهند سٌاسة االرض المحررة

/8تم تفكٌك شركة الهند البرٌطانٌة ونقل صالحٌتها الً الحكومة البرٌطانٌة عام
أ0857 -م

ب0874-م

ج0910-م

د0991-م

/9ماذا تعنً الساتٌاؼراها
أ -حرب العصابات

ب-العصٌان المدنً

ج-سٌاسة الالعنؾ

د-المقاومة الشعبٌة

/01مإسس حزب المإتمر القومً فً الهند
أ -المهاتما ؼاندي

ب-محمد علً جناح

ج-محمد هداٌة هللا

د -جواهر الل نهرو

س )2صحح الخطا فً الجمل التالٌة :
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/0انسحب محمد علً جناح من حزب المإتمر الهندي بسبب رفضه مشروع تقسٌم الهند
( بسبب استخدام وسٌلة الالعنؾ )
/9خضعت الهند لحكم المؽول بقٌادة هوالكو عام 0596م
/3تقع الهند جنوب شمال اسٌا (

( ظهٌر الدٌن بابر )

شرق )

/4كانت برٌطانٌا اول الدول االوروبٌة التً اولت اعتمادا بالهند منذ عام 0498م ( البرتؽال )
/5بدا النشاط التجاري االنجلٌزي فً الهند من خالل تجارة التوابل والقمح

( والحرٌر )

/6وافقت الملكة اٌزابٌال على انشاء شركة الهند الشرقٌة االنجلٌزٌة كؤول شركة فً القرن السابع
عشر ( الملكة فٌكتورٌا )
/7استمرت شركة الهند الشرقٌة تحكم الهند حتً اندالع الثورة الهندٌة عام 0875م (0857م)
/8تم تفكٌك شركة الهند الشرقٌة عام  0871م
/9قتل حوالً  911هندي فً مذبحة امرٌستا

(

0874م )

( ) 411

/01تعرضت الهند خالل تارٌخها الطوٌل الحداث جسام منذ مطلع القرن الخامس عشر
(

منذ مطلع القرن السابع عشر

)

/00تعد مسٌرة الملح فً الهند عام 0991م التً استمرت ٌ 94وما مثاال على المقاومة السلمٌة
(

0931م

)

 /09وقعت الحرب االهلٌة بٌن الهندوس والمسلمٌن فً عام 0941م
 /03حصلت الهند علً استقاللها فً عام 0931م

( 0946م )

( 0947م )

س : 3اكمل الفراغ ؟
 /0انتشر اإلسالم فً الهند زمن الدولتٌن االموٌة و العباسٌة ثم خضعت المؽول بقٌادة ظهٌر الدٌن
بابر سنة 0596م  ,استمرت إمبراطورٌته  3قرون .
 - /9تبلػ مساحة الهند3987591كم و هً سابع دولة فً العالم .
ٌ - /3بلػ عدد السكان ملٌار وثالثمئة ملٌون و هً ثانً دولة فً العالم .
ٌ - /4شكل الجنس الهندي ٌ %79بلػ عدد أصحاب الدٌانة الهندوسٌة %89و اإلسالمٌة  %09أما
العملة فهً روبٌة .
 - /5تعد دولة البرتؽال أول الدول التً اهتمت بالهند و استعمرتها .
 - /6بدأ النشاط التجاري الهندي من خالل التوابل و الحرٌر.
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 - /7وافقت فكتورٌا على إنشاء الشركة الهند الشرقٌة اإلنجلٌزٌة .
 - /8فككت شركة الهند الشرقٌة عام .0874
 - /9استمرت مسٌرة الملح فً الهندٌ 94وما ً عام . 0931
 - /01أعطت برٌطانٌا حق انفصال الهند عنها عام .0949
 -00نشبت الحرب األهلٌة الهندوسٌة و اإلسالمٌة فً آب من عام .0946
 -03استقلت الهند فً 04آب عام 0947
- 04استقلت باكستان فً  05اب عام 0947

س )3وضح المقصود بـ:
 )1شركة الهند الشرقٌة اإلنجلٌزٌة  /تعتبر من الشركات التً دعمت النفوذ و السٌطرة
البرٌطانٌة منذ القرن السابع عشر و ساهمت فً تثبٌت السٌطرة البرٌطانٌة و أصبحت ذات نفوذ
واسع و تحكم الهند لكن بعد الثورة الهندٌة سنة 0857م  ,تم تفكٌكها سنة 0874م  ,وأصبحت
الهند تحكم تحت التاج الملكً البرٌطانً مباشرة .
 )9الساٌتا ؼراها  /سٌاسة طبقها المهاتما ؼاندي و هً سٌاسة الالعنؾ حٌث تقوم على حل
المشكالت من خالل أسالٌب السلمٌة و التهدئة و تؤجٌل المطالب ببعض الحقوق حتى ٌتم التوصل
لحل النزاعات و البعد عن العنؾ كخٌار لحل المشكالت .
 )3العصٌان المدنً  /سٌاسة تم اتباعها للضؽط على المستعمر لدفعه لتحقٌق المطالب الشعبٌة و
تقوم على عدم التعاون مع السلطات البرٌطانٌة و االمتناع عن دفع الضرائب و مقاطعة البضائع
اإلنجلٌزٌة و عدم اللجوء للعنؾ .
 )4مذبحة أمر ٌستار  /هً أحدى المذابح البرٌطانٌة فً الهند  ,راح ضحٌتها  411هندي استطاع
ؼاندي تزعم الحركة الوطنٌة بعد هذه المجزرة .
 )5مسٌرة الملح  /هً وسٌلة من وسائل الالعنؾ التً اتبعها ؼاندي حٌث امتنع ؼاندي عن شراء
الملح البرٌطانً و استمرت ٌ 94وما ً  ,وهً من المقاومة السلمٌة حٌث كان البرٌطانٌون ٌحتكرونه
 )6محمد علً جناح  /مإسس الرابطة اإلسالمٌة  ,حٌث رفض سٌاسة الالعنؾ و أدى إلى
انسحابه من حزب المإتمر القومً الهندي و هو مإسس باكستان الحدٌثة .

س )4اذكر دوافع البرتؽال من وراء احتالل الهند ؟
 )0اقامة المستعمرات  )9اهداؾ تنصٌرٌة  )3اهداؾ تجارٌة
)5احتكار تجارة الشرق
) 4تامٌن الطرق التجارٌة
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س )5اذكر نبذة جؽرافٌة عن الهند ؟
 )0تقع جنوب شرق اسٌا مساحتها( )3,987,591سابع دول العالم.
 )9عدد السكان  :ملٌار وثالثمئة ملٌون نسمة ثانً دول العالم.
 )3سكانها  :خلٌط من االجناس واالعراق ٌشكل الجنس الهندي  79بالمئة.
 )4الدٌانة  :الهندوسٌة (89بالمئة)االسالمً (09بالمئة) اضافة الى المسٌحٌن والبوذٌٌن اللؽة الرسمٌة الهندٌة.
 )5العاصمة  :دلهً و العملة روبٌة
س )6كٌؾ احتكر البرتؽال تجارة الهند ؟
 إنشاء المراكز التجارٌة الساحلٌة مثل دامان شمال بومباي و جزٌرة دٌو وجوا وجزر المالدٌؾ وجزٌرة سٌالنس )7علل  :لم ٌتمكن البرتؽالٌٌن من التؽلؽل داخل الهند ؟
 )0سبب مقاومة الهنود لهم )9 .لوجود منافسة من الدول االستعمارٌة االخرى .
س )8ضعؾ النشاط البرتؽالً بشكل كبٌر؟
بسبب الصراع بٌن فرنسا وبرٌطانٌا وهولندا ضد الوجود البرتؽالً .
س )9كٌؾ بدأ التؽلؽل البرٌطانً فً الهند ؟
 )0تجارة التوابل والحرٌر  )9انشاء شركة تجارٌة الهند الشرقٌة االنجلٌزٌة .
س )11أذكر اهداؾ انشاء شركة الهند الشرقٌة االنجلٌزٌة ؟
 )0تدعٌم النفوذ االنجلٌزٌة فً الهند  )9انشاء المراكز التجارٌة فً الهند (فً المدارس)  )3تقلٌص دور
الهولندٌٌن والفرنسٌٌن فً الهند.
س )11ما النتائج المترتبة على الثورة الهندٌة1857م ؟
 )0تفكٌك شركة الهند الشرقٌة 0874م  )9اصبحت ملك للحكومة وتابعة للتاج البرٌطانً بعد ان كانت
المسٌطرة علٌها
س )12أذكر دوافع برٌطانٌا من احتالل الهند ؟
 )0السٌطرة على موارد الهند (تعتبر الهند من اؼنً بقاع االرض  )9ثرواتها الهائلة من الموارد الخام
والمعادن .
 )3ضعؾ الدولة المؽولٌة (الدولة االسالمٌة)  )4اهداؾ ودوافع اقتصادٌة  )5اهداؾ ودوافع دٌنٌة تبشٌرٌة
(الدٌانة المسٌحٌة) )6تجنٌد الهندوس فً جٌوشها العسكرٌة .
سٌ )13عود احتالل برٌطانٌا للهند لعاملٌن اساسٌة هما ؟
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 )0الرؼبة فً ممارسة التجارة الحرة والحصول على االرباح  )9العامل االستراتٌجً االمنً
س )14علل  :الخطر الخارجً ٌكمن من ناحٌة الشمال الؽربً للهند ؟
ألنه ٌكمن فً التهدٌد الروسً بالتوسع فً افؽانستان ثم الوصول للهند.
س )15أذكر السٌاسة االستعمار البرٌطانٌة فً الهند ؟
 )0السٌطرة العسكرٌة واستخدام العدٌد من االسالٌب  )9فرضت قٌود على التعلٌم.
 )3فرضت اللؽة االنجلٌزٌة.

 )4التفرٌق العنصرٌة(المسلم والهندي)

 )5ؼرس كراهٌة المسلمٌن فً نفوس الهنود من خالل استمالة الهنود الٌها  )6السٌاسة المباشرة ادت الى
حدوث الفقر والمجاعات.
س )16وضح كٌؾ استخدمت برٌطانٌا سٌاسة فرق تسد فً الهند ؟
)0قامت بتقرٌب الهندوس من خالل :
أ -اعطائهم امتٌازات حتً وصلوا لمناصب علٌا فً الدولة
ب -تكون طبقة من الهندوس ارستقراطٌة هندوسٌة فشتد الحقد بٌنهم مع تهمٌش المسلمٌن
س )17بٌن دور الحركة الوطنٌة الهندٌة فً تحرر الهند ؟
مقاومة المستعمر استخدام اسلوب وسٌاسة (الالعنؾ) التً استخدمها المهاتما ؼاندي وما تشمله من عصٌان
وعدم دفع الضرائب واالحتشاد فً الشوارع والثورات السلمٌة
س )18متى نشطت حركة التحرر فً الهند ؟ بعد الثورة الهندٌة فً أذار 0857م.
س )19علل  :فشل الثورة الهندٌة عام1857؟
 )0اضعاؾ برٌطانٌا لألباطرة المؽول  )9استؽالل برٌطانٌا لتناقضات العرقٌة
 )3ؼٌاب قٌادة وطنٌة موحدة  )4انعدام التخطٌط  )5حصول البرٌطانٌة على الدعم من الهند والسٌخ والبوذ
س )21أهداؾ حزب المؤتمر القومً الهندي الذي تأسس سنة 1885م ؟
 )0التعاون مع برٌطانٌا

 )9الحصول علً مكاسب سٌاسٌة  )3االستقالل

س )21اذكر اهم اسالٌب ؼاندي ؟ ( الساتٌاؼراها )
-0المقاومة السلمٌة -9العصٌان المدنً  -3مقاطعة المنتوجات البرٌطانٌة
-4عدم دفع الضرائب -5المسٌرات السلمٌة - 6انتهاج سٌاسة سلمٌة تعتمد علً المهادنة وتاجٌل المطالبة لحل
النزاعات -7االبتعاد عن العنؾ او اللجوء الٌه
س )22وضح مظاهر العصٌان المدنً الذي اتبعه ؼاندي ؟
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)1سٌاسة الال عنؾ )9عدم التعاون مع االنجلٌز )3انتهج سٌاسة ٌعتمد علً التهدئة وتاجٌل المطالبة ببعض
الحقوق للوصول الً حل النزاعات بعٌدا عن العنؾ
س )23أذكر اهم ما جاء فً اعالن  1942البرٌطانً ؟
)0اعطً الحق للهند باالنفصال بعد الحرب الثانٌة
)9تشكٌل جمعٌة وطنٌة لصٌاؼة الدستور
)3تلزم برٌطانٌا بالدفاع عن الهند
س )24علل  :اصدار برٌطانٌا اعالن  1942باعطاء الهند االنفصال بعد الحرب الثانٌة ؟
 بسبب تصاعد الحركة الوطنٌة -9ظروؾ الحرب الثانٌة
س )25ما نتائج انفصال الهند عن برٌطانٌا ؟
حدوث حرب االهلٌة بٌن الهندوس والمسلمون
س )26ما النتائج المترتبة علً انفصال باكستان عن الهند ؟





حدوث حرب اهلٌة بٌن الهندوس و المسلمٌن فً اب 0946م
قسمت برٌطانٌة الهند الى دولتٌن الهند وباكستان
اصبح محمد علً جناح اول رئٌس لباكستان 05اب 0946م
اصبح اول رئٌس للهند بعد االستقالل جواهر آل نهروا 04اب 0946م

الدرس الخامس  :حركة التحرر فً الصٌن

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
 -0تشكل النظام الجمهوري فً الصٌن
أـ0900

ب ـ0995

ج ـ0937

دـ0949

2ـ أبرز نتائج السٌاسة االستعمارٌة االحتكارٌة فً الصٌن :
أـ تقوٌة النظام االقطاعً فً الصٌن
ج ـانهٌار موارد الفالحٌن الزراعٌٌن

ب ـتدمٌر البنٌة الثقافٌة للمجتمع الصٌنً
دـ تدمٌر القطاع الصناعً
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3ـ ابرز االحداث التً شهدتها الصٌن فً الفترة 1937ــ :1945
أـ ظهور الحزب الشٌوعً الصٌنً

ب ـ الحرب األهلٌة الصٌنٌة

ج ـ حرب االبادة بحق الشٌوعٌٌن

دـ االجتٌاح الٌابانً للصٌن

4ـ أول رئٌس للجمهورٌة الصٌنٌة :
أـ ماوتسً تونػ

دـ ٌوان شٌه كان

ب ـ تشان كاي تشك ج ـ صن ٌات صن

5ـ تم توقٌع معاهدة التحالؾ الصٌنٌة ــ السوفٌٌتً عام :
أـ 0937

ب ـ0941

دـ 0949

ج ـ0945

6ـ الكٌو منتانػ كلمة صٌنٌة تعنً :
أـ الحزب الناشئ

ج ـ الحزب الوطنً

ب ـ الحزب االشتراكً

دـ الحزب الراس مالً

7ـ الدولة التً دعمت تشان كاي تشك فً المواجهة الشٌوعٌة :
أـ امرٌكا

ج ـ االتحاد السوفٌتً

ب ـ فرنسا

دـالٌابان

8ـ تمكن من القضاء علً بقاٌا النظام االقطاعً عام 1911م :
أـ هوشً منه

ب ـ ماوتسً تونػ

ج ـ باتٌتا

دـ صن ٌات صن

9ـ تعرضت حملة تطهٌر واسعة بعد تأسٌس الحزب الشٌوعً فً عهد تشان كان تشك مدٌنتً :
أـ سوجو و تٌانجٌن

ب ـ شٌان و بكٌن ج ـ ٌكٌن و هانؽتشو

دـ شنؽهاي وهان

11ـ ترأس الحزب الشٌوعً الصٌنً :
أـ تشان كاي تشك

ب ـ صن ٌات صن

ج ـ ماوتسً تونػ

دـ كاي تشك

11ـ اعتمدت الصٌن الشعبٌة بعد استقالل نظام الحكم :
أـ االشتراكً

ب ـ الراس مالً

ج ـ الناشئ

دـ النازي

س )2أكمل الفراغ :
0ـ ازدادت الهٌمنة األجنبٌة فً الصٌن منذ مطلع القرن العشرٌن
9ـ تمكن تشان كاي تشك قائد القوات العسكرٌة من التخلص من معارضة وانتزاع السلطة بعد وفاة
صن ٌات صن عام 0995م
3ـ استطاع تشان كاي تشك القضاء علً أمراء الحرب عام 0996
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4ـ شارك فً المسٌرة الطوٌلة حوالً 91الؾ شخص من الرجال والنساء و االطفال .
5ـ احتلت الٌابان الصٌن 0937م ,واستمرت حتى هزٌمة الٌابان فً الحرب العالمٌة الثانٌة
0945م.
6ـ اندلعت الحرب األهلٌة بٌن الكٌومنتانػ والشٌوعٌٌن الً استمرت حتً عام 0949م.
7ـ بعد سٌطرة الشٌوعٌٌن علً بكٌن مر بـ تشان كاي تشك الى جزٌرة تاٌوان فرموز
8ـ وقع تشان كاي تشك معاهدة صداقة تحالؾ صٌنٌة سوفٌتٌة عام 0945م
س )3وضح المقصود بـ:
1ـ الثورة الصٌنٌة :
هً ثورة وطنٌة دٌمقراطٌة فتحت عن الصراع الوطنً الصٌنً وهً معادٌة لالمبرٌالٌة
والبرجوازٌة والتبعٌة وهً مرحلة انتقالٌة فً الطرٌق لتحقٌق االشتراكٌة .
2ـ دكتاتورٌة الكٌو منتانػ :
هو حزب الحاكم الوطنً فً الصٌن بزعامة تشان كاي تشك ودخل فً صراع مع الشٌوعٌٌن
بقٌادة موتسً تونػ نتج عن الصراع تكوٌن جمهورٌة الصٌن الشعبٌة بقٌادة موتسً تونػ
3ـ حملة الشمال:
حملة قام بها تشان كاي تحت "شعار الصٌن للصٌنٌٌن " للقضاء علً امراء الحرب والمصالح
االجنبٌة فً البالد فً منتصؾ عام 0996م تحالؾ معهه الشٌوعٌٌن ومن نتائجها االستٌالء علً
المصالح االجنبٌة واالعتراؾ بحكومته منذ 0998م
 -4المسٌرة الطوٌلة خاض الجٌش األحمر و انتصر فً العدٌد من المعارك ضد جٌوش حكومة
الكٌومنتانػ ,و تم إنشاء العدٌد من قواعد اإلرتكازفً الجنوب فً الثالثٌنٌات من القرن الماضً
وحٌنما اجتاح الٌابانٌٌن الصٌن .قادالشٌوعٌٌن حملة للدفاع عن الصٌن فً وجه الٌابانٌٌن استمرت
عام كامل ساعد البرٌطانٌٌن واالمرٌكٌن تشان كاي تشك حٌث ساعدوه فً اعداد ملٌون جندي
ضد الشٌوعٌٌن شملت المسٌرة حوالً 91الؾ شخص من الرجال والنساء واالطفال تصدت لهم
قوات تشان كاي تشك بالسالح والطائرات والرشاشات على طول الطرٌق و نجا منهم حوالً
4االؾ شخص وكان هدفها مواجهة الٌابانٌٌن

5ـ الحرب االهلٌة الصٌنٌة :
وقعت بٌن الحزب الشٌوعً بقٌادة ماوتسً تونػ والكٌو منتانػ واستمرت حتى عام 0949م
س )4بم تفسر:
1ـ قٌام الشٌوعٌٌن بالمسٌرة الطوٌلة عام 1934
بسبب قٌام الكٌو منتانػ بمذابح ضد الشٌوعٌٌن فً الصٌن.
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2ـ ارتكاب الكٌو منتانػ مذابح ضد الشٌوعٌٌن فً الصٌن
بسبب العثور على وثائق فً مقر السفارة الروسٌة فً بكٌن تثبت وجود خطة تهدؾ القامة حكومة
شٌوعٌة فً الصٌن.
3ـ انفجار الثورة الصٌنٌة عام 1919ــ1925م
بسبب تزاٌد النفوذ الٌابانً واالمرٌكً والؽربً نتٌجة ضعؾ الحكومة وانقسامها.
4ـ الموقؾ االمرٌكً الداعم الكٌو منتانػ ضد فً الصٌن
-0الن الكٌو منتانػ اعطى الوالٌات المتحدة حقوق السٌادة الصٌنٌة علً اراضٌهم مثل االمتٌازات
التجارٌة خاصة -9منحهم الحرٌة المالحٌة الجوٌة والبحرٌة  -3التدخل فً الشؤن الداخلً
الصٌنً والخارجً
5ـ الموقؾ الروسً الداعم للكٌو منتانػ ضد الشٌوعٌٌن فً الصٌن
الن روسٌا بقٌادة ستالٌن تطالب ماوتً وتونػ بتشكٌل حكومة ائتالفٌة مع الكٌو منتانػ واالتحاد معآ
س )5استنتج مظاهر الهٌمنة االستعمارٌة االجنبٌة على الصٌن .
0ـ تطبٌق القانون االجنبً بدل القانون الصٌنً
9ـ تصدٌر رإوس االموال بدآل من السلع
3ـ السٌطرة على المعابر واالعفاءات الجمركٌة
4ـ تدمٌر القطاع الزراعً والصناعات الحرفٌة واحتكار التجارة
5ـ السٌطرة على المناجم وخطوط السكك الحدٌدٌة
س )6وضح طبٌعة العالقات السوفٌتٌة الصٌنٌة خالل عهد الرئٌس ستالٌن
ـ لم ٌكن الرئٌس ستالٌن ٌثق بقٌادة الحزب الشٌوعً الصٌنً
ـ كان ٌطلب ماوتسً تونػ بتشكٌل حكومة ائتالفٌة مع الكٌو منتانػ االتحاد معها
س )7بٌن المراحل التً مرت بها الثوة الصٌنٌة وأبرز االحداث التً مٌزت كل مرحلة
 -0909-0900 -0تؤسٌس الجمهورٌة الصٌنٌة وتؤسٌس الحزب الوطنً الكٌو منتانػ
 -0995-0909 -9انفجار الثورة الصٌنٌة
 -09337-0995 -3ظهور الحزب الشٌوعً بقٌادة ماوتسً تونػ – مذابح الكٌو منتافػ ضد
العناصر الشٌوعٌة
 -0945-0937 -4اجتٌاح الٌابان لالراضً الصٌنٌة – تحالؾ الشٌوعً مع الكٌو منتافػ
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 -0949-0945 -5انسحاب الٌابانً – الحرب االهلٌة -تؤسٌس الجمهورٌة الصٌنٌة وحكومة
الصٌنٌة
س )8ما هً احداث الحركة الوطنٌة الدٌمقراطٌة فً الصٌن :
 -0القضاء على الرأسمالٌة و البرجوازٌة
 -9تصفٌة الملكٌات الكبٌرة وطبقاتها االقطاعٌة
 -3تحطٌم السٌطرة االمبرٌالٌة على الصٌن
 -4دعم الرأسمالٌة المتوسطة
س )9اهمٌة موقع الصٌن :
 اكبر دولة فً قارة أسٌا من المساحة والسكن
 سٌطرتها على بحر الصٌن الشرقً وبحر الصٌن الجنوبً واطاللها على المحٌط
الهادي سمح لها اقامة الموانئ التجارٌة – تتحكم فً مضٌق تاٌوان الذي ٌربط بٌن
بحر الصٌن الجنوبً والشرقً
س )11صؾ االوضاع السٌاسة فً الصٌن خالل الحرب العالمٌة الثانٌة :
 تحالؾ قوات موتسً تونػ مع تشان كاي تشك ادى الى تقوٌة الجبهة الداخلٌة وهزٌمة
الٌابان فً الحرب
 بعد هزٌمة الٌابان رجع الصراع بٌن المتحالفٌن
 اندالع الحرب االهلٌة بٌن الشٌوعٌن الكٌو منتانػ التً استمرت حتى عام 0949

الدرس السادس

 :حركة التحرر فً الوطن العربً

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
0ـ الدولة االستعمارٌة التى احتلت العراق :
أـ فرنسا

ب ـ برٌطانٌا

ج ـ اٌطالٌا

دـ اسبانٌا

9ـ من الذي اسهم فً تؤسٌس كتلة العمل المؽربً:
أـ عالل الفاسً

ب -محمد الخامس

ج -محمد نجٌب

د-الملك الفاروق

 -3تم توحٌد الٌمن (شمالٌة-جنوبٌة) فً دولة واحدة :
أـ0988

ب0989-

ج0991 -

د0990 -
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 -4اول رئٌس لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة :
أٌ-حٌى حمودة

بٌ -اسر عرفات

ج -احمد الشقٌري

د -محمود عباس

 -5حصلت الجزائر على استقاللها عام:
أ0956 -

ب0958 -

ج0969-

د0971-

 -6خضعت مصر لالستعمار البرٌطانً منذ عام :
أ0831 -

ب0880-

ج0889-

د0900-

 -7الثورة التً قضت فً مصرعلً النظام الملكً واعالن الجمهوري عام : 0959
أ -العرابٌة

ب -المجٌدة

د -الضباط االحرار

ج -البٌضاء

 -8تم استقالل مورٌتانٌا عام:
أ0954 -

ب0958 -

د0970 -

ج0961-

 -9خضعت جزر القمر عام  0840لالستعمار :
أ -الفرنسً

ج -االلمانً

ب -البرٌطانً

د -البرتؽالً

 -01خضعت لٌبٌا لالستعمار االٌطالً عام :
أ0880 -

ب0915 -

ج0909 -

د0906-

 -00حصلت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على عضوٌة االمم المتحدة بصفة مراقب منذعام:
أ0961 -

ب0971 -

ج0974 -

د0978 -

 -09كانت حرب النكبة العربٌة االسرائٌلٌة عام :
أ0906 -

ب0947 -

ج0948 -

د0967 -

 -03سٌطر االسرائٌلٌٌن على االراضً العربٌة عام  0948على نسبة :
أ%56 -

ب%65 -

ج%78 -

د%95 -

 -04انطلقت الثورة الفلسطٌنٌة التابعة للمنظمة التحرٌر عام:
أ0961 -

ب0960 -

ج0965 -

د0975 -

 -05العملٌة الفدائٌة الفلسطٌنٌة عام  0979التً ضربت المصالح الصهٌونٌة عرفت باسم :
أ -الكرامة

ب -اللٌطانً

ج -بٌروت

د -مٌونخ

 -06القائد الذي تزعم الثورة فً المؽرب ضد االحتالل الفرنسً االسبانً :
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د -عمر المختار

 -07المدٌنة المؽربٌة التً حصلت على استقاللها عام :0963
أ -سبتة

ب -الرباط

ج -الدار البٌضاء

د -افنً

س )2أكمل الفراغ :
 -0الشعار الذي اتبعه الحزب الدستوري التونسً فً القضاء على االستعمار الفرنسً تمثل فً خذ وطالب
 -9عرب القواسم قاد الثورة ضد االحتالل البرٌطانً فً الخلٌج العربً خالل النصؾ الثانً من القرن التاسع
عشر
 -3قامت فرنسا بارتكاب المجازر قبل مجزرة سطٌؾ عام  0945بحق الشعب الجزائري
 -4انطلقت الثورة فً تونس عام 0959
 -5تم استقالل تونس  0956عن فرنسا
 -6انطلقت الثورة الجزائرٌة فً اول من تشرٌن الثانً عام 0954
 -7الملك فاروق الذي اجبر على التنازل عن العرش وانتقلت السلطة الً مجلس قٌادة الثورة بزعامة محمد
نجٌب
 -8اندلعت ثورة فً الجزء الشمالً من الٌمن عام 0969بقٌادة عبد هللا السالل الذي نجح فً الؽاء نظام االمامة
 -9تم توحٌد الدولتٌن الٌمن الشمالٌة والجنوبٌة عام  0991برئاسة علً عبد هللا صالح
_01قام االحتالل الصهٌونً بارتكاب العدٌد من المجازر والمذابح بحق البلدان العربٌة اكثر من  6مجازر
,وتدمٌر ما ٌزٌد عن  531مدٌنة
-01

كانت اول عملٌة فدائٌة  0961/0/0فً نفق عٌلبون .

س )3وضح المقصود :
 -1خذ و طالب :هً سٌاسة تقوم على تحقٌق االستقالل على مراحل تمٌزها الدستور الجدٌد
 -2كتلة العمل المؽربً  :كتلة سٌاسٌة برزت فً مدٌنة فاس بقٌادة عالل الفاسً وكان على راس
مطالبهم الحرٌات الدٌمقراطٌة
 -3المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً  :هو النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عام 0964
 -4مٌثاق روما :هو مٌثاق مإسس لمحكمة الجنائٌة الدولٌة دخلت فٌها فلسطٌن عضوا عام 9109
 -5الٌونسكو :هً منظمة االمم المتحدة للتربٌة والعلوم والثقافة ومقرها بارٌس بفرنسا
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 -6القواسم :هم عرب القواسم فً الخلٌج العربً قاوموا الوفود الؽربٌة خالل القرن التاسع عشر
 -7مجزرة سطٌؾ :هً مجزرة ارتكبها الجٌش الفرنسً عام  0945فً الجزائر التً راح ضحٌتها
حوالً  45الؾ شهٌد جزائري
 -8ثورة الضباط االحرار :هً ثورة مصرٌة انطلقت عام  0959بقٌادة الضباط االحرار فً مصر
واجبرت الملك فاروق عن التنازل عن العرش لصالح مجلس قٌادة الثورة بزعامة محمد نجٌب
 -9البرنامج المرحلًٌ :نص على فكرة انشاء دولة فلسطٌنٌة أي بقعة محررة من أراضً فلسطٌن
س )4وضح اسباب ظهور حركات التحرر فً الوطن العربً ؟
 ظهور العزة والكرامة فً المجتمع العربً االسالمً
 بروز نخبة واعٌة من المثقفٌن الوطنٌٌن العرب مثل الكواكبً واالفؽانً
 سوء االحوال االقتصادٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
 سٌاسة االستعمار القمعً
 تراجع دول االستعمار وضعؾ قوتها العسكرٌة
س )5وضح دور الحرب العالمٌة الثانٌة فً ظهور حركات التحرر العربٌة
 اعالن االحكام العرفٌة فً البالد المستعمرة
 سوء االوضاع االقتصادٌة
 السٌاسة القمعٌة مع االعتقال
 ارتكاب المجازر مثل مجزرة سطٌؾ عام 0945
 عدم االلتزام بالوعود بحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر
س )6فسر حصول معظم الدول العربٌة على استقاللها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
 تراجع الدول االستعمارٌة مثل فرنسا وبرٌطانٌا
 هزٌمة فرنسا فً حرب فتنام 0954
 اكتساب الشباب العربً الخبرة العسكري

س )7عدد اسالٌب عمل المقاومة العربٌة ضد االستعمار
 المقاومة المسلحة مثل /جبهة التحرٌر الجزائرٌة
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 المقاومة المسلحة مثل /الحزب الوطنً فً مصر
 الجمع بٌن المقاومٌن مثل /حركة المقاومة الوطنٌة

س )8ما هً اشكال المقاومة الفلسطٌنٌة ضد االحتالل الصهٌونً منذ عام 1948
 االستمرار فً المقاومة وتشكٌل ذراع مقاومة فً االراضً المحتلة( ثقافٌا وسٌاسٌا)
 القٌام بالعملٌات الفدائٌة وعملٌات فردٌة علً المواقع الصهٌونٌة بعد النكبة
 مقاومة االمبرٌالٌة واالنظمة التابعة لها (الحركة القومٌة والقوى الوطنٌة لتحرٌر فلسطٌن
س )9ما هً اسالٌب عمل المقاومة بعد تاسٌس منضمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وآلٌتها
 استخدام اسلوب حرب العصابات اللجوء لضرب المصالح الصهٌونٌة فً الخارجٌة مثل عملٌة مٌونج
 0979م
 االشتباك فً المعركة مثل معركة الكرامة عام  0968م وحصار بٌروت عام 0989م
 اسلوب المقاوم السلمٌة مثل االضرابات واؼالق الطرق نثل ما حدث فً االنتفاضة الشعبٌة االولى
عام 0987م
س )11فسر انطالق الثورة الفلسطٌنٌة عام 1965م
 بسبب الدفاع عن الحقوق الوطنٌة واسترداد االرض
س )11فسر اندالع الثورة المصرٌة عام 1952م
 التخلص من الوجود البرٌطانً المسٌطر على قناة السوٌس
 انتشار الفوضى فً البالد
 سوء االوضاع االقتصادي
 التخلص من حكم الملك فاروق
س )12فسر عدم حل االمم المتحدة القضٌة الفلسطٌنٌة وانهاء االحتالل الصهٌونً
 بسبب انحٌاز الدول الكبرى لالحتالل الصهٌونً
 سٌطرة الوالٌات المتحدة على االمم المتحدة وتحقٌق مصالحها
س )13وضح دور االمم المتحدة فً مساندة حركات التحرر العربٌة مع االمثلة
 ساعدت لٌبٌا فً حل بعض القضاٌا
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 ساعدت سورٌا فً منح االستقالل لعام  0946وكذلك لبنان
 ساندت االمم المتحدة القضٌة الجزائرٌة

س )14ما هً االنجازات التً حققتها منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على الصعٌد الدولً
 حصلت على عضوٌة االمم المتحدة بصفة مراقب عام 0974
 حصلت فلسطٌن على عضوٌة االمم المتحدة بصفة دولة ؼٌر عضو عام 9109
 حصلت فلسطٌن على عضوٌة الٌونسكو الكاملة
 حصلت فلسطٌن على االنضمام لمٌثاق روما
س )15صؾ الحالة السٌاسٌة فً الوطن العربً قبٌل ظهور حركات التحرر العربٌة:
 سٌطرة االستعمار على الدول العربٌة
 تقسٌم الوطن العربً بٌن الدول االستعمارٌة مثل فرنسا و برٌطانٌا واٌطالٌا واسبانٌا
 سوء االوضاع االقتصادٌة
 فساد نظام الحكم فً بعض الدول العربٌة
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الرقم

الدولة العربٌة

الدولة االستعمارٌة

سنة االستعمار

0

مصر

برٌطانٌا

0889م

9

تونس

فرنسا

0880م

3

المؽرب

فرنسا  -إسبانٌا

0909م

4

الصومال

فرنسا
برٌطانٌا
إٌطالٌا

5

لبنان

فرنسا

0991م

6

العراق

برٌطانٌا

0908م

7

قطر

برٌطانٌا

0906م

8

عُمان

برٌطانٌا

0798م

9

السعودٌة

-

-

01

جزر القمر

فرنسا

0840م

00

جٌبوتً

فرنسا

0884م

09

لٌبٌا

إٌطالٌا

0909م

03

الجزائر

فرنسا

0831

04

مورٌتانٌا

فرنسا

0915م

05

السودان

برٌطانٌا

0898م

06

األردن

برٌطانٌا

0999م

07

سورٌا

فرنسا

0991م

08

الكوٌت

برٌطانٌا

0899م

09

البحرٌن

برٌطانٌا

0860م

الٌمن

برٌطانٌا

0839م

90

اإلمارات

برٌطانٌا

0809م

99

فلسطٌن

برٌطانٌا

0907

91

0997-0885م
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الوحدة الثانٌة

الوحدة الثانٌة  :الدرس االول

النظام السٌاسً

س )1اكمل الفراغ :
 -0عرؾ االنسان قدٌما االنظمة السٌاسٌة فً الشرق الفرعونٌة والكنعانٌة والبابلٌة والفارسٌة وعند الؽرب
الٌونانٌة والرومانٌة
 -9كان تظام الحكم فً الٌمن قدٌما بداٌة ملكً وراثً مطلق ثم فقد الملك صالحٌته الدٌنٌة فتحول الى
النظام االرستقراطً (نظام االقلٌة الحاكمة )
 -3نظام الحكم الرومانً كان نظاما ملكٌا
 -4وفً اواخر القرن السادس قبل المٌالد اصبح جمهورٌا فً روما
 -5فً القرن الرابع قبل المٌالد حصل العامة على منصب احد القنصلٌن عام  336ق.م
وانتقلت روما من حكم االقلٌة الى الدٌموقراطٌة
 -6تحولت السلطة فً روما من السلطة الثنائٌة الى الفردٌة الملكٌة المطلقة مع نهاٌة العهد الجمهوري
ووصلت الى حد تؤلٌه الحكام فً روما
ٌ -7رى المفكر الفرنسً مونتٌسكٌو ان الدٌمقراطٌة تتحقق عندما ٌكون الشعب فً ٌده السلطة العلٌا
ٌ -8رى مارسل برٌلو ان النظام الدٌمقراطً هو النظام الذي ٌحقق مشاركة ؼالبٌة الشعب فً السلطة
العلٌا على نحو فعال وحقٌقً
ٌ -9رى الرئٌس االمرٌكً ابراهام لنكولن بان الدٌمقراطٌة حكومة الشعب بواسطة الشعب والجل الشعب
 -01من اكثر اشكال الدٌمقراطٌة شٌوعا فً العالم الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة (النٌابٌة )
-00اقدم اشكال الدٌمقراطٌة المباشرة
-09الدٌمقراطٌة التً تسمح للشعب بمشاركة البرلمان فً السلطة والمراقبة هً الدٌمقراطٌة شبه المباشرة
مثل سوٌسرا
-03من مكونات النظام السٌاسً ,المجتمع السلطة  ,االٌدولوجٌة
س :2وضح المقصود
تعرٌفات النظام السٌاسً :
 -0مجموعة من عناصر مهمتها االبقاء علً المجتمع وتدٌره سلطة سٌاسٌةواالٌدولوجٌة
 -9مجموعة القواعد التً تبٌن نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة واهدافها ومكانة الفرد منها
 -3شبكة من التفاعالت واالدوات التً تربط بظاهرة السلطة من حٌث منطلقاته الفكرٌة
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 الدولة مجموعة من االفراد تستقر فً اقلٌم معٌن تحت نظم معٌنة "او مجموعة بشرٌة مستقرة علًارض معٌنة تتبع نظم معٌنة لتحقٌق الصالح العام او مجموعة من االفراد ٌمارسون نشاطهم علً اقلٌم
جؽرافً محدد وٌخضعون لنظام سٌاسً ودستور معٌن
 حقوق االنسان الحقوق المتؤ صلة التً ٌحددها القانون من الواجبات والحقوق فً هذه الدولة سٌادة القانون مبدأ للحكم ٌكون فٌه جمٌع االشخاص والمإسسات مسإولٌن امام القوانٌن وتطبق علًالجمٌع بالتساوي
 الدٌمقراطٌة تنظٌم الحكم بطرٌقة تعطً المواطن الحق فً اختٌار الحاكم ومشاركة السلطة ومراقبتهوعزله
 المواطنة عالقة الفرد بالدولة التً ٌحددها القانون وما تشمله تلك العالقة من واجبات وحقوق فً هذه الدولة الدٌمقراطٌة المباشرة حكم الشعب نفسه بنفسه وظهرت فً اثٌنا الٌونان الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة ٌختار الشعب ممثلٌن عنه ونواب وهً اكثر شٌوعا فً العالم مثال مصروفلسطٌن
 الدٌمقراطٌة شبه المباشرة تعطً الشعب حق مشاركة البرلمان فً السلطة ومراقبته حٌث الٌستقلالبرلمان عن الشعب مثال سوٌسرا
 مفهوم الدٌمقراطٌة حسب مونتسكو الدٌمقراطٌة تتحقق عندما ٌكون الشعب فً مجموعه السلطةالسٌادٌة العلٌا
 تعرٌؾ الرئٌس االمرٌكً للدٌمقراطٌة (ابراهام لنكولن) حكومة الشعب بواسطة الشعب الجل الشعب نظام ارستقراطً االقلٌة الحاكمة حٌث سٌطرة علً الحكم فً النظام الملكً المطلق واصبح الملكممثل لها بعد ان كان هو الحاكم فٌها
 العقد االجتماعً هو تقٌٌد ونقل االفراد من حالتهم الطبٌعٌة الً مجتمع منظم فٌه سلطة حاكمة ومحكومةس )3اذكر طبٌعة النظم السٌاسٌة فً الحضارات القدٌمة قبل االسالم فً الشرق وعند العرب؟
اوال) نظام الحكم فً الٌمن
)0ملكً مطلق وراثٌا
 )9ثم فقد الملك صالحٌاته الدٌنٌة لتتركز فً ٌد رجال الدٌن
 )3ثم تحول النظام الى نظام ارستقراطً الدٌمقراطً (نظام االقلٌة الحاكمة)وهً تختار الملك.
ثانٌا) الحكم الرومانً واالؼرٌقً/
* كان نظاما ملكٌا
 تحولت روما الجمهورٌة فً اواخر القرن السادس قبل المٌالد تحولت رومانً الى ارستقراطً فً القرن الرابع قبل المٌالد.س )4مفهوم الدولة  :هً مجموعة من االفراد ٌعٌشون باستقرار فً اقلٌم معٌن تحت نظام خاص ومجموعة
من االفراد ٌمارسون نشاطهم على االقلٌم جؽرافً محدد ٌخضعون لنظام سٌاسً.
س )5اذكر وظائؾ الدولة \\\  )0رعاٌة حقوق المواطنٌن وواجباتهم  )9تنظٌم شإون المجتمع وفقد القانون
 )3توفر االمن والحماٌة لمواطنٌن  ) 4توفٌر االحتٌاجات االساسٌة مثل الصحة والتعلٌم
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 )5اصدار التشرٌعات والقوانٌن  )6تحقٌق العدالة والفصل بٌن الناس فً المنازع
 )7تنظٌم العالقات السٌاسٌة والقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة.
س)5اذكر نظرٌات نشأة الدولة ؟
 )0النظرٌة الدٌنٌة الحكم المقدس ) 9نظرٌة التطور التارٌخً )3نظرٌة العقد االجتماعً )4نظرٌة القوة
 )5نظرٌة العائلة
س )6وضح مفهوم نظرٌة التطور التارٌخً؟
الدولة لم تنشؤ نتٌجة عامل واحد كالقوة او االسرة وانما نتٌجة عوامل متراكمة عبر الزمن ادت لتكوٌن الدولة
س )7اذكر مقومات الدولة المدنٌة؟
 )0المواطنة ) 9الدٌمقراطٌة )3سٌادة القانون )4حقوق االنسان
س )8علل  :سبب ظهور الدٌمقراطٌة الؽٌر المباشرة؟
لصعوبة اجتماع كل ابناء المجتمع فً كل امر
نظرٌة العقد االجتماعً (جان جاك روسو ) فرنسً الجنسٌة ٌري ان االنسان ٌولد حر طلٌق وتم تقٌٌده بعقد
او اتفاق نقل الفرد من حالته الطبٌعٌة القائمة علً الحرٌة والمساواة والعدالة وفق القانون الطبٌعً الً
مجتمع منظم فٌه سلطة حاكمة واخرى محكومة مقٌدة بالقوانٌن وٌري انه من حق االنسان الحر فً اصله ان
ٌحدد طبٌعة السلطة التً سٌتقٌد فٌها وٌؽٌرها حسب مصلحته المتطورة
س )9مفهوم الدٌمقراطٌة
مونتسٌكو //تتحقق عنما ٌكون الشعب فً مجموعة السلطة والسٌادة العلٌا
مارسٌل ٌرٌلو //هو نظام الذي ٌحقق مشاركة ؼالبٌة الشعب فً شإون السلطة العلٌا
ابراهم لنكون //انها حكومة الشعب وان ٌكون صاحب السٌادة العلٌا
الدٌمقراطٌة المباشرة//حكم الشعب نفسه بنفسه وطبق فً اثٌنا فً الٌونان
الدٌمقراطٌة الؽٌر مباشرة //هً اكثر اشكال الدٌمقراطٌة انتشاراً فً المجتمعات.
اركان الدولة ؟ -0االفراد والعناصر  -9االرض واالقلٌم  -3النظام الحكم والدستور
ما هً سمات وصفات الدٌمقراطٌة ؟-0الحرٌة -9سٌادة القانون -3المشاركة فً االنتخابات -4المساواة
-5احترام حقوق االنسان
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الوحدة الثانٌة  :الدرس الثانً الخالفة االسالمٌة

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
 -0ما المكان الذي اجتمع فٌه المسلمون بعد وفاة الرسول الختٌار خلٌفة لهم :
ب-دار الندوة

أ-دار االرقم

ج -سقٌفة بنً ساعدة

د-دار الحكمة

 -9من الشروط الواجب توافرها فً الخلٌفة :
ب -تنفٌد االحكام

أ-حفظ الدٌن

ج-تحصٌن الثؽور

د-العدالة والتقوي

 -3من الخلٌفة االموي الذي استحدث منصب والٌة العهد :
أ -معاوٌة بن ابً سفٌان
الملك

ب-مروان بن الحكم ج-عبد الملك بن مروان د-هشام بن عبد

ٌ -4عتبر سٌد االنصار فً المدٌنة المنورة هو :
أ-سعد بن عبادة

ب-اسٌد بن خضٌر

ج-الخباب بن االرث

د -ابو بكر الصدٌق

ٌ -5عتبر زعٌم االوس فً المدٌنة المنورة هو :
أ -اسٌد بن خضٌر
الخطاب

ج -الخباب بن االرث

ب -سعد بن عبادة

د-عمر بن

ٌ -6عتبر زعٌم الخزرج فً المدٌنة المنورة هو :
أ -اسٌد بن خضٌر
الخطاب

ج -الخباب بن االرث

ب -سعد بن عبادة

د-عمر بن

 -7من القائل (بل نباٌعك انت فانت سٌدنا واحبنا الً رسول هللا) :
أ -اسٌد بن خضٌر
الخطاب

ج -الخباب بن االرث

ب -سعد بن عبادة

د-عمر بن

 -8اطلق لقب الخلٌفة فً الدولة العثمانٌة علً :
سلٌمان القانونً

ب عبد الحمٌد االول

ج -عبد الحمٌد الثانً د مصطفً اتاتورك

 -9اساس الحكم فً الدولة االموٌة ٌقوم علً :
أ التورٌث

ب -الشورى ج -االختٌار

د-البٌعة
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س /2عرؾ المفاهٌم التالٌة ؟
الخالفة لؽة :تعنً النٌابة عن الؽٌر أما الخالفة اصطالحا:هو رئاسة الدولة االسالمٌة الجامعة لمصالح الدٌن
والدنٌا.
البٌعة الخاصة :بٌعة كبار الصحابة البً بكر الصدٌق فً السقٌفة
بٌعة العامة :بٌعة المسلمٌن االبً بكر الصدٌق وكانت فً المسجد النبوي بعد بٌعة السقٌفة
اهل الحل والعقد:

هم من باٌع ابً بكر فً السقٌفة وهم من ذوي الشورى واالختٌار والعلم والمعرفة

امارة االستٌالء :ارسال المنفصلٌن عن الدولة العباسٌة الهداٌا والعطاٌا لخلٌفة العباسً مقابل االعتراؾ
بوالٌاتهم مثل السالجقة واالٌوبٌٌن والممالٌك.
عرؾ الجبرٌة:هومصطلح ٌبرر وجود والٌة العهد فً الحكم االموي بقدر هللا بعد ظهور المعارضٌن لهذا
المنصب ولحكمهم واٌجاد مصدر شرعً لحكمهم (.حٌث كان االمر قبلهم شوري)فً عهد الخلفاء الراشدٌن
وتم استحداث هذا المنصب فً عهدهم
تعرٌؾ القلقشندي لوالٌة العهد؟ٌعهد الخلٌفة لٌؽٌره ممن استجمع شروط الخالفة بعد بالستخالؾ من بعده
فاذا مات انتقلت الخالفة بعد موته الى المعهود وال ٌحتاج بٌعة.
سقٌفة بنً ساعدة هو مكان الذي اجتمع فٌه االنصار بزعامة سعد بن عبادة للتشاور فً من سٌخلؾ
الرسول للدولة االسالمٌة
س )3شروط اختٌار الخلٌفة؟
-0العدالة  -9الورع والتقوى  -3العلم المإدي الجتهاد
-6الشجاعة والنجدة

-4سالمة الحواس  -5سالمة االعضاء

س )4طرق تعٌٌن الخلٌفة فً العهد الراشد؟
)0

اختٌار ابو بكر خلٌفة للنبً بالتشاور مع اصحابه(الشورى)

)9

اختٌار عمر لسته من الزعماء القرٌشٌن على اختٌار واحد منهم(الشورى)

وان ٌكون عبد هللا بن عمر عامل ترجٌح
س )5علل ٌ :عد منصب الخلٌفة من اهم المناصب فً الدولة االسالمٌة؟
-0النه ٌحرس الدٌن  -9وسٌاسة الدنٌا و-3تحقٌق الوحدة و-4الدفاع عن االسالم

س )6علل  :استناد االموٌٌن الى الفكرةالجبرٌة فً مواجهة المعارضٌن؟
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 )0لتبرٌر سٌاساتهم فً الحكم تحوٌله الً الوراثة
 )9اٌجاد مصدر شرعً لحكمهم
س )7اذكر اصول الحكم الجبري؟ ساسانٌة \\ وبٌزنطٌة
س )8ما النتائج المترتبة على فكرة الجبرٌة فً الحكم االموي؟
اثارة النقمة على االموٌٌن اصبحت االمور مهٌئة لسقوط االموٌٌن
س)9ما النتائج المترتبة على سٌطرت الجند على الخالفة العباسٌة التانٌة ؟
 )0تراجع الدور السٌاسً للخلٌفة
 )9ظهور الدوٌالت
 )3اقتصار حكمه على بؽداد
س )11اذكر اسباب قوةالخلٌفة العربً؟
-0
-9
-3
-4

جمع الخلٌقة للسلطات الدٌنٌة والمدنٌة والحربٌة بٌده
ازدٌاد نفودهم
اتساع سلطانهم
تطبٌق الشرع (اسلوب الحكم )

س )11اذكر اسلوب الحكم وطبٌعته فً زمن الراشدٌن واالموٌٌن والعباسٌٌن
 -0زمن الراشدٌن  :كان الخلٌفة ٌستعٌن بكبار الصحابة (شورى)
 -9زمن االموٌٌن  :حول الخالفة الى ملكٌة وراثٌة واعتمدوا على العنصر العربً و االحتفاظ بعروشهم
وصالحٌات واسعة لوالتهم
 -3زمن العباسٌٌن  :استمروا على نهج االموٌٌن فً فكرة الجبرٌة وجمع السلطات بٌدهم لكن فً العصر
الثانً ظهر الضعؾ ةواالنفصال واصبح منصب الخالفة شكلً
س )12علل تراجع الدور السٌاسً للخلٌفة؟
 )0ظهور الدوٌالت  )9اقتصار حكم الخلٌفة على بؽداد والسلطة الدٌنٌة
س )13اذكر اهم الدوٌالت التً ظهرت فً العهد العباسً الثانً؟
 )0األٌوبٌة  )9السلجوقٌة

 )3الممالٌك

س )14اذكر صالحٌات الخلٌفة؟
 )0تنفٌذ االحكام  )9الدفاع عن الدولة االسالمٌة  )3مباشرة االمور وتفقد االحوال
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 )4حفظ الدٌن  )5تحصٌن الثؽور  )6تقدٌر العطاٌا )7جباٌة الصدقات
)8اقامة الحدود

)9الجهاد

س )15عرؾ امارة االستٌالء //هو استٌالء امٌر بالقوة علً اقلٌم واضطرار الخلٌفة الً تثبٌته فً امارته حقنا
لدماء المسلمٌن وارسال المنفصلٌن عن الدولة العباسٌة الهداٌا والعطاٌا للخلٌفة العباسً مقابل االعتراؾ
بوالٌاتهم مثل السالجقة واالٌوبٌٌن والممالٌك.

س )16علل  :فضل السالطٌن العثمانٌٌن لقب ( خادم الحرمٌن الشرٌفٌٌن )؟ مهم
 )0لما له من شرؾ عظٌم ٌ )9مثل الزعامة الدٌنٌة والسٌاسٌة  ) 3لمواجهة االطماع االوروبٌٌن
مالحظة  :تم الؽاء الخالفة العثمانٌة عام  0994م على ٌد اتاتورك
مالحظة  0994 – 0918 :م كان الحكم العثمانً ٌقتصر على الخالفة الدٌنٌة فقط
س )17عرؾ الجبرٌة //
هومصطلح ٌبرر وجود والٌة العهد فً الحكم االموي بقدر هللا بعد ظهور المعارضٌن لهذا المنصب
ولحكمهم واٌجاد مصدر شرعً لحكمهم (.حٌث كان االمر قبلهم شوري)فً عهد الخلفاء الراشدٌن وتم
استحداث هذا المنصب فً عهدهم

الوحدة الثانٌة  :الدرس الثالث النظام الملكً المطلق
س )1اكمل الفراغ :
ٌ-0عد من اقدم االنظمة الحاكمة ظهورا وكان شائعا فً القدم وستمر حتً الثورة الفرنسٌة  0789النظام
الملكً المطلق
-9الفٌلسوؾ الدي عد النظام الملكً المطلق افضل االنظمة السٌاسٌة هو هوبز
-3ظهرت الثورة االنجلٌزٌا عام  1688بٌنما الثورة الفرنسٌة عام 1789
-4اشهر ملوك الؽرب الٌونانً االسكندر المقدونً والفرنسً لوٌس الرابع عشر واالنجلٌزي تشارلز االول
وتمٌزت فترت حكمهم باالستبداد والصرامة والقوة المسلحة
-5سٌطرت االنظمة الملكٌة المطلقة على حٌاة الناس ومنعتهم من ممارسة حقوقهم فً المشاركة والحرٌة
والمساواة والعدالة
 -6تمٌز الحكم الملكً الفرنسً بانه حكم فردٌا وراثٌا دكتاتورٌا فالملك ٌملك اصدار القوانٌن واعالن
الحرب والسلم وهو فوق كل القوانٌن ولم ٌكن مإسسات برلمانٌة تحدد سلطة الملك او مراقبته
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-7كان ٌشارك الملك فً قراراته رجال الدٌن والنبالء وقد اعطٌوا امتٌازات اهمها عدم دفع الضرائب و
والحصول علً االراضً والوظائؾ العلٌا
-8مجلس طبقات االمة هو برلمان اقٌم للحفاظ علً امتٌازات الملك ورجال الدٌن والنبالء
-9تم تعطٌل مجلس طبقات االمة واعادته قبٌل الثورة الفرنسٌة السباب منها لمعالجة االزمات االقتصادٌة
الفرنسٌة وعجز الملك عن حل االزمات
-01تبلورت نظرٌة الحق االلهً علً ٌد االسقؾ بوسوٌه
-00اندلعت معركة واترلوا بٌن الملوك االوربٌٌن ضد الثورة الفرنسٌة عام 1815م لحماٌة النظم
الملكٌة ورفض االفكار الثورٌة
س )2عرؾ ماٌلً :
النظام الملكً المطلق //نظام حكم سٌاسً ٌكون فٌه شخص وله السلطة والسٌطرة ولٌس علٌه مساءلة وال
دستور تحدد سلطته فهو المشرع والحكم والقاضً.
مجلس طبقات االمة//برلمان اقٌم للمحافظة على امتٌازات الملك ورجال الدٌن والنبالء وصالحٌاتهم تعطٌها
خالل ازمة فرنسا وتم تفعٌلها لحل االزمات االقتصادٌة.
نظرٌة الحق االلوهً مفهوم دٌنً وسٌاسً ٌستمد فٌه الملك شرعٌته من الدٌن واي عصٌان للملوك ٌعتبر
عصٌان هلل وٌعاقب علٌه(.اعتقادا بان الملك هو ظل االله علً االرض والٌمكن مخالفته)وان هللا هو الذي ٌعاقب
الملك
الثورة الفرنسٌة//احدى الثورات التً قامت ضد المملكة الفرنسٌة المستبدة 0789م ضد لوٌس السادس عشر
ورفض الحكم المطلق وطالبت بالمساواة والدٌمقراطٌة والحرٌة وتؽٌٌر النظام الً جمهوري شعبً
س )3وضح االسباب التً ادت الً تمكٌن الحكم الملكً المطلق؟
 -0االستبداد العام  -9السلطات بٌد الملك  -3عدم السماح الحد ةبالمشاركة فً الحكم
-4منع السكان من الحرٌة والمساواة
س )4وضح سٌاسات الملك و مهامه فً النظام الملكً المطلق؟
 -0اصددار القوانٌن  -9اعالن الحرب والسلم
س )5وضح اهم امتٌازات النبالء ورجال الدٌن فً النظام الملكً المطلق؟
 -0عدم دفع الضرائب -9الحصول علً االرض  -3الوظائؾ العلٌا بٌدهم  -4انشاء مجلس طبقات االمة
لحفظ امتٌازاتهم
س )6علل :
 -1ظهور نظرٌة الحق االلهً فً الحكم
ظهرت علً ٌد بوسوٌه فً القرن السابع عشر فً فرنسا لعدة اسباب :
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 -0تدعٌم حكم لوٌس الرابع عشر
 -9تذرع بالمسٌحٌة لدعم راٌه
 -2الٌجوز الثورة علً الملك وسٌاساته او االعتراض فً النظام الملكً المطلق
الن الملك حسب نظرٌة الحق االلهً هو هبة االله لتنظٌم البشر وحسب بوسوٌه فهً تشبه حكم االب لالسرة
وكما ان االعتداء علً االب كفر ٌوجب العقاب فاالعتداء علً الملك كفر والحاد والٌمكن ال حد محاسبة
الملك اال هللا
س )7وضح اٌجابٌات وسلبٌات النظام الملكً المطلق؟
اوال االٌجابٌات
ٌ-0جنب البالد معارك االنتخابات والصراعات الحزبٌة فهو مصدر استقرار للبالد
-9فترة حكم الملك الطوٌلة تكسبة الخبرة الً جانب التربٌة وهو صؽٌر
-3هو بعٌد عن االحزاب والحركات الضاؼطة التً تسبب تنافس وصراع فً الدولة
ثانٌا السلبٌات
-0مناهض للدٌمقراطٌة
-9من حق الشعوب اختٌار حكامهم
-3تتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة بٌن الناس
-4النظام الوراثً قد ٌسمح بوصول اشخاص ؼً اكفاء او مرضً للحكم فٌصبح الحاكم او الملك ؼٌر
مسإول عن االعمال التً ٌرتكبها
س )8بٌن اهم المشاكل والصعوبات التً واجهت الثورة الفرنسٌة ؟
-0ان الدول المحٌطة بفرنسة كانت تإمن بنظرٌة الحكم المطلق
-9اصبحت مجموعة من الدول معادٌة للثورة وتحالفت السقاط الثورة فً معركة (واترلوا) سنة 0805
س )9علل اندالع الثورة الفرنسٌة سنة 1789م
-0بسبب انتشار الوعً
-9ظهور المفكرٌن الثورٌٌن

س )11ما النتائج المترتبة علً ظهور المفكرٌن الثورٌٌن ووضع الدستور الفرنسً ؟
-0تحدٌد صالحٌة الملك
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 -9انشاء الجمعٌات الوطنٌة
-3تراجع النظام الملكً المطلق
س )11علل  //ظهور النظام الملكً المطلق ؟
 .0ؼٌاب الدستور الذي ٌنظم العالقة بٌن الشعب
 .9ظهور العدٌد من المفكرٌن
 .3استخدام القوة المفرطة ضد الشعوب
س)12علل  //عودة العمل فً مجلس االمة فً فرنسا بعد تعطٌلها للبرلمان
لحل االزمة االقتصادٌة التً واجهتها فرنسا
لمعالجة االزمات المالٌة
س )13تحالؾ النظام السٌاسً االوروبً المعارض ضد فرنسا بعد الثورة علً نظام الملكً؟
-0خوفا ً من انعكاس اثار الثورة الفرنسٌةعلً النظام فً اوروبا
 -9رفض االفكار التحررٌة لخطورتها على االنظمة االوروبٌة الملكٌة المستبدة
س )14ماهو موقؾ الفٌلسوؾ هوبز من النظام الملكً المطلق ؟
ٌ -0ري انه افضل االنظمة الحكم الن مصالح الملك الشخصٌة مرتبطة بصالح الرعٌة او الشعب
 -9الٌمكن ان ٌتعارض مع نفسه الن الشعب هو جزء من مصالحه الشخصٌة
صاحب نظرٌة الحق االلوهً هو بوسوٌة فً القرن السابع عشر فً فرنسا
س )15اذكر اسباب تراجع النظام الملكً المطلق وتحوله الى دستوري
)0

تزداد استٌاء الشعوب من نمط الحكم الملكً المطلق

)9

انتشار مظاهر التطور والوعً والنظرٌات نحو الرؼبة فً التحرر

)3

ضؽط الحركات التحررٌة

)4

قلت الشعبٌة النظام الملكً المطلق

س )16تكلم عن معركة (واترلوا) سنة 1815؟
هً معركة شنها الملوك فً اوروبا ضد النظام الجدٌد فً فرنسا وهدفها اعادة النظام السٌاسً الملكً
ورفض حركات التحرر
س )17اذكر اسباب معركة (واترلوا) سنة 1815؟
-0اعادة النظام السٌاسً بعودة النظام الملكً و  -9رفض الحركات التحررٌة  -3واعادة الملوك الً
عروشهم فً فرنسا
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س )18اذكر نتائج معركة (واترلوا) سنة 1815؟
نجحت فً اعادة النظام الملكً من جدٌد فً فرنسا واعادة الملوك الً عروشهم فً فرنسا

الدرس الرابع  //النظام الملكً البرلمانً
س )1اختر االجابة الصحٌحة:
/0اصبح البرلمان صاحب الكلمة فً الحكم فً برٌطانٌا بعد
ب -الماؼناكارتا

أ اعالن الحقوق االنجلٌزي

ج-ثورة 0688م د -نظرٌة الحق االلهً فً الحكم

/9بدا النظام الملكً البرٌطانً بعد ثورة عام
ب0666-م

أ0686 -م

د0688-م

ج0668-م

/3خسائر إنجلترا التً اعلنت فً حرب بوفٌن عام 0909م مع
أ -فرنسا

ب-المانٌا

د-اسبانٌا

ج-روسٌا

/4تعد من اكثر الملكٌات شٌوعا ونقال فً عصرنا الحاضر
أ -البرلمانٌة

ب-الدستورٌة

ج-المطلقة

د-الماؼناكارتا

/5اقدم دولة اوربٌة فً النظام الملكً هً دولة
أ -فرنسا

ب-المانٌا

د-اسبانٌا

ج-برٌطانٌا

/6من هو الملك االنجلٌزي الذي وقع على مٌثاق الماؼناكارتا
أ -كروموٌل

ب-جان سان تٌر

ج-شارل االول

د-تشارلز االول

س )2اكمل الفراؼات التالٌة:
/0بدات بوادر نشوء الملكٌة البرلمانٌة فً انجلترا فً القرون الوسطى .
/9تتكون وثٌقة الماؼناكارتا من  63بندا .
/3اندلع خالؾ سٌاسً بٌن الملك شارل االول والنبالء فً اوساط القرن السابع عشر.
/4حدثت الحرب االهلٌة فً انجلترا بقتل الملك بقٌادة اللورد كروموٌل .
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س )3وضح المقصود ب :
/0معركة بوفٌن  :وقعت بٌن الفرنسٌٌن واالنجلٌز عام 0904م حٌث تمكن الفرنسٌٌن من هزٌمة االنجلٌز ومن
نتائجها اضطر الملك الى توقٌع وثٌقة الماؼناكارتا
/9النظام الملكً البرلمانً  :هو نظام سٌاسً ٌتمٌز بوجود الملك او االمبراطور او القٌصر لكنه لٌس له
صالحٌات واسعة فً صٌاؼة القرارات السٌاسٌة بوجود حكومة منبثقة عن مجالس تمثٌلٌة برلمانٌة
/3الجمعٌة التمثٌلٌة  :هً عبارة عن برلمان معارضة البارونات والوجهاء فً برٌطانٌا الستبداد النظام الملكً
بهدؾ تقلٌص سلطات الملك واخضاع قرارته وافعاله لرقابة .
 /4الماؼناكارتا  :هً وثٌقة تتكون من  63بندا نصت على تقلٌص صالحٌات الملك المطلقة و تحدٌد حقوق
الملك والنبالء وواجباتهم وتشكٌل البرلمان االنجلٌزي.
/5الثورة المجٌدة  :هً الثورة التً نتجت عن اثر مقتل اللورد كروموٌل عام 0658م للقضاء على االستبداد
الملكً وتقلٌص صالحٌات الملك .
/6الحكومة االئتالفٌة  :هً الحكومة التً تتكون من االحزاب التً تستطٌع الحصول على اؼلبٌة برلمانٌة وٌاخذ
كل حزب من الوزارات ما ٌتناسب مع عدد المقاعد التً حصل علٌها فً االنتخابات ..
 /7اعالن الحقوق االنجلٌزٌة  :هً وثٌقة حقوق اصدرها برلمان انجلترا كقانون وشكلت منعطفا تارٌخٌا مهما
للقضاء على االستبداد الملكً وتقلٌص صالحٌات الملك ..
س )3علل لما ٌاتً :
/0اصدار وثٌقة الماؼناكارتا فً انجلترا عام 0905م
السبب  /بسبب تذمر النبالء االنجلٌز من السٌاسة التعسفٌة للملك التً تمثلت فً التجنٌد وتحصٌل الضرائب ..
ٌ/9عد النظام الملكً البرلمانً اكثر اشكال الملكٌة شٌوعا فً العالم
السبب  /الن السلطات تتوزع علً هٌئات مختلفة وتملك كل واحدة منها صالحٌات محددة تكون مسإولة
ومراقبة امام البرلمان..
س )4ما النتائج المترتبة على وثٌقة الماؼناكارتا ؟
 -0اصبحت مرجعا اساسٌا لعدد من وثائق الحقوق والواجبات فً اوروبا والعالم
 -9اكدت على عدم شرعٌة الحكم المطلق
س )5عدد بنود وثٌقة الماؼناكارتا :
 -0عدم المساس بحرٌة الرجال االحرار وتجرم االعتقال التعسفً
 -9سٌادة القانون فً انجلترا لٌس محل بٌع او شراء من طرؾ الملك
 -3الحرٌة الشخصٌة وتوفٌر الحق لكل شخص فً العدالة
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س )6ماذا ٌقصد بعبارة الملك ٌسود وال ٌحكم ؟
منصب الملك فً النظام البرلمانً هو رئٌسا للحكومة وان رئٌس الحكومة مسإول امام المجلس البرلمانً ..
س )7بٌن السٌاق التارٌخً لظهور النظام الملكً البرلمانً فً برٌطانٌا :
 -0ظهر النظام الملكً فً برٌطانٌا فً القرون الوسطى
 -9اخضاع سلطة الملك للرقابة على البرلمان
 -3قوة نشاط النبالء بتحدٌد سلطات الملك
 -4اصدار وثٌقة الماؼناكارتا التً حدثت من سلطة الملك
س )8ما هً الصالحٌات التً تمنح لرئٌس الوزراء فً النظام الملكً البرلمانً :
 -0حاكم الدولة

ٌ -3عمل على ادارة البالد

ٌ -9ملك السلطة التنفٌدٌة

ٌ -4تعاون مع السلطة التشرٌعٌة فً سن القوانٌن

س )9اناقش ٌ :رى بعض المفكرٌن ان النظام الملكً البرلمانً ٌحقق الحرٌة والمواطنة والمشاركة فً حال
تطبٌقه
 -0النه ٌسمح للجمٌع بالمشاركة فً اختٌار البرلمان والحكومة
ٌ -9وجد تعددٌة حزبٌة فً البرلمان
 -3الحكومة مراقبة امام البرلمان
 -4سٌادة القانون على الجمٌع
س )11فسر:
 -0الخالؾ السٌاسً بٌن الملك شارل االول والنبالء فً اوساط القرن السابع عشر
السبب /بسبب رفضهم النزعة االستبدادٌة للملك
 -9اسهمت الثورة المجٌدة فً احداث تؽٌرات فً برٌطانٌا
السبب  /النها عملت على القضاء على االستبداد الملكً وقلصت صالحٌات الملك ظهور الحرٌات السٌاسٌة فً
برٌطانٌا ومنح البرلمان سلطات واسعة..
س )11نستنتج اثر الثورة على انجلترا و أوروبا :
 -0تحدٌد صالحٌات الملك

 -9اصبح البرلمان صاحب الكلمة العلٌا فً شإون الحكم..
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النظام الجمهوري

س )1اختر االجابة الصحٌحة :
 /0مإلؾ كتاب العقد االجتماعً :
أ -مونتسكٌو

ج -فولتٌر

ب -جان جاك روسو

د -جون سارتر

 /9ما نظام الحكم فً فلسطٌن :
ج-دٌمقراطً برلمانً

أ -ملكً وراثً ب-جمهوري برلمانً

د-جمهوري برلمانً

 /3فً عهد من ظهرت الجمهورٌة فً انجلترا :
أ -كروموٌل

ب-تشارلز االول

ج-جٌمس االول

د-ولٌم االول

 /4نشات الجمهورٌة قدٌما فً المدن :
أ -االٌطالٌة

ب -الفرنسٌة

ج -الٌونانٌة

د -االنجلٌزٌة .

 /5برزت الجمهورٌة فً برٌطانٌا منتصؾ القرن :
أ -السابع عشر

ب -السادس عشر

ج -الخامس عشر

د -الرابع عشر

 /6ارتبط مبدا فعل السلطات بالمفكر الفرنسً :
أ -كرومٌل

ب -جان جاك روسو

ج -جون لوك

د -مونتٌسكو

 /7فً النظام الجمهوري ٌنتخب الرئٌس دورٌا كل :
أ6-4 -سنوات

ب6-5 -سنوات

ج4 -سنوات

د3 -سنوات

س )2وضح المقصود ب :
/0النظام الجمهوري :نظام دٌمقراطً حر ٌتشكل من حكومة ٌنتخبها الشعب وتتالؾ من رئٌس الوزراء ورئٌس
ٌنتخب من  6-4سنوات
/9مبدا الفعل بٌن السلطات :صاحب هذا المبدا المفكر مونتٌسكٌو صاحب كتاب روح القوانٌن ٌقوم على تقسٌم
السلطات الى ثالثة وعدم تركٌز السلطة بٌن شخص واحد

49

أ.محمد احمد المبحوح

9109

الدراسات التارٌخٌة

الحادي عشر

أ.شرٌؾ عودة والٌدة

ؾ9

/3السلطة التشرٌعٌة :مثل البرلمان او المجلس التشرٌعً او مجلس النواب او مجلس الشعب وتعمل هذه السلطة
على تشرٌع القوانٌن ومراقبة السلطة التنفٌدٌة
/4السلطة التنفٌدٌة :تشمل الرئٌس ورئٌس الوزراء ومهمتها ادارة الدولة وتنفٌذ القوانٌن
/5السلطة القضائٌة :هً المحاكم والقضاء ومهمتها فصل الخالفات بٌن الشعب او الدولة وتفسٌر القوانٌن
والدستور فً الدولة .
س )3فسر لما ٌلً :
 /0تعد المشاركة االنتخابٌة واجبا وطنٌا
السبب/النها تعمل على ترسٌخ مبادئ الدٌمقراطٌة  /اختٌار االصلح فً الدولة
/9تمتع االنظمة الملكٌة باالستقرار السٌاسً اكثر من ؼٌرها فً الدول العربٌة
السبب/عدم وجود منافسٌن له على السلطة  /النه ٌكون مسإول امام البرلمان
/3تحول النظام الجمهوري من دٌمقراطً الى تسلطً فً البالد العربٌة
السبب/النه ال ٌوجد رقابة حقٌقٌة على عملٌة االنتخابات وتحكم رئٌس الدولة فً البرلمان
س )4بٌن السٌاق التارٌخً لظهور النظام الجمهوري :
 -0نشات الجمهورٌة فً المدن الٌونانٌة
 -9مع نهاٌة العصور الوسطى فً شمال اٌطالٌا مثل فلورنسا والبندقٌة
 -3فً عصر النهضة حصلت تطورات فكرٌة وسٌاسٌة
 -4انتشار الجمهورٌة فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن

س )5قارن بٌن السلطات الثالثة فً الدولة من حٌث الصالحٌات :
السلطة التشرٌعٌة

ا السلطة التنفٌدٌة

السلطة القضائٌة

**تضع او تشرع القوانٌن

**تعمل على ادارة أمور

**تفصل فً المنازعات والخالفات

فً المجتمع وفقا لظروفه

الدولة واالشراؾ علٌها

التً تظهر بٌن افراد المجتمع او

واحتٌاجاته وتراقب اعمال

وتنفٌذ القوانٌن والتشرٌعات

بٌن المواطنٌن والحكومة ولها

السلطة التنفٌدٌة..

التً تضعها السلطة التشرٌعٌة

صالحٌات تفسٌر القوانٌن والدستور
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الحادي عشر
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أ.شرٌؾ عودة والٌدة

س )6وضح صالحٌات رئٌس الجمهور ومهامه :
 -0الحفاظ على سالمة الدولة -9احترام الدستور -3استمرارٌة عمل المإسسات الدستورٌة
س )7استنتج اهمٌة االنتخابات فً الدولة :
 -0ترسٌخ مبادئ الدٌمقراطٌة 9المشاركة الجماعٌة فً صنع القرار
-3اهمٌة دور المواطن فً اختٌار االفضل لحكم الدولة
س )8وضح طرق اختٌار الرئٌس فً النظام الجمهوري :
ٌ -0تم اختٌار الرئٌس عبر البرلمان او الشعب او البرلمان والشعب
س )9استنتج اٌجابٌات وسلبٌات النظام الجمهوري :
**االٌجابٌات //
 -0اختٌار االكفاء لرئاسة الدولة والبرلمان بموجب اختٌار الشعب  -9تحقٌق السٌادة الشعبٌة
 -3الشعب ٌستفنً دائما فً القرارات المصٌرٌة

**السلبٌات //
 -1نظام جمهوري تسلطً على الشعب نفسه ٌ -2عمل على تورٌث الحكم وتعدٌل الدستور مثل ما حصل
فً سورٌا وتعدٌل الدستور فً مصر
س )11قارن بٌن :

النظام الجمهوري البرلمانً
الرئٌس مسإول عن اعمل السلطة التنفٌدٌة
وحكومة مسإولة امام السلطة التشرٌعٌة
مثل لبنان واٌطالٌا ..

النظام الجمهوري الرئاسً
ٌتولى الرئٌس اعمال السلطة التنفٌدٌة
لنفسه
مثل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

س )11ما راٌك فً الصالحٌات للرئٌس فً النظام الجمهوري :
صالحٌات واسعة ٌجب الحد من هذه الصالحٌات تكون مراقبة من قبل البرلمان..
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