
www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com


 

 
 

1 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشرف تربوي االستاذ دمحم زارع  األسطل  أ. االسم ثالثا   
 معلم األستاذ يوسف ابو حسب هللا  أ. االسم ثالثيا   
 المديرية االستاذة مها ديب سمور  –معلم  أ. االسم ثالثيا   

 فريق اإلعداد



 

 
 

 
تسعى وزارة التربية  و التعيةيإ ىلةى اقرت ةمس وىسةتتح التللةلب ليشيلة  و ة ب وةم    وتةتل  
تللةلب ليلةة  الومةتاةة  العمتة  ا تىمتةةم قم ةةم   ل ةةر  ةرو  الةةتزارة تيةةا دةيتا  لةة  ت ةةر إ الةةرروس 

  كىةم قةرت  لة  وقيةمة روالةر التعييىية  الىلترة لهإ وبةر وتاوة  روالةر التعييىية  واة اوة  التعييىية  
السةةيتا  الىمةةةي  ةىةةم ب تررابيةة  تةةت اققتلةةمرا  لتسةةمور الشيلةة  ويةةى اقدةةتاكمر ال لةةر وتل لةة  
أويى الررجم    وتتا ي  لهاه ال هتد ت ةر  الةتزارة اللةت   ةاا ال هةر  الىتىوةب لة  تلةيي  أدة ي  

تةةةر تراوةةةمة ة ةةةرت  تلر ةةةر ىتةةةةتوم  الى ةةةررة اقتلةةةمرا  الومةتاةةة  العمتةةة  ليسةةةيتا  السةةةمو   ولةةة  ال
لتسةةهب ليشملةة      2222الةةرروس الى تر ةة  ل لةة د اللةةمدرة لةة   ةةهرر  يةةم ر و تةةمرس ليعةةم  

وقر اليهمئ    وىيي  الىراجع  ومةةمل  ىلى تررا  الشمل  ويى كيفي  التعمتب تر أد ي  اققتلمر
  اتيةم ت لةيإ أدائة  ويةىالشملة   لتعةلتية  اةجموةم  اليىت جا ةتىمل  ويةى روو  ل   اا التلةيي  
 وعر تراجع  كب تللث.

 
 هللا أن  ةةتل هإ لتل لةة  تةةم  لةةبتن  والةةتزارة ى  ت ةةر  لشيبتيةةم اهوةةااس  ةةاا العىةةب لترجةةت تةةت

 تت ترات  وييم تؤ يهإ لي تةتا  ىي  ت عب البيمس ل  ولييم الغمل  ليسشلت.ىلي  
 

 السبيلوهللا المهفق وهه الهادي إلى سهاء 
 

 محمهد أمين مطر د.
 مدير عام اإلشراف والتأهيل التربهي 

 

 

 

 
 

 تقديم
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 الصفحة موضوع الدرس الوحدة م
 44-4 حراب ادتوحاد احراب وابرة للواراد  االالو  -1
 11-44 ثوراد تع ية  الثانية  -4
 69-14 ام را ورياد وابرة للوومياد ثةالثال -4
 104-61 مشاريأ قومية احداية  الرا عة   -4
 

 

   4044المادة المطلوبة لعاي 
 https://youtu.be/nCpjXhuqqQI الرا ط:

 

 الوحدة فهرس محتويات  
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 :وووا  الدرل: الحراب داادعها اأنواوها
  Rkvk5HddZ0https://youtu.be/K الرا ط: الرا ط:

 

 الثالل  السؤال سنة الورود
 لماذا تلجأ حركاد التحرر رلو حرب العصا اد ضد االحتالل ؟ 2222

    لتودير الودراد االقتصاد ة اضما  االستمرارية أ.  2د  
 الوتمادها ولو قدراد وس رية ك يرة ب. 
 ةيش االحتالل الوظامب مواةهةدي مودرتها ولو لع ةع. 
 لضعف العدة االعتاد لد  االحتالل د. 

 

 الرا أ  السؤال سنة الورود
 ما الوانو  التي يوظم سلوك المتحاربين دب الحراب 2222

 ب. ميثاا هيتة األمم  ميثاا مح مة العدل أ.  1د  
 عالمباإلوالي ال د.  الوانو  اإلنسانب الدالب   ةع. 

 

 السؤال األول  سنة الورود
2221-
 3د 2222

 1612-م 1691رب بين مصر واالحتالل الصهيوني خالل الفترة بين ماذا أطلق على الح

 د. الحرب ال اردة حرب العصا اد حرب االستوزاف ج. ب. الحرب الوفسية  أ. 2الدورة 

 السؤال الثاني   سنة الورود
 ما االتفاقية التي يسند  اليها  حماية الممتلكات الثقافية 2221
 د.  قانو  حووا االنسا  لوانو  التجاري ج. الوانو  االنسانب الدالبب. ا أ. قانو  حما ة 1الدورة 

 الخامس  السؤال سنة الورود
 أين وجدت مدونات القوانين التي تهدف للتخفيف من ويالت  الحروب في العصور الوسطى 2216
 الدالة اإلسالمية د. الصين  ج. الهود  ب. اليونا   أ. 3الدورة 

https://youtu.be/K0HddZ5Rkvk
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 :وووا  الدرل: الحراب داادعها اأنواوها
  .g6oY9https://youtu.be/xULlfp https://youtu الرا ط: الرا ط:

 

 السادل  السؤال سنة 
 ما المعركة التي شكلت بداية المحاوالت  األوروبية لوضع قوانين الحرب في العصر الحديث؟ 2216
 سولفريوو د. ج.    سيدا    الفردا  ب. السوي       أ. 2الدورة 

 

 السا أ السؤال سنة 
 ؟ ماذا تسمي الحرب التي تهدف لتغيير أنماط السلوك لدى أفراد المجتمع 2216
الدورة 
 األولى

 د.الحرب االهلية الحرب ال اردة ج. حرب العصا اد ب. الحرب الوفسية أ.

 

 اختيار من متعدد:حل 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 ب  (1 الحراب داادعها اأت الها 

 ج  (2 داادعها اأت الهاالحراب 
 ج  (3 الحراب داادعها اأت الها
 ج  (4 الحراب داادعها اأت الها
 د  (5 الحراب داادعها اأت الها
 د  (9 الحراب داادعها اأت الها
 أ  (1 الحراب داادعها اأت الها

 

 

 

 

https://youtu.be/K0HddZ5Rkvk
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 :وووا  الدرل: الحراب داادعها اأنواوها
  https://youtu.be/1m4GiR9Df1gالرا ط:  الرا ط:
 األسئلة المقالية  إجابة

 ؟كيف يكون العامل االقتصادي دافعا الندالع الحروب السؤال السادس     4-د 4041سنة الورود
 يوجم ون الزيادة الس انية مأ محداد ة الموارد االمال دب موطوة ما اسعب الدال االستعمارية

 للسيطرة ولو الموارد االقتصاد ة للدال الضعيفة  -1
 لوهب ايراتها  -4
 مثال كما حصل رثر الثورة الصواويةل س انها لسوا استهالكب إلنتاةها اتحوي -4

 

سوة 
  4041الوراد

 4د 

 حتوي التاريخ ولو امثلة لمداناد اقوانين وديدة اضح أهداف هتا الووانين مأ  السؤال األال:
 ذكر أمثلة 

 التخفيف من ايالد الحراب االمعاناة  -1
 مة ون الحرب تخفيف الخسائر ال شرية االماد ة الواة -2
 حما ة كرامة االنسا  ااونها  -3

  اليونا  االهود دب العصر الود م الدالة اإلسالمية دب العصر الوسيط   اةدد المداناد دب كل من
 أارابا دب العصر الحديل

 

 

 من م ادئ الوانو  الدالب الوس ية االتواسب اضح ذلر  ؟ الثاني السؤال:    سنة الورود

د   4041
4 

 لتواسب بين مراواا ا 
 من جهة الضرر التي يلح   العدا  (1
 من جهة اخرى االمزا ا العس رية المم ن تحويوها من استخداي الووة دب الحرب  (2
 يجب  على األطراف المتحاربة ما يلي  (3
  االمتواع ون استخداي الووة المفر ة المس  ة للمعاناةتفادي رلحاا الضرر  المدنيين 
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 ؟ بماذا تميزت حرب العصاباتالث الث 4- 1د  4041نة الورودس
 تتميز  سروة الحركة      (1
 ااالنتشار دب مساحاد ااسعة إل وال العدا دب حالة استوفار  (2
 اضرب العدا إلةهادا اإلحاا أك ر قدر من الخسائر  (3
 االهجوي  أوداد اغيرة االودرة ولو الويل من أك ر الجيوش الوظامية (4

 

 ؟ وابط واألخالقيات التي اتبعها المسلمون اتجاه األسرى ما الضالرابع  1د  4041سنة الورود
 ة األسر  االجرحو موهم ا أقر االسالي مداا  (1
 اح  ر الا سراحهم أا ددائهم  (4
 اودي التمثيل بهم  (4
 االحفاظ ولو حياتهم (4

 
 

 ؟ وضح دور الدوافع السياسية في قيام الحروب  الخامس  1د  4041سنة الورود
 دشل الحلول السلمية  -1
 راب من األزماد الداالية بتصديرها للخارج اله -4
 ازد اد الراح العداانية  شعور أمة معيوة  امتالكها قوة تم وها من راضاع اآلار  -4
 ولو األرغ  األدضل توامب الراح العوصرية ااااة وودما تعتود ةماوة أنها الجوس  -4
الستعمار الصهيونب دب للسيطرة ولو األرغ االس ا  مثال ولو ذلر ااستعمارية رقامة مشراواد  -5

 دلسطين
 

 

 3د ا4040سنة الورود
4016 - 

أهم الضوا ط ااألاالقياد التب اضعها المسلمو  للتعامل بها أثوال  السادس 
 الحراب ؟

 ضرارة روالي العدا ق ل بدل الحرب  -1
 ردض قتل الوسال ااأل فال اك ار السن االره ا   -4
 اي  م ن تحوي  هدف الحرب بوسائل  سيطة ردض استخداي الوسائل العويفة ما د -4
 موأ تسميم المياا ااألسهم  -4
 اودي االوتدال ولو الممتلكاد الخااة االعامة االموا   األثرية اأماكن الع ادة لغير المسلمين  -5
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 موأ الجيش من ارتكاب المتا ح ااست احة المد   -9
 ردض اإل ادة  ح  الجيش المعادي  -1
السالي مدااة األسر  االجرحو موهم اح  ر الا سراحهم أا ددائهم اودي التمثيل بهم األسر  أقر ا -8

 االحفاظ ولو حياتهم
 

    السادس السؤال  سنة الورود
 كيف  ش ل ااتالف الثواداد دادعا للحراب؟  4-د 4040

 كل ثوادة أ   صراع الوتواد أاحابلتختلف الثوادة داال المجتمأ الواحد امن مجتمأ آلار مما يؤدي ل
 مفاهيمها هب األدضل 

  اتزداد اطورة التووع الثوادب وودما يتم تغليفها  ويم ديوية اأنها تشن  اسم الدين حيل تشعر كل أمة أنها
 تجسد المثل العليا االحويوة المطلوة اأ  وليهم نشر ديوهم  اوت ارهم مووتين اليس معتدين 

لفرنجة للعالم اإلسالمب االتب سميو الحراب  الحراب اكثيرا ما تحمل الحراب مصطلح ديوب كغزا ا
 الصلي ية أا الفرنجية

 

 السابع السؤال  سنة الورود
 بين الحرب الشاملة االحرب ال اردة ؟  4الدارة  -4040

 الحرب الشاملة 
  شترك ديها ودد ك ير من دال العالم 

 مثال : كالحربين العالمية األالو االثانية •
 ا كل أنواع األسلحةتستخدي ديه •

 الحرب ال اردة 
 هب حالة من الصراع بين  ردين  ستخدي ديها كثير من الوسائل دا  األسلحة االصداي المسلح 

 مثال : الحرب ال اردة  بين الوال اد المتحدة ااالتحاد السوديتب 
 ي  1661- 1641
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 :وووا  الدرل: الحراب داادعها اأنواوها
  8https://youtu.be/tZgSSNYMGzالرا ط:  الرا ط:

 

  الثامن السؤال  سنة الورود
4016 
 4الدارة 

 م ادئ الوانو  اإلنسانب الدالب 

 اإلنسانية 
 الضرارة العس رية 
 الوس ية االتواسب 

 التمييز
 

  لتاسع السؤال ا سنة الورود
الدارة -4016

4 
 دأ الديوية االثوادية للحراب  ش ل واي  ؟بين الداا

   تختلف الثوادة داال المجتمأ الواحد امن مجتمأ آلار مما يؤدي لصراع الوتواد أاحاب كل ثوادة أ
 مفاهيمها هب األدضل 

  اتزداد اطورة التووع الثوادب وودما يتم تغليفها  ويم ديوية اأنها تشن  اسم الدين حيل تشعر كل أمة أنها
 لمثل العليا االحويوة المطلوة اأ  وليهم نشر ديوهم  اوت ارهم مووتين اليس معتدين تجسد ا

اكثيرا ما تحمل الحراب مصطلح ديوب كغزا الفرنجة للعالم اإلسالمب االتب سميو الحراب  الحراب 
 الصلي ية أا الفرنجية

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tZgSSNYMGz8
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 ووا  الدرل: الفتوحاد اإلسالمية و
  /4EqWaaWu0B0https://youtu.be الرا ط:

 

 

 

 لثاللا السؤال سنة الورود
 ؟ما المعركة الفاصلة في فتوحات الشام  -4 2222
 الجسر  د. اليرموك  ج. الوادسية    ب. داثن  أ. 3الدورة 

 

 الرا أ  السؤال سنة الورود
من قائل الع ارة ) ا  قتال الفرل للحصول ولو موطوة السواد ةووب العراا تستح   -4 2222

 المخا رة 
 ب. أبو   ر الصدي     االد بن الوليد    أ.   3الدورة
 طاب  ومر بن الخ د.  بن العاص    اومر    ةع. 

 

 الخامس السؤال سنة الورود
 لماذا ردض ومر بن الخطاب استتواف الفتوحاد اإلسالمية دب تمال ردريويا ؟ -5 2222
 ب. ضعف الجيش اإلسالمب    س ب االاتالداد بين المسلمين   أ.  2الدورة 
 تعثر الفتوحاد دب مصر االشاي   د.   عد ردريويا ااعوبة اإلمداد االتموين   ةع. 
  

  الثانب  السؤال سنة الورود
 ؟ما اسم المدينة التي بناها عقبة بن نافع في شمال افريقيا   -1 2221
 الرباط  د. الويراا   ج. الفسطاط    ب. قر اةة   أ. 2الدورة 

  االال  السؤال سنة الورود
 المسلمين دب معركة الجسر  ما س ب هزيمة -4 2221

 ب. استخداي الفرل لألسلحة الوارية  استخداي ال يزنطيين الفيلة     أ.  1 -د 
 انهيار الجسر تحو أقداي المسلمين   د.  استخداي الفرل للفيلة       ةع. 3-د

https://youtu.be/0B0EqWaaWu4
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 :وووا  الدرل: الفتوحاد االسالمية
  https://youtu.be/glFxZKSeXTUالرا ط:  الرا ط:

 

 السادل ا السؤال سنة الورود
 ي  949هع  15ما اسم الوائد المسلم التي قاد معركة الوادسية واي  -9 2222
 ب. االد بن الوليد   سعد بن أبب اقاص   أ.  2الدورة 
 ومر بن العاص   د.    أبو و يدة الثوفب   ةع. 

   
 

 السا أ  السؤال سنة الورود
 ما اسم أول معركة خاضها المسلمين في فلسطين؟ -1 2222
 حطين  د. اليرموك  ج. أةوادين   ب. داثن  أ. 1الدورة 

 

 الثامن السؤال  سنة الورود
 ما س ب سروة الفتح اإلسالمب دب مصر ؟ -8 2222
   األسلحة الوارية اال حرية  استخداي المسلمين أ.  1الدورة 
 مأ الح م المسلمين اردضهم الح م ال يزنطب  االق اط تعاا   ب. 
 مشاركة ال ربر دب الفتح ولو الج هة الغربية لمصر  ةع. 
 د. وود اتفاا بين المسلمين ولو تسليم مصر   

 

 التاسأ  السؤال سنة الورود
 هجري؟ 114ال ( واي أين اقعو معركة بواتيه )  الط الشهد -6 2216
 ب. وود الحداد الفرنسية األلمانية   وود الحداد الفرنسية اإلس انية  أ.  3دورة 
 وود الحداد الفرنسية اإل طالية  د.  وود الحداد الفرنسية الومسااية   ةع. 
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 العاتر  السؤال سنة 
 ؟سالم ما اسم القائد الذي تحول البربر خالل فترة واليته إلى اإل -10 2216
 د. المثوو بن حارثة   وو ة بن نادأ    ب.  موسو بن نصير   ج.  ارا بن زياد  . أ 3دورة 

 

 الحادي وشر  السؤال سنة الورود
 هـ 13ما المعركة التي هزم فيها المسلمين عام -11 2دورة 2216

 داثن د. الجسر  ج. الوادسية   ب. اليرموك أ. 2222
 

 الثانب وشر  السؤال سنة الورود
 أي من األومال التب قاي بها موسو بن نصير دب تمال ردريويا ؟ -14 2216

 ب. دتح بل يس  بوال مديوة الويراا   أ.  دورة أولى  
 دتح حصن  ابليو   د.  دتح ةزيرة اولية    ةع. 
  

 السؤال األول اختار

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 ج  .1 الفتوحاد اإلسالمية 

 ج  .2 اإلسالمية الفتوحاد
 ج  .3 الفتوحاد اإلسالمية 
 أ  .4 الفتوحاد اإلسالمية 
 ج  .5 الفتوحاد اإلسالمية 
 أ  .9 الفتوحاد اإلسالمية 
 أ  .1 الفتوحاد اإلسالمية 
 ب   .8 الفتوحاد اإلسالمية 
 أ   .6 الفتوحاد اإلسالمية 
 ب  .12 الفتوحاد اإلسالمية 
 ج   .11 الفتوحاد اإلسالمية 
 ج   .12 الفتوحاد اإلسالمية 
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 إجابة األسئلة المقالية 

 سنة الورود
 4د4041

   االول عدد أبرز القادة المشاركين في فتوحات مصر وشمال افريقيا واالندلس السؤال:  

 و د الرحمن الغادوب  –را بن زياد  ا –موسو بن نصير  –وو ة بن نادأ  –ومر بن العاص 
 

 

 سنة الورود
 4د4041

 السؤال:  الثاني   لماذا يعد عصر الخالفة الراشدة األكثر أهمية في تاريخ الدولة اإلسالمية  

 كا  للفتوحاد دب العصر الراتدي أثر ك ير ولو مسيرة التاريخ اأحداثه اموراثه الفكري االحضاري  .1
 اإلسالمية استفادد موه الدال اير  .2
  ش ل ال دا ة الحويوية للفتوحاد اارج الجزيرة العربية  .3

 
 

 سنة الورود
 4د4041

السؤال:  الثالث    يشكل العامل االقتصادي دافعا مشتركا بين الفتوحات االسالمية والغزو 
 الفرنجي 

  أراد أبو بكر الصديق -1
 تجيأ المسلمين ولو الجهاد انشر اإلسالي 

 التب  م وهم الحصول وليها بتراي هم  المغانم
 كذلك خالد بن الوليد  -2

 ير  أ  قتال الفرل للحصول ولو موطوة السواد ) الموطوة الزراوية ةووب العراا ( تستح  المخا رة 
  حفز الوظاي اإلقطاوب الكثيرين للتوةه نحو الشرا  حيل كانو أارابا موسمة رلو رقطاوياد الفرنجة

 متصاروة
  ةد األمرال اإلقطاويو  الفراة ل وال رماراد اااة بهم دب الشرا اسيلة لوقف وودما بدأد الدوواد ا

 الحراب الداالية بيوهم 
 ؟   44ص 9ددعو العامة ااألقوا  الفالحين لالنضماي للحراب ولل  ل 

 وووا  الدرل: الفتوحاد االسالمية 
 https://youtu.be/lilc441d9V0الرا ط:  الرا ط:
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  أمال دب التخلص من حالة الفور اال ؤل التب  عيشونها 
 اااد ضغط   وة اإلقطاوين وليهم للحصول ولو الضرائب ااإلت 

 هربا من األاضاع االقتصاد ة السيتة التب كانو تعصف  أارابا
 أطماع المدن التجارية في السيطرة على تجارة البحر المتوسط .1

 

 سنة الورود
  4د  4041

 السؤال:  األول  بين دور الدين اإلسالمي في بعث حركة الفتوح اإلسالمية 
 

 أمة دب هم توحيدددأ حركة الفتح اإلسالمب من االل للدين اإلسالمب اما أحدثه من قوة هائلة دب  -1
  الدووة والمية  فكرة  ااحدة

 أ  المسلمين مووتين للعالم امهتمين  إاراةهم من الضالل للهدا ة 
كا  لها م انة  الحرمين اثالل   الو لتين اأالو   الرسول مسر   كونها الم انة الديوية ل يو المودل -4

 رها من ال يزنطييندب  عل الهمم دب س يل تحري
سنة 

  4041الورود
 4د

 –ه 22تتبع حركة الفتوحات اإلسالمية في شمال إفريقيا بين عامي   الثاني   السؤال
 ي  125 -ه 89 --م   941

 ا رابلس إرسال  عدد من الحمالت للسيطرة على برقة  (أ
 اإلمداداد  س ب  عد أدريويا ااعوبة ردض ومر بن الخطاب استتواف الفتوحاد (ب
 دب وهد وثما  بن وفا  اقتصرد ولو تن الغاراد (ت
الصراع بين ولو بن أبب  الب امعااية بن أبب سفيا  ااندالع معركة افين بين  توقفو الفتوحاد  س ب (ث

 الطردين
 لتكو  مركز النطالا الجيوش اإلسالمية عقبة بن نافعولب يد  لقيروانبتأسيس مديوة ا (5

 صقليةجزيرة وفتح ي  105هع 89 ذي عد واليا على إفريقياال عهد موسى بن نصيروادد الفتوحاد دب 
 اتحول ال ربر لروا ا مسلمين

 
 
 
 
 



 
 

 
 

تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

 األدبي / الفرع   
دراسات / المبحث

 تاريخية 
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهيل التربوي

15 

 :وووا  الدرل: الفتوحاد االسالمية 
  KuV4V4https://youtu.be/aJz_8الرا ط:  الرا ط:

   الثالث  السؤال سنة الورود
 . سباب انتصار المسلمين في معركة وادي لكةفسر أ  1د  4041

 ااالستعالئية ايانة ودد ك ير من ةيش لتري  اانضمامهم لطارا بن زياد ردضا  لسياسته االست داد ة .1
 اوتوادهم  أ  العرب سيعودا  ل الدهم  عد االنتصار  .4
 الحماسة التب بثها  ارا دب اط ته تجأ المسلمين ولو الجهاد .4
  الرابع  السؤال نة الورودس

 ؟  كيف أثرت حركة الفتوحات اإلسالمية على اإلمبراطوريات المجاورة  1د  4041
  قضو الفتوحاد اإلسالمية ولو الدالة االفارسية 
  توليص نفوذ اإلم را ورية ال يزنطية اانتزاع مستعمراتها دب الشاي اتمال ردريويا اةووب األندلس 
  ح م تحو الجووبية االسواحل الرامانب الح م تحو شماليةال السواحلقسم ال حر المتوسط لجزأين 

 المسلمين
  تفاول المسلمين مأ الموا   المفتوحة دب االم را ورياد ما ساود ولو اسلمتها ااإلقامة ديها

 دأنتجو اأبدوو أدضل الحضاراد
   لخامس السؤال:  ا سنة الورود

 تت أ الفتوحاد االسالمية دب  الد الشاي ؟ 4041
 مشق فتنبه البيزنطيين للتصدي معركة خاضها المسلمين معركة داثن عند غزة ثم بصرى جنوب د أول -1
ي تمال ارب الخليل اهزموا ما ددأ ال يزنطيين  944-هع 14( أجنادين )بيت جبرين اةتمعوا وود  -4

 لتجميأ قواهم من أةل  اوغ معركة داالة للوصال ولو المسلمين العرب 
 ا تولو قيادة المسلمين االد بن الوليد  ي 944 -هع    14رموك اليالتوو الجيشين وود   -4
 انتصر المسلمين اقضب ولو ال يزنطيين  -1
 أا حو المد  الشامية بيد المسلمين رما حربا أا سلما  -2
 دتحو الطري  نحو تمال الشاي ادتحو بيو المودل اأنطاكيا احمص  -3
 ي 946 -هع  18سالمية أايحو معظم الموا   دب سوريا االعراا تحو السيادة اإل -4
 بسبب استثوال المد  الساحلية اقيسارية ا رابلس  -5
  الووة ال حرية ال يزنطية 

 أل  المسلمين كانوا قوة برية اليس  حرية .4

https://youtu.be/aJz3V3_KuV8
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 :وووا  الدرل: الفتوحاد االسالمية 
  https://youtu.be/C9bG10b9F4Iالرا ط:  الرا ط:

 

  السؤال:  السادس  سنة الورود
م رر 4040

- 4دارة ال
1  

ه / الوصف األال من 4ولل انحسار حركة الفتوح اإلسالمية موت الربأ األال من الور  
 ي ؟8الور  

  س ب الصراواد الداالية بين أبوال ال يو األموي ولو الخالدة  -1
 سيطرة الع اسيين ولو الخالدة لإل احة   األمويين  -4
 تووية بيزنطة لحدادها مأ العالم اإلسالمب -4
 ركاد االدال االنفصالية اودي قدرة الع اسيين ولو روادة احدة االعالم اإلسالمبظهور ا لح -4
 دودا  العرب الراح العس رية اإ عادهم ون الجيش زمن الخليفة الع اسب المعتصم -5

 

  السابع  السؤال سنة الورود
4016 
 4الدارة 

 ؟ تجعو أاضاع الدال الك ر  المسلمين ولو الوياي  الفتوحاد اإلسالمية 

   ي  حراب أدد الستوزاف  اقاتهم العس رية ااالقتصاد ة 9تهدد الدالة ال يزنطية االفارسية دب الور 
   انتشار األابتة اأمراغ كالطاوو 
 االضطهاد الديوب التي مارسته هتا الدال ضد المسيحين االعرب ااألق اط 

 

  السؤال:  الثامن  سنة الورود
دارة  4016

4  
 لمصر أسرع حركاد الفتح اإلسالمب اأسهلها ؟ود دتح المسلمين 

  س ب موقف األق اط الكارهين للح م ال يزنطب التي اضطهدهم  
  س ب االاتالداد المته ية  
 معردة ومرا بن العاص  ط يعة ال الد 
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 الفتوحاد االسالمية :وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/JP4qhE4pbtoالرا ط:  الرا ط:

 

 التاسعسؤال:  ال سنة الورود
 1دارة- 4016
 4040م رر

 4د 4041

 ؟  944 -هع14بين الوتائج التب ترت و ولو معركة اليرموك 
 ي؟944ه 14بين أثر انتصار المسلمين ولو ال يزنطيين دب معركة اليرموك واي 

 انتصر المسلمين اقضب ولو ال يزنطيين  -1
 دتحو بيو المودل اأنطاكيا احمص أا حو المد  الشامية بيد المسلمين رما حربا أا سلما ا  -2
 ي 946 -هع  18معظم الموا   دب سوريا االعراا تحو السيادة اإلسالمية  -3
 بسبب استثوال المد  الساحلية اقيسارية ا رابلس  -4

  الووة ال حرية ال يزنطية 
 أل  المسلمين كانوا قوة برية اليس  حرية 
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 ي  1461- 1065رل: الحراب الفرنجية د
  4qWq1xx1https://youtu.be/Yxs الرا ط:

 

 

  الثالث السؤال  سنة الورود
 لماذا دومو المد  اإل طالية دكرة الحراب الفرنجية ؟ -4 2221

الرا ة دب السيطرة ولو تجارة  أ.  2د 
 المتوسطال حر 

ب. الرا ة دب الوضال ولو سيطرة الكويسة 
 اال رتغاليين 

 الرا ة دب التخلص من أمرال اإلقطاع     د.  لو الممالير  الرا ة دب الوضال و   ةع. 
 

 الرابع السؤال  سنة الورود
 ما س ب تحول الحملة الفرنجية رلو تونس ؟ -4 2221

أ. الخالف بين ملر ق رص االملر الحفصب  1د 
 ملر تونس

ب. الرا ة دب الوضال ولو سيطرة الكويسة 
 اال رتغاليين 

 الرا ة دب التخلص من أمرال اإلقطاع     د.  ولو الممالير   الرا ة دب الوضال   ةع. 
 

 

 السؤال األول  سنة 
 ؟ما التأثيرات الحضارية التي اقتبسها  الغرب من الشرق أثناء الحروب الفرنجية ؟ -1 2221

 بناء السفن ب.  السوداد االكم ياالد  أ.  3د 
 د. بوال الجسور االووا ر  اراتاستخدام البه     ةع. 

  الثاني السؤال  سنة 
 ؟ 1065دب مؤتمر كليرمونو واي  لألارابيينما الدووة التب اةهها أاربا  الثانب  -4 2221

 ب. تن حمالد وس رية نحو ارب أارابا تن حمالد وس رية ضد المغرب العربب     أ.  2د 
حمالد وس رية ضد المشرا  ند. ت    تن حمالد وس رية ضد الجووب اإلدريوب   ةع. 

 اإلسالمب 

https://youtu.be/Yxs7xx1qWq4


 
 

 
 

تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

 األدبي / الفرع   
دراسات / المبحث

 تاريخية 
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهيل التربوي

16 

 :وووا  الدرل: الحراب الفرنجية  
   CeokCmdI4https://youtu.be/isالرا ط: الرا ط:

 

  الخامسالسؤال  سنة الورود
 ؟ 1181أين اقعو معركة حطين واي  -5 2222

 ب. دب دلسطين    دب سوريا    . أ -3د
 دب العراا    د.  دب مصر    ةع. 

 

  السادل  السؤال سنة الورود
 ما الوتيجة الوهائية للحملة الفرنجية السادسة؟ -9 2222

 ب. تحرير مديوة و ا    توقيأ اتفاقية  ادا   أ.  3-د 
 أي تب   د.الرحيل ون مصر دا  تحوي    الرحيل ون مديوة  رابلس    ةع. 

 

 السا أ  السؤال سنة الورود
 لماذا سعو الكويسة الغربية دب درغ سيطرتها ولو الكويسة الشرقية ؟ -1 2222

   أ. لكسب اإرضال اد األمرال اإلقطاويين   2-د 
 لوقف اوتدالاد األمرال اإلقطاويين ولو أمالكها  ب. 
 لوشر المتهب ال راتستانتب دب الموا   اآلسيوية  ةع. 
 د. للوهوغ  الكويسة الشرقية اانواذها من الفوضو 

 

 الثامن السؤال سنة الورود
 رلو أين توةهو الحملة الفرنجية الثاموة ؟ -8 2222

 الوسطوطيوية  د. ب. األراضب المودسة    ج. مصر               أ.تونس  2 -د 
 

 

 

 

https://youtu.be/is4CeokCmdI
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 :وووا  الدرل: الحراب الفرنجية  
  https://youtu.be/iv1NQU99IsY الرا ط: الرا ط:

 التاسأ السؤال سنة الورود
  ماذا نص قانو  الفتح وود الفرنجة؟ -6 2222

   أ. ملكية ةميأ األراضب المفتوحة للدالة  1-د 
 كل ةودي درنجب  ضأ سيف أا والمة ولو الموزل  ص ح ملكا له  ب. 
 ودي االوتدال ولو المودساد الديوية   ةع. 
 ل من الضرائب االخدمة العس رية   د. روفال الفورا 

 

 العاتر  السؤال سنة الورود
 ما اسم الوائد التي حرر آار معاقل الفرنجة دب دلسطين ؟ -10 2222

 ب. الظاهر بي رل   األترف اليل بن قالاا    أ.  1-د
 الموصور قالاا  األلفب   د.  االح الدين األيوبب   ةع. 

 

  الحادي وشر السؤال سنة الورود
 ؟ 1446ما الحملة الفرنجية التب اقعو ولو رثرها اتفاقية  ادا -11 2216

 ب. الرا عة    الثالثة   أ.  3 -د
 السادسة   د.  الخامسة    ةع. 

  الثاني عشر  سنة الورود
 من قائد الحملة الفرنجية السا عة المتجهة الو مصر ؟  -14 2216

 سد  ب. ريتشارد قلب األ   طرل الواسر   أ.  2-د 
 لويس التاسأ ملر درنسا   د.  كونراد ملر ألمانيا    ةع. 

  الثالث عشر  سنة 
ما المؤتمر التي استجابو ديه أارابا لدووة ال ا ا أاربا  الثانب تن حمالد  -14 2216

 ؟1065وس رية تجاا الشرا واي 
 ب. مؤتمر كليرمونو    مؤتمر ديوا  أ.  1-د 

 ر ال ودقية  مؤتم د.  مؤتمر لود     ةع. 
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   الرابع عشر  الورود 
 ؟1144من الوائد المسلم التي تم ن من استعادة رمارة  الرها من الصلي ين واي 2216
 ب. وماد الدين زنكب    نور الدين محمود  أ.  
 االح الدين األيوبب   د.  أسد الدين تيركوا   ةع. 

 

 إجابات أسئلة اختار

  

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 أ  .1 1461-1065الحراب الفرنجية من 
 د  .2 1461-1065الحراب الفرنجية من 
 أ  .3 1461-1065الحراب الفرنجية من 
 أ  .4  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 ب  .5  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 أ  .9  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 ب  .1  1461-1065الحراب الفرنجية من 

 أ  .8  1461-1065الفرنجية من  الحراب
 ب  .6  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 أ  .12  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 د  .11 1461-1065الحراب الفرنجية من 
 د  .12  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 ب  .13  1461-1065الحراب الفرنجية من 
 ب  .14  1461-1065الحراب الفرنجية من 
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 ية إجابات األسئلة المقال

 السؤال:   األول   سنة الورود
 بين السياسات التي اتبعها الفرنجة أثناء حمالتهم العسكرية على الشرق  4د  4041

 
 هو أ  كل من  ضأ سيفه أا والمة ولو أحد الموازل  ص ح ملكا له قانون الفتح     الفرنجة  -1
 ق ة الصخرة مراكز ردارية اوتداا ولو المودساد احولوا المسجد األقصو ) المسجد الو لب ( ا  -4
 االمسجد المراانب تحو ساحة المسجد األقصو ااط ال لخيولهم -4

ألف (اراا اد  45نهب الور  االمد  اارتكاب المتا ح ااالوتدال ولو الس ا  دفب الودل اال الوتلو الو)
 ألف ( 10)
 

 السؤال:   األول   سنة الورود
 ؟م 1162لمسلمين والفرنجة عام عدد أبرز بنود صلح الرملة بين ا 4د  4041

 مدته ثالث سوود اثالث اتهر (1
 الموطوة الساحلية من اور ليادا بيد الفرنجة  (2
 وسوال  االودل بيد المسلمين (3
  ح  للوصار  زيارة األماكن المودسة (4

 
 

 السؤال:   األول   سنة الورود
 الويادة  التسلح الوتائج   ؟ مرد الحملة الفرنجية األالو  مرحلتين قار  بيوهما من حيل 4د  4041

 المرحلة الثانية  المرحلة األالو اةهة الموارنة 
 ويادة  طرل الواسر االتر المفلس  الويادة 

 االفورال 
 قادها االمرال االفرسا  المدربين

 اكثر انض ا ا اتسلحا  تفتور للتسلح  التسلح 
الرها اأنطاكيا ابيو نجحو دب تأسيس رمارة  اهزمو أماي السالةوة   الوتائج

  ي 1066المودل
 

 الثاني السؤال:    نة الورودس
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4041 
قارن بين الحملة الفرنجية الثانية والثالثة من حيث األسباب القيادة النتائج الجبهة 

 ؟اإلسالمية المقاومة 
 الثالثة  الثانية  اةه الموارنة 

ةالد الحملة  س ب سووط امارة  األس اب 
مسلمين ولو يد وماد الرها بيد ال

 الدين زنكب 

 س ب تحرير االح الدين االيوبب للودل 
 امديوة و ا 

 ريتشاررد قلب األسد  لويس السا أ اكونراد ملر المانيا  الويادة
دشلو الحملة اتم الوضال وليها  الوتائج 

ولو يد السالةوة دب موطوة 
 األناضول 

دشلو دب الواول الو الودل 
اقرراا احتالل اةتمعوا وود و ا 

 دمش  الكوهم دشلوا 

 احتالل و ا 
 الفشل دب احتالل الودل 

 4انصو ولو مدتها وود الح الرملة 
اتهر من اور ليادا بيد  4سوواد 

الفرنجة وسوال  االودل بيد المسلمين 
  أتب الوصاري للزيارة دوط 

 الج هة اإلسالمية 
 
 
 
 

 االح الدين االيوبب السالةوة 
 
 
  

 

 الثالث السؤال:    ورودسنة ال
 ودد الفتاد الغربية المستفيدة من الحمالد الفرنجية   ؟ 4041
  االمرال االقطاويين 
  االقوا  االعامة االفورال 
  الكويسة 
  المد  اإل طالية التجارية 
  الفرسا 
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 السؤال:  التاسع سنة الورود
 1دارة- 4016
 4040م رر

 4د 4041

 ؟  944 -هع14ولو معركة اليرموك بين الوتائج التب ترت و 
 ي؟944ه 14بين أثر انتصار المسلمين ولو ال يزنطيين دب معركة اليرموك واي 

 انتصر المسلمين اقضب ولو ال يزنطيين  -5
 أا حو المد  الشامية بيد المسلمين رما حربا أا سلما ادتحو بيو المودل اأنطاكيا احمص  -9
 ي 946 -هع  18سيادة اإلسالمية معظم الموا   دب سوريا االعراا تحو ال -1
 بسبب استثوال المد  الساحلية اقيسارية ا رابلس  -8

  الووة ال حرية ال يزنطية 
 أل  المسلمين كانوا قوة برية اليس  حرية 
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 ي  1461- 1065درل: الحراب الفرنجية 
  https://youtu.be/QJYMceCC8U8 الرا ط:

 

 الرابع  السؤال:   سنة الورود
 اضح دار الكويسة دب تشجيأ الحراب الفرنجية  ؟ 4040

 الكويسة دود ودتها حرب وادلة أل  
  هددها ضم المودساد المسيحية دب األراضب المودسة لسلطتها 
  من أةل تأمين  را الحج لألراضب المودسة 
  توحيد الكويستين الشرقية االغربية تحو زوامة ال ا ا دب راما 
 التجارية اإل طالية دب السيطرة ولو تجارة ال حر المتوسط أ ماع المد   
  حب الفرسا  للمغامرة لتحوي  م اسب دنيوية اآاراية 

 
 

 الخامس   السؤال سنة الورود
 ت ايوو رداد الفعل دب العالم اإلسالمب ولو الحملة الفرنجية األالو بين ذلر  ؟ 4040
 فرنجة دب اراوهم مأ السالةوة لكوهم دشلوايرا  أ  الفا ميو  حاالوا التحالف مأ ال 
  اإلماراد السلجوقية أدركو س ب انتصار الحملة   من دب تفرقهم اأ  االنتصار   من دب الوحدة دال

 بد من  عل راح الجهاد 
 ي  1144ومل وماد الدين زنكب ولو توحيد الجزيرة الفراتية دب حلب داسترةأ رمارة الرها من الفرنجة

  ستعيدها المسلمو   اهب أال رمارة
 

 السادس السؤال  :   سنة الورود
 ساهم الوظاي اإلقطاوب دب الغرب األارابب دب تحفيز كثيرين الو التوةه نحو الشرا اضح ؟ 4040

 حفز الوظاي اإلقطاوب الكثيرين للتوةه نحو الشرا  حيل كانو أارابا موسمة رلو رقطاوياد متصاروة 

 مرال اإلقطاويو  الفراة ل وال رماراد اااة بهم دب الشرا اسيلة لوقف وودما بدأد الدوواد اةد األ

 الحراب الداالية بيوهم 

  ددعو العامة ااألقوا  الفالحين لالنضماي للحراب 
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  أمال دب التخلص من حالة الفور اال ؤل التب  عيشونها 

  ضغط   وة اإلقطاوين وليهم للحصول ولو الضرائب ااإلتاااد 

 االقتصاد ة السيتة التب كانو تعصف  أارابا  هربا من األاضاع 

 
 

 السابع  السؤال نة الورودس
 ولل دشل حملة  طرل الواسر  ؟ 4016
 وردو  حملة الفورال اقادها  طرل الواسر ا التر المفلس اهزمو أماي السالةوة  -1
  س ب ادتوارها للتسلح  -4
 اتسمو  الفوضو اانعداي االنض اط  -4
 التموين الكادب اياب الويادة الموحدة ا  -4

 
 

 

 

 

 الثامن السؤال:    سنة الورود
 اضح دار الممالير دب مواامة الحمالد الصلي ية االتصدي لها  ؟ 4-د4016

 ي تصد  سال ين الممالير للفرنجة موهم 1458موت 
ي استعاد ما كا  بيد الفرنجة حتو أا حو ممالكهم ال تتعد  و ا  1411 -1490الظاهر بي رل  .1

 ا رابلس 
 سلطا  قالاا  انتزع موهم  رابلس ال .4
 ي استعاد و ا اأد  ذلر  لتحرير آار معاقل الفرنجة  دب دلسطين  1461األترف اليل بن قالاا   .4
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 التاسعالسؤال:    سنة الورود
 ي ؟1446ي ااتفاقية  ادا 1164قار  بين بوود الح الرملة  1-د4016

 نصوص الح الرملة؟       
 اثالث اتهر  مدته ثالث سوود

 الموطوة الساحلية من اور ليادا بيد الفرنجة 
 وسوال  االودل بيد المسلمين

  ح  للوصار  زيارة األماكن المودسة
 ي مأ الملر الكامل ملر مصر نصو ولو  1446اتفاقية  ادا

 مدتها وشر سوواد
 مهاةمة مصرتوازل الملر الكامل ون مديوة الودل ابيو لحم ا ري  الساحل للودل موابل ودي 

  ودي الملر دردرير المساوداد العس رية للكامل ضد اصومه مأ المسلمين 
  ا  ر وال سور الودل مدمر 

 احتفاظ المسلمين   السيادة ولو المسجد األقصو اق ة الصخرة
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 ي  1618-1614الحرب العالمية االالو من درل: 
  https://youtu.be/ic4rHMO4xJM الرا ط:

 

 الثانب  السؤال سنة الورود
 متو كانو الثورة ال لشفية دب راسيا ؟ -4 2221

 ي   1616د. ي 1618ج.   ي   1611ب. ي  1614أ 1-د
 

 الثالل  السؤال سنة الورود
  ماذا تميزد المرحلة الثانية من الحرب العالمية األالو  ؟ -4 2222

 ب. حرب الخوادا    الوال اد المتحدة الحرب  داول أ.  3-د 
 د. تدمير الواودة األمري ية دب بيرل هاربر       اةتياح المانيا ألراضب بولودا       ةع. 

 

 الرا أ  السؤال سنة الورود
 متو أولن الشريف حسين الثورة العربية الك ر   ؟ -4 2222

 ي   1614ب.   ي1614 أ.  2-د 
 ي     1619د.   ي   1615   ةع. 

 

 السادس السؤال  سنة الورود
 ؟1601أي من الدال التب ت لو الوداا الثالثب   -5 2222

 ب. المانيا الومسا ا طاليا    المانيا الومسا راسيا  أ.  2-د 

 االال  السؤال الورود سنة
 في أي عام تم إصدار وعد بلفور ؟ -1 2221

   1618 د.  1611ج.     1619ب.   1614أ. 3-د

  الخامس  السؤال سنة الورود
ما االتفاقية التب اقعو  عد الحرب العالمية األالو االتب نصو ولو تحديد ودد الجيش  -1 2221

 االلمانب انووية سالحه؟
 درساي   د. ج.برسو ليتودسر    سيفر  ب. أ.لوزا    2-د
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 د. راسيا ر طاليا الومسا       راسيا درنسا بريطانيا       ةع. 

 

 

 التاسأ  السؤال سوة الوراد
ولو تحويل ممراتها  1640ما المعاهدة التب أة رد  موة ها الدالة العثمانية واي  -8 2216

 المائية لممراد دالية ؟
 برسو ليتودسر  د. درساي   ج. ا  ةرما   س ب. سيفر   أ. 1-د 

 

 العاتر  السؤال سنة الورود
 ما المستعمراد الراسية التب سيطرد وليها المانيا  موةب معاهدة برسو ليتودسر؟ -6 2216

 ب. بولودا ااكرانيا     أاكرانيا التوانيا   أ.  1 -د
 د. لتوانيا ابولودا       استونيا ابولودا      ةع. 

 

 الحادي وشر  السؤال ة الورودسن
 ؟ 1814أي من الدال اآلتية ت لو موها وص ة األ ا رة الثالث -10 2216
 ب. ر طاليا الومسا المانيا    الومسا راسيا درنسا  أ.  2222
 د. درنسا بريطانيا راسيا      المانيا الومسا راسيا     ةع. 

 

 ي 1618-1614وووا  الدرل: الحرب العالمية األالو 
  https://youtu.be/J-MfQMjJNNM الرا ط:

 السا أ  السؤال سنة الورود
 متو وود مؤتمر سا  ريمو  ؟ -9 2222

  1644 د.  1640ج.    1618 ب.   1619 أ. 2-د

 الثامن  سنة الورود
 أي من الدال اآلتية ت لو دال حلفال دب الحرب العالمية األالو ؟ -1 2216

 ب. المانيا الومسا بلغاريا     اسيا الومسادرنسا ر  أ.  3-د
 د. درنسا بريطانيا راسيا       درنسا الومسا بريطانيا      ةع. 
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  ي1618-1614وووا  الدرل: الحرب العالمية األالو 
  https://youtu.be/J-MfQMjJNNM الرا ط:

 أسئلة اختار

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 ج  .1 1618-1614الحرب العالمية األالو 
 ب  .2 1618-1614الحرب العالمية األالو 
  ج  .3  1618-1614الحرب العالمية األالو 
 د   .4  1618-1614الحرب العالمية األالو 

  د  .5  1618-1614ألالو الحرب العالمية ا
  ج   .9  1618-1614الحرب العالمية األالو 
 ج  .1  1618-1614الحرب العالمية األالو 
 د  .8  1618-1614الحرب العالمية األالو 
 أ  .6  1618-1614الحرب العالمية األالو 
 ب  .12  1618-1614الحرب العالمية األالو 
 ج  .11 1618-1614الحرب العالمية األالو 

 

 مقالية األسئلة ال

 السؤال: االول  سنة الورود

 4-د 4041
اذكر التحالفاد العس رية بين الدال األارابية موت نها ة الور  التاسأ وشر حتو بدا ة 

 الور  العشرين ؟
بين التحالفاد التب ظهرد دب أارابا ق ل الحرب )ي   16بين الدال  دب نها ة الور   العس رية التحالفاد -1

 48ص4(؟نشاط
  و دار دب رذكال التوادس االصراع الداليين حيل لع 
 ي( 1814راسيا  –الومسا  –)ألمانيا  كعص ة األ ا رة الثالث 
 ي(1884بين )ألمانيا االومسا اإ طاليا  التحالف الثالثب 

 (بهدف تود م الدوم المت ادل دب حالة قياي  1601)راسيا ادرنسا ابريطانيا  الوداا الثالثب
 حرب ولو أي ااحدة موهم
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 ي 1618-1614وووا  الدرل: الحرب العالمية األالو 
  https://youtu.be/W9HmPv0QPEc الرا ط:

 السؤال: األول  سنة الورود
 لماذا اعتبرت المانيا مؤتمر فرساي غير مرض لها 4د  4041

 مزقو احدة ألمانيا االقليمية اال شرية ااالقتصاد ة 
 ل حددد الجيش األلمانب  مائة ألف موات

 سل تها أراضيها اددعتها للتوازل ون حووقها 

 السؤال: األول  سنة الورود
 ت لو الحرب العالمية  األالو انتكاسه لطموحاد اآمال العرب اضح ذلر  4د  4041

 تهد الو ن العربب الكثير من األحداث   
  قياي بريطانيا  الزج  عدد من أبوائه ولو ة هاد الوتال ما أد  لوتل معظمهم -1
ي موابل تأييدها رنشال دالة وربية دب  1619تجعو الشريف حسين للوياي بثورة ضد الدالة العثمانية  -2

 الوال اد العربية اآلسيوية اادرد  ه
   ( ما المؤامرات التي تعرض لها الوطن العربي) تآمرد مأ درنسا ولو توسيم الموطوة العربية  -3

 م(2216)
  ي   1619اتفاقية سا  س بي و 
  ي  1611ها  اود بلفور اتحويل دلسطين لو ن قومب يهودي رادار 
  م1640احتالل بريطانيا ادرنسا لموا   دب الو ن العربب  دب مؤتمر سا  ريمو 
  ي 1644درغ االنتداب وليها دب مؤتمر سا  ريمواهو ما أكدته وص ة األمم 
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 ي 1618-1614وووا  الدرل: الحرب العالمية األالو 
  XzEBrlnFI9https://youtu.be/Q الرا ط:

 

 

 

 

 السؤال: الثاني  سنة الورود
 ولل داول الوال اد المتحدة األمري ية الحرب العالمية األالو   ؟ 4040
استخداي األلما  حرب الغواااد اهجومهم ولو سفن الوال اد المتحدة التجارية اأسلحتها حيل كانو  -1

 مانيا تتخوف من ااول األسلحة للحلفال أل
تشجيأ األلما  للم سير  استعادة أراضيها التب انتزوتها موها الوال اد المتحدة األمري ية كوال ة  -4

 تكسال اأريزانا اكاليفورنيا 
 تحول الرأي العاي األمري ب  اتجاا داول الحرب مما أد  لتغيير موازين الوو  لصالح الحلفال  -4

 

 دسنة الورو 
  1-د

 ؟ بين دور النمسا في اندالع الحرب العالمية األولىالسؤال الثالث : 

  نضجو أس اب الحرب  األالو  عد  قياي أحد الطل ة الصرب الموتس ين لجمعية اليد السودال   ااتيال
ي ردا ولو ضم الومسا لل وسوة االهرسر  1614الب وهد الومسا درديواند درانتس ازاةته دب سرا فو 

 شال تطلعاد الصرب دب االستوالل اإد
  استغلو الومسا الحادث لفرغ هيموتها ولو اربيا دوةهو لها  رنتر تضمن ودة مطالب 

 راالا الصحف االمجالد المعاد ة للومسا  -1
 دصل الموظفين المعادين لها من الجيش االح ومة الصربية  -4
 كم اربية تود م المتهمين  دب قضية االاتيال أماي قضاة نمساايين دب محا -4

ردضو اربيا الطلب الثالل ااوت رته تدال دب تتونها الداالية ابتلر ود المؤراو  أ  سياسة حادثة 
 االاتيال هب الس ب الم اتر

 1614أولوو الومسا الحرب ولو اربيا دب  -1

https://youtu.be/Q6XzEBrlnFI
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 لرابع السؤال: ا سنة الورود
 ولو األاضاع الداالية الراسية  ؟ ما أثر الهزائم المتتالية لراسيا دب الحرب العالمية األالو 4040
 هرب الجوود الرال من ميادين الوتال  .1
 استيال الشعب الراسب من ح ومته  .4
 انتشار المظاهراد دب المد  الراسية الك ر   .4
ي اإسواط الوظاي الويصري ااالتصال  1611استغل الحزب الشيووب األاضاع اقاي  الثورة ال لشفية  .4

 و ليتودسر األلما  اتوقيأ معاهدة برس

 وووا  الدرل: الحرب العالمية األالو 
  NY4https://youtu.be/oxXTAAPm الرا ط:

  الخامس السؤال:  سنة الورود
 كيف أسهمو الثورة الصواوية دب اندالع الحرب العالمية األالو  ؟ 4040
 الثورة الصواوية ك ريطانيا ادرنسا  التوادس االستعماري: ظهر  عد -1
 للحصول ولو مستعمراد   -4
 لصواوتها الالزمةتحويلها لمزاد للمواد الخاي  -4
 اتحويلها ألسواا استهالكية لفائض رنتاةها  -4

 

 السادس السؤال:  سنة الورود
 ؟  1616اذكر بوود معاهدة درساي  4016
 روادة األلزال  ا اللورين  لفرنسا -1
 لجزل من ألمانيا  انتزاع بلجي ا -4
 اسارة ألمانيا ةميأ مستعمراتها دب الشرا األقصو لصالح الصين االيا ا   -4
 تحديد ودد الجيش  متة ألف  مواتل اتحديد نووية السالح ااالستيالل ولو أسطوله -4
 ددأ ألمانيا لتعويضاد -5
 دصل براسيا الشرقية ون ألمانيا -9

https://youtu.be/oxXTAAPm2NY
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 السابع السؤال:    سنة الورود
4016 
4040 
 4د4041

ي ااستعدادها لتوقيأ هدنة مأ 1618ولل اوال  المانيا استسالمها نها ة واي 
 دال الحلفال  ؟

 هزيمة الدالة العثمانية حليفة ألمانيا دب الو ن العربب  -1
تراةأ الراح العس رية لأللما   عد أ  زادد الوال اد المتحدة الحلفال  عدد من الجوود ااألسلحة  -4

 الحديثة 
 غتائية االزمة الستمرار الحربنوص المواد ال -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن السؤال:  سنة الورود
 اضح المؤامراد التب تعرغ لها الو ن العرب االل الحرب العالمية األالو  ؟ 4016
 ي  1619اتفاقية سا  س بي و  -1
 ي  1611رادارها  اود بلفور اتحويل دلسطين لو ن قومب يهودي  -4
 ي1640 ن العربب  دب مؤتمر سا  ريمو احتالل بريطانيا ادرنسا لموا   دب الو  -4
 ي 1644درغ االنتداب وليها اهو ما أكدته وص ة األمم  -4
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  السؤال األول  سنة الورود
ما اسم المديوة اليا انية  التب تعرضو للوصف من ق ل الوال اد المتحدة األمري ية االل  3د 2221

 الحرب العالمية الثانية ؟
 د. يوكاهاما انجازاكب    أ.اهيراتيما ا وكيو    ب. هيراتيما انجازاكب    ج. نجازاكب ا وكيو   

 

  الثاني السؤال  سنة الورود
 ي  ؟1641التب قامو  وصف ميوال بيرل هاربر ما الدالة  2د 2221

 د. المانيا     ب. اليا ا     ج. رامانيا         أ.ا طاليا 

 

  الرابعالسؤال  سنة الورود
 ما أهم مميزاد المرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية ؟ 2222

 ب. استخداي الوو لة الترية      احتالل  اريس    أ.  1 -د
 تدمير ميوال بيرل هاربر      د.   حرب الغواااد       ةع. 

 

 الخامسالسؤال  سنة الورود
 من قائد قواد المحور دب معركة العلمين ؟ 2222
 د. مونتجمري     ب. رامل     ج. موسوليوب         أ.هتلر  2-د

 

 ي 1645- 1646وووا  الدرل: الحرب العالمية الثانية 
  U1https://youtu.be/VbLfyFiza الرا ط:

 لثالث السؤال ا سنة الورود
 ؟    1645ما أهم الوراراد التب اتختها هتلر واي  2222

    الغال الخدمة العس رية االة ارية   أ.  2-د
 ادرنسا توقيأ تحالف مأ بريطانيا  ب. 
 روادة تسليح المانيا   ةع. 
 الغال الضرائب ولو الضائأ المستوردة   د. 

https://youtu.be/VbLfyFiza1U
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  السادس السؤال  سنة الورود
 ما أهم مميزاد المرحلة األالو من الحرب العالمية الثانية   ؟ 2222

    اتساع رقعة الحرب بداول الوال اد المتحدة األمري ية  أ.  1-د
 هزيمة المانيا دب معركة ستالوجراد ب. 
 األراضب الشمالية ل ريطانيا  احتالل األلما  ةع. 
 احتالل المانيا ل اريس واامة درنسا  د. 

 

 السابع السؤال  سنة الورود
2216 

 مكرر 2222
من الحرب  األالو ما أس اب دشل المانيا دب رة ار بريطانيا ولو االستسالي االل المرحلة

 العالمية الثانية ؟
   ب ال رد الشديد أ. مود ودد ك ير من الجيش األلمانب  س  3-د

  سالة الطيارين ال ريطانيين دب الدداع ون أرضهم  ب. 
 ايانة الجيش األلمانب  ةع. 
 تدمير بريطانيا للغواااد األلمانية   د. 

 

 الثامن  السؤال سنة الورود
 ما األ راف المتحاربة دب معركة ستالوجراد؟ 2216

 د. المانيا ادرنسا   سيا ج. المانيا ابريطانيا   ب. المانيا ار       أ.ا طاليا ادرنسا 2 -د
 

 التاسأ  السؤال سنة الورود
 ما االتفاقية الدالية التب اهتمو  حما ة الممتلكاد الثوادية اقو الحرب  ؟ 2216

    ي1611ال رتوكوال  اإلضاديا  واي  أ.  1-د
 ي 1646اتفاقية ةويف األالو واي  ب. 
 ي 1646 عة واي اتفاقية ةويف الرا ةع. 
  1654اتفاقية الهاي واي  د. 

 ي 1645- 1646وووا  الدرل: الحرب العالمية الثانية 
  https://youtu.be/UGtnAJxmUds الرا ط:

https://youtu.be/UGtnAJxmUds
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 رةا ة األستلة 

 رةا ة األستلة الموالية 

 ي 1645- 1646وووا  الدرل: الحرب العالمية الثانية 
  https://youtu.be/UGtnAJxmUds الرا ط:

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 ب  .1 ي 1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 ب  .2 ي  1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 ج  .3 ي  1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 ب  .4 ي  1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 ب  .5 ي  1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 د  .9 ي  1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 ب  .1  ي 1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 ب  .8 ي  1645 -1646الحرب العالمية الثانية 
 د  .6 ي 1645 -1646الحرب العالمية الثانية 

م من الحرب العالمية  1641-1636السؤال: االول  تتبع دور المانيا في المرحلة االولى  سنة الورود
 الثانية 

-د 4041
4 

م ورج االعاامة  اريس اهرب الجورال الفرنسب بلجي ا اهولودا الكس ألمانيااحتالل   -1
 د غول  ليتزوم درنسا الحرة 

  1640اماهب بوود المعاهدة بين ألمانيا ادرنساتوقيأ هدنة مأ درنسا 
 احتالل ألمانيا لشمال اارب درنسا  -1
 تحمل درنسا ةميأ نفواد االحتالل  -4
 ر الا سراح األسر  األلما   -4

 س بغاراد الجوية الم ثفة ضد بريطانيا لكوها دشلو استخدمو المانيا حرب الغواااد اال  
  سالة الطيارين ال ريطانيين دب الدداع ون  الدهم 

 توةهو ألمانيا نحو االتحاد السوديتب حتو االو لموس و رام مواامة الوواد السوديتية 
  ر طاليا -4

 ية تم وو اتجهو من لي يا رلو مصر لالستيالل ولو قواة السويس رال أ  الوواد ال ريطان

https://youtu.be/UGtnAJxmUds
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 من دحرها 

  دأرسل هتلر درقتين ألمانيتين  ويادة رامل لوجدة ر طاليا دتحصوو الجيوش ال ريطانية دب
 العلمين  مصر

 4د 4041  الثاني السؤال:  سنة الورود
 ؟   ساهمو الحرب العالمية الثانية دب تغيير موازين الوو  السياسية العالمية اضح ذلر

 ي للحفاظ ولو األمن االسلم الداليين  1645رنشال هيتة األمم  -1
 توسيم ألمانيا بين دال الحلفال دظهر دالتين  -2

 اواامتها برلين ات عو االتحاد السوديتب )المعس ر الشرقب (ألمانيا الشرقية   : 
 اواامتها بو  ات عو الوال اد المتحدة )المعس ر الغربب ( ألمانيا الغربية  : 

د السوديتب كأك ر قوتين دب العالم بدال من درنسا ابريطانيا دأا ح اراج الوال اد المتحدة ااالتحا -3
 العالم ثوائب الوط ية 

 ساهم الخالف األيديولوةب بين الوال اد المتحدة ااالتحاد السوديتب رلو ظهور كتلتين  -4
  ي  1646:    ويادة الوال اد المتحدة ات لو حلف تمال األ لسب اربية رأسمالية 
 ي1655بزوامة االتحاد السوديتب ضمو ترا أارابا ات لو حلف اارسو     :اترقية  اتتراكية 

 استخداي أسلحة متطورة كالوواية االترية اأاتد الدال الغربية تتوادس من أةل امتالكها  -5
 الوضال ولو الوظاي الفاتب دب ر طاليا االوازي دب ألمانيا  -6
 نشطو حركاد التحرر دب العالم مطال ة  االستوالل  -7
 لمواثي  االووانين الدالية نتيجة الخسائر ال شرية االماد ة ظهرد ا -8

  اتدوو لو ت العوف 
 توادي  العدالة االسالي العالمب لتخفيف المعاناة 
   ومنها تودير الحما ة ااو  كرامة االنسا 
                                ي 1646اتفاقياد ةويف األربعة 
                              ي  1654ية الهاي لحما ة الممتلكاد الثوادية اتفاق 

 ي الملحوا   اتفاقياد ةويف األربعة 1611ال راتوكوال  اإلضاديا  لسوة                            
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  الثالث السؤال:  سنة الورود

-د 4041
1 

 بين نتائج األزمة االقتصاد ة التب تعرضو لها العالم  عد الحرب العالمية األالو  ؟
  انهيار االنتاج 
  ردالل المؤسساد المالية 
  رنتاةها  ةعلو الدال تلجأ لحما ة 
  بتط ي  سياسة الحما ة الجمركية  فرغ الضرائب ولو السلأ المستوردة 
  ما أد  لتوليل حجم الت ادل التجاري 
  اازد اد ال طالة 
 لحرب لتصريف رنتاةها ا مما ةعل الدال تدال 
 

 بع الراالسؤال:  سنة الورود
 1645-1642بين مظاهر تحول موازين القوى خالل الحرب العالمية الثانية من الفترة  4040

 اتسعو الحرب بداول الوال اد المتحدة  عد قصف اليا ا  لواودة بيرل هاربر األمري ية -1
ل هزمو ألمانيا دب معركة )ستالوجراد ( وودما حاالو التودي  اتجاا راسيا اكتلر دب العلمين دب تما -4

 أدريويا  ويادة رامل أماي الوواد ال ريطانية ااألمري ية
تودي ةيوش الحلفال  اتجاا ر طاليا ااستسلمو اتم استرداد المد  الفرنسية اتحرير  اريس ا رد األلما   -4

 من بلجي ا اهولودا حتو االو أللمانيا الغربية ااستسلمو المانيا 
 انجازاكب دب قياي الوال اد المتحدة  وصف مديوتب هيراتيما  -4

 ي  وو لتين ذريتين ما ددأ اليا ا  لالستسالي 1645اب  8 -9  
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 ي 1645- 1646وووا  الدرل: الحرب العالمية الثانية 
  NY4https://youtu.be/oxXTAAPm الرا ط:

   الخامس السؤال: األول  سنة الورود
 دا  ترح أس اب قياي الحرب العالمية الثانية  ؟ اذكر 4040
اوت رد الدال الخاسرة قراراد اتفاقياد السالي اما نتج ون مؤتمر الصلح قراراد مهيوة لها ااير  9

 موصفة
 معاهدة درساي كانو اير مرضية أللمانيا  1
 ي 1694واي تعرغ العالم ألزمة اقتصاد ة: وردو  الكساد العظيم  8
رية ااود الشعوب  إ جاد حل لمشاكلهم ظهرد دب ألمانيا اإ طاليا اإس انيا اعود أنظمة دكتاتو  6

 االيا ا  
 سعب هتلر للتخلص من معاهدة درساي التحالفاد الدداوية :  10
 وجز وص ة األمم التب تم تأسيسها  عد الحرب األالو ون تحوي  أهدادها 11
 انشال الممر ال ولودي اقضية دانزج 14

 دس الساالسؤال:  سنة الورود
 ساهمو الحرب العالمية الثانية دب تغيير الوظاي الدالب ؟ 4040
اراج الوال اد المتحدة ااالتحاد السوديتب كأك ر قوتين دب العالم بدال من درنسا ابريطانيا دأا ح  -1

 العالم ثوائب الوط ية 
 ن ساهم الخالف األيديولوةب بين الوال اد المتحدة ااالتحاد السوديتب رلو ظهور كتلتي -4

  ي  1646اربية رأسمالية :    ويادة الوال اد المتحدة ات لو حلف تمال األ لسب 
   اترقية  اتتراكية:   بزوامة االتحاد السوديتب ضمو ترا أارابا ات لو حلف اارسو

 ي1655
 

https://youtu.be/oxXTAAPm2NY
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 ي 1645- 1646وووا  الدرل: الحرب العالمية الثانية 
  https://youtu.be/DKxj4wxayrYالرا ط:

 السابع السؤال:  الورود سنة
 ما نتائج الحرب العالمية الثانية ولو الو ن العربب ؟ 4040
 ت لو ال لدا  العربية الرازحة  تحو االستعمار مسرحا للمعارك الداالية بين المحور االحلفال  -1
درغ األح اي العردية وليها اتددد الرقا ة ولو الصحف االمجالد انفب الزومال العرب الو وين  -4

 اارج  الدهم 
زيادة نشاط حركاد التحرر التب استخدمو الكفاح المسلح للثوراد لتحرير أا انها اانتهو  حصولها  -4

 ولو االستوالل 
- 46( ايوضب بتوسيم دلسطين لدالتين وربية ايهود ة 181أما دلسطين دأادرد هيتة األمم قرار) -4

11 -1641  
 

 الثامنالسؤال:  سنة الورود
 (  ؟ 1645 -1644أحداث المرحلة الثانية للحرب العالمية الثانية )اضح أبرز  4016
 اتسعو الحرب بداول الوال اد المتحدة  عد قصف اليا ا  لواودة بيرل هاربر األمري ية -1

 
هزمو ألمانيا دب معركة )ستالوجراد ( وودما حاالو التودي  اتجاا راسيا اكتلر دب العلمين دب تمال  -4

 ماي الوواد ال ريطانية ااألمري يةأدريويا  ويادة رامل أ
 

تودي ةيوش الحلفال  اتجاا ر طاليا ااستسلمو اتم استرداد المد  الفرنسية اتحرير  اريس ا رد  -4
 األلما  من بلجي ا اهولودا حتو االو أللمانيا الغربية ااستسلمو المانيا 

 قياي الوال اد المتحدة  وصف مديوتب هيراتيما انجازاكب دب  -4
 ي  وو لتين ذريتين ما ددأ اليا ا  لالستسالي 1645 اب 9ا   8
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 ي 1645- 1646وووا  الدرل: الحرب العالمية الثانية 
  https://youtu.be/vgabEyfMDtI الرا ط:

 لتاسعاالسؤال:  سنة الورود

4016 
د  عد الحرب العالمية األالو دب اندالع حرب اضح دار األنظمة الد  تاتورية التب ظهر 

 والمية ثانية   ؟
 اعود أنظمة دكتاتورية ااود الشعوب  إ جاد حل لمشاكلهم

 ظهرد دب ألمانيا اإ طاليا اإس انيا االيا ا   
 

 العاشر السؤال:  سنة الورود
 ؟  1646ل دانزج واي ما التداوياد التب ترت و ولو قياي بولودا  انشال ممر يربطها  ميوا 4016
 يتمثل  مش لة دانزج االممر ال ولودي  -1
 كم  40حيل أقدمو بولودا ولو رنشال ممر يربط بين بولودا  ميوال دانزج ورضه  -4

 تس ب األمر دب وزل براسيا الشرقية ون  اقب ألمانيا 
 دود كا  توول األلما  يتم و ر الممر ال ولودي  إتراف بولودا  -4
 رسل هتلر قواد ألمانية الاتراا أراضب بولودا ي أ 1646- 16-1دفب  -4
 ي  1646-6-4أد  ذلر  لوياي كل من درنسا ابريطانيا إلوال  الحرب ولو ألمانيا  -5
 بهتا اندلعو حرب والمية ثانية أدد النوساي العالم لدال محور ادال حلفال -9

 

https://youtu.be/vgabEyfMDtI
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 وووا  الدرل: الثورة  
  A55fKl9https://youtu.be/jjYC الرا ط:

 

 األال  السؤال سنة الورود
  م وردو المسوااد التب استخدمتها اإلم را ورياد إلافال هددها الحويوب ؟ 2221

 ب  الخطاب االستعماري  أ. االم ريالية      3-د
 د. الخطاب اإلم را وري          األاتورا ية         ةع. 

 

 الثانب  السؤال الورود سنة
 أي من الثوراد اآلتية تعد ثوراد سلمية ؟ 2222

 ي     4010ب. الثورة التونسية      1186أ. الثورة الفرنسية  1-د
 ي        1654د. ثورة الض اط األحرار  ي     1656الثورة الكوبية   ةع. 

 

 الثالل  السؤال سنة الورود
 وليها دب تصويف الثوراد رلو ثوراد سلمية امسلحة ؟ ما األسس التب أُوتمدد 2222

 ب. المدة الزموية       أ. األساليب المت عة      2-د
 د. الوائمين وليها          ودد الضحا ا         ةع. 

 

 لرا أ ا السؤال سنة الورود
 متو اندلعو الثورة السورية الك ر ؟ 2222

 ي      1644ب.  ي    1641أ.  1-د
 ي        1641د.   ي     1645   ةع. 

 

 الخامس السؤال  سنة الورود
 ما األسس التب اوتمد وليها دب تصيف الثوراد رلو حمرال ابيضال ؟ 2216

 ب. المدة الزموية       أ. ودد الضحا ا      3-د
 د. الوائمين وليها           األساليب المت عة         ةع. 

 

https://youtu.be/jjYC6fKl55A
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 رةا اد ااتار 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 د  (1 ثوراد تع ية  
 ب  (2 ثوراد تع ية  
 أ  (3 ثوراد تع ية  
 ج  (4 ثوراد تع ية  
 أ  (5 ثوراد تع ية  
 أ   (9 ثوراد تع ية  
 ج  (1 ثوراد تع ية  

 

 

 

 

 ثورة  وووا  الدرل: ال
  /8vMBtei4sm1https://youtu.be الرا ط:

  السؤال السادس  سنة الورود
 أي الثوراد اآلتية تعد  من الثوراد ال يضال؟ 2216

 ب. الثورة الصيوية      أ. الثورة المجيدة دب رنجلترا     2-د
 د. الثورة الفرنسية             الثورة الجزائرية     ةع. 

 السا أ  السؤال سنة الورود
 متو تسمب الثورة انوال ا وس ريا  ؟ 2216

 ب. وودما تكو   ويلة األمد     أ. وودما  سوط ديها ودد ك ير من الضحا ا    1-د 
    د. وودما  شارك بها أال ية الشعب      وودما تحدث من أولو هري السلطة       ةع. 

https://youtu.be/7sm2vMBtei8
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 وووا  الدرل: الثورة  
  Y4https://youtu.be/IpRoNwRBO الرا ط:

 

 

 

 

 السؤال: األول  سنة الورود
4041 

 4د
 ؟   اضح الداادأ السياسية الندالع الثوراد مأ ذكر االمثلة 

 تقومبهاالشعوببقيادةاألحزابوالنخبأوالمؤسسةالعسكرية

 أووتهدفلتغييرنظامالحكمبشكلجذريوتقومبهاالشعوببقيادةأحزاب

 مؤسسةعسكرية
موالثورةالفلسطينيةالكبرى 1291إماللتحررمناالستعمارأواالحتاللكالثورةالسوريةالكبرى -1

 م 1291
إمابهدفتغييراألنظمةالسياسيةالوطنيةالحاكمةكثوراتالشعوبعلىحكامهامثلدولأوروبا -9

 مفي 1292الشرقية
بلغاريا

ورومانيا

وهنغاريا

كرانياوأو

لتيرغبتفياالنتقالمنحكمالحزبالواحدللتعدديةالحزبيةا

 الرأسماليةواالنتقالالقتصادالسوق

  الثاني السؤال:  سنة الورود
 4–د 

4041 
 اوف الثوراد من حيل األساليب مأ ذكر األمثلة ؟

 
 

األساليب 
 المتبعة

 
 

 ثوراد سلمية

كثورة الياسمين دب تونس 
الوظاي سوط  4010

التونسب برئاسة زين 
العابدين بن ولو من 

 االل المظاهراد الشع ية

 
 

 ثوراد  مسلحة

  الثععععععععععورة الصععععععععععيوية
 ويععععععععععادة مااتسععععععععععو 

 ي 1646تونغ 
  االثععععععععععورة الكوبيععععععععععة

 ويعععععععععععععععادة ديعععععععععععععععديل 
 ي1656كاسترا 

 

https://youtu.be/IpRoNwRBO3Y
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 وووا  الدرل: الثورة  
  https://youtu.be/IpRoNwRBO4Y الرا ط:

 
 

 

 

 

 

 

 

 ثالث الالسؤال:  سنة الورود
 4د4041

 
 ؟كيف يسهم حجم المشاركة الشعبية في نجاح الثورات 

 بسبب دكلما زادد المشاركة الشع ية ارتفعو احتماالد الوجاح 
 أنها تعطب انط اوا  أحوية مطالب الثورة 

 االوقوف دب اةه ال طش 
 اتحمل الخسائر

 

 الرابع السؤال:  سنة الورود
4040 
4041 

 ةب دب نجاح الثوراد أا دشلها   ؟اضح أثر الدوم الخار 

ائب اداائب كالثورة الفلسطيوية اتتحتاج لدوم مالب اوس ري اسياسب ا دالثوراد المسلحة الدعم الخارجي 
ازاد االوتماد التب حصلو ولو دوم مستمر اقد تكو  س ب الفشل اذا ارت طو الثورة  ورار الداومين 

 ولو الخارج
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 لخامس االسؤال:  سنة الورود
 ما أنواع الثورات حسب القائمين عليها مع مثال لكل صنف 4041

 
 
 

القائمين 
 عليها

  تحدث من أولو هري
السلطة اتسمب 

 وس ريا انوال ا 
 
 

  ثورة الض اط األحرار
ي  1654دب مصر 

أ احو الوظاي 
الملكب اأولوو 

 الجمهورية

 
 

ثوراد   تع ية 
 شترك بها أالب 

 الشعب

 
طيوية االنتفاضة الفلس

 ي 1681
من داال الحزب   )لتك سميو  الشع ية(

الحاكم اتسمو 
 تصحيحية

 

  مثل انوالب حادظ
 1610األسد 

 

 السادس السؤال:  سنة الورود
 قار  بين الثوراد ال يضال االثوراد الحمرال مأ ذكر األمثلة   ؟ 4040

 
بيضال ال  سوط ديها ودد 

 من الضحا ا

ترا الثورة المجيدة دب انجل
 ي 1988

 ي 4011الثورة المصرية 
 االتب أنهو ح م حسوب م ارك

 
حمرال لكثرة ودد 

 الضحا ا

كالثورة الفلسطيوية 
الك ر  ضد االنتداب 
ال ريطانب االحركة 

الصهيونية سوط ديها 
 آالف الشهدال

 

  لسابع السؤال: ا سنة الورود
 اذكر امسة دا  ترح من ووامل نجاح الثوراد   ؟ 4040

 اأنواع أسلحتهم اتدري هم االحاضوة الشع ية لتحركاتهم    دد الثوارع -1
 من االل التظاهراد ااالوتصاماد األسلوب السلمي  -2
   قيادة الثورة  -4
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  حجم المشاركة الشعبية في الثورة -4
 الدعم الخارجي  -5

 

  الثامن  السؤال سنة الورود
 ودة ؟ ما األسس التب اوتمدد دب تصويف الثوراد رلو أنواع 4016

 الوائمين وليها ----المدة الزموية   ---األساليب المت عة    ---ودد الضحا ا    

 لتاسع االسؤال:  سنة الورود
4016 
4040  

 ما أهمية الثوراد  الوس ة للشعوب  ؟

 تغيير أنماط الحياة السائدة  -1
 تحرير الفكر من الخرادة ااألسطورة  -4
 وال االعطال عل الثوة  التاد  الودرة ولو ال  -4
 التخلص من الفور االظلم  -4
 التحرر من االستعمار االت عية  أت الها   -5

 

 العاشر السؤال:  سنة الورود
 استوتج دار قيادة الثورة دب نجاح الثوراد أا دشلها   ؟ 4016

 قيادة الثورة   الها نصيب مهم دب نجاح الثورة أا دشلها 
 وحدة اةلب الدوم االتأييد لثوراتهم دالوادة المخلصو  قادرين ولو تحوي  ال -1
 بيوما الوادة التين يؤثرا  مصالحهم الشخصية دإنه يؤدي للفشل  -4
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 األال  السؤال سنة الورود
 الحكومة الجزائرية المؤقتة ؟ أين كان مقر -1 2221

 ب.  اريس    أ. تونس         3-د 
 د. لود            الواهرة            ةع. 

 

 

 الثالل  السؤال سنة الورود
 من أال رئيس للجزائر  عد االستوالل؟ -4 2222

 ب. مصالب الحاج   أ. درحاد و ال        3-د
 د. و د الحميد بن  اد س           أحمد بن بيال          ةع. 

 

 الرا أ  السؤال سنة الورود
 تصاد ة الم اترة للثورة الجزائرية ؟ما الوتائج االق -4 2222

 ب. ر وال المواةم  تحو السيطرة الفرنسية  أ. ارتفاع نس ة ال طالة        1-د
 د. ارتفاع ودد الماتية دب ال الد           المساهمة دب تخفيض ال طالة العالية        ةع. 

 

 الخامس السؤال  سنة الورود
 الجزائرية ؟ ما هب أس اب نجاح الثورة -5 2222

 ب. دوم الوال اد المتحدة االمري ية للثورة  أ. توحيد ةميأ الوو  المسلحة        1 -د
 د. اكتفال الثورة  األساليب السلمية   ق ول الجزائريين دكرة االندماج مأ درنسا        ةع. 

 

 وووا  الدرل: الثورة الجزائرية  
 A6https://youtu.be/eHMBAtOXR الرا ط:

 

 الثانب  السؤال سنة الورود
 ي؟ 1654من تولو قيادة الثورة الجزائرية المسلحة واي  -4 2221

 ب. مصطفب بلعيد   أ. مصالب الحاج        1-د 
 د. هواري بو مدين                 درحاد و ال     ةع. 

https://youtu.be/eHMBAtOXR9A
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   لسادس السؤال ا سنة الورود
 ما الدال التب قدمو الدوم العس ري للثورة الجزائرية؟ -9 2216

 ب. مصر ااالتحاد السوديتب   أ. مصر االوال اد المتحدة        3-د
 اد المتحدة        د. المغرب االوال   المغرب ااالتحاد السوديتب          ةع. 

 

 السابع السؤال  سنة الورود
 من هو الزويم الجزائري التي قاد حزب االنتصار للحرياد ؟ -1 2216

 ب. و د الحميد بن  اد س   أ. قدار بلواسم        2-د
 د. مصالب الحاج           درحاد و ال          ةع. 2222

 

 الثامن السؤال  سنة الورود
 التي سعو نجمة تمال ردريويا رلو تحويوه؟ ما الهدف -8 2216

 ب. تصفية االستعمار الفرنسب  أ. حرية تعليم اللغة العربية       1-د
 د. راالحاد تدريجية للجزائريين          راالح األحوال االقتصاد ة         ةع. 

 رةا اد السؤال األال ااتار اإلةا ة الصحيحة 

 ار الصحيحالخي رقم السؤال موضوع الدرل
 ج  .1 الثورة الجزائرية   
 ب  .2 الثورة الجزائرية   
 ج  .3 الثورة الجزائرية   
 ج  .4 الثورة الجزائرية   
 أ  .5 الثورة الجزائرية   
 ب  .9 الثورة الجزائرية   

 د  .1 الثورة الجزائرية
 ب  .8 الثورة الجزائرية

 وووا  الدرل: الثورة الجزائرية  
  o-Y4A1https://youtu.be/PzvML الرا ط:

https://youtu.be/PzvML7A3Y-o
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 رةا اد األستلة الموالية 

 

 وووا  الدرل: الثورة الجزائرية  
  xDHQWdjk6https://youtu.be/oL الرا ط:

 السؤال: األول   سنة الورود
 ؟  بين اآلثار االةتماوية للثورة الجزائرية ولو الشعب الجزائري  -1  4د 4041

 استمرد الثورة  س أ سوواد كا  لها نتائج مختلفة 
و  تهيد انصف مليو  معتول انصف مليو  مهاةر لتونس راح ضحيتها مليو  انصف ملي •

 االمغرب اثالثة مليو  داال الجزائر
 واتوا ظراف امشاكل متوووة كاألمراغ اسول التغت ة •
 برز دار المرأة الجزائرية دب دعالياد الثورة • -1

  الثاني السؤال:  سنة الورود

  4د 4041
 ( 1692- 1659رنسا بين عاميتتبع مراحل اطور المفاوضات بين الجزائر وف -2

 
استخدي أسلوب المفااضاد دود ورضو تونس االمغرب اسا تهما اق لو الجزائر دسادر الودد  -4

 الجزائري  الطائرة رلو المغرب لكن درنسا اوتولتهم ورف ) وراوة الثوار الخمسة (
ااضاد بين ي للح م أولن ون سياسته دب ح  تورير المصير ابدأد المف1658وودما اال د غول  -4

 ي اتمسر الجزائريو   مطال هم  1691الطردين 
 )االستوالل  -5
 ردض رقامة قواود وس رية درنسية دب الجزائر  -9
 اوت ار الصحرال الجزائرية ةزل من الجزائر  -1
 ي  الوجاح ااالتفاا ولو :  1692ايفيان بسويسرا تكللو المفااضاد بين الطردين دب  -8
  اقف ر الا الوار  -6

 للشعب لتورير مصيرا بوفسه ليختار بين االندماج مأ درنسا أا االستواللرةرال استفتال  -12
ااتار الشعب الجزائري االستوالل انجحو الثورة اتأسسو الجمهورية الجزائرية الد مورا ية  -11

 ي اااتير أحمد بن بيال أال رئيس للجزائر  1694  -1-5الشع ية
 

https://youtu.be/oL9xDHQWdjk


 
 

تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

 األدبي / الفرع   
دراسات / المبحث

 تاريخية 
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهيل التربوي

52

 

 

 

  الثالث السؤال:  سنة الورود
 ؟وكانت سبب للثورة ونتج عنها  واالقتصادية  الظروف االجتماعيةف ساهمت وضح كي  -4  4د 4041

الظروف االقتصادية السيئة  -1
 موها مصادرة األراضب الجزائرية اموحها للمستو وين األارابيو  الفرنسيين

 ازد اد ال طالة بين الش اب اقلة الوظائف الح ومية للجزائريين
الظروف االجتماعية وكانت سبب للثورة ونتج عنها  -2
 زيادة أوداد الشعب الجزائري
 هجرة الموا وين من الريف للمد  اإلو درنسا

 مهاةر درنسب استو ووا المد  االور   600,000االهجرة الفرنسية للجزائر االو 

   الرابع السؤال:  سنة الورود
 ؟دت الندالع الثورة الجزائرية اذكر دون شرح العوامل التي ا -4  4د 4041
وم  الووب الوومب للشعب الجزائري  -4
الووود الفرنسية الكاذ ة للجزائريين  ح  تورير المصير  -4
تغير موازين الوو العالمية  -4
نجاح الثوراد الو وية ااالستواللية دب الو ن العربب  -5
الظراف االقتصاد ة السيتة دب الجزائر   -9
 الظراف االةتماوية  -1

 الخامسالسؤال:  نة الورودس

 ؟  وضح النتائج الساسية للثورة الجزائرية  -5  4د 4041
 وملو الثورة ولو توحيد الطاقاد الجزائرية دب ة هة التحرير الجزائرية اةيش التحرير الجزائري ون  ري  الح ومة

المؤقتة
االنتصار ولو أوتو الوو االستعمارية اإنهال االستعمار الفرنسب
ي 1694ةمهورية الجزائر الشع ية الد مورا ية  تأسيس
االنتصار لمشراع الجزائر ةزائرية ااحدة تع ها من أمازيغ  اورب اموأ سلخ الصحرال الجزائرية

 واي من االستعمار 144 رد االحتالل الفرنسب امستو ويه  عد

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com
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 السادس السؤال:  سنة الورود
 ؟  ل من الجزائر وفرنسا في نجاح الثورة الجزائرية كيف ساهمت األوضاع الداخلية في ك -9  4د 4041

 توحيد الوو  المسلحة دب ةيش التحرير الجزائري التي حو  رنجازاد وس رية لصالح الثورة  -1
 توحيد األحزاب دب ة هة التحرير الو وب الجزائري لتوحيد الخطاب اآلياد العمل  -2
 االلتفاف الشع ب حول الثورة دب الداال االخارج  -3
 التأييد العربب ااحتضا  الح ومة الجزائرية المؤقتة دب مصر أثر دب نجاحها كا   -4
 تغيير موازين الوو  االتأييد العالمب السياسب االعس ري س  ا لالنتصاراد العس رية -5

ت لو األاضاع الداالية الفرنسية ضغطا أد  لخلخة األاضاع ما بين مؤيد امعارغ لالستعمار اضغطا 
اد ة حيل أ  درنسا تتلوو مساوداد إلوادة بوال اقتصادها التي دمرته الحرب العالمية ولو األاضاع االقتص

 الثانية

 السابع السؤال:  سنة الورود
 ؟  وضح دور عمق الوعي القومي لدى الشعب الجزائري في اندالع الثورة الجزائرية -1  1د 4041

 الفرنسععية راععم محاالععة درنسععا  ردمععاةهم  سععاهم الععووب الوععومب للجزائععريين  شعععورهم بتفععردهم وععن الشخصععية
  الشخصية الفرنسية

  ي ولو رضعاف الووب الوومب الجزائري  1694 – 1840ومل االستعمار الفرنسب  يلة دترة استعمارا 
 )ااوت ار الجزائر قطعة من درنسا رادعا )تعار الجزائر درنسية 
 لدين اإلسالمب االتواليد الجزائريةدرضوا ولو الجزائر اللغة الفرنسية مهملين اللغة العربية اا 

او راا ون ردضهم االندماج مأ درنسا اتكوين دالة ةزائرية  يندب الجزائري ا  رال أ  الووب الوومب  وب حي
 مستولة اموفصلة
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 الثامن  السؤال سنة الورود
4040-
الدارة  4040
 الثالثة 

 لصادر ون قيادة الثورة ؟اذكر أهداف الثورة الجزائرية التب اااها الودال األال ا

 رقامة الدالة الجزائرية الد مورا ية االةتماوية ضمن ر ار الم ادئ اإلسالمية  -1
 احتراي ةميأ الحرياد األساسية دا  تمييز ورقب أاديوب أا سياسب  -4
 الوضال ولو مخلفاد الفساد  -4
 تجميأ الطاقاد الجزائرية اتوظيمها لتصفية االستعمار  -4
 ريةتدايل الوضية الجزائ -5

 تحوي  احدة تمال أدريويا

 لتاسع السؤال:  سنة الورود
 بين العوامل التب ساودد ولو نجاح الثورة الجزائرية  ؟ 4016

 توحيد الوو  المسلحة دب ةيش التحرير الجزائري التي حو  رنجازاد وس رية لصالح الثورة  .1
 اآلياد العمل  توحيد األحزاب دب ة هة التحرير الو وب الجزائري لتوحيد الخطاب .2
 االلتفاف الشع ب حول الثورة دب الداال االخارج  .3
 كا  التأييد العربب ااحتضا  الح ومة الجزائرية المؤقتة دب مصر أثر دب نجاحها  .4
 تغيير موازين الوو  االتأييد العالمب السياسب االعس ري س  ا لالنتصاراد العس رية .5
لخة األاضاع ما بين مؤيد امعارغ لالستعمار ت لو األاضاع الداالية الفرنسية ضغطا أد  لخ .9

اضغطا ولو األاضاع االقتصاد ة حيل أ  درنسا تتلوو مساوداد إلوادة بوال اقتصادها التي دمرته 
 الحرب العالمية الثانية
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 ي الثورة الجزائرية وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/k9lMvGQ896Eالرا ط:

    العاشر  السؤال سنة الورود
 اضح ما  أتب أثر الووب الوومب للشعب الجزائري دب اندالع الثورة الجزائرية  ؟ 4016-4040

  سعععاهم العععووب الوعععومب للجزائعععريين  شععععورهم بتفعععردهم وعععن الشخصعععية الفرنسعععية راعععم محاالعععة درنسعععا  ردمعععاةهم
  الشخصية الفرنسية

  و رضعاف الووب الوومب الجزائري ي ول 1694 – 1840ومل االستعمار الفرنسب  يلة دترة استعمارا 
 )ااوت ار الجزائر قطعة من درنسا رادعا )تعار الجزائر درنسية 
 درضوا ولو الجزائر اللغة الفرنسية مهملين اللغة العربية االدين اإلسالمب االتواليد الجزائرية 

 السؤال: الرابع  سنة الورود
 ي ؟1691يين االل المفااضاد مأ درنسا واي استوتج المطالب التب تودي  بها الثوار الجزائر  4016

  االستوالل 
  ردض رقامة قواود وس رية درنسية دب الجزائر 
  اوت ار الصحرال الجزائرية ةزل من الجزائر 

  رال أ  الووب الوومب  وب حب دب الجزائريو  او راا ون ردضهم االنعدماج معأ درنسعا اتكعوين دالعة ةزائريعة
 مستولة اموفصلة
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  األال  السؤال سنة الورود
 لماذا أنشأ االحتالل الصهيوني روبط القرى؟ -1 3د2221
 رد         ب. إلواقة الوحدة مأ األ أ. لتوقيأ اتفاقية أسلو        
 د. إل جاد راا ط بديلة ون موظمة التحرير            إلةرال مفااضاد مأ االحتالل          ةع. 

 

 

 الثانب  السؤال نة الورودس
 ما الهدف من تأسيس الويادة الو وية الموحدة لالنتفاضة الفلسطيوية األالو  ؟ 2221
   قيادة العمل الو وب داال دلسطين أ.   2-د

 ب . قياد الحركة العمالية   
 بد ال ون موظمة التحرير الفلسطيوية  ةع. 
 د. التفااغ مأ االحتالل الصهيونب    

 

  الرا أ  السؤال سنة الورود
أي اإلذاواد االتية كانو داولة دب تصعيد االنتفاضة الفلسطيوية اتط   اسم الج هة  -4 2216

 ؟الشع ية ) الويادة العامة (
 ب. اود دلسطين        أ. اود الودل       
 د. اود الثورة            اود االنتفاضة          ةع. 

 ي   1681وا  الدرل: االنتفاضة الفلسطيوية وو
  rT_c4https://youtu.be/Mdxfsg الرا ط:

 الثالل  السؤال سنة الورود
 ؟  1681ما الس ب الم اتر الندالع االنتفاضة الفلسطيوية األالو واي  -4 2222-   

   ااتيال اليل الوزير أبو ةهاد   أ.   2-د
 دهس العمال الفلسطيويين دب ة اليا    ب. 1د   2221
 زيارة تارا  للمسجد األقصو  ةع. 
 د. روال  الودل واامة موحدة لالحتالل   

https://youtu.be/Mdxfsg3rT_c
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  الخامس  السؤال سنة الورود
 دب األراضب الفلسطيوية المحتلة ؟ لماذا قاي االحتالل الصهيونب بتش يل راا ط الور   -4 2216

   لتحسين أحوال س انها المعيشية  أ.  2222
 إلضعاف موظمة التحرير الفلسطيوية اوزلها   ب. الدورة الثانية 

 لتشجيأ الدال العربية ولو الو ول  الحل السلمب  ةع. 
 د. تمهيدا   إلةرال انتخا اد محلية دب األراضب المحتلة  

 

 

 رةا ة أستلة ااتار

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 د  .1 ي   1681االنتفاضة الفلسطيوية 
 أ  .2 ي   1681االنتفاضة الفلسطيوية 
 ب  .3 ي   1681االنتفاضة الفلسطيوية 
 أ  .4 ي   1681االنتفاضة الفلسطيوية 
 د  .5 ي   1681االنتفاضة الفلسطيوية 
 د  .9 ي   1681االنتفاضة الفلسطيوية 

 حل األستلة الموالية 

 

 ي االنتفاضة الفلسطيوية  وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/xvczkrakSH8الرا ط:

 السادل  السؤال سنة الورود
 دب أي دارة أولن المجلس الو وب الفلسطيوب اثيوة االستوالل؟ -5 2216

 ب. الخامسة وشر       أ. الثالثة وشر      1-د 
 د. التاسعة وشر           السا عة وشر         ةع. 
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  االنتفاضة الفلسطيوية  وووا  الدرل: 
 https://youtu.be/_C 5JksSC1sIالرا ط:

 

 السؤال: األول  سنة الورود

 4د   4041
بين دور االنتفاضة الفلسطينية األولى في ترسيخ الترابط النضالي والوطني بين   .1

 ابناء السعب الفلسطيني م
 الوضالب بين أبوال الشعب دب مختلف أماكن تواةدا دب الداال االخارج

موظمة التحرير أا ال  قيادة بديلة اقد سعو الاتيال قياداد  دشل االحتالل الصهيونب دب رضعاف
 ي 1688مثل اليل الوزير أبو ةهاد دب تونس 

 

 الثاني السؤال:  سنة الورود
  1681كيف ساهمت الظروف  االجتماعية في اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام  .2 4د   4041

 اغار السن االش اب  االنفجار الس انب االتب  ما أد  رلو ارتفاع نس ة (1
التحوالد االةتماوية الواضحة دب م انة المرأة انمو دارها التي انع س ر جا ا دب انخرا ها  (2

  العمل الجماهيري االسياسب 
 ازدحاي تديد دب مخيماد قطاع ازة  (3

 دار التعليم اتوسعه اادتتاح ةامعاد ةديدة أا حو قالوا للتع تة الو وية االمواامة
 

 الثالث السؤال:  سنة الورود

 4د   4041
ما الفوائد التي ترتبت على دعوة قيادة االنتفاضة الفلسطينية األولى لمقاطعة  .3

 البضائع الصهيونية ؟
 أدت الدعوات لمقاطعة بضائع االحتالل لتنشيط الصناعات الوطنية .1

https://youtu.be/_C5JksSC7sI
https://youtu.be/_C5JksSC7sI
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 أضرت فعاليات االنتفاضة بمصانع االحتالل وخاصة االضرابات .2
قديمة كاالقتصاد المنزلي من خالل زراعة الحدائق وتخزين المواد تعززت أنماط اقتصادية  .3

 الغذائية ما قلص النمط االستهالكي وارتفعت البطالة في األراضي المحتلة
 زادت دعوات الفلسطينيين للعودة إلي األرض وزراعتها .4

 رابع الالسؤال:  سنة الورود

 4د   4041
يات في تسريع االنتفاضة كيف أسهمت الظروف السياسية خالل الثمانين .4

   ؟  1681الفلسطينية األولى 
 االل الثمانياد من الور  العشرين لع و الظراف السياسية دار  ارز دب حداث االنتفاضة

 اذ أولن قادة االحتالل أ  أقصو ما  م ن أ  يتوال له الفلسطيويين ح م ذاتب تحو االحتالل  -1
 السجن االوتل ااإل عاد كما حدث مأ رؤسال ال لد اد  لتلر سعو للوضال ولو الوياداد الفلسطيوية -4

 ي 1680
  حاال االحتالل ر جاد قياداد بديلة ون الموظمة كراا ط الور  إلضعاف موظمة التحرير الفلسطيوية 
 اوزلها ون ةماهيرها 
 كاالوتوال  زاد االحتالل من ق ضته الحديد ة 
  اإاالا الجامعاد 

 االتوسأ دب االستيطا  -4
 راضب ل وال المستو وادامصادرة األ

 

سنة 
 الورود

 الخامس السؤال: 

4041 
 1د  

   م1681كيف ساهمت األوضاع االقتصادية في اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  .5

األاضاع االقتصاد ة للفلسطيويين تجعهم  التفكير لوقف ت عيتهم االقتصاد ة لالقتصاد الصهيونب  -1
 الصهيونية ايووي ولو بووك االحتالل  دالتجارة مرت طة  األسواا

% موها داال  40ضعف قطاع الزراوة اتحول ودد من الفلسطيويين   لوو  واملة دلسطيوية  -4
 ي 1648األرضب الفلسطيوية المحتلة 
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 الصواوة الفلسطيوية رام ضعفها تعتمد ولو المواد الخاي المسيطر وليه االحتالل -4
 نفاا ولو مؤسساد االحتالل دب األراضب الفلسطيويةاستمرار درغ الضرائب ااستغاللها لإل -4

 السادس السؤال:  سنة الورود
 م ؟ 1681بين النتائج االجتماعية لالنتفاضة الفلسطينية األولى  1 -د 4041

 تهيد اوشراد الجرحو ااألسر    1400ارتوو أكثر من  -1
 نفب المتاد اارج الو ن -4
 هدي الموازل -4
 أالوو الجامعاد االمعاهد االمدارل -4
 براز التكادل االةتماوب بين أبوال الشعب الفلسطيوب -5
 تعززد م انة المرأة النخرا ها  العمل دب مشاركتها  الوواتاد السياسية -9
 حصل تغيير دب العاداد االتواليد ااااة الزااج حيل قلو التكاليف اراج الغوال الثوري  -1
 ااقتصرد األوياد اإلسالمية االمسيحية ولو الشعائر الديوية -8

 

 السابع السؤال:  سنة الورود
 ؟1681كيف ساهم الوضأ االقتصادي دب اندالع االنتفاضة واي  4د 4040

األاضاع االقتصاد ة للفلسطيويين تجعهم  التفكير لوقف ت عيتهم االقتصاد ة لالقتصاد الصهيونب  -1
 دالتجارة مرت طة  األسواا الصهيونية ايووي ولو بووك االحتالل 

% موها داال األرضب  40اتحول ودد من الفلسطيويين   لوو  واملة دلسطيوية  ضعف قطاع الزراوة -2
 ي 1648الفلسطيوية المحتلة 

 الصواوة الفلسطيوية رام ضعفها تعتمد ولو المواد الخاي المسيطر وليه االحتالل -3
 استمرار درغ الضرائب ااستغاللها لإلنفاا ولو مؤسساد االحتالل دب األراضب الفلسطيوية  -4
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 ي   1681وووا  الدرل: االنتفاضة الفلسطيوية 
  chttps://youtu.be/gOxGvdy8hDkالرا ط:

 

 

 

 

 

 

 

 لثامن االسؤال:  سنة الورود
 ؟1681بين دار اإلوالي اأثرا ولو االنتفاضة الفلسطيوية األالو واي  4د 4040

  ال ياناد التب أادرتها الويادة الو وية الموحدة 
   ه رذاوة )اود دلسطين ااود الثورة( التب توحدد دب رذاوة اود الدار الك ير التي قامو

 العاافة اكانو تمثل موظمة التحرير
 ااود رذاوة الودل التب كانو ت ل من دمش  اتوط   اسم الج هة الشع ية 
  استخداي الصحفيو  المحليو  ااألةانب الصور إلدانة االحتالل كصورة الطفل التي حمل حجر أماي

ةج  السالح أوطب انط اوا ون سلمية االنتفاضة ااحشية االحتالل ااستخدامه سياسة ةودي اهيونب مد
 تكسير العظاي 

 

    التاسع السؤال:  سنة الورود

د حمن نتائج االنتفاضة األالو أنها رسخو الترا ط الوضالب االو وب بين أبوال الشعب الوا 4040
 اضح ذلر؟

او ر  أبوال الشعب دب مختلف أماكن تواةدا دب الداال االخارجرسخو االنتفاضة الترا ط الوضالب بين 
 الفلسطيويين ون أهداف سياسية مشتركة بين الداال الفلسطيوب االخارج
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 ي   1681وووا  الدرل: االنتفاضة الفلسطيوية 
  rT_c4https://youtu.be/Mdxfsg الرا ط:

 

 

   لعاشر ا السؤال سنة الورود

4040 
التي قامو  ه موظمة التحرير الفلسطيوية أثوال االنتفاضة  االدبلوماسببين الدار السياسب 
 الفلسطيوية األالو؟

  من االل اةتماواد مأ زومال الدال ااألحزاب االموظماد اإلقليمية 
  االنتفاضة  أنها حركة تع ية تهدف المشاركة دب مؤتمراد الومم العربية ااإلسالمية لشرح أهداف

 الموادية لحووا اإلنسا  ضد الشعب الفلسطيوب األوزل  للخالص من االستعمار ادضح ممارسته

 

 الحادي عشر السؤال:  سنة الورود

كيف لع و الظراف االةتماوية االثوادية دب تسريأ االنتفاضة الفلسطيوية األالو واي  4040
 ؟1681

 االتب  ما أد  رلو ارتفاع نس ة اغار السن االش اب  االنفجار الس انب -1
التحوالد االةتماوية الواضحة دب م انة المرأة انمو دارها التي انع س ر جا ا دب انخرا ها  العمل  -4

 الجماهيري االسياسب 
 ازدحاي تديد دب مخيماد قطاع ازة  -4

 و وية االمواامةدار التعليم اتوسعه اادتتاح ةامعاد ةديدة أا حو قالوا للتع تة ال

 الثاني عشر السؤال:  سنة الورود
 ؟ 1681ناقشب الوتائج االقتصاد ة التب ترت و ولو االنتفاضة الفلسطيوية واي  4016

 أدد الدوواد لموا عة  ضائأ االحتالل لتوشيط الصواواد الو وية 
 أضرد دعالياد االنتفاضة  مصانأ االحتالل ااااة االضرا اد 
 تصاد ة قد مة كاالقتصاد الموزلب من االل زراوة الحدائ  اتخزين المواد الغتائية ما تعززد أنماط اق

 قلص الومط االستهالكب اارتفعو ال طالة دب األراضب المحتلة
 زادد دوواد الفلسطيويين للعودة رلب األرغ ازراوتها 
 

https://youtu.be/Mdxfsg3rT_c
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  الثالث السؤال:  سنة الورود
 ردد دب الودال الثانب للويادة الو وية الموحدة؟استوتج أهداف االنتفاضة األالو كما ا  4016

 الويادة الو وية الموحدة تؤكد ولو مواالة الودال من أةل 
  اقف سياسة الو ضة الحديد ة 
  رلغال قوانين الطوارئ كاإل عاد 
  تحريم انتهاك المودساد الديوية اتدنيسها 
   سحب الجيش من المد  المخيماد االور 
 لو أبوال تع وا تحريم ر الا الرااص و 
  حل اللجا  اال لد ة االمجالس الوراية الجا  المخيماد 
  رةرال انتخا اد د مورا ية 
  االفاروة  4-4ر الا سراح معتولب االنتفاضة اإاالا معتول أنصار 
  رلغال الضري ة المفراضة ولو تجار تع وا 
 ليمية اإاالقها اقف مصادرة األراضب ابوال المستو واد تحريم مداهمة المؤسساد التع 

  الثاني عشر السؤال:  سنة الورود
 ي؟1681كيف لع و الظراف السياسية دارا هاما دب تسريأ قياي االنتفاضة األالو 4016

 االل الثمانياد من الور  العشرين لع و الظراف السياسية دار  ارز دب حداث االنتفاضة
 له الفلسطيويين ح م ذاتب تحو االحتالل اذ أولن قادة االحتالل أ  أقصو ما  م ن أ  يتوال  -4
لتلر سعو للوضال ولو الوياداد الفلسطيوية  السجن االوتل ااإل عاد كما حدث مأ رؤسال ال لد اد  -5

 ي 1680
حاال ر جاد قياداد بديلة ون الموظمة كراا ط الور  إلضعاف موظمة التحرير الفلسطيوية اوزلها ون  -9

 ةماهيرها
لحديد ة كاالوتوال اإاالا الجامعاد االتوسأ دب االستيطا  امصادرة األراضب زاد االحتالل من ق ضته ا

 ل وال المستو واد
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 4010الدرل: الحراك العربب 
  Akcpig1https://youtu.be/qIBZ الرا ط:

 

 االول السؤال  سنة الورود
 انتا نقطة البداية لتنظيم داعش ؟ما الدولتان اللتان ك  -3د2221

 ب. العراا اسوريا        أ  العراا اأدغانستا    الدورة الثانية
 د     اكستا  اسوريا    سوريا اأدغانستا           ةع. 

 

 الثاني السؤال  سنة الورود
 ما األثر اإل جابب للحراك العربب ولو الكويو؟ 1د  2221

   ردأ األةور     أ.  
 ب . بوال مساكن ةديدة     
 راالح الوضال     ةع. 
 د. تعديل الدستور    

 

 الثالث السؤال  سنة الورود
 ما الوتائج السل ية للحراك العربب دب المجال الديوب؟ 2د  2221

   ظهور المتاهب األربعة    أ.  
 ب . ظهور توظيم الواودة    
 ظهور توظيم داوش    ةع. 
 وواد تحرير المرأة  د. ظهور د 

 الرابع السؤال  سنة الورود
  ماذا تمثل الظرف الخارةب للحراك العربب  ؟ 2222
   التدال األمري ب ااالحتالل الصهيونب    أ.  3-د

 ارتفاع اتيرة الحرب ال اردة بين المعس رين     ب. 
 ارتفاع أسعار السلأ االموتجاد الغتائية    ةع. 
 اا الط وية االمته ية داال المجتمأ   د. اتساع الفر  

https://youtu.be/qIBZ1Akcpig
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 السؤال الخامس سنة الورود
 ما أبرز الوتائج السل ية للحراك العربب  ؟ 2222

   ضعف قدرة الش اب ولو التوظيم االتجمأ دب الميادين    أ.  
 أااب الوضية الفلسطيوية نوع من التهميش      ب. 
  ظهور توظيماد سياسية اديوية معتدلة ةع. 
 د. تعديل الدساتير العربية     

 السادس السؤال  سنة الورود
 ما األثر السل ب للحراك العربب من الواحية االةتماوية ؟ 2222
   هجرة الماليين داال ال الد ااارةها   أ.  3-د 

 تغت ة الخالداد المته ية    ب. 
 انتشار المجاوة االفور   ةع. 
 ج دب التموين االتسليح  د. االوتماد ولو الخار  

   السابع السؤال  سنة الورود
 أي من االتب تودرج تحو اآلثار السل ية للحراك العربب دب المجال االةتماوب  ؟ 2216

   ظهور توظيماد رسالمية مسلحة     أ.  الدورة الثالثة 
 ازد اد ال طالة االفور االمجاوة       ب. 
 نأ اال وية التحتية  تدمير الم انب االمصا ةع. 
 د. ارتفاع أوداد الوتلو االمصابين     
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 4010الدرل: الحراك العربب 
  https://youtu.be/1aG4XdMG4cQ  الرا ط:

 

 الثامن السؤال  سنة الورود
 داد الربيأ العربب رليها؟ما اإلاالحاد التب قامو بها السعود ة لموأ امت  -2216

 ب. راالح الوضال        أ. ردأ األةور  الدورة الثانية
 تعديل الدستور  د     بوال مساكن ةديدة         ةع. 

 

 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 ب  .1 4010الحراك العربب 
 أ  .2 4010الحراك العربب 
 ج  .3    4010الحراك العربب 
 أ  .4    4010الحراك العربب 
 ب  .5    4010الحراك العربب 
 أ  .9    4010الحراك العربب 
 د  .1    4010الحراك العربب 
 ج  .8    4010الحراك العربب 
 ج  .6    4010الحراك العربب 

 

 

 التاسع السؤال  
ما الدالة العربية التب وملو ولو تعديل الدستور اإاالح الوضال اشية من امتداد الربيأ العربب  2216

 اليها ؟
 ب. العراا        أ. الجزائر       1-د 

 د. االماراد العربية المتحدة            المغرب         ةع. 

https://youtu.be/7aG4XdMG4cQ
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 4010الدرل: الحراك العربب 
  https://youtu.be/PfgVvn4vXtE الرا ط:

 

 إجابة األسئلة المقالية 

 

 

 

 السؤال: األول    سنة الورود
 ك دب كل من مضر الي يا؟ اضح أساليب الحرا  4-د 4041

 تحول لوزاع مسلح استخدمو األسلحة الثويلة اكا  ذريعة للتدال العس ري األةو ب  في ليبيا -1
 الحراك 
اسمب  عضها  المليونية لكثرة المشاركين بها كما حدث  ميدا   باالعتصامات الشعبيةاتطورد  لمصر

 سواط الوظاي (ااستجاب الرئيس حسوب م اركي رادعين  تعار )الشعب يريد ر 4011التحرير  الواهرة 
 

   الثاني السؤال: ا سنة الورود
 ما الظروف الخارجية التي ادت الندالع الحراك العربي؟  4-د 4041
 ترت ط الظراف الخارةية   -14

االحتالل الصهيونب ( االتين لهم را ة  خلخلة  –حلف تمال األ لسب الواتو  –) الوال اد المتحدة 
 لعربب اتمزي  احدته اإضعاف ةيوتهالو ن ا

 
 ي انجاحهم دب احتالله اتمزيوه 4004دموت الحرب ال ريطانية األمري ية ولو العراا  -14
 انشر الطائفية بين المسلمين )السوة االشيعة ( -14
 االعرقية )بين العرب ااألكراد ( -15

للسياسة األمري ية دتحو تهية المحتلين الستوساخ التجربة دب بلدا  آاري ااااة الدال المواائة 
 مستغلين قضا ا الد مورا ية احووا االنسا 

https://youtu.be/PfgVvn3vXtE
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    الثالث السؤال:  سنة الورود
  .اضح دار الظراف االةتماوية دب اندالع الحراك العربب   1-د 4041
 ويو الفوارا الط وية العرقية االمته ية دا  حلول  
 احدث تفااد لصالح العائالد االوياداد الحاكمة 
 اد آاري اهمشو دت 

 امن هوا بدأد  المطال ة  المساااة كما حدث دب ال حرين وودما  الب الشيعة المساااة  السوة 

   لرابع االسؤال:  سنة الورود
 أظهر الحراك العربب قوة الجماهير العربية اضح ذلر   1-د 4041

  استطاع الحراك رظهار قوة الجماهير اانعتاقها من الخوف 
 التين أظهراا مودرة دب التجمأ  الميادين  كالش اب االوسال 
  كتونس ومصر وليبيااردأ الشعاراد اإسواط أنظمة  
  حوووا نجاحاد ةزئية دب الحصول ولو 
   كتعديل الدستور اإاالح الوضال دب المغرب سياسية راالحاد 

 بوال المساكن دب السعود ةمعيشية كردأ األةور  الكويو  اقتصادية أا راالحاد 
 
 

 سنة
 الورود

تنوعت أساليب الحراك العربي ما بين المظاهرات  السلمية الى استخدام    الثالثالسؤال: 
  األسلوب العسكري وضح مع األمثلة  

4041 
  1د

  أساليب سلمية
  لتونسببدأد  خراج الشعب ا -1
 رلو الشوارع ااض ين من نظاي زين العابدين  بمظاهرات سلمية عفوية

 بن ولو 
 ستجابته ااستخدامه الومأ  حوهم انتيجة لعدي ا 
  ) اردعوا تعار )ارحل 
  ااستجاب الرئيس لمطال هم 
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  لمصرانتقل الحراك  -2
  باالعتصامات الشعبيةاتطورد  
  اسمب  عضها  المليونية لكثرة المشاركين بها 
  ي  4011كما حدث  ميدا  التحرير  الواهرة 
 ) رادعين  تعار )الشعب يريد رسواط الوظاي 
 لرئيس حسوب م ارك ااستجاب ا 

 
 )) تت أ مسار الحراك العربب دب اليمن(( مظاهرات سلمية ليمندب ا -3

 
  احتجاةا ولو سياسة ولو و د هللا االح 
  ي  4014اانتهو بتوازل الرئيس ون موص ه لوائ ه 
  الكن األاضاع لم تهدأ اتحولو لحرب أهلية 
  4011قتل الرئيس ولب و د هللا االح  
 

 
 

التحول 
 لألسلوب
 العسكري 

 
 
 

 تحول لوزاع مسلح استخدمو األسلحة الثويلة اكا  ذريعة  في ليبيا

 للتدال العس ري األةو ب 

 تحولو لحرب بين الح ومة االمعارضة أا المعارضة نفسها   في سوريا

اتاركو ديها قو  اارةية وس ريا امازالو األاضاع اير مستورة دب 

 دال الحراك العربب 

 
وسائل التواصل 

جتماعي اال
 اإللكتروني

حشد الجماهير للمشاركة دب االوتصاماد اذلر بتحديد مواويدها  -1
 اأماكن التجمأ اتعاراتها 

تجأ اإلوالي هتا االوتصاماد اتارك بوول أحداثها   ثادة ولو  -4
 الهوال م اترة 

أسهم انتشار أةهزة الهاتف المحمول دب تصوير أي حدث ابثه  -3
 ولو ت  اد التواال االةتماوب

 ؟
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   الخامس االسؤال:  سنة الورود
 بين أثر الحراك العربب ولو الوضية الفلسطيوية  ؟   4041

 أااب الوضية نوع من التهميش  (1
 تحولو األنظار للتركيز ولو المجرياد ا التحوالد دب الموطوة العربية (2
 ما أوطو الفراة لالحتالل الصهيونب للتوكر من التزاماته مأ دالة دلسطين (3

 تيرة االستيطا  امصادرة األراضب اسياسة التضيي  ولو الس ا زادد ا 
 

 

 السادس السؤال:  سنة الورود
 اضح الظراف الداالية التب ساهمو دب اندالع الحراك العربب ؟ الدارة الثالثة  – 4040

  الظراف ت عا للتطور السياسب انمو مؤسساته ا  يعة الح م مووماتها االقتصاد ةاختلفت 
 بدأد  مطالب اقتصاد ة االمساااة االةتماوية ااالو للمطال ة بتغيير نظاي الح م ااال ا 

 دب الدال  عد استواللها تفاوت النمو االقتصاديلقد  -1
 موها من قطأ توط ةيد كالخليج اسوريا الي يا 
 و اموها من تعثر اقتصاد ا اارتفعو ال طالة االفور كتونس امصر االسودا  االمغرب االيمن لتلر  ال 

 الشعوب بتحسين الظراف االقتصاد ة
 

 أما من الناحية االجتماعية -4
 ويو الفوارا الط وية العرقية االمته ية دا  حلول  
 احدث تفااد لصالح العائالد االوياداد الحاكمة 
  اهمشو دتاد آاري 

 امن هوا بدأد  المطال ة  المساااة كما حدث دب ال حرين وودما  الب الشيعة المساااة  السوة
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 السابع السؤال:  سنة الورود
 ما هب الوتائج اإل جابية للحراك العربب ؟ الدارة الثانية   – 4040

  استطاع الحراك رظهار قوة الجماهير اانعتاقها من الخوف كالش اب االوسال التين أظهراا مودرة دب
 التجمأ  الميادين اردأ الشعاراد اإسواط أنظمة كتونس امصر الي يا 

 نجاحاد ةزئية دب الحصول ولو راالحاد سياسية  كتعديل الدستور اإاالح الوضال دب  حوووا
 المغرب

 ابوال المساكن دب السعود ة معيشية أا راالحاد اقتصاد ة  كردأ األةور  الكويو 
 

 الثامن السؤال:  سنة الورود
 ي ؟4011 -4011واي تت أ مسار الحراك الشع ب دب اليمن من اندالوه  الدارة األالو   – 4040

دب اليمن مظاهراد سلمية احتجاةا ولو سياسة ولو و د هللا االح اانتهو بتوازل الرئيس ون موص ه لوائ ه 
 ي 4011ي الكن األاضاع لم تهدأ اتحولو لحرب أهلية قتل الرئيس ولب و د هللا االح  4014

  التاسع السؤال:  سنة الورود
 الدارة الثانية – 4016
    4د 4041

 اضح الظراف الخارةية التب أدد الندالع الحراك العربب ؟

 ترت ط الظراف الخارةية -1
االحتالل الصهيونب ( االتين لهم را ة  خلخلة  –حلف تمال األ لسب الواتو  –) الوال اد المتحدة 

 الو ن العربب اتمزي  احدته اإضعاف ةيوته
 

 احتالل العراق  -2
 ي انجاحهم دب احتالله اتمزيوه 4004ة ولو العراا دموت الحرب ال ريطانية األمري ي 
 ) انشر الطائفية بين المسلمين )السوة االشيعة 
 ) االعرقية )بين العرب ااألكراد 
  دتحو تهية المحتلين الستوساخ التجربة دب بلدا  آاري ااااة الدال المواائة للسياسة األمري ية

 مستغلين قضا ا الد مورا ية احووا اإلنسا 
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 وا  الدرل: الوظاي اإلم را وري  وو
  /xRc4Chyf4t6https://youtu.be الرا ط:

 

 السؤال األول   سنة الورود
بم عرفت المسوغات  التي استخدمتها اإلمبراطوريات إلخفاء الهدف الحقيقي من  2221

 استعمارها ؟
   الم ريالية      ا أ.  الدورة الثالثة  

 الخطاب االستعماري         ب. 
 األاتورا ية     ةع. 
 د. الخطاب اإلم را وري       

 

 

   الثاني السؤال  سنة الورود
  ماذا تتميز اإلم را ورية ون الدالة  ؟ 2222

   تضم اإلم را ورية قومية اثوادة ااحدة      أ.  الدورة االولى 
 ية حداد ثابتة ال تتغير      لإلم را ور   ب. 
 نظاي الح م دب اإلم را ورية د مورا ب تعددي    ةع. 
 د. تضم اإلم را ورية قومياد اثواداد مختلفة      

 

 

  الثالث السؤال  سنة الورود
 ما الم رر التي اوتمدد وليه اإلم را ورياد لتخليص ال شر من الشرار  2216

   ب       الديو أ.  الدورة الثالثة   
 الحضاري           ب. 2221

 السياسب      ةع. 3-د 
 د. االقتصادي       

https://youtu.be/9t2Chyf4xRc
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  الرابع  السؤال  سنة الورود
 ما الم رر التي اوتمد وليه اإلم را ورية اإلس انية دب توسعها  ؟ 2216

   رحالل السالي       أ.  دورة الثانية  ال
 الرسالة الديوية          ب. 
 الدادأ الحضاري     ةع. 
 د. االستوالل السياسب      

 

 الخامس السؤال  سنة الورود
 ما العامل الرئيس أد  الو سووط االم را وريتين االلمانية االفرنسية  2216

         فال اةود اصوي ضع أ.    ألولىالدورة ا
         االدراط االتوسأ دب اراضيها  ب 
     الحركاد االنفصالية ووها  ةع. 
      اةود موادسين اقويالد.  

 

  رةا ة األستلة 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 د  (1 الوظاي اإلم را وري    
 د  (2 الوظاي اإلم را وري    
 أ  (3 الوظاي اإلم را وري    

 ج  (4 لوظاي اإلم را وري    ا
 د  (5 الوظاي اإلم را وري    

 

 

 

 الوظاي االم را وري وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/MaLBHF1UOvcالرا ط:
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 الوظاي االم را وري وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/pJwh0F_xfjcالرا ط:

 السؤال: االول     سنة الورود
  4-د 4041
4016 

 اضح داادأ نشول اإلم را ورياد 
 ب موا   مترامية    ما هب الم رراد التب اتختتها اإلم را ورياد لتواةدها د

  : ادوو ا  اةودها هو من أةل رحالل السالي دب الموا   التا عة لهادافع السالم  

 دادعو ون هتا الم رر  خطابها حيل ادوو أ  لوةودها رسالة كونية اهو رنواذ العالم     الدافع الديني :

 الموضوي  تحو لوالها من الشرار . 

 : م را ورياد أنها ةالد من أةل تمدين الموا   الواقعة تحو حيل زومو اإل   الدافع الحضاري

 سلطانها 

 اإلم را ورية اإلس انية اافو نفسها  أنها تحمل رسالة حضارية لتو ين الو ائل التب اوتادد ولو   مثال

الترحال اتفادي تود م ال شر قرابين لآللهة دتدالو وس ريا لتحرير األتخاص المعرضين للوتل من الهوود 

 حمر .ال

 ايتمثل بتوفيت المشراواد االستثمارية دب الموا   التا عة لها .   االستغالل االقتصادي :

  الثاني السؤال:  سنة الورود
  4د – 4040
4041   

 ؟   ااإلم را وريةااز  بين مفهوي الدالة  

 تعب متجانس ثواديا .  لها حداد دالية بيوة المعالم امث تة بوحو دقي  يوةد بها:  الدولة 

 حدادها اير ثابتة تتغير بتغير قوتها العس رية اسياستها التوسعية اتضم قومياد اثواداد وديدة . اإلمبراطورية:



 
 

 
 

تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

 األدبي / الفرع   
دراسات / المبحث

 تاريخية 
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهيل التربوي

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظاي االم را وري وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/6t4Chyf4xRcالرا ط:

 السؤال: االول     سنة الورود
  4-د 4041

 
 رياد ك ر  أماي اصوي ضعفال اضح .أافوو رم را و  

 
 . حيل تحاال رحد   قو  رم را ورية ردع رم را ورية آاري موادسة لها 

   من االل دوم حركة مواامة للوومياد التا عة لإلم را ورية األار 

مثال الومسا اراسيا قامو بتحريض الوومياد الخاضعة لإلم را ورية العثمانية للثورة وليها ا االنفصال 
 وهاو
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 وووا  الدرل: اإلم را ورية ال يزنطية   
  0ynjPc84https://youtu.be/wSB الرا ط:

 

 السؤال الثاني  سنة الورود
2221 

 2د
 1-د2216

 ماذا  طل  ولو السلطة الفرد ة المطلوة الو يتمتأ بها اإلم را ور ال يزنطب  ؟ -1

 ب. د مورا ية    أاتوقرا ية    أ.  الدورة األولى
 برلمانية    د.  د  تاتورية    ةع. 

 

 السؤال االول  سنة الورود
 ما الحدث التاريخب التي يؤرخ له لوها ة العصور الوسطو دب أارابا  ؟ 2221
   ي       1454سووط الوسطوطيوية ولو يد سليم األال  أ.   1 -د

 ي 1454راما ولو يد دمحم الفاتح سووط   ب. 
 ي 1454ةع  سووط الوسطوطيوية ولو يد دمحم الفاتح  
 ي 1461د. اراج المسلمين من و ا  

 

 الثالث السؤال  سنة الورود
 ما الدادأ األموب لوول اإلم را ور قسطوطين العاامة رلو الوسطوطيوية ؟ 2222

     أكثر راالاا من الراما       اوتوادا أ  أهل ال لوا أ.  الدورة األولى 
 إلضعاف ة هة الراما  الغربية        ب. 
 ةع دتح والقاد ةديدة مأ الصين    
 د. لموأ مد الوفوذ الخارةب ولو المديوة      

 

 الرابع السؤال  سنة الورود
 بيد من تركزد السلطة المدنية دب اإلم را ورية ال يزنطية  ؟ 2216
 ب. الوائد العس ري      اإلم را ور ال يزنطب      أ.  ثة الدورة الثال

 االبن األك ر لإلم را ور   د.  حاكم الوال ة     ةع. 

https://youtu.be/wSB82ynjPc0
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 الخامس  السؤال سنة الورود
 ما الكويسة التب أنشأها اإلم را ور قسطوطين األال ؟ 2216

 ب. الويامة     أ ا اوديا     أ.  الدورة الثانية 
دورة  2222

 ثانية  
 المهد     د.  الفاتي ا      ةع.

 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 أ  .1 اإلم را ورية ال يزنطية    

 ج  .2 طية    اإلم را ورية ال يزن
 أ  .3 اإلم را ورية ال يزنطية    
 ج  .4 اإلم را ورية ال يزنطية    
 أ  .5 اإلم را ورية ال يزنطية    

 

 األستلة الموالية 

 

 

 وووا  الدرل: اإلم را ورية ال يزنطية   
  https://youtu.be/ztYPNfmNnbo الرا ط:

 السؤال: األول  سنة الورود

  4-د 4041
اضح الداادأ األموية التب ةعلو اإلم را ور قسطوطين يوول واامته الو 

 الوسطوطيوية ؟
i. ل ال لوا  دتوقأ أ  تكو  الموطوة أكثر راالاا من الراما  الغربيين قسطوطين من أبوا 

 راما تعرضو لهجماد متكررة انول العاامة للشرا سيحو  لها مالذ من األاطار -2

https://youtu.be/ztYPNfmNnbo
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سنة 
 الورود

   وضح طبيعة الحكم واإلدارة في اإلمبراطورية البيزنطية السؤال: الثاني 

4041  
 1 -د

ن )اإلم را ور ال يزنطب االوائد العس ري احاكم الوال ة يتكو  الوظاي اإلم را وري م
 السلطة المدنية

 نظاي الح م اراثيا  حتفظ اإلم را ور  العرش ألبوائه  ر  لم   ن له أبوال دألقاربه  (1

ي أا ح اإلم را ور  موح اللوب ألك ر أبوالا ايشاركه دب كل األمور  4دب نها ة الور   (2

 رش اإلدارية ليسهل توليه ولو الع

 ةميأ السلطاد تركزد دب يد االم را ور التشريأ االوانو  ااإلدارة االجيش  (3

كا  للعالقاد الفارسية ال يزنطية اقر دب نظاي الح م ااإلدارة دأاداا ون الفرل السطالد  (4

 الممووحة للح اي السلطة الفرد ة المطلوة 

 عس رية قسمو اإلم را ورية الو اال اد دصلو ديها السلطة المدنية ون ال (5

 دب السلطة المدنية   و  حاكم الوال ة مستول ون تؤانها اإلدارية  (6

تؤا  الوال ة العس رية  ويو دب يد الوائد العس ري التي ربما اتسعو مسؤالياته لتشمل اكثر من 
 اال ة

 الثالث السؤال:  سنة الورود
 ة اامتدادها ؟اذكر دا  ترح توسأ اإلم را ورية ال يزنطي الدارة الثالثة  – 4016
 الدوافع األمنية : (1

 الدوافع االقتصادية (2

 دوافع دينية (3
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 وووا  الدرل: اإلم را ورية ال يزنطية   
  https://youtu.be/zP1wU-nZKlY الرا ط:

 الرابع السؤال:  سنة الورود
 4د – 4016

  4د 4041
 دسر نجاح العثمانيين دب الوضال ولو اإلم را ورية ال يزنطية  ؟

ي  ظهر موادس ةديد تمثل  اإلمارة العثمانية ولو حدادها اأاتد تتوسأ دب  14ب نها ة الور  د -1

 ممتلكاد ال يزنطيين دب آسيا الصغر  اال لوا 

 استغل العثمانيين ضعف ال يزنطيين ازحفوا اتجاا أراضيها الم يت وو رال الوسطوطيوية  -2

ادأ حتو دالوها احارب ديها قسطوطين الحادي ي اقصفها  المد 1454حاار دمحم الفاتح الوسطوطيوية  -3

وشر حتو  لوب مصروه ابسووط الوسطوطيوية دب يد  العثمانيين انتهو العصور الوسطو ابدأ وصر 

 ةديد اهو العصر الحديل

سنة 
 4016الورود

 1-د –

وهد  را اضح الداادأ االقتصاد ة االديوية للتوسأ ال يزنطب تجاا الش  الخامس السؤال: 
 را ور قسطوطين   ؟اإلم 

ر  أهمية الشرا كالشاي امصر أنها تشرف ولو اطوط التجارة ال حرية دب ال حر الدوافع االقتصادية :
 المتوسط 

  اوتدال موااها احتوالها ولو أراغ زراوية اص ة موقأ الوسطوطيوية م وها من السيطرة التجارية
 لتح مها دب الطرا التجارية . 

                           نطين من بناء مدينة الشرق                         دوافع دينية: وهدف قسط (4
 رقامة كويسة أ ا اوديا لتكو  مركز الد انة المسيحية 

  لكن عدد من المؤرخين يشككون في العامل الديني لوشر الدين المسيحب 

 ل أ  يتولو قسطوطينأ  المسيحية موتشرة دب الشرا اآسيا الصغر  امصر ادلسطين اإدريويا ق 
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 وووا  الدرل: اإلم را ورية العثمانية    
  /YvGTQ8p4y49https://youtu.be الرا ط:

 

سنة 
 الورود

 السؤال األول

 ما الدافع الديني لتوجه العثمانيين نحو الشرق ؟ 2221
  السيطرة ولو  الد الشاي    أ.  3د

  
 ب. الخوف من داول آالف التركما  دب المتهب الشيعب    

 السيطرة على الطرق التجارية في المتوسط د.  القضاء على خطر اإلسبان   ةع. 
 

سنة 
 الورود

 الثاني السؤال 

ي بين الدالة العثمانية االحلفال  عد الحرب العالمية  1644ال ود التي تضموته اتفاقية لوزا   ام 2221
 الو؟األ

 ب. الغال الخالدة العثمانية      الغال االمتيازاد األةو ية     أ.  1د
 وودة السيادة التركية ولو  الد الشاي    د.  نفب ال وثما  من تركيا    ةع. 

 

 الثالث السؤال  سنة الورود
 ما المهمة التب كا   ووي بها الددتردار دب اإلم را ورية العثمانية ؟ 2221

 ب. اإلتراف ولو األمن العاي     اإلتراف ولو األمور المالية     أ.  2ة الدور 
 متا عة الوواال األةانب    د.  متا عة أمور الوصر السلطانب    ةع. 

 

 الرابع  سنة الورود
 دب أي واي تم ن السلطا  العثمانب دمحم الفاتح من دتح الوسطوطيوية ؟ 2222

 ي  1454ب.    ي  1454 أ.  الدورة الثالثة 
    1544 د.  ي 1544   ةع. 

 

 

https://youtu.be/46y2p8YvGTQ
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 الخامس سنة الورود
 ما هب الدالة التب انتصرد وليها الدالة العثمانية دب معركة ةالديرا  ؟ 2222

 ب. ال يزنطية   المملوكية  أ.  الدورة الثالثة 
 الصفويين     د.  الرامانية     ةع. 

 

 السادس  سنة الورود
 اإلم را ورية العثمانية  ؟كم استمرد  2222

 ب. امسة قرا    أربعة قرا   أ.  الدورة الثالثة 
 س عة قرا      د.  ستة قرا     ةع. 

 

 السابع  سنة الورود
 ؟ 1454ما اسم السلطا  العثمانب التي دتح مديوة الوسطوطيوية واي  2222

 ب. سليما  الوانونب   سليم األال أ.  الدورة الثانية 
 وثما  بن أر غرل    د.  دمحم الثانب     .ةع 

 

 الثامن  سنة الورود
 ما الدادأ االقتصادي التي ددأ العثمانيين الو التوةه نحو الشرا  ؟ 2222

   السيطرة ولو مضي  ة ل  ارا  أ.  الدورة الثانية  
 السيطرة ولو الطرا التجارية المؤد ة الو الهود   ب. 
   الدردنيل اال سفور ةع السيطرة ولو مضائ 
 د. السيطرة ولو مواةم الفحم دب ردريويا       

 

 

 التاسع  سنة الورود
 ما اسم الموطوة التب موحها السالةوة ألر غرل إلقامة االيته ؟ 2222

 ب. اس ب تهر    بوراة أ.  الدورة األولى 
 األستانة     د.  اارنة      ةع. 
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 لعاشر ا سنة الورود
 ا الدادأ الديوب التي ددأ العثمانيين الو التوةه نحو الشرا  اإلسالمب  ؟م 2222

    س ب الخطر اإلس انب اال رتغالب ولو الشمال اإلدريوب   أ.  الدورة األولى  
 اشية من انتشار التصوف دب تمال سوريا   ب. 
 بين األتراك  اإللحاديةع اشية من انتشار المتهب  
 ر المتهب الشيعب بين األتراك       د. اشية من انتشا 

 

 الحادي عشر  سنة الورود
 ضد الحلفال  ؟ 1644ما اسم الوائد التركب التي تزوم حرب االستوالل واي  2222

 ب أحمد تودي   اتا   و د الحميد الثانب  أ.  الدورة األولى 
 دخر الدين  اتا     د.  مصطفو كمال أتاتورك       ةع. 

 

    الثاني عشر   العاشر  رودسنة الو 
 أين تركز ةهود العثمانيين دب دتوحاتهم االل الورنين الرا أ االخامس وشر الميالديين   ؟ 2216

 ب.  الد الشاي امصر    تمال ردريويا امصر   أ.  الدورة الثانية   
 األناضول اال لوا      د.  تمال ردريويا اال لوا         ةع. 

 

    الثالث عشر السؤال  سنة الورود
 ؟1514ما أ راف الصراع دب معركة ةالديرا  واي  2216

 ب. العثمانيين االممالير  العثمانيين االصفويين    أ.  الدورة األولى  
 الممالير االصفويين      د.  العثمانيين االسالةوة         ةع. 

 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 ب  .1 ية العثمانية     اإلم را ور 

 أ  .2 اإلم را ورية العثمانية     
 أ  .3 اإلم را ورية العثمانية     
 أ  .4 اإلم را ورية العثمانية     
 د  .5 اإلم را ورية العثمانية     
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 ج  .9 اإلم را ورية العثمانية     
 ج  .1 اإلم را ورية العثمانية     
 ج  .8 اإلم را ورية العثمانية     

 ب  .6 ية العثمانية اإلم را ور 
 د  .12 اإلم را ورية العثمانية 
 ج  .11 اإلم را ورية العثمانية 
 د  .12 اإلم را ورية العثمانية
 أ  .13 اإلم را ورية العثمانية

 

 إجابة االسئلة المقالية 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال: األول   2221سنة الورود

 تتبع توسع اإلمبراطورية العثمانية في الشرق خالل القرن السادس عشر     3د
 الميالدي

  دب الور  السادل وشر الميالدي بلغو اإلم را ورية أقصو اتساوها دب وهد السلطا  سليم األال
 اابوه سليما  الوانونب 

 ي  1514بدأ توسعهم   اتجاا الشرا اانتصر ولو الصفويين دب العراا اإيرا  دب معركة ةالد يرا   1514
  ي 1519ادالة الممالير دب الشاي دب مرج داب 
  م بين المماليك والعثمانيين  1511 امصر دب الريدانية 

 مراكشي  استثوال 1518ضم التوسأ العثمانب ال الد العربية تمال أدريويا 
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 وووا  الدرل: اإلم را ورية العثمانية    
  https://youtu.be/dPjoaO_tYA8 الرا ط:

 الثاني السؤال:  2221سنة الورود

 بين حكومة أتاتورك ودول الحلفاء ؟ 1623اذكر بنود اتفاقية لوزان     الدارة الثانية 
 انصو ولو 1644اقعو ح ومة أتاتورك اتفاقية لوزا   .1

 وودة السيادة التركية ولو أراضب تركيا الحالية 

  رلغال االمتيازاد األةو ية 

  وة تخلو تركيا ون الموا   الواقعة اارج حدادها اودي المطال ة  األمالك السا 

انفب أل وثما  اارج تركيا ابتلر   مصطفى كمال أتاتوركتورر رلغال الخالدة العثمانية ولو يد  1624

 انهارد اإلم را ورية رسميا

  الثالث السؤال:  2221سنة الورود

 الدارة الثانية 
 أين تركزت جهود العثمانيين خالل القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميالديين -1
 

 ت لو االلها رم را ورية مترامية األ راف االو ألارابا سته قرون إلم را ورية العثمانية استمرد ا .1

دب الورنين الرا أ وشر االخامس وشر الميالدي تركزد ةهود العثمانيين ولو توحيد ت ه ةزيرة  .2

 األناضول ثم التوسأ دب ت ه ةزيرة ال لوا  االزحف  اتجاا أارابا

ا ورية ال يزنطية  عد دتح الوسطوطيوية  ويادة السلطا  دمحم الثانب ا لوب ي تم الوضال ولو اإلم ر  1454 .3

  الفاتح 
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 الرابع السؤال:  2221سنة الورود
 ؟ وضح دور الصدر األعظم في اإلمبراطورية العثمانية    1

 موصب رئيس الوزرال  مفهوي اليوي  هو (1

    ن له سيطرة م اترة ولو الوصر السلطانب أا العلماللم  (2

 تمتأ  سلطة قوية دب الوال اد (3

 اإلتراف ولو األمن العاي االوظاي

سنة 
 2221الورود

  الخامس السؤال: 

 الدارة األالو
لعبت الثورات الداخلية واألنظمة االقتصادية دورا في ضعف اإلمبراطورية العثمانية  -4

 ؟واضمحاللها فسر  م
 

ي اقتلهم للسال ين انتج ووها الوضال ولو  18ي /11لوواد االنكشارية دب الورنين الثورات المتتالية  (1

 ي  1849االنكشارية

التب   وتها الدالة العثمانية) اإلقطاع انظاي االلتزاي دب ة ا ة الضرائب( أضعف  األنظمة االقتصادية (2

 الدالة ازاد من سلطة الملتزمين ااإلقطاويين

  راضب لكوها لم تووت الدالة من أزمتها إلوادة هي لية األ 1858أادرد اإلم را ورية قانو  األراضب

 ألس اب

  تهرب الفالحين من ددأ الضرائب تسجيل األراضب  أسمال ك ار المالكين انول ملكيتها لألةانب مثل

 األراضب الفلسطيوية التب نولو للحركة الصهيونية
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 السؤال السادس  سنة الورود
نيين الثالث والرابع عشر ما الظروف التي هيأت لظهور الدولة العثمانية في القر 

 الميالديين

    1د4041

 يوسب العومانيين لو ائل الغز التركية التب ةالد من  الد ما ارال الهر  (1
دب الور  الثالل وشر الميالدي تودي المغول ددأ العثمانيين للهرب اتجاا  (2

 األناضول  ويادة أر غرل التي تحالف مأ السالةوة

اضول )رس ب تهر ( اأدد زيادة هجرة األتراك موحوا السالةوة تمال ارب األن (3

 لألناضول لتتري ها 

ضعف السالةوة انولو السلطة لأل راف اأاتد اإلماراد التركية تعمل  (4

 لالستوالل ون السالةوة 

دب الور  الرا أ وشر دودد الدالة السلجوقية موطوة اربب األناضول اقدر إلحد  
لمية  ويادة أر غرل اتوحيد اإلماراد تحو اإلماراد التركية أ  تص ح رم را ورية وا

 سلطوته

   السابع السؤال:  سنة الورود
 ناقش األس اب الديوية ااألموية التب ددعو العثمانيين للتوةه دب دتوحاتهم نحو الغرب الدارة الثالثة   – 4040

م لفتح أراضب الراي أتاحو مجاارتهم ألراضب اإلم را ورية ال يزنطية توةيه نشا ه  الدينية الناحية

 اإداالها ضمن دار اإلسالي 

رأ  العثمانيين أ  توسعهم دب هتا الموطوة أدضل اسائل الدداع ضد اإلم را ورية   األمنية الناحية

 ال يزنطية 

دب وهد سليم األال حدث انوالب استراتيجب وودما توقف التوسأ العثمانب  اتجاا الغرب االتحول رلو 

  ةهة الشرا اإلسالمب
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 وووا  الدرل: اإلم را ورية العثمانية    

  https://youtu.be/zkvrKdZjKvU الرا ط:
  

 الثامن السؤال:  سنة الورود
 بين م وناد الجيش العثمانب؟ الدارة الثانية  – 4040

 يتكو  من ثالث أقساي 

 الجوود اإلقطاويين  -

 شاريين الهم تدريب ااص االنك -

 الجود الخاص اهم حرل ااص للوالة الح اي الوال اد -

 أد  االوتماد ولو الجود الخاص رلو زيادة الفوضو اانعداي الوظاي

 التاسع السؤال:  سنة الورود
 اذكر نظاي الح م ااإلدارة دب اإلم را ورية العثمانية ؟ الدارة الثالثة   – 4040

 سب وس ري السلطا  : )سيا .1
 قمة الجهاز الح ومب مدنيا اوس ريا  -
 سلطته مطلوة دب يدا السلطة التشريعية االتوفيت ة -
 الكن لم   ن  استطاوة أ  يتجاهل حداد الشريعة اإلسالمية  -

 الصدر األوظم )سياسب اوس ري ( .4 
 هو موصب رئيس الوزرال  مفهوي اليوي  -
 السلطانب أا العلمال  لم   ن له سيطرة م اترة ولو الوصر -
 تمتأ  سلطة قوية دب الوال اد -
 اإلتراف ولو األمن العاي االوظاي  -

 الجيش )وس ري( .4 
 أهم مؤسسة يتكو  من ثالث أقساي 

https://youtu.be/zkvrKdZjKvU
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 الجوود اإلقطاويين  -
 االنكشاريين الهم تدريب ااص  -
 الجود الخاص اهم حرل ااص للوالة الح اي الوال اد -
 تيخ اإلسالي)ديوب( .4 لجود الخاص رلو زيادة الفوضو اانعداي الوظايأد  االوتماد ولو ا -
 مفتب األستانة  أولو الموظفين الديوين ارئيس العلمال  -
يلو تيخ اإلسالي كل من قاضب وس ر را مللب اقاضب وس ر األناضول ثم الوضاة الك ار دب  -

 الددتر دار )اقتصادي( الوال اد
 لمالية اإرسالها للخزيوة دب العاامة مهمته اإلتراف ولو األمور ا

 

 العاشر  السؤال: سنة الورود
 1-د– 4016
  4د4041

 بين دار االمتيازاد األةو ية دب انهيار اإلم را ورية العثمانية اتفك ها ؟

  هب معاهدة تجارية موحتها اإلم را ورية دب الور  السادل وشر الميالدي ل عض الدال التجارية سمح

ألةانب داول األراضب العثمانية ااالستورار االتجارة ااإلتراف ولو روا اهم احل الوزاواد  موة ها ل

 بيوهم 

 استغلو الدال األارابية االمتيازاد للتدال دب الشتو  الداالية للعثمانيين  حجة حما ة  وائفها الديوية 
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 وووا  الدرل: اإلم را ورية ال ريطانية    
 https://youtu.be/iF9yrWD1RVI الرا ط:

 
  

 أستلة ااتار ديما يلب

 السؤال األول   سنة الورود
 ما األسلوب  التي استخدمته بريطانيا دب التوسأ دب موطوة الخليج العربب ؟ 2216

  الوشاط التجاري ب   احتالل وس ري  أ.   االولىالدورة 
     معاهداد الحما ة  د.       تجارة الرقي     ةع. 

 ا ة سؤال ااتار رة

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 د األول اإلم را ورية ال ريطانية      

 رةا ة األستلة الموالية

 

 السؤال: األول      سنة الورود

الدارة  – 4041
 الثانية    

 ولل كانو االم را ورية ال ريطانية دب س اا تسلح مأ الدال االستعمارية األارابية  ؟
 و بريطانيا دب س اا مأ الدال لتوسيأ نفوذها االسيطرة ولو المصالح التجارية كان

 االممراد المائية االستراتيجية

را تها دب الوضال ولو اإلم را ورية الموادسة لها كاإلم را ورية العثمانية االهولود ة 
 ااإلس انية االفرنسية

سنة 
 2221الورود

 1-د

   شعوب المستعمرات في انهيار اإلمبراطورية البريطانية كيف أسهمت      الثاني السؤال: 

4041     
 محلها دب السيطرة العالمية ر  ظلو محتفظة   ونها دالة متودمة اقتصاد ا اوس ريا اثواديا حتو اليوي .1
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التراةأ التدريجب القتصادها دمساهمتها دب اإلنتاج الصواوب انخفض لصالح الوال اد المتحدة رام  -4

 كدالة  وظمو  استمرارها 

تعوب المستعمراد التب أدركو ضرارة اةود ح م ذاتب  دب األقاليم ال عيدة ال   ذلر يزيد من اعوبتها  -4

 اتكلفتها دب السيطرة ولو الموا   التا عة لها 

 ا ال و  إدرارة امورها الخااة  -4

دض الخضوع لسياسة دب الوقو التب تهدد المستعمراد نزوة الوومية التب تهدتها المستعمراد ةعلها تر  -5

 بريطانيا

 ااقفو دب اةه السطوة العس رية ااالقتصاد ة السياسية لالستعمار ال ريطانب  -9

 دودد السيطرة ولو ودد من مستعمراتها دب أدغانستا  ةووب أدريويا اال وغال اال الد العربية االهود -1

  ورية البريطانية ؟ما المناطق التي تكونت منها اإلمبراط   الثالث السؤال:  سنة الورود
 رنجلترا اايلز ااس تلودا اايرلودا  ؟ الدارة الثانية     – 4040

 السؤال: الرابع    تتبع مرحلة التوسع االستعماري البريطاني في قارة أفريقيا  سنة الورود

 الدارة الثالثة     – 4040

 اتخت ت ل تجارة الرقي  حيل تصدر الع يد -1

 ري ا االهود  الغربية للعمل  مستعمراتها  أم 

بربرة  دب الصومال  دب الصومال ا  ي  زيلأ 1884ااحتلو مصر  -2

 ي1866السودا  
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    الرابع السؤال: األول   سنة الورود

 الدارة األالو     – 4040
توووو درةة السيادة ال ريطانية دب الموا   التا عة لإلم را ورية من م ا  الار 

 اضح ذلر  ؟
 دة من م ا  آلار توووو السيا

 موها مستعمراد مملوكة للتاج ال ريطانب مح ومة م اترة كالهود  -1

 مستعمراد استيطانية يتمتأ ال ريطانيين األال  ح م ذاتب كجووب أدريويا -2

محمياد ال تعد قانونيا ملكا للتاج ال ريطانب الكوها توأ تحو سيطرتها الفعلية   وو ديها  -3

 اإلدارة الالمركزية

 : عمراتسكان المست

 اضعوا لسلطة مزداةة سلطة اإلدارة المحلية اسلطة المستعمر ال ريطانب . -1

اويوو موداب سامب مهمته تحويله لو ن قومب  1644  وو نظاي االنتداب دب دلسطين  -2

 لليهود  موةب اود بلفور 

 الكوموولل مجلس ل عض الدال المستولة دب ر ار اإلم را ورية التب تربطها ب ريطانيا را طة -3

 الوالل للتاج ال ريطانب اتتمتأ ب عض االمتيازاد كح  الحما ة دب مجال التجارة.
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      االم را ورية ال ريطانية وووا  الدرل: 
  https://youtu.be/5v4ogrhk4to الرا ط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الخامس السؤال:  سنة الورود

 الدارة الثانية      – 4016
دب التوسأ ال ريطانب اارج الحداد اإلقليمية استوتج دار حركة اإلاالح الديوب 

 ال ريطانية   ؟
 اتختد بريطانيا من العامل الديوب ذريعة للتوسأ ااااة  عد ظهور حركة اإلاالح الديوب 

  دالو دب موادسة مأ الدال الكاثولي ية انجحو  صفتها دالة براتستانتية دب اتحدي الكاثولي ية كإس انيا

 د انشر المتهب ال راتستانتب ديهاادرنسا دب أمري ا االهو

 الداول دب موادسة تجارية مأ الدال الكاثولي ية.
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     الهيموة العالمية الوال اد المتحدة االمري ية مثاالوووا  الدرل: 
 https://youtu.be/aOjMSBQH94Y الرا ط:

 
 

 ااتار اإلةا ة الصحيحة 

     السؤال االول  سنة الورود
 ؟   ما الوظاي التي ساد العالم  عد الحرب العالمية الثانية  2222
    ثوائب الوط ية ب.    متعدد األقطاب أ.     3الدورة 
     أحادي الوط ية  د.       متعدد االتجاهاد    ةع. 

 

    الثاني   سنة الورود
 ؟   ما الوظاي التي ساد العالم  عد الحرب الخليج الثانية   2222
    متعدد االقطاب  ب   أحادي الوط ية  أ.     1الدورة 
     ثوائب الوط ية   د.       اتتراكب     ةع. 

 

    الثالث  سنة الورود
 ؟   ماذا  طل  ولو الدالة الووية التب تتح م دب الدال األار  كادة    2216
      ةالدالة األاتوقرا ي ب   الدالة المهيموة    أ.    3الدورة 
     الدالة ال يراقرا ية    د.       الدالة المت ووة      ةع. 

 

سنة 
 الورود

    الرابع 

       دب الهيموة التكوولوةية ولو العالمكيف تم وو الوال اد المتحدة من احتالل مركز الصدارة  2216
الدورة 

2   
 استيعاب مختلف الد اناد  أ. 

      االثواداد
ة المحركاد اال حل العلمب ات  اد امتالك ادار  ب

      االنترنو  
        السيطرة ولو مصادر الوفط اارج حدادها  د.          بتأسيس ترسانة وس رية ضخمة    ةع. 
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     الهيموة العالمية الوال اد المتحدة االمري ية مثاالوووا  الدرل: 
  https://youtu.be/bbY4NPRurFE الرا ط:

 

    الخامس  ورودسنة ال
 ؟   من اي أت ال الهيموة  عد انحياز الوال اد المتحدة التاي لجانب االحتالل الصهيونب     2216
    نشاط تجاري    ب   احتالل وس ري     أ.    1الدورة 
     معاهداد الحما ة     د.       تجارة الرقي        ةع. 

 

 

 االستلة الموالية 

 

 

 

 يحالخيار الصح رقم السؤال موضوع الدرل
 د  .1        الهيموة العالمية الوال اد المتحدة مثاال 
 د  .2               الهيموة العالمية الوال اد المتحدة مثاال 
 أ  .3        الهيموة العالمية الوال اد المتحدة مثاال 
 ب  .4        الهيموة العالمية الوال اد المتحدة مثاال 

 أ  .5        ال الهيموة العالمية الوال اد المتحدة مثا

  االول   السؤال سنة الورود
 اذكر دون شرح أشكال الهيمنة االمريكية    4د    4040

 الهيموة السياسية  (1
 الهيموة العس رية  (4
 الهيموة االقتصاد ة  (4
 الهيموة الثوادية  (4
 الهيموة التكوولوةية  (5
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 السؤال  الثاني  سنة الورود
 أشكال الهيمنة على العالم الهيمنة االقتصادية وضح ذك؟  من   4د    4040

 تستود الهيموة األمري ية ولو م دأ الحرية االقتصاد ة من االل 

 موظمة التجارة العالمية  (1

 المؤسساد الدالية (4

الشركاد متعددة الجوسياد التب تفرغ ولو الدال الفويرة نمط اقتصادي ااحد بتريعة مساوداتها  (4

 ها الكوها تراب دب ةعلها تا عة اقتصاد ا للخراج من وزلت

 تسعو الوال اد المتحدة للسيطرة ولو الوفط اارج حدادها  اوت ارها محرك للطاقة (4

 السؤال  الثاني  سنة الورود
 من أشكال الهيمنة على العالم الهيمنة العسكرية  وضح ذك؟    1د    4040

  ر قوة وس رية دب العالم تمتلر الوال اد المتحدة مووماد وس رية دهب أك (1
 تم وو من تأسيس ترسانة وس رية ضخمة كما انووا (4
 هتا التفوا العس ري أتاح لها رم انية االنتشار العس ري دب مختلف أنحال العالم   (4

 السؤال  الثالث  سنة الورود

   4د    4016
رض اذكر المقومات التكنولوجية التي مكنت الواليات المتحدة االمريكية من ف

 هيمنتها على العالم ؟ 
 تهدد الوال اد المتحدة تطورا ك يرا دب قدرتها التكوولوةية    -1

اتعد الوال اد المتحدة من مودمة الدال الرأسمالية التب دتوو ثورة المعلوماد دب المجاالد العس رية  -4

 االتكوولوةية االفضال ااالتصاالد االهودسة الوراثية 

وة ولو والم التكوولوةيا من االل امتالكها محركاد ال حل العلمب تحتل مركز الصدارة دب الهيم -4
 االتصاالت ات  اد االنترنو ات  اد
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 السؤال  الثالث  سنة الورود
 كيف تمكنت الواليات المتحدة من فرض هيمنتها السياسية  على العالم  ؟    4د    4016

 لية موت نها ة الحرب ال اردةتميزد الوال اد المتحدة بهيموتها ولو السياسة الدا     -1

تعززد تلر الهيموة مأ حرب الخليج الثانية حيل انفردد  السيطرة ولو العالم من  عد انهيار االتحاد  -2

 أحادي القطبيةالسوديتب دب ظل نظاي 

تأكد دارها السياسب دب قضا ا دالية ااحتكارها لألزماد الدالية كاالنحياز لالحتالل الصهيونب احرب  -1

 4010ي االتدال دب الحراك العربب  4004ي ااحتالل العراا  1660لثانية الخليج ا
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 وا  الدرل: الوومية االهوية الو وية     وو
  https://youtu.be/XkRSCjIuYPkالرا ط:

 
 السؤال األال ااتار ديما يلب  

 ول  السؤال األ  سنة الورود
 ما المفهوي التي  ع ر ون التوال المصالح االتاريخ المشترك ااحدة الجغراديا االلغة ؟  2221

 ب الهيموة   الثورة  أ.    1-د
 الوومية     د.  الو وية         ةع. 

 

 الثالث السؤال  سنة الورود
 لماذا تعد الدايالد األلمانية أكثر تحمسا للفكرة  الوومية ؟  2216

 ب  س ب هزيمة المانيا دب معركة ساداا    س ب الوظرة الوازية اآلرية    أ.    3-د
 د. س ب تعورهم  الضعف  س ب التجزئة ااالنوساي        س ب هزيمة المانيا دب سيدا         ةع. 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني  سنة الورود
ياسية لمواةهة المخا ر  م تسمو مجمووة الراا ط التب تعمل ولو توحيد االمة لخل  احدة س 2216

 المحدقة بها؟
 ب الوومية    الهوية الو وية   أ.    1-د

 الد مورا ية     د.  اإلم را ورية         ةع. 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 د  .9 الوومية االهوية الو وية       
 ب  .1 الوومية االهوية الو وية       

 د  .8 الو وية الوومية االهوية 

https://youtu.be/XkRSCjIuYPk
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 األستلة الموالية 

 

 

 

  االول   السؤال سنة الورود
 ما الروابط التي تعمل على توحد األمة ؟   4د    4041

 اللغة ااألرغ االتاريخ ااحدة الهدف االمصالح المشتركة   -4

  الثاني السؤال:  سنة الورود

   4د 4041

 قار  بين مفهومب الوومية االهوية الو وية 
مجمووة راا ط تعمل ولو توحيد أمة ما بوال ولو قواسم مشتركة )اللغة  وومية ال

ااألرغ االتاريخ ااحدة الهدف االمصالح المشتركة (لخل  احدة سياسية امواةهه 
 المخا ر .

الهوية الو وية   والقة اةدانية توحد بين اإلنسا  ااألرغ التب يرت ط بها اتص ح 
أةلها اادمتها اتترادف معها كلماد مثل  ةزل موه اهو مستعد للتضحية من

 دلسطيوب أردنب  
 

 الثالث السؤال:  سنة الورود
 ؟ تسهم الوحدة العربية في تحقيق التكامل االقتصادي العربي وضح ذلك   1د    4041

تجتمأ الم ادئ االعوائد االثم االراا ط االمشاور مأ المصالح المشتركة لألمة حيل تتكامل وواار 
 نتاج مأ تراط التومية داال الو ن المتحد الك ير اإل

 تعمل الوحدة ولو  تحوي   التكامل االقتصادي ااالكتفال التاتب  -4
 تساود ولو االستوالل الو وب ااألمن الوومب  -4
 تموح األمة الووة االهي ة  أماي األ ماع األةو ية .امحااالد التخريب الداالية   -5
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  الرابع السؤال:  سنة الورود
 حركة التحرر الو وب الفلسطيوب ملزمة  الجمأ بين الو وية ااالنتمال الوومب ناقش   1د    4041

  تعب لشعب  ال أرغ            أل  الهوية الفلسطيوية مستهددة من ودا رحاللب يردأ تعار )أرغ  ال -1
 اسيلة نضالية لمواامة االستعمار  -4
 حووقهللتأكيد ولو الوةود الفلسطيوب االحفاظ ولو  -4
دالشعب الفلسطيوب أحوج الشعوب لالنتمال الوومب لتعزيز نضاله اتحوي  التحرر  س ب اعوبة  -4

 المعركة مأ االحتالل المدووي  وو  استعمارية اهيموة والمية
 

 الخامس السؤال:  سنة الورود
 ورف الهوية الو وية اكيف تعد ضرارة نضالية ؟  1د– 4016

نسا  ااألرغ التب يرت ط بها اتص ح ةزل موه اهو مستعد للتضحية من والقة اةدانية توحد بين اإل
 أةلها اادمتها اتترادف معها كلماد مثل دلسطيوب أردنب  

  أل  الهوية الفلسطيوية مستهددة من ودا رحاللب يردأ تعار )أرغ الهوية الفلسطينية ضرورة نضالية
 عمار (اسيلة نضالية لمواامة االست   ال تعب لشعب  ال أرغ 

 للتأكيد ولو الوةود الفلسطيوب االحفاظ ولو حووقه 
دالشعب الفلسطيوب أحوج الشعوب لالنتمال الوومب لتعزيز نضاله اتحوي  التحرر  س ب اعوبة المعركة مأ 

 االحتالل المدووي  وو  استعمارية اهيموة والمية
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 وووا  الدرل: مشاريأ الوحدة العربية  
  https://youtu.be/1kgD1oZ4pjM الرا ط:

 

 االول السؤال  سنة الورود
 ؟  أي من  االتب تعد من األةهزة الرئيسية لمجلس التعاا  الخليجب  2216

    مجلس التعاا  االةتماوبب      الجمعية العامة  أ.    3-د
   المجلس األولو د.       االقتصادي مجلس التعاا     ةع. 

 

 ني الثاالسؤال  سنة الورود
 ؟  ي  1686ما المشراع الوحداي العربب التي تش ل واي  2216

   ةامعة الدال العربية ب     الجمهورية العربية المتحدة  أ.    3-د
  اتحاد المغرب العربب  د.       مجلس التعاا  الخليجب    ةع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرل
 د  .1    الوومية االهوية الو وية    

 د  .2 الوومية االهوية الو وية       
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 لدرل: مشاريأ الوحدة العربية  وووا  ا
  https://youtu.be/ehAlkxo6ep8 الرا ط:

 األسئلة المقالية 

 

سنة 
 الورود

 السؤال: األول  

4041 
     4د

 ؟بين دور الموارد الطبيعة والبشرية في تحقيق الوحدة العربية 
 

 الموارد البشرية -الموارد الطبيعية:
  الموقأ الجغرادب للو ن العربب اهو  وأ ضمن أرغ

   التواال بين س انه ااحدة ال تفصلها حواةز تعي
   التووع الموااب ساهم دب التووع االقتصادي ابالتالب

 تكامل اقتصادي 

  العرب لهم لغة ااحدة اتراث حضاري اتاريخ
 مشترك 

  تواةه تحد اد اارةية التصعيد اإلقليمب
 كالخطر الصهيونب 

  اتحد اد دالية متمثلة دب الهيموة األمري ية
  ولو الو ن العربب 

سنة 
 الورود

 لثاني االسؤال: 

4041 
    4د
  

 بين أهمية الوحدة العربية ولو الصعيدين الداالب الخارةب ؟
 

 مواجهة التحديات الداخلية:
  الفور االمجاوة اهجرة العوول االجهل

 اال طالة.
 خل  قوة  اقتصاد ة  التكامل االقتصادي 

قادرة ولو تل ية احتياةاتها االسير للواول 
 للتومية 

  را طة اللغة ال تكفب دالبد من را طة
المصلحة االحرية االد مورا ية لتحوي  حياة 

 كريمة للعرب تصل بهم للرداهية

 : على الصعيد الخارجي
  التجزئة تخدي الوو  االستعمارية 
 درين ولو حالة الوحدة تجعل من العرب قا

 المواةهة 
  اما نراا اليوي أ  كل دالة تواةه الخطر

مواةهة الفلسطيويين للكيا   ااير تاهد مفردها 
 الصهيونب االدداع ون مودساتهم .
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 وووا  الدرل: مشاريأ الوحدة العربية  
  https://youtu.be/6nZUxSQ5lvQ الرا ط:

 

 

 

 

 

   لث لثاالسؤال: ا سنة الورود
 ؟  علل تعثر المشروع الوحدوي العربي 1-د   4041

 تعدد األحزاب العربية ذاد التوةهاد األيديولوةية المختلفة  (1

 تغليب المصالح الوطرية ولو المصالح المشتركة  (4
 ت اين األنظمة السياسية االعربية  (4
 هيموة الوو  الخارةية ولو هتا األنظمة  (4
طوة العربية اااة زرع الكيا  الصهيونب للحيلولة دا  المؤامراد االستعمارية ولو المو (5

 تحوي  الوحدة العربية 
 

 الرابع السؤال:  سنة الورود
 مووماد الوحدة العربية  ؟ الدارة الثانب   – 4016

  -الموارد الط يعية:
ن الموقأ الجغرادب للو ن العربب اهو  وأ ضمن أرغ ااحدة ال تفصلها حواةز تعي  التواال بي •

 س انه 
  التووع الموااب ساهم دب التووع االقتصادي ابالتالب تكامل اقتصادي • 
 :  الموارد ال شرية• 
  العرب لهم لغة ااحدة اتراث حضاري اتاريخ مشترك 
 تواةه تحد اد اارةية التصعيد اإلقليمب كالخطر الصهيونب  •
 ربباتحد اد دالية متمثلة دب الهيموة األمري ية ولو الو ن الع •
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 وووا  الدرل: مشاريأ الوحدة العربية  
 https://youtu.be/Kg6S4cNuw-g الرا ط:

 
 

 

 

 الخامس السؤال:  سنة الورود
 مشاريأ الوحدة العربية ؟تعثر ولل  الدارة األالو  – 4016

 تعدد األحزاب العربية ذاد التوةهاد األيديولوةية المختلفة
صالح المشتركة تغليب المصالح الوطرية ولو الم
 ت اين األنظمة السياسية االعربية
 هيموة الوو الخارةية ولو هتا األنظمة
 المؤامراد االستعمارية ولو الموطوة العربية اااة زرع الكيا  الصهيونب للحيلولة دا  تحوي  الوحدة

العربية 
 

 السؤال: الخامس  سنة الورود
   4الدارة – 4016
 4م ررد

 دشل مشراع الجمهورية العربية  ؟ أددالتب اذكر العوامل 
 قيم دار ةامعة الدال العربية دب تحوي  األهداف الوحداية العربية 

 أل  أهدادها ايغو  طريوة ال تحو  الوحدة العربية  -*
 التزامها  الم ادئ الدالية ةعل داوليتها  -*

 محدادة االتأثير ولو الصعيد العربب 
االصراع العربب اإلسرائيلب )اااة قضية دلسطين 

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com


 

 لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com 

 www.facebook.com/shamela.pal: كتابعنا على صفحة الفيس بو 

 page_42.html-pal.com/p/blog-www.sh التلجرام:  قنوات على تابعنا

 

 أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

 page_24.html-pal.com/p/blog-www.sh الصف األول:

 page_46.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثانيالصف 

 page_98.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثالثالصف 

 page_72.html-pal.com/p/blog-www.sh :الرابعالصف 

 page_80.html-pal.com/p/blog-www.sh :الخامسالصف 

 page_13.html-pal.com/p/blog-www.sh :السادسالصف 

 page_66.html-pal.com/p/blog-www.sh :سابعالالصف 

 page_35.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثامنالصف 

 page_78.html-pal.com/p/blog-www.sh :التاسعالصف 

 page_11.html-pal.com/p/blog-www.sh :العاشرالصف 

 page_37.html-pal.com/p/blog-www.sh :الحادي عشرالصف 

 page_33.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثاني عشرالصف 

 page_89.html-pal.com/p/blog-www.sh :مالزم للمتقدمين للوظائف

 page_40.html-pal.com/p/blog-www.sh :شارك معنا

 page_9.html-pal.com/p/blog-www.sh :اتصل بنا
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