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 1الصفحة          م  وليس المذكرات 7201: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة مالحظة 
 

 م8201 -7201 نهاية الفصل الدراسي الثاني ل للصف الثالث اإلعدادي ياتمذكرة اجتماع
 

 (الحرب العالمية الثانية  ) أوالً:  أسئلة في  دروس
 

 أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها : السؤال االول :

        [.الفاشي اإليطالي  هو ]دولة ألبانيا  احتل ديكتاتوري نظام -1

   [. فوالذيلحلف الا ]لر مع موسوليني زعيم ايطاليا معاهدة وقع هت -2

 [. عدم اعتداء ] وقع هتلر مع ستالين زعيم االتحاد السوفيتي معاهدة -3

 قامت الحرب العالمية الثانية بعد اجتياح الجيوش األلمانية أراضي ] بولندا [. -4

        [. بريطانيا  و  فرنسا ]ما م ه1939الدولتان اللتان اعانتا الحرب على المانيا سنة  -5

 [ . بيتانيسمى ]  1940المارشال الفرنسي الذي وقع اتفاق هدنة مع األلمان أثناء الحرب العالمية الثانية عام  -6

 [ ديغولم يسمى ] 1940الجنرال الفرنسي الذي أعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى بعد االحتالل األلماني لفرنسا عام  -7

 م في معركة ] العلمين [.1942انتصر االنجليز على االلمان في الجبهة االفريقية عام  -8

 [ . اليابانالعالمية الثانية إلى استسالم ]  الحربفي  ياكا زاكنأدى إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما و -9

  [ . االتحاد السوفيتي] و [  أمريكا] هما ديدين جالتفاف دول العالم حول عمالقين ادت الحرب العالمية الثانية الى  -10
 

              أجب عن األسئلة التالية:: ني السؤال الثا
 

 .م 1941الحرب العالمية الثانية عام  تدويلعلل :  -1س

       .   بينهمابسبب اعتداء ألمانيا على األراضي السوفيتية رغم معاهدة عدم االعتداء  السوفيتية( دخلت الجيوش  أ 

 . بسبب قيام سالح الطيران الياباني بتدمير األسطول األمريكي في جزر هاواي األمريكيةكما دخلت الجيوش  (ب
 

 ؟ في الجدول التالي ب ونتائج الحرب العالمية الثانيةما أسبا -2س

 ( 1945 – 1939)  الحرب العالمية الثانية أوجه المقارنة

 إعادة مدينة داننتزغ الحرة الى المانيا .، بعد رفضها بولندا  اراضي الى تلر(ألمانيا ) ه اجتياح السبب المباشر

األسباب الغير 

 مباشرة

 . م (1938م الى 1919خالل الفترة الممتدة بين )  تراكمت االسباب الغير مباشرة

عادلة و الصلح  انعكاسات اتفاقيات ) : مثل  روسيا كما أن  ، األوىلالعالمية  المذلة للدول المهزومة بالحربالغير

 م ( .  1929 األزمة االقتصادية العالمية - قيام أنظمة ديكتاتورية - إيطاليا لم تحصال عىل مكاسب فيها  و           

 النتائج
 واالتحاد السوفييتي  أمريكاالتفاف دول العالم حول عمالقين هما  -3             تراجع سيطرة أوروبا . -1

                   االتحاد السوفييتي. أمريكانشوب حرب باردة بين  -4.         متحدةتأسيس هيئة األمم ال -2
 

 في الجدول التالي ؟ألحداث التاريخية لأكمل البيانات المطلوبة  -3س

 النتائج األطراف المشتركة الحدث التاريخي

 . انتصار اإلنجليز على األلمان ألمانيا +     إنجلترا 1942 العلمينمعركة 

 انتصار الجيش األحمر السوفيتي على األلمان . ألمانيا+  االتحاد السوفيتي 1942ستالينغرادمعركة 
 

 : اكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات التاريخية في الجدول التالي ؟ 4س

 االعمال وااهم اإلنجازات  الشخصية الرقم

 هتلر 1
 –احتالله لبولندا أدى لقيام حرب عالمية ثانية  –م 1933 على الحكم في المانيا  سيطر –أسس الحزب النازي 

 و)معاهدة عدم اعتداء ( مع االتحاد السوفيتي . ليني  وقع )معاهدة الحلف الفوالذي( مع موسو

 . (م 1939 )احتل ألبانيا  - وقع )معاهدة الحلف الفوالذي( مع هتلر - حكم إيطالياوأسس الحزب الفاشي  ليني موسو 2

 اعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى –رفض استسالم فرنسا بالحرب العالمية الثانية وانتقل الى بريطانيا  ال ديغولالجنر 3
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 2الصفحة          م  وليس المذكرات 7201: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة مالحظة 
 

 (الحروب العربية اإلسرائيلية   -العربي  + المغرب حركة االستقالل في المشرق )  ثانياً:  أسئلة في دروس
 

 سبها :السؤال االول : أكمل العبارات اآلتية بما ينا

 .[ الصلح رياضهو ]  م1943سنة  رئيس حكومة لبنانية أول -1

 [ .كاترو إلغاء االنتداب على سوريا ولبنان هو ] 1941جنرال فرنسي في القاهرة أعلن -2

 [.  وتليالق شكريهو] لسوريا بينما أول رئيس  ،[ الخوري بشارةهو] 1943عامرئيس منتخب للجمهورية اللبنانية بعد االستقالل  أول -3

 [.فيصل بن الحسينم هو ]1921األمير الذي نصب ملكاً على العراق -4

 [ . م1958يوليو  14ثورة ثورة عراقية قضت على النظام الملكي وأعلنت الجمهورية تسمى ]   -5

  [. عثمانية ظلت مصر إسمياً حتى نشوب الحرب العالمية األولى والية ] -6

 [. حزب الوفدم هو ] 1936الجيش البريطاني إلى منطقة القناة عام حزب مصري توج نضاله بانسحاب  -7

 [. إلغاء الملكية وإعالن الجمهوريةم إلى ] 1952عام  [ فاروق] أدت ثورة الضباط األحرار في مصر ضد الملك  -8

 .[مصر]نفي قائدها الى و [ فرنسا ]ة ضد االحتالل اإلسباني في الريف المغربي بمساعدمحمد الخطابي  تم القضاء على ثورة -9

 [. هيئة تحرير ليبيا] الهيئة التي تولت قيادة حركة االستقالل في ليبيا هي :   -10

 [. فرنسيالو يسباناالاالستعمارين ]  المغربيواجه الشعب  -11

 [. غوريون بنهو ] م 1948 مايو أعلن قيام دولة إسرائيل في إسرائيلي  -12

 . [نية الثا ]بتأميم قناة السويس الى نشوب الحرب العربية اإلسرائيلية أدى قيام جمال عبدالناصر  -13

 . [الثالثة  ] ةالقاضي بانسحاب اسرائيل من األراضي العربية المحتلة في الحرب العربية اإلسرائيلي 242مجلس األمن القرار  أصدر -14
 

 ي الجدول التالي ؟اكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات التاريخية ف   : ني السؤال الثا
 

 االعمال وااهم اإلنجازات  الشخصية 

 عمر المختار 1
و أظهر بطولة اسطورية في مقاومة االحتالل اإليطالي حتى أسر و  –م 1922تسلم راية المقاومة الليبية 

 م .1931أعدم في عام 

2 
محمد ادريس 

 السنوسي
 م1951اختار الليبيون بعد استقاللهم ملكاً عليهم سنة 

3 
محمد عبدالكريم 

 الخطابي
 قاد أخطر ثورة مغربية ضد االحتالل االسباني لمنطقة الريف المغربي ونفي الى مصر

 تزعم كتلة العمل الوطني التي نجحت في إفشال مخطط الفرنسيين الرامي إلى إلحاق المغرب بفرنسا. عالّل الفاسي 4

 م. 1955ل العراق في ) حلف بغداد ( عام وافق على دخو –رأس الحكومة في العراق  نوري السعيد 5

 رأس الوزارة في عهد الملك فؤاد  -انشاء حزب الوفد  -تولى قيادة الحركة الوطنية المطالبة باستقالل مصر  سعد زغلول 6

 جمال عبدالناصر 7
ة زود الجيش المصري بأسلح - 1956طرد االنجليز من قناة السويس، ثم اممها عام  -مصرجمهورية رأس 

 1967أغالق مضائق تيران أمام المالحة اإلسرائيلية عام  -الشروع في بناء سد أسوان العالي  -سوفيتية 

 م وكلف سعد زغلول برئاسة الوزارة1917وصل إلى حكم مصر عام  الملك فؤاد 8

9 
 ة +الحبيب بورقيب

 صالح بن يوسف
 ورفض الحماية الفرنسية ( ، وطالب باستقالل تونس حزب الحر الدستوري الجديدتزعما ) 

 ساند حزب االستقالل الذي طالب باستقالل المغرب وأكد عروبتهاسلطان مغربي  محمد الخامس 10

 وأيد موقف الحبيب بورقيبة الداعي لمساندة الحلفاء -ه الحرب العالمية الثانية التف الشعب التونسي حولب الباي محمد المنصف 11

 وقطع العالقات مع بريطانيا في العراق أطاح بالنظام الملكي م ( الذي1941 ) مايو انقالب عبقيادته وق رشيد عالي الكيالني 12
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 3الصفحة          م  وليس المذكرات 7201: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة مالحظة 
 

              أجب عن األسئلة التالية::  لثالسؤال الثا

 علل : استخدام االستعمار اإليطالي في ليبيا اعنف األساليب . -1س 

 لغاء الشخصية القومية واالسالميةأ( احكام السيطرته على البالد                     ب( ا

 م وعلى رأسهم بشارة الخوري ورياض الصلح . 1943علل : اعتقال الزعماء الوطنيين في لبنان عام  - 2س

 اجتماع مجلس النوب اللبناني بطلب من حكومة الصلح وقيام بتعديل الدستور والغاء جميع موادّه المتعلقة باالنتداب .

 في المغرب الذي نجح المجاهد عالل الفاسي في افشاله ؟ وضح المخطط الفرنسي - 3س

 أ( الحاق المغرب بفرنسا .                         ب( القضاء على الشخصية العربية .

 م؟1953ما النتائج المترتبة على عزل السلطان محمد الخامس ونفيه عام   - 4س

 ان محمد الخامس و اعالن استقالل المغرباندلعت ثورة مغربية شاملة أجبرت فرنسا على إعادة السلط

 قارن بين موقف )العراق + تونس + ليبيا ( من الحلفاء بالحرب العالمية الثانية وأسباب ونتائج ذلك الموقف ؟ -5س

 نتائج اتخاذها هذا الموقف أسباب اتخاذها هذا الموقف الحرب العالمية الثانيةب موقفها الدولة

 للتخلص من الحماية البريطانية نالتحالف مع األلما العراق
وقع انقالب رشيد الكيالني ولكن بريطانيا تمكنت من 

 القضاء عليه واحتلت بغداد وأقامت حكومة موالية لها

 ليبيا
قاتل الليبيون إلى جانب الحلفاء 

 في الحرب

للتخلص من االستعمار اإليطالي 

 والحصول على االستقالل

ت مع فرنسا السيطرة لم تفي بريطانيا بوعودها وتقاسم

 على ليبيا

 تونس
التف الشعب حول الباي وأيدوا 

 موقف بورقيبة لمساندة الحلفاء

لرغبتهم في الحصول على 

 االستقالل

 اضطهدت فرنسا زعماء الحزب الجديد 

 ولجأ بورقيبة إلى القاهرة 
 

 في الجدول التالي ؟ألحداث التاريخية لأكمل البيانات المطلوبة  - 6س

 النتائج األطراف المشاركة التاريخيالحدث 

 عقد هدنة بين الدول العربية التي دخلت الحرب وإسرائيل . مصر + سوريا + إسرائيل 1949اتفاقية رودس 

( 1974)  مؤتمر جنيف  
 مصر + سوريا + إسرائيل

 +أمريكا + إنجلترا

م( وعلى 1974تقرر فيه فصل القوات على الجبهة المصرية في ) يناير 

 م (1974هة السورية في ) مايو الجب

المعاهدة البريطانية 

 1936المصرية
 بريطانيا  +  مصر

انسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة القناة، بشرط أن يكون أمر حماية 

 األجانب في مصر على الحكومة المصرية .
 

 ؟ بالجدول التالي النتائجو واالسباب من حيث األطراف المشتركة روب العربية اإلسرائيليةالحقارن بين  -7س

 النتائج االسباب األطراف الحرب

 العربية 

 اإلسرائيلية

 1948 األولى

  وسوريا لبنان -1

   مصرو ألردنا و

 العراقو

 إسرائيل -2

أ( تنفيذ المؤامرة الدولية على فلسطين 

.بإعالن دولة إسرائيل  

ب( اعتراف الدول الكبرى كأمريكا بقيام 

 .إسرائيل

 لإسرائي أسلحةعرب الصمود أمام لم يستطع ال

جزيرة بفعقدوا اتفاقات هدنة مع إسرائيل  الحديثة

 1949رودس عام 

 العربية 

 اإلسرائيلية

 م1956 الثانية

 ( الثالثي العدوان)

 مصر -1
 

 فرنسا -2

 + بريطانيا

 إسرائيل +

بسبب قيام جمال عبدالناصر بتزويد  -1

 ي بأسلحة سوفييتية الجيش المصر

 قناة السويس  تأميم -2

 الشروع في بناء سد أسوان العالي  -3

 . على صحراء سيناء إسرائيلهجوم  -1

 قواتهم في بورسعيد. وإنزالمطارات لا قصف -2

من مصر بعد  الثالثي قوات العدوان اب انسح -3

 .  فييتيواالتحاد السو أمريكاإنذارها من 

 العربية 

  اإلسرائيلية

 1967  الثالثة

 (كبرىال النكسة) 

 مصر -1

 + سوريا

 األردن +
 

 إسرائيل -2

بسبب قيام جمال عبدالناصر بإغالق  -1

 مضائق تيران أمام إسرائيل

سحب القوات الدولية المتمركزة في  -2

 قطاع غزة وسيناء وشرم الشيخ.

 طائراتهتدمير إسرائيل للمطارات المصرية و -1

احتالل إسرائيل لقطاع غزة + صحراء سيناء  -2

 .الغربية الضفةالن + + الجو

القاضي  242إصدار مجلس األمن قرار  -3

 بانسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها .

 العربية

  اإلسرائيلية 

 1973  الرابعة

 مصر -1

 + سوريا
 

 إسرائيل -2

بسبب رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس 

القاضي بانسحابها من  242األمن رقم 

 1967األراضي التي احتلتها عام

 .338 األمنوفقاً لقرار مجلس  لحرباإيقاف  -1

عقد مؤتمر جنيف لفصل القوات على  -2

 الجبهتين المصرية والسورية .
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 4الصفحة          م  وليس المذكرات 7201: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة مالحظة 
 

 (الـيــمـن      -تأسيس المملكة العربية السعودية   ثالثاً:  أسئلة في دروس )  
 

 السؤال االول : أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها :

 . [ آل رشيد أسرةم تسمى ] 1890عام  بمساعدة العثمانيينرت على نجد األسرة التي سيط -1

 لجأ االمير عبدالرحمن ال سعود وابنه عبدالعزيز بعد سيطرة ال رشيد على نجد الى ] الكويت [. -2

 .  [ سعود محمد بن] ونشرها في شبه الجزيرة أمير نجد[  محمد بن عبد الوهابظهرت الحركة االصالحية في نجد على يد ]   -3

 [ . الحماية البريطانيةم من السيادة العثمانية إلى ] 1839انتقل اليمن الجنوبي في عام  -4

 [ . سنان باشام بقيادة ] 1569استطاعت حملة عثمانية احتالل صنعاء وعدن عام  -5

 [ . يحي حميد الدينم في عهد اإلمام ] 1904قامت الثورة اليمنية ضد األتراك عام  -6

 .[ الجمهورية اليمنية ] باسم في دولة واحدة   1990الجمهوريتان اليمنيتان عام  دمجت ان -7

              أجب عن األسئلة التالية:: نيالسؤال الثا

 ؟م 1924دخول عبد العزيز آل سعود في صراع مع الشريف حسين عام علل :  -1س

 عرب.على الملكاً إعالن الشريف حسين نفسه بسبب 

 ؟ عبد العزيز آل سعود وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى بينالذي وقع  الخالف علل : -2س

 الشريف حسين كملك على الحجاز فقط بمعاملةعبد العزيز وقّع معاهدة مع بريطانيا تقضي  ألن( أ

 نفسه ملكاً على العرب. العربية على األتراك بقيادة الشريف حسين الذي أعلن للثورةبريطانيا لم تلتزم بذلك لحاجتها  ب( 

 ؟السعودية  المملكة العربيةم حتى قيام 1902خطوات عبد العزيز آل سعود من عام  وّضح -3س

 1906 واجبارهم على االنسحاب( انتصر على العثمانيين في نجد ب    1902 في الرياض على حكم آل رشيد قضى( أ

 م1925المنورة  المدينةاستسلمت له و  م1924 مكةبالشريف حسين   االنتصار على( د                      م.1912على اإلحساء  سيطر( ج

 م1932عام (السعودية) المملكة العربية  دولة واحدة هي في شبه الجزيرةوّحد و(           م.               1926إقليم عسير أخضع( هـ

 ؟ وضح دور المملكة العربية السعودية البارز في الوطن العربي  -4س

 دعمها للقضايا العربية وفي مقدمتها ) القضية الفلسطينية ( (ب                م1945مشاركتها في تأسيس جامعة الدول العربية ( أ

 ؟م 1932لحرب بين الملكة العربية السعودية واليمن سنة قيام ا علل : -5س

 سعودية .اعتراض امام اليمن يحيي حميد الدين على ضم عسير الى الدولة البسبب 

 ؟تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة الفعلية على اليمن  لم علل : -6س

 الثورات المحلية فيها . كثرة -ب       طبيعة أرض اليمن الجبلية . -أ   

 ؟ م 1839احتالل بريطانيا مدينة عدن في اليمن سنة  علل : -7س

 من اجل تأمين مصالحها في الخليج العربي والهندب(             لية والمذهبيةبسبب تراجع النفوذ العثماني وتعدد االمارات القب ( أ   

 ؟م 1928قيام الجيش البريطاني بعدوان على اليمن الشمالي عام  علل : -8س

 بسبب توتر العالقة بين السلطة البريطانية في عدن والدولة اليمنية و اتهامها باحتالل جزء من عدن

 اليمنية اتحاداً فيدرالياً مع مصر ؟أقامت الدولة علل :  -9س

 لحماية نفسها من التهديد البريطاني والتدخل في شؤن اليمن الداخلية .

 م؟  وما نتائجها ؟1904ما أسباب ثورة اليمن الشمالي على األتراك عام  -10س

 بقاء حامية عسكرية تركية في صنعاءويبة سنوية باستقالل اليمن لقاء ضر ينالعثماني عترافا/ نتائجها         أرهقوا اليمن بالضرائب بسبب

 : اكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات التاريخية في الجدول التالي ؟ 11س

 اهم اإلنجازات واالعمال الشخصية رقم

1 
 عبدالعزيز

 ال سعود

ن وقع معاهدة الطائف مع اليم -على األحساء وعسير سيطر  -م 1920تمكن من طرد آل رشيد من الرياض 

 تمكن من توحيد شبه الجزيرة العربية في دولة واحدة باسم المملكة العربية السعودية  -

 ليمنفي ااحد قادة الجيش اليمني قام بانقالب أطاح حكم أسرة حميد الدين معلنا قيام النظام الجمهوري  عبدهللا السالل 2

 الي ؟في الجدول التألحداث التاريخية لأكمل البيانات المطلوبة  -12س

 النتائج األطراف المشتركة الحدث التاريخي

اليمنية المعاهدة البريطانية 
 م 1934

 بريطانيا  +  اليمن
االعتراف بأستتتتقالل اليمن واستتتهمت بالمشتتتاركة في تاستتتيس جامعة الدول 

 م 1947م واالنضمام الى االمم المتحدة 1945العربية 

 ليمن بحدود السعودية.ا اعتراف + اليمن السعودية 1934الطائف معاهدة
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 ((   2)   +(   1استقالل دول الخليج العربي )رابعاً:  أسئلة في دروس )  
 

 السؤال االول : أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها :

 ] عقد معاهدات التحالف مع مشايخ الخليج [م عن طريق 18سيطرت بريطانيا على امارات الخليج العربي في القرن  -1

 [. البرتغال ]  م هي1615االوروبية التي أخضعت ساحل عمان لحكمها في سنة  الدولة -2

 [. قابوس بن سعيدم في عهد الشيخ ] أحمد بن علي بن عبدهللا [، بينما استقلت عمان في عهد السلطان ] 1971استقلت قطر -3

 [. الوشم في نجدم نازحين من إقليم ] 18 آل ثاني إلى قطر في القرن قدم -4

 [.  آل خليفة ] هي م 18القرن أوائل فييها آل ثاني إلالسرة التي كانت تحكم قطر قبل قدوم ا -5

 [. آل خليفة] الى أصبح الشيخ محمد بن ثاني حاكماً على الدوحة، واحتفظ بوالئه  -6

   .هو ] الشيخ حمد آل ثاني[  1995اتبع في قطر سياسة االنفتاح نحو العالم منذ  -7

 [. الشيخ احمد بن علي بن عبدهللا  ال ثاني ] م في عهد1971قطر عام استقلت دولة  -8

 ]رفضه مشروع خط الحديد على الكويت مقابل ]  الشيخ مبارك الصباحم بإمارة 1899اعترفت بريطانيا في معاهدة  -9

 [. الكويتم هي ] 1961الدولة الخليجية التي حصلت على استقاللها عام  -10

 .[ عبدهللا السالم الصباحم في عهد ] 1961عترفت بريطانيا باستقالل الكويت ا -11

 [. باح بن جابرالشيخ  ص ]  هو للكويتأول حاكم الى الكويت و  نجد نزحت اسرة ال صباح من  -12

 [. الساحل المتصالح] عرفت االمارات العربية المتحدة خالل القرن التاسع عشر باسم  -13

14-  ً  [. الشيخ زايد آل نهيان لدولة اإلمارات العربية هو ] انتخب رئيسا

 .خلفاَ لولده   [ زايد آل نهيان خليفة بن الشيخ] م تولى رئاسة االمارات المتحدة العربية  2004منذ  -15

 أجب عن األسئلة التالية:: ني السؤال الثا
 

 ي ؟: اكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات التاريخية في الجدول التال 1س

 اهم اإلنجازات واالعمال الشخصية رقم

 م.1955ضم عمان إلى مسقط فأصبحت كلتاهما دولة واحدة عام  سعيد بن تيمور 1

 وثق عالقة عمان مع العرب . -م 1971حقق استقالل عمان عام  -م 1970تولى حكم عمان عام  قابوس بن سعيد 2

 محمد بن ثاني 3
م تنص على 1868وقع معاهدة مع بريطانيا  -ئه آلل خليفة حافظ على وال -أصبح حاكماً للدوحة 

 االعتراف بإمارته.

 م1926بريطانيا بقطر الى  النفطعن اعطى امتياز التنقيب  -م 1916عقد معاهدة مع بريطانيا عام  عبدهللا بن قاسم 4

 تبع سياسة االنفتاح نحو العالمارسى قواعد جديدة في الحكم وا -م 1995تولى حكم قطر عام  خليفة بن احمد آل ثاني 5

 احمد الجابر الصباح 6
ازدهار الكويت  -منح التنقيب عن النفط لشركات بريطانية وأمريكية  -م 1921تولى حكم الكويت عام 

 تأسيس مدينة األحمدي .  -اقتصاديا واجتماعيا وعلميا في عهده 

 عبدهللا السالم الصباح 7

 م1961طالب بريطانيا باالستقالل وفعالً استقلت عام  -    م 1950تولى حكم الكويت عام  -

 التي اطلقها سلفه تابع سياسة اإلعمار -أصدر عملة وطنية  -  الغى المحاكم األجنبية في الكويت -

 انضمام الكويت لجامعة الدول العربية و هيئة األمم المتحدة . -

 زايد آل نهيانالشيخ  8
انتخب رئيساً  -م 1968دعا واقام اتحاد بين االمارات السبع عام  -ودبي أقام اتحاد فدرالي بين ابوظبي 

 االنضمام لجامعة الدول العربية و األمم المتحدة . -م 1971لدولة االمارات العربية 

 م1971 انتخب نائب رئيس دولة االمارات العربية -مع ابوظبي  أقام اتحاد فدرالي  -حاكم دبي  ال مكتومشد الشيخ را 9

 

 ؟لنضال من أجل الوحدة واالستقالل وا العمانيةالتحرر  حركات ناقش  - 2س

  حكمت البالد أسرة البوسعيد .( ب          بعد حكم دام اكثر من قرن .البرتغاليين من الساحل العماني  العمانيون( طرد أ 

 هما: بين سلطتين عماننقسمت ؛ فا م1913عام  الحماية البريطانية على العمانيون انتفض( ج

 . مسقطو البوسعيد في الساحل أسرة حكومة -2        .من عمان في المنطقة الداخلية  سالم بن راشد حكومة -1          

      عمان سلطنةفي ضم عمان الى مسقط مكونا   تيمور بنسعيد نجح م 1955عام في ( د 

 استقالل البالد .الحكم محققا  قابوس بن سعيدتولى  م 1970في  (هـ



  
 

 
 

         م  وليس المذكرات 7201مالحظة : المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة  6

 6الصفحة          م  وليس المذكرات 7201: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة مالحظة 
 

 على الخليج العربي وعقدها معاهدات التحالف مع مشايخ المنطقة . البريطانية السيطرةعلل :  -3س

 . 20 اكتشاف النفط في القرن -ج                    تأمين طريق الهند. -ب                األهمية التجارية للخليج. -أ    

 ؟م 1968حاد اإلمارات العربية عام ناقش كيفية قيام ات -4س

 . م مما أدى للتقارب بين حّكام اإلمارات1971االنسحاب من الخليج في موعد أقصاه  م1968عام  بريطانيا( أعلنت أ  

 م(1968فبراير  18) فدرالي بين إمارتيهما  اتحاد( اتفق شيخ أبوظبي مع شيخ دبي على إقامة ب

 م(1971ديسمبر  2ربية  في )ثم اتفقا مع اربع امارات اخرى على اقامة اتحاد االمارات الع ج(

 ،م1971 العربيةالدول استقلت وانضمت لألمم المتحدة وجامعة وبين اإلمارات  االتحاد( وفعالً أقيم د

 م التحقت باالتحاد امارة رأس الخيمة .1972هـ( وفي فبراير            انتخب حاكم أبوظبي رئيساً لها، وحاكم دبي نائباً للرئيس.( و

 

 (-هجرة أل خليفة إلى الزبارة والبحرين  -البرتغاليون في البحرين  ئلة في دروس )  خامساً:  أس
 

 السؤال االول : أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها :

 [ . بريطانيا والبرتغال وهولنداالصراع االستعماري على الخليج كان بشكل خاص بين ]   -1

 ميالدي تحت السيطرة ] البرتغالية [.وقعت البحرين في مطلع القرن السادس عشر ال -2

 .] الوجود البرتغالي [استنجد أمــراء الهند المسلمون وعــرب الخليج بالدولة العثمانية للتخلص من  -3

 [ . عنزة  ] من قبيلة[  العتوب ] إلى في نجد آل سعودفي الكويت و  آل صباحو  آل خليفةينتسب  -4

 [ .    محمد بن خليفةاسة الشيخ ] استقر آل خليفة في الزبارة برئ  -5

 .[لمدارس والمساجدء وبنائه لللعلماء والفقها هتكريمو] بسببالتف سكان الزبارة حول الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة  -6

 [مرير  م قلعة ] 1762بنى الشيخ محمد بن خليفة بعد الهجرة الى الزبارة سنة  -7

 . [ العتوب ]ة في فتح البحرين ببعض الموالين له من استعان الشيخ خليفة بن محمد ال خليف -8

 [ ال خليفة[  و ] ال مذكور[  و ] الجبورم أهمها ] 18م وحتى 16العائالت العربية التي توالت على حكم البحرين من القرن  -9

 [مد بن محمدأحالشيخ ] وكان يقيم فيها صيفاً وفي الزبارة شتاًء هو 1783لقب بالفاتح ألنه فتح البحرين   -10

 .[ الزبارة ]والعودة إلى  [البحرين ]دفعته إلى التخلي عن وبين الشيخ سلمان بن احمد   بين حكام نجد ومسقطنشبت حرب  -11 
 

 أجب عن األسئلة التالية:: ني لسؤال الثاا

 ؟ 16خالل القرن  من بسط سيطرتها الكاملة على الخليج عدم تمكنهاوعلل : ضعف االتصاالت الشرقية البرتغالية  -1س

 .                     ب( مقاومة البحرين لها .مما اثر سلباً على مواصالتها أ( بقاء عدن خارج سيادتها 

 ؟ لم يستقر نفوذ البرتغاليين رغم انهم استولوا على مواقع في الخليج وبنوا قالعاً علل :  -2س

 منافسة قوى أجنبية متعددة لهم . ( ب                                 مقاومة السكان المحليين لهم                     ( أ 

  ؟ : اذكر أبرز نتائج الحملة البحرية المصرية إلى الخليج العربي3س

 فتحت عددا من الحصون على ساحل الهند    (ج           حاصرت ميناء هرمز    (ب              استولت على عدن ومسقط   ( أ

 نجد ( إلى الزبارة ؟بيف انتقل آل خليفة من األفالج ) اشرح ك: 4س

 الى الزبارةال خليفة الكويت ثم انتقل الى منطقة األفالج في نجد الى االحساء ومنها الى قطر ثم بمن قرية الهدار  نزحوا

 التاريخية في الجدول التالي ؟: اكتب أهم إنجازات واعمال الشخصيات  5س

 اهم اإلنجازات واالعمال الشخصية رقم

 بالقيام بحملة بحرية لتحرير الخليج من البرتغاليين  سليمان باشاسلطان عثماني أمر والي مصر  سليمان القانوني 1

 الشيخ خليفة بن محمد 2
 ازدهرت بعهده الزبارة ،

 البحرين وأنتصر عليه في معركة الزبارة .نصر بن مذكور حاكم ابو شهر و تصدى لحملة

 كان يقضي الصيف في البحرين والشتاء بالزبارة –م فلقب بالفاتح 1783بسط سيطرته على البحرين  الشيخ احمد بن محمد 3

 م1810استعاد حكمه في البحرين عام  –م 1797نقل مركز الحكم نهائياً من الزبارة الى البحرين   الشيخ سلمان بن احمد 4

 م .1810 على استعادة البحرين من حكام نجد ومسقط ال خليفة ساعد الشيخ سلمان بن احمد آل فاضلالرحمن  عبد 5
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 في الجدول التالي ؟ألحداث التاريخية لأكمل البيانات المطلوبة  -6س

 النتائج سباباال األطراف  الحدث التاريخي

معركة الزبارة 

 م1782

 آل خليفة 

  + 

 ال مذكور 

 قيام نصر بن مذكور

 حاكم بوشهر والبحرين

 بحملة على الزبارة

      انتصار آل خليفة.   -1

 .خليفة على فتح البحرين شجعت آل -2

 في البحرين. القضاء على حامية ال مذكور -3

 

 

 (دور البحرين العربي والدولي   -الدولة العصرية  تأسيس  - 1961الى  1821البحرين من  سادساً:  أسئلة في دروس )
 

 تية بما يناسبها :السؤال االول : أكمل العبارات اآل

  [. عيسى بن سلمان آل خليفةفي عهد الشيخ ]  [ م1971استقلت البحرين وانضمت إلى جامعة الدول العربية واألمم المتحدة في عام ]   -1

                      [. خليفة الشيخ ] م هو1971أعلن البيان الرسمي الستقالل البحرين عام  -2

 [.صوت البحرين ]  هي في البحرين البريطاني ونادت بوضع حد للنفوذ المجلة التي صدرت في األربعينات -3

 [. أمير البحرين] لقب   ستقالل البحريناتخذه الشيخ عيسى بن سلمان أل خليفة بعد ا -4
 

 أجب عن األسئلة التالية:: ني السؤال الثا

 ؟علل : عقد بريطانيا معاهدات حماية مع دول الخليج العربي  -1س

   منع الدول األوروبية المنافسة بعقد معاهدات مع دول الخليج  (ب          ضمن دائرة نفوذها      العربي وضع الخليج (أ 

 عّها حاكم البحرين  مع بريطانيا ؟م التي وق1892اذكر نتائج معاهدة سنة  -2س

 أرست نفوذ بريطانيا على العالقات الدبلوماسية والتجارية البحرينية

 ؟في البحرين أثناء الحرب العالمية األولى ضد النفوذ البريطاني  نشأة ردود الفعل الوطنيةعلل :  -3س

 لها في البحرين ج( تعيين بريطانيا ممثالً        ب( سعي بريطانيا للتفريق بين البحرينيين            ها في البحرين   أ( جمع بريطانيا قوات ل

 ؟ اذكر إجراءات أبناء البحرين للرد على التدابير التي اتخذتها بريطانيا للسيطرة على البحرين في فترة العشرينات -4س

 م1923 فيوطني  مجلسعقد انب(         يحد من النفوذ البريطاني .نشاء مجلس تأسيسي أب اع حاكم البالدإقنياني أ( بقيادة عبدالوهاب الز 

 مستشاراً لدى حكومة البحرين . بيلغريفج( التوافق بين الحاكم والشعب أرغم بريطانيا باالكتفاء بتعيين 

 ؟ الثالثيناتيطاني  خالل فترة ضد النفوذ البر في البحرين انتعاشة قوية الحركة الوطنية شهدتعلل :  -5س

 م االقتصادية العالمية1929تأثير أزمة ( ج             ظهور فئات جديدة مثل عّمال والطالب ب(           النفط    اكتشاف (أ

 ؟ت الخمسيناو  الربعيناتاالثالثينات و ضد النفوذ البريطاني  خالل فترة  في البحرين  الحركة الوطنيةبماذا تميزت  -6س

 . اتحد الوطنيون في المطالبة باإلصالحات اإلدارية والسياسيةفي الثالثينات / 

 صدرت مجلة صوت البحرين ونادت بوضع حد للنفوذ البريطاني وكان لعبدالرحمن الباكر دور مشهود ضمن المجلة. في االربعينات / 

 في االقتصاد واالدارة .بيلغريف لمستشار بنقد السياسة البريطانية والدعوة للحد  من تدخل ا في الخمسينات / 

 ما أبرز العوامل المساعدة على اتجاه البحرين نحو بناء دولة حديثة ؟  -7س

              نشأت المدارس وارتفاع عدد الطالب  /          ةيفي بعض لجان جامعة الدول العرب مشاركةال /     ونشأة فئة عمالية اكتشاف النفط

 انتقال عدد من البحرينيين للدراسة في الخارج /      تأسس عدد من األندية األدبية والرياضية والنسائية /    استقرت فئات متزايدة في المدن

   المذياع ونشأت الصحافة ونشطت الحركة التجارية انتشار /           العديد من المؤتمرات العربية والعالميةاستضافة 

 ؟وّضح الخطوات التمهيدية الستقالل البحرين  -8س

   .                                               م عزمها االنسحاب من الخليج العربي1968م أعلنت بريطانيا منذ عا (أ 

م بعثة لتقصي الحقائق في البحرين والوقوف على آراء السكان بشأن مستقبلهم 1970أرسل يوثانت )األمين العام لألمم المتحدة( عام (ب

 لى البقاء في دولة عربية مستقلة. السياسي، فجاء في تقريرها بأن الجميع يتطلعون ا

 ؟ اذكر خطوات البحرين فور إعالن االستقالل لتعزيز حريتها واستقاللها -9س

   سيادة حكومة البحرين على كامل مجالها . (ب                       .بريطانيا معالمعاهدات جميع ( إنهاء أ

 األمم المتحدةالى منظمة العربية والدول جامعة  إلىالبحرين  ت( انضمد       حق االنضمام الى المنظمات االقليمية والدولية .( ج
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 ؟ : اذكر أبرز مجاالت النهضة في مملكة البحرين منذ سبعينيات القرن الماضي10س

 نشأت مدن جديدة    –  انشاء الطرق والجسور –   وجسر الملك فهد البحرين  مطارافتتاح  :    أ( مجال البنية التحتية

 تنويع االنتاج   –   ازدهار التجارة  –   النشاط البنكي   –  صناعة االلمنيوم  –   تكرير النفط  : ب( المجال االقتصادي

 : انتشرت خدمات ) التعليم والثقافة والصحة واإلسكان والكهرباء والماء (  ج( المجال االجتماعي

 اذكر أبرز مظاهر النهضة واإلصالح السياسي في عهد الملك حمد ؟ -11س

 تورية أصبحت البحرين مملكة دس (ج     (2002إصدار دستور البحرين الجديد ) (ب         تعدد الجمعيات السياسية والمدنية (أ 

 % 98.4إقرار ميثاق العمل الوطني بنسبة ( و        العناية بحقوق االنسان وتمكين المرأة . (هـ       ت النيابية والبلدية توالت االنتخابا  (د

 ح( تعددت االصدارات الصحفية والمنتجات الثقافية .                   تنفيذ عدة برامج توظيف (ز

 ؟علل : تعتبر مملكة البحرين سباقة لتطوير مؤسساتها الحكومية  -12س

 تفاعلها مع حضارة العصر. (ب                        نفتاحها على الخارج .                 ال( أ 

 ؟البحرين الفاعل في الوطن العربي بعد حصولها على االستقالل  دوروّضح  -13س

   العربيةالدول  جامعةااللتزام بميثاق  -2                 يةفلسطينال القضية خاصةو العربية القضاياالتفاعل مع  -1

 القضايا المهمة في كل الخليجالتنسيق مع دول  -4                                            في إنشاء درع الجزيرةت شارك - 3

 الدول العربيةب هاتوثيق عالقات -6                          اح العراقي جتيشاركت في تحرير الكويت اثر ا -5

 السوريين (والالجئين  –الصومالي الشعب  –ي الفلسطينالشعب  –الشعب اليمني  ) الى انسانية ومادية قدمت مساعدات -7

 ؟ 1971ين على الصعيد العالمي بعد وضح الدور الذي لعبته البحر -14س

     قدمت مساعدات الى شعب البوسنة -2                                             شاركت في اجتماعات االمم المتحدة  -1

                                                              الحرب وكل اشكال العنف  رفض -4                           افريقيافي اجتماعية سياسية ومشكالت بحل  ساهمت -3

 كتلة عدم االنحيازل انضمت  -6                                        في اجتماعات المؤتمر االسالمي تشارك -5

 حقوق االنسان ومبدأ التعايش السلمي بين الشعوب متدع -7

  العنصري ونزع السالح ومكافحة االرهاباهتمت بالقضايا االنسانية كالتمييز -8

         م2006ترأست الشيخة هيا بنت راشد ال خليفة الجمعية العامة لألمم المتحدة في  -9

 للصراع الفلسطيني االسرائيليحل عن لبحث  مصرب المنعقدة( االمريكية العربية القمة)م في 2003في دورة  ة العربيةيسة الجامعرئ -10

 الحضارات والثقافات (حوار  -االسالمية بين المذاهب التقريب  -الحوار االسالمي المسيحي )  :مثلنظمت العديد من المؤتمرات  -11

 ازات واعمال الشخصيات التاريخية في الجدول التالي ؟: اكتب أهم إنج 15س

 االعمال وااهم اإلنجازات  الشخصية رقم

 الشيخ عيسى بن علي 1
 توسع في عهده النفوذ البريطاني بالخليج   -            (1869-1932حكم البحرين ) -

 م .1892م عقد مع بريطانيا معاهدة عا  -(            1919نشأة التعليم النظامي )  -

 بدأ استغالل النفط وتركيز المؤسسات االدارية  -           ( 1932-1942حكم البحرين ) - الشيخ حمد بن عيسى 2

 توظيف أعداد من البحرينيين في االجهزة الحكومية -(             1942-1961حكم البحرين ) - الشيخ سلمان بن حمد 3

 نشاء مجلس تأسيسي يحد من النفوذ البريطانيأب بحرينإقناع حاكم ال -وطنية الحركة القاد  عبدالوهاب الزياني 4

 . نادت بوضع حد للنفوذ البريطانيالتي صوت البحرين مجلة مشهود ضمن  كان له دور عبدالرحمن الباكر 5

 الشيخ عيسى بن سلمان 6

  1971 البحرين لستقالاانهاء المعاهدات مع بريطانيا و -م( 1999-1961) حكم البحرين -

  انشاء الطرق والجسور - األمم المتحدةالى منظمة العربية والدول جامعة  إلى تانضم -

 مدينة حمد مثل مدينة عيسى و  نشأت مدن جديدة  -   وجسر الملك فهد البحرين  مطارافتتاح  -

   -ازدهار التجارة    - النشاط البنكي   -صناعة االلمنيوم    - تنويع االنتاج  -

 التعليم والثقافة والصحة واإلسكان والكهرباء والماء (االجتماعية و انتشرت خدمات )  -
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  : خرائطاللسؤال ا

اكتب ما تمثله األرقام التي عليها بالجدول الذي يليها حسب البيانات الواردة فيه:أمامك خريطة صّماء للوطن العربي،  -1س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة 

 االستقالل

 الدولة األوروبية 

 االستعمارية
 الدولة العربية

 الرقم

 بالخريطة

 سنة  

 االستقالل

 الدولة األوروبية 

 االستعمارية

الدولة 

 العربية

 الرقم

 بالخريطة

ابريطاني 1967 ابريطاني 1922  9 اليمن الجنوبية   1 مصر 

ابريطاني 1971 ابريطاني 1932  10 البحرين   2 العراق 

ابريطاني 1971  3 سوريا فرنسا 1943  11 عمان 

ابريطاني 1971  4 لبنان فرنسا 1943  12 االمارات 

ابريطاني 1971  5 ليبيا ايطاليا 1951  13 قطر 

لسعوديةا لم تستعمر لم تستعمر  6 تونس فرنسا 1956  14 

 7 المغرب فرنسا 1956  15 اليمن الشمالية لم تستعمر لم تستعمر

ابريطاني 1961  16 فلسطين اسرائيل لم تستقل  8 الكويت 
 

  في ضوء دراستك لموضوع الصراع العربي اإلسرائيلي - 2س

 اكمل الخريطة الصماء التي امامك ؟

 (4-3-2-1-جاورة لفلسطين على الخريطة )رقم أ( أسماء الدول العربية الم

 ( 7-6-5-م   )رقم 1948ب( أسماء األجزاء على خريطة فلسطين لعام 

 ( 8 –ج( اسم البحر الذي  يمثله ) الرقم 
 

 أسماء الدول المجاورة لفلسطين الرقم بالخريطة

 مصر 1

 االردن 2

 سوريا 3

 لبنان 4
 

 الخريطةأسماء األجزاء على  الرقم بالخريطة

 الدولة العربية في فلسطين 5

 اسرائيل 6

 القدس منطقة اشراف دولي 7

 البحر المتوسط 8
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 من خالل دراستك وقراءة الخريطة التي امامك اجب عن األسئلة التالية : - 3س
 

 من اين انطلق العتوب والى اين وصلوا في  -أ  

 المرحلة األولى ؟ 

 ااىل من نجد                 [
 
 ] ارلهد

 إلى اين وصل العتوب في هجرتهم الثانية ؟  -ب 

 ]  ىل قطرامن الهدار                 [

 ة ؟ اين وصل العتوب في هجرتهم الثالث إلى -جـ 

 ] اىل الكويتقطر من                 [

 ة ؟ اين وصل العتوب في هجرتهم الرابع إلى -د 

 ] الكويت اىل االحساء ثم الزبارةمن       [

 في هجرتهم الخامسة ؟  إلى اين وصل العتوب -ـ ه

 ]  من الزبارة اىل البحرين             [

 

 

 

 

 حّدد من الخريطة التي أمامك -4س

 خط سير هجرة آل ثاني إلى قطر ؟ 

 

 ( في نجد الوشمهاجرت أسرة آل ثاني من إقليم ) 

 (  سلوى( ثم  )  جبرينمروا على منطقة )  

 (. الدوحةاستقروا أخيراً في ) ( و الرويسثم ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 رتّب تاريخياً على الخريطة التي أمامك مراحل  -5س

 تكوين المملكة العربية السعودية بترقيم المناطق التي

 ( 10( إلى )  1سيطر عليها عبدالعزيز آل سعود من ) 
 

 الرياض -1

 جنوب الرياض -2

 سدير والوشم -3

 القصيم -4

 االحساء -5

 حائل -6

 عسير -7

 الحجاز -8

 جيزان -9

 نجران -10
 


