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 أعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى. –رفض استسالم فرنسا في الحرب العالمية الثانية وانتقل إلى بريطانيا  الجنرال ديغول 3
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 جمال عبدالناصر 6
زود الجيش المصري باسلحة  – م1956طرد اإلنجليز من قناة السويس، ثم أممها عام  –راس الجمهورية المصرية 
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ألغى المحاكم األجنبية  - م1961بريطانيا باالستقالل وفعالً استقلت عام  طالب -م 1955تولى حكم قطر عام 

 العربية وهيئة األمم انضمام الكويت للجامعة - تابع سياسة اإلعمار   -  عملة وطنية أصدر  -في الكويت 
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 علل : عقد بريطانيا معاهدات حماية مع دول الخليج العربي . -8

 ب( لمنع دول أوروبية منافسة لها من التدخل في شؤون الخليج.     أ( للسيطرة على الخليج العربي.

 ثينات واألربعينات.ازدياد نشاط الحركة الوطنية ضد االستعمار البريطاني في البحرين خالل فترة الثالانتعاش وعلل : -9

 ازدياد استياء البحرينيين وشعورهم بالحاجة إلصالح اإلدارة .ب(        .       ظهور فئات جديدة مثل عّمال النفط والطالبأ( 

 .، وكان لعبدالرحمن الباكر دور مشهود في نشاطها األربعيناتصدور مجلة صوت البحرين في ج( 
 

 ) أي عدم استقرار الحكم البرتغالي في الخليج( م .16ط سيطرتها الكاملة على الخليج خالل القرن علل : عدم تمكن البرتغال من بس -10
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 م .1602بحرين سنة علل : انسحاب البرتغاليين من ال -11
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 م . 1948علل : قيام الحرب العربية اإلسرائيلية األولى عام  -12

 . الكبرى كأمريكا بقيام إسرائيل الدول( اعتراف ب      الدولية على فلسطين بإعالن دولة إسرائيل.      المؤامرة( تنفيذ أ
 

 م .1956في العدوان الثالثي على مصر عام  ممثلةعلل : قيام الحرب العربية اإلسرائيلية الثانية   -13

 . العاليفي بناء سد أسوان  عالشرو+  السويستأميم قناة +  الجيش المصري بأسلحة سوفييتية تزويدعبدالناصر ب جمالقيام  بسبب
 

 م .1967علل : قيام الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة ) النكسة الكبرى ( عام  -14

 .ة في قطاع غزة وسيناء وشرم الشيخالقوات الدولية المتمركز+ سحب  إسرائيلتيران أمام إغالق مضائق بعبدالناصر  جمالقيام  بسبب
 

 م .1973ة عام علل : قيام الحرب العربية اإلسرائيلية الرابع -15

 1967احتلتها عام التيمن األراضي  بهاالقاضي بانسحا 242تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  إسرائيل رفض بسبب
 

 .بعد الحرب العالمية األولىم 1924دخول عبد العزيز آل سعود في صراع مع الشريف حسين عام علل :  -16

 سيطرة الهاشميين على الحجاز واألردن. -ب             .األتراكازل تنبعد إعالن الشريف حسين نفسه خليفة على المسلمين  -أ
 

 على الخليج العربي وعقدها معاهدات التحالف مع مشايخ المنطقة . البريطانية السيطرةعلل :  -17

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

 عبد العزيز آل سعود وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى . بينالذي وقع  الخالفعلل :  -18

 للثذورةالشريف حسين كملك على الحجاز فقط لكن بريطانيا لم تلتزم بذذلك لحاجتهذا  بمعاملةعبد العزيز وقّع معاهدة مع بريطانيا تقضي  ألن

 شريف حسين الذي أعلن نفسه ملكاً على العرب.العربية على األتراك بقيادة ال
 

 

 :أجب عن األسئلة التالية السؤال الرابع:

.م 1929عام  العالميةاذكر نتائج األزمة االقتصادية  -1  

 ( كساد اإلنتاج الزراعي.ج       ( إقفال العديد من المصانع.       ب  القدرة الشرائية لدى المواطنين.        تراجع( أ
 

 . م1999/  3/  9تولي الملك حمد بن عيسى الحكم في حتى  العشرينات لبحرين منذل نهضة الحديثةال كر أبرز مظاهراذ -2

 الميادين العلمية واالجتماعية واالقتصادية . مختلف( شملت النهضة ج                ( تطور الصحافة.ب         .( تأسيس عدداً من األنديةأ

            .إعذالن البحذرين مملكذة دسذتورية ( باالسذتفتاء علذى ميثذاق العمذل الذوطني .        ( أ :ة فاي عهاد الملاك حمادومن أبرز مظااهر النهضا* 

 . تكوين المجلس الوطني( هـ   إجراء االنتخابات البلدية والنيابية .           ( د          . إصدار دستور البحرين الجديد( ج
 

 السعودية والنهوض بها . حدودآل سعود وأوالده لتأمين خطوات عبد العزيز  اذكر  -3

 ( تأسيس جامعة الدول العربيةب  معاهدة الطائف التي اعترفت فيها اليمن بحدود السعودية.      توقيع( أ

 .تطور الحضارة البشرية  مواكبة( هـ       ( تأسيس مجلس التعاون الخليجيد        . كفلسطينالقضايا العربية  دعم( ج
 

 م التي وقعّها حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مع بريطانيا .1892اذكر بنود معاهدة سنة  -4

 انيا.أ( عدم السماح بعقد اتفاقيات مع أي دولة إالّ بعد موافقة بريطانيا.     ب( عدم السماح بتأسيس قنصليات أجنبية إالّ بعد موافقة بريط
 

 لبسط سيطرتها المباشرة على البحرين ؟ 20بها بريطانيا في القرنما التدابير التي قامت  -5

 ب( تعيين ممثالً لها في البحرين.    ج( جعلت البحرين مركزاً لتجّمع قواتها خالل الحرب العالمية األولى.      أ( عقد معاهدات حماية معها.
 

 ؟في فترة العشرينات انيا للسيطرة على البحرينما إجراءات أبناء البحرين للرد على التدابير التي اتخذتها بريط -6

 .م 1923ب( عقد مؤتمر وطني عام   .       بعد إقناع حاكم البالد بقيادة عبدالوهاب الزياني أ( إنشاء مجلس تأسيسي

 ج( الوعي والتضامن الشعبي أدى إلى إحباط محاوالت بريطانيا للتفريق بين أبناء البحرين.
 

 .تبت على إخضاع عبدالعزيز آل سعود إلقليم عسيرما النتائج التي تر -7

 اعتراض اليمن، وقيام الحرب بين الطرفين.( ب     توحيد شبه الجزيرة العربية في دولة واحدة أطلق عليها المملكة العربية السعودية.( أ
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 .كالت المعاصرة في العالم دور البحرين في حّل القضايا والمش وّضح -8

 .السلمي التعايشمبدأ حقوق اإلنسان و ( دعمتج     عدم االنحياز.    كتلة( دخلت في ب    األمم المتحدة.    جتماعاتبا( شاركت أ

        . األوسطالمحافل على إجراء تسوية عادلة ألزمة الشرق ب( أكدت و    المؤتمر اإلسالمي.    اجتماعاتب ( شاركتد

 . وأفريقيا المشاكل في قبرص ( أسهمت في معالجةن         ي.كالتمييز العنصر كبرىي( اهتمت بمشاكل إنسانية 

 م للبحث عن حلول لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .2003األمريكية بشرم الشيخ عام  –هـ( شاركت في القمة العربية 
 

 .) على المستوى العربي ( لعربيالبحرين الفاعل في الوطن ا دوروّضح  -9

 العربية.   الجامعة( االلتزام بميثاق ج( توثيق العالقات مع الدول العربية.      ب      العربية وخاصة فلسطين.   االقضاي( التفاعل مع أ

 وجامعة الخليج العربي ووكالة أنباء الخليج في البحرين .تأسيس الحوض الجاف مثل  في كل المجاالت الخليج( التنسيق مع دول د
 

 .ستقالل البحرين وات التمهيدية الالخط وّضح -10

           .االستقاللبعثة لتقصي الحقائق في البحرين فجاء في تقريرها بأن الجميع يريدون م 1970امع(  المتحدةألمم ل يوثان) األمين العام ( أرسلأ

 ( أرسل الشيخ عيسى وفوداً إلى إيران ودول عربية لطلب دعمها في إعالن االستقالل.ب
 

 ) ما النتائج التي ترتبت على استقالل البحرين ؟ ( .تقالل لتعزيز حريتها واستقاللها فور إعالن االس خطوات البحرين اذكر -11

    .   فاصذذبحت البحذذرين ذات سذذيادة علذذى أراضذذيها البريطانيذذة( سذذحب القذذوات ب      .بريطانيذذا مذذع السياسذذية والعسذذكرية ( إنهذذاء المعاهذذداتأ

  ( بناء عالقات ودية مع الدول األجنبية.هـ  .  ية واألمم المتحدةالجامعة العرب إلىانضمام البحرين  (دعربية.      ( بناء عالقات أخوية ج
 

 .م1943ما النتائج التي ترتبت على اعتقال فرنسا الزعماء الوطنيين في لبنان عام  -12

 لبنان. أجبرت فرنسا على االعتراف باستقالل( ب                    عمت المظاهرات لبنان.( أ
 

 م.1955عام  ما النتائج التي ترتبت على موافقة حكومة نوري السعيد على دخول العراق في حلف بغداد -13

 م التي قضت على الملكية وأعلنت الجمهورية.1958قيام ثورة ( ب        عارض العراقيون هذه السياسة التي تكرس الهيمنة البريطانية.( أ
 

 .على إخضاع عبدالعزيز آل سعود إلقليم عسيرما النتائج التي ترتبت  -14

 اعتراض اليمن، وقيام الحرب بين الطرفين.( ب     توحيد شبه الجزيرة العربية في دولة واحدة أطلق عليها المملكة العربية السعودية.( أ
 

 .العربي استغالل البرتغاليين الصراع العثماني الصفوي في منطقة الخليجما النتائج التي ترتبت على  -15

 .       بسط البرتغاليين نفوذهم على البحرين( ب                 .سيطرة البرتغاليين على قواعد بحرية بالخليج( أ
 

 .م17ما النتائج التي ترتبت على التحالف بين الفرس الصفويين واإلنجليز في القرن -16

 وقوع البحرين تحت السيطرة الصفوية.         ( نهائياً من منطقة الخليج.     ج طرد البرتغاليين( ب    م.1622استيالء الفرس على هرمز عام ( أ
 

 .م؟1958ما المراحل التي شهدها نظام الحكم في العراق أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها حتى  -17

 م وقيام الجمهورية.1958ج( ثورة             عودة النظام الملكي.     ( ب                   م.1941انقالب رشيد عالي الكيالني عام( أ
 

 .ما المشاكل العالمية التي اهتمت بها السياسة الدولية لمملكة البحرين؟ -18

 د( مشكلة قبرص.          ج( مكافحة اإلرهاب. نزع السالح.     ( ب  التمييز العنصري.     ( أ

 و( المشاكل السياسية واالجتماعية في أفريقيا.          .         هـ( مشكلة الشرق األوسط كالقضية الفلسطينية
 

 ة الدولية، والتحالفات اإلقليمية.وضح دور مملكة البحرين في مجال السياس -19

        . األوسطالمحافل على إجراء تسوية عادلة ألزمة الشرق ب( أكدت و                          األمم المتحدة.    جتماعاتبا( شاركت أ

األمريكية بشرم  –هـ( شاركت في القمة العربية      المؤتمر اإلسالمي.    اجتماعاتب ( شاركتد      عدم االنحياز.   كتلة( دخلت في ب

 .السلمي التعايشمبدأ حقوق اإلنسان و ( دعمتج  م للبحث عن حلول لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .2003الشيخ عام 
 

 .م{ 1938 –1931توتر الدولي بين سنتي }مظاهر ال اشرح  -20

 تصاديةاالق أزمتهاأمريكا إلى سياسة العزلة بسبب انشغالها بمعالجة  عادت( ب    قوة األنظمة الديكتاتورية.   وتزايداألنظمة الديموقراطية  قوة تراجع( أ

 الحكم علىسار السياسي في بريطانيا وفرنسا بسبب صراع أحزاب اليمين واليالوضع استقرار  عدم( ج

 موسوليني الحبشة وضم هتلر النمسا ومنطقة السوديت التشيكوسلوفاكية . هاجم( د

 م .1938أجبر هتلر فرنسا وبريطانيا على االعتراف بحقه في ضم النمسا وذلك في مؤتمر ميونيخ عام ( هـ
 

 العالمية الثانية وأسباب اتخاذ ذلك الموقف ونتائجه. قارن بين موقف كل من} العراق+تونس+ليبيا { من الحلفاء بالحرب -السؤال الخامس:

 نتائج اتخاذها هذا الموقف أسباب اتخاذها هذا الموقف الحرب العالمية الثانيةبموقفها من الحلفاء  الدولة

 العراق

 

 حلفاء والتحالف مع األلمانعداء لل

 

 للتخلص من الحماية البريطانية

 وقذذع انقذذالب رشذذيد عذذالي الكيالنذذي ولكذذن

بريطانيا تمكنت من القضاء عليه واحتلت 

 بغداد وأقامت حكومة موالية لها 

 قاتل الليبيون إلى جانب الحلفاء في الحرب ليبيا
للذذذذذذذذتخلص مذذذذذذذذن االسذذذذذذذذتعمار 

 اإليطالي

لذذم تفذذي بريطانيذذا بوعودهذذا وتقاسذذمت مذذع 

 فرنسا السيطرة على ليبيا .

 تونس
التف الشعب حذول البذاي وأيذدوا موقذف بورقيبذة 

 ، واستقالل تونس بعد الحرباندة الحلفاءلمس

لذذذذرغبتهم فذذذذي الحصذذذذول علذذذذى 

 االستقالل

اضذذطهدت فرنسذذا زعمذذاء الحذذزب الجديذذد 

 ولجأ بورقيبة إلى القاهرة .
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 : بالجدول التالي من حيث األطراف المشتركة والنتائج روب العربية اإلسرائيليةالحقارن بين  -:السادسالسؤال 

المشتركة األطراف الحرب  النتائج 

 العربية اإلسرائيلية

1948األولى  

 مصرو ألردنوا لبنان -1

 إسرائيل  -2  العراقو  سورياو

# لم يستطع العرب الصمود أمام           # اغتيال إسرائيل للوسيط الدولي ) برنادوت (.

 1949جزيرة رودس عام بفعقدوا اتفاقات هدنة مع إسرائيل  الحديثة لإسرائي أسلحة

 اإلسرائيليةالعربية 

العدوان ) الثانية  

1956( الثالثي  

 } مصر { -1

 + } فرنسا + بريطانيا -2

 { إسرائيل

 . على صحراء سيناء إسرائيلهجوم  -1

 قواتهم في بورسعيد. وإنزالمطارات لا قصف -2

 .  فييتيواالتحاد السو أمريكامن مصر بعد إنذارها من  الثالثي قوات العدوان اب انسح -3

 اإلسرائيلية العربية

 النكسة)  الثالثة

1967(  الكبرى  

  } مصر + سوريا +  -1

 {  األردن

 } إسرائيل { -2

 . طائراتهتدمير إسرائيل للمطارات المصرية و -1

 .الغربية الضفةاحتالل إسرائيل لقطاع غزة + صحراء سيناء + الجوالن +  -2

 من األراضي التي احتلتها .القاضي بانسحاب إسرائيل  242إصدار مجلس األمن قرار  -3

 العربية اإلسرائيلية

 الرابعة

1973 

 } مصر+ سوريا {  -1

 } إسرائيل { -2

       ضفتها الشرقية . علىاجتياز جيش مصري قناة السويس وتدميره خط برليف  -1

 . هزيمة السرائيل أنقذها من إل امريكأدعم  -3             في الجوالن. اتقدم جيش سوري -2

 .338 األمنوفقاً لقرار مجلس  لحربل الدول الكبرىإيقاف  -4

 الجبهتين المصرية والسورية .عقد مؤتمر جنيف لفصل القوات على  -5
 

 أكمل الجدول الذي أمامك بحسب البيانات المطلوبة ألحداث التاريخية اآلتية : - :السابعالسؤال 

 النتائج األطراف المشتركة الحدث التاريخي

 الفرس +  آل خليفة  م1782 زبارةمعركة ال
 خليفة على فتح البحرينشجعت آل -2انتصار آل خليفة.    -1

 القضاء على الحامية الفارسية في البحرين. -3 

 ألمانيا  + فرنسا  +  إنجلترا 1938مؤتمر ميونيخ
أجبر هتلر فرنسا وإنجلترا على األعتراف بحقذه بضذم النمسذا 

 والسوديت.

  خسرت روسيا بموجبها مساحات شاسعة من أراضيها روسيا + ألمانيا م1917 وفسكمعاهدة برست ليت

 بريطانيا  +  مصر 1936المصريةالمعاهدة البريطانية 
، بشرط أن يكون انسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة القناة

 . أمر حماية األجانب في مصر على الحكومة المصرية

 اليمن بحدود السعودية. اعتراف ن+ اليم السعودية 1934الطائف معاهدة

 هدنة بين الدول العربية التي دخلت الحرب وإسرائيل . عقد إسرائيلو سورياو مصر  1949رودس  اتفاقية

 جنيف مؤتمر

 (1974 ) 

 إسرائيلوسوريا و مصر

 أمريكا وإنجلترا و

فيذذه فصذذل القذذوات علذذى الجبهذذة المصذذرية فذذي ) ينذذاير  تقذذرر

 م ( .1974ورية في ) مايو الجبهة الس وعلىم( 1974
 

 : اكتب أسباب ونتائج األحداث التاريخية التالية - :الثامنالسؤال 

 النتائج األسباب الحدث التاريخي

 الحرب العالمية الثانية

 م(1939-1945) 

 ا.بولندل احتالل ألمانيا ) هتلر( السبب المباشر:*

 :*األسباب غير المباشرة

دول المهزومذذذذة معاهذذذذدات الصذذذذلح المذلذذذذة للذذذذ -1

                         قيذذام أنظمذذة ديكتاتوريذذة. -2       حرب األولذذى.بذذال

 1929األزمة االقتصادية العالمية -3

                      تراجع سيطرة أوروبا . -1

واالتحذذذاد  أمريكذذذاالتفذذذاف دول العذذذالم حذذذول عمالقذذذين همذذذا  -2

 السوفييتي .

                  االتحذذذذاد السذذذذوفييتي. أمريكذذذذانشذذذذوب حذذذذرب بذذذذاردة بذذذذين  -3

 تأسيس هيئة األمم المتحدة -4

الثورة المغربية الشاملة 

 م1953
 عزل ونفي السلطان محمد الخامس

اعذذالن اسذذتقالل  –إعذذادة السذذلطان محمذذد الخذذامس إلذذى المغذذرب 

  م1956المغرب عام 

حملة والي مصر سليمان 

 باشا على البحرين
 لدولة العثمانيةاستنجاد عرب الخليج با

فذذتح  –محاصذذرة مينذذاء هرمذذز  –اإلسذذتيالء علذذى عذذدن ومسذذقط 

 . عدداً من الحصون على ساحل الهند

األزمة االقتصادية 

 م1929العالمية 

  المضاربة في البورصة - التضخم في اإلنتاج 

 برأس المال األمريكي ارتباط اقتصاد العالم  -

إقفذذذال العديذذذد مذذذن  - القذذذدرة الشذذذرائية لذذذدى المذذذواطنين تراجذذذع

 .كساد اإلنتاج الزراعي - المصانع

معاهدة الطائف عام 

 م1934

الحرب بذين عبذدالعزيز آل سذعود وإمذام الذيمن 

 الذي اعترض على ضم عسير للسعودية
 ) ضم عسير للسعودية (. اليمن بحدود السعودية اعتراف

انقالب رشيد عالي 

 م1941الكيالني 
 . قطع العالقات مع بريطانيا –احة بالنظام الملكي اإلط رفض الحماية البريطانية

 

 م .1968ناقش كيفية قيام اتحاد اإلمارات العربية عام  -السؤال التاسع:

 م .          1965 عام"  النقد بينهما توحيدكانت بين دبي وأبوظبي وهي "  توحيدية( أول خطوة أ

 م مما أدى للتقارب بين حّكام اإلمارات     1971موعد أقصاه  االنسحاب من الخليج في م1968عام  بريطانيا( أعلنت ب

( وفعذالً أقذيم د     .االتحذادفدرالي بين إمارتيهما ثم دعا الشيخان باقي حكام اإلمذارات لالنضذمام فذي  اتحاد( اتفق شيخ أبوظبي مع شيخ دبي على إقامة ج

 ، وانتخب حاكم أبوظبي رئيساً لها، وحاكم دبي نائباً للرئيس.م1971 دة والجامعة العربيةلألمم المتح بين اإلمارات السبع التي استقلت وانضمت االتحاد
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 والنضال من أجل الوحدة واالستقالل . العمانيةحركات التحرر  ناقش  -السؤال العاشر:

 . [ اإلنجليز ]  سعيد الفرس من عمان بمساعدةبن  أحمد ( طردب          .[ الفرس ]  البرتغاليين من الساحل العماني بمساعدة العمانيون( طرد أ

 إماما للبالد. [ الخروصي بن راشد سالم] واختاروا الشيخ  1913عام  [ الحماية البريطانية] على  العمانيون( ثار ج

 ".مسقطساحل"حكومة البوسعيد في ال -2              حكومة الخروصي في المنطقة الداخلية . -1الى حكومتين هما: عمان( انقسمت د

 .االستقاللمحققا  1970الحكم عام  قابوس بن سعيد( تولى و      "عمان سلطنةمكونا  " 1955في ضم عمان الى مسقط عام  تيمور بنسعيد ( نجح هـ
 

 م حتى قيام الدولة السعودية .1902خطوات عبد العزيز آل سعود من عام  وّضح -السؤال الحادي عشر:

  .م 1906( انتصر على العثمانيين في نجد وطردهم ب          م.1902على حكم آل رشيد  قضى( أ

  .    م1925 المدينةمن  و م1924 مكة منالشريف حسين  طرد( د        م.1912على اإلحساء  سيطر( ج

 م.1932عام (السعودية) المملكة العربية  دولة واحدة هي في شبه الجزيرةوّحد و(              م. 1926إقليم عسير أخضع( هـ
 

 

 

 نشاط
 م ((1967خريطة )) الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة سنة 

 

 م، حّدد على الخريطة ما يلي:1967في ضوء دراستك لخريطة الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة سنة  -س
 

 ( 3،  2،  1أ( أسماء الدول العربية المجاورة لفلسطين، والتي تمثلها األرقام ) 
 

 ( 7،  6،  5،  4م، والتي تمثلها األرقام ) 1967ء األراضي التي احتلتها إسرائيل عام ( أسماب
 

 ( 11،  10،  9،  8( أسماء المسطحات المائية واألنهار، والتي تمثلها األرقام ) ج
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 هضبة الجوالن 

 قطاع غزة 

 الضفة الغربية 

 صحراء سيناء

 نهر النيل

السويسخليج   

 مصر

 األردن

 السعودية

 البحر المتوسط

ةــخليج العقب  



 نشاط 

(الخليج العربياستقالل دول خريطة )   
 

 

 

، اكتب ما تمثله األرقام التي عليها بالجدول الذي يليها حسب البيانات لدول الخليج العربيةأمامك خريطة صّماء  -س

 الواردة فيه:

  

 الرقم على الخريطة الدولة العربية الدولة األوروبية االستعمارية سنة االستقالل

1961 …………………….. …………………….. 1 

1967 …………………….. …………………….. 2 

1971 …………………….. …………………….. 3 

1971 …………………….. …………………….. 4 

1971 …………………….. …………………….. 5 

1971 …………………….. …………………….. 6 

 7 ..…………………… ..…………………… لم تستعمر

 8 ..…………………… ..…………………… لم تستعمر

 

4 
5 

6 
8 

7 

 

2 

3 1 

 الخليج

 العربي

البحر 

 المتوسط

 بحر العرب

البحر 

 األحمر

 عدن
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 نشاط 

(المشرق العربي استقالل دول خريطة )   
 

، اكتب ما تمثله األرقام التي عليها بالجدول الذي يليها حسب البيانات  امك خريطة صّماء لدول المشرق العربيأم -س

 الواردة فيه:

 

 

 الرقم على الخريطة الدولة العربية الدولة األوروبية االستعمارية سنة االستقالل

1922 …………………….. …………………….. 1 

1932 …………………….. …………………….. 2 

1943 …………………….. …………………….. 3 

1943 …………………….. …………………….. 4 

1946 …………………….. …………………….. 5 

 6 ..…………………… ..…………………… لم تستقل

 

 

 

1 

5 

6 

 2 

3 

4 

 إيران

البحر 

 المتوسط

 تركيا

البحر 

 األحمر
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 نشاط 

(المغرب العربي استقالل دول خريطة )   

 
ية المستعمرة لبالد المغرب أمامك خريطة صّماء لدول المغرب العربي , اكتب عليها الدول األوروبأ( 

 .االعربي حسب المناطق والدول العربية التي استعمرته
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( على الخريطة تشير إلى الدول األوروبية االستعمارية التي استعمرت  3( إلى )  1ب( األرقام من ) 

 دول المغرب العربي وهي :

1-  ..................................... 

2-  ..................................... 

3-  ..................................... 

 

 

ـســتونــــ  

 

 الجزائر

 

( ..................ر) استعما   

مــوريتانيا   

 

 منطقة الريف المغربي

 
 المغرب

 

( .................. ) استعمار   
(  .................. ) استعمار   

(  ............... ارــ) استعم   

(  ................. ارــ) استعم   

1 

2 

3 

(………. ) استعمار   

 ليبيـــــــا

البحر 

 المتوسط

المحيط 

 األطلسي
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 فرنسي

 فرنسي

 فرنسي

 فرنسي

 إيطالي

 أسباني

 إيطاليا

 فرنسا

 أسبانيا



 

 نشاط

 خريطة )) مراحل تكوين المملكة العربية السعودية ((
 

لسعودية بترقيم المناطق التي سيطر رتّب تاريخياً على الخريطة التي أمامك مراحل تكوين المملكة العربية ا -س

 : ، ثم أكمل الخط الزمني أدناه( 10( إلى )  1عليها عبدالعزيز آل سعود من ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      1890   1902     1904     1906      1912    1918    1924     1925     1932 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــران نج      ـزانجــيـ      

 الحجاز

 األحســــاء

حائل   

 القصيم

سديـر  والوشم             

     

   

يــــــاض رـــال  

جنوب الريــاض     

خليج عدن     

بحر العرب     

 الخليج العربي

خليج عمان    

5

6 

6 

3 
4 

1 

2 

8 

7 

10 

9 

البحر األحمــر     

 عســير

   
 سيطر

آل 

رشيد 

على 

 نجد

قضى آل 

سعود 

على حكم 

آل رشيد 

 في

 الرياض

صار انت

آل سعود 

على 

الدولة 

 العثمانية

انسحاب 

العثمانيين 

 من نجد

 سيطر

 آل

سعود 

على 

 اإلحساء

إعالن 

الشريف 

حسين 

نفسه 

ملكاً على 

 العرب

انتصار 

آل سعود 

على 

الشريف 

حسين 

 في مكة

استسالم 

المدينة 

المنورة 

 آلل سعود

 قيام

المملكة 

العربية 

 السعودية
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 نشاط 

 ) خريطة هجرة آل ثاني إلى قطر (

 

 حّدد على الخريطة التي أمامك خط سير هجرة آل ثاني إلى قطر: -س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(  الذذرويس( و)  سذذلوى)  ( ثذذم  جبذذرينم ، ومذذروا علذذى منطقذذة ) 18لقذذرن ( فذذي نجذذد فذذي أوائذذل ا الوشذذمهذذاجرت أسذذرة آل ثذذاني مذذن إقلذذيم ) 

 (. الدوحةواستقروا أخيراً في ) 

 

 

 خليج عمان

 الخليج

 العربي

 الدوحة

 إقليم الوشم الرويس

 سلوى

 جبرين

 الرياض
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 نشاط 

 ) خريطة هجرة آل خليفة إلى البحرين (

 

 أمامك خريطة صّماء لشبه الجزيرة العربية، أجب عن األسئلة التي تليها: -س
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ت األرقام الواردة على الخريطة بالجدول التالي:أ( اكتب ما تمثله دالال

 دول وصل إليها آل خليفة في هجرتهم إلى نجد

1- ......................................... 2- ......................................... 3- ......................................... 

 ي هجرتهم إلى نجدمناطق ومدن وصل إليها آل خليفة ف

4- ......................................... 5- ......................................... 6- ......................................... 

 

 

 ب( حّدد على الخريطة هجرة قبائل العتوب مستعيناً بمفتاح الخريطة.

 

 آل الصباح (؟ –آل سعود  –إليها العتوب ) آل خليفة  ج( ما اسم القبيلة العربية التي ينتسب
 

................................................................................................................................................. 

 

 م.1783لبحرين عام م حتى فتح ا17اكتب عن أحداث هذه هجرة آل خليفة في القرن   -س
      

م إلى قطر ثم إلى ث م ، من منطقة األفالج في نجد إلى اإلحساء17هاجر العتوب ) آل خليفة + آل الصباح ( في القرن      

م وهي مدينة تقع على الساحل 1766الكويت ، ومن الكويت انتقل فرع منهم برئاسة الشيخ محمد بن خليفة إلى الزبارة عام 

] ورع + رجاحة عقل + تكريم ، وتشتهر بصيد اللؤلؤ ، وقد التف السكان حول محمد بن خليفة لما وجدوا فيه من الشمالي لقطر

[ وبعد وفاته خلفه ابنه الشيخ خليفة الذي ازدهرت في عهده الزبارة وانتصر  للعلماء والفقهاء + قيامه ببناء المدارس والمساجد

       م فلّقب بالفاتح .1783شيخ أحمد بن محمد البحرين عامعلى الفرس في معركة الزبارة ، ثم فتح ال

 

 

 

1 

6 

5 

2 

3 

4 
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 نشاط 

م ((18و 16خريطة )) الخليج العربي بين القرنين   
م، أجب عن األسئلة التي تليها:18و 16أمامك خريطة الخليج العربي بين القرنين  -س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ية التي ظهرت في الخليج العربي في تلك المرحلة؟ما هي القوى غير العرب -1

 الدولة العثمانية.د(   .هولنداج(   .بريطانياب(   .البرتغالأ( 
 

 اذكر الدولتين االستعماريتين اللتين تنافستا على الخليج العربي خالل تلك المرحلة؟ -2

   .بريطانياب(   .البرتغالأ( 
 

 دولة حكمتها أسرة عربية قادت المقاومة ضد البرتغاليين تسمى الجزء المظلل على الخريطة يشير إلى -3

   .] أسرة الجبور[
 

 أين وقعت الثورات ضد البرتغاليين؟ -4

 في البحرين.
 

 م؟18ما اسم األسرة التي حكمت البحرين في أواخر القرن  -5

 أسرة آل خليفة.
 

 كنجان ( –مسقط  –رأس الخيمة  –الزبارة  –ضع أسماء المدن التالية في أماكنها على الخريطة ] القطيف  -6
 

 المحيط الهندي [. –ضع أسماء المسطحات المائية التالية في أماكنها على الخريطة ] الخليج العربي  -7
 

 اكتب األحداث والوقائع التاريخية " لمراحل الحرب العالمية الثانية" في أماكنها الصحيحة على الخط الزمني الوارد أمامك: -43س
نهاية الحرب العالمية الثانية    -تحرير فرنسا من االحتالل األلماني  -بداية الحرب العالمية الثانية    -معركة العلمين وستالينغراد    -)) تدويل الحرب  

 احتالل ألمانيا لفرنسا ((.  -سقوط النظام الفاشي اإليطالي    -
 

 

 

 

      1939         1940         1941         1942         1943         1944         1945   
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 المحيط الهندي 

 مسقط 

 رأس الخيمة 
 الخليج العربي

 المنامة

 القطيف

 كنجان

 دولة الجبور



 

لنهاية الفصل الدراسي الثاني مذكرة مراجعة  

اإلعدادي ثالثلمادة التربية للمواطنة للصف    

 

 السؤال األول: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها :
          [.المشكالت ذات البعد العالمي] مكانيات ال تمتلكها كل دولة لوحدها هي المشكالت التي تتخطى الحدود الوطنية للدول، ويستدعي حلها إ -1

 [.التاسع عشر الميالدي] بدأ ظهور القانون الدولي اإلنساني في النصف الثاني من القرن -2

ى مجموعاة مان القواعاد والقاوانين التاي هو جزء أساساي مان القاانون الادولي العاام، ويشاتمل علا ] القانون الدولي اإلنساني ) قانون الحرب ( هو -3

 [. هاتهدف إلى حماية األشخاص وكرامتهم اإلنسانية خالل النزاعات المسلحة، والحد من دمار الحروب، وتخفيف معاناة الضحايا غير المشاركين في

 .[ثمانية عشر سنة  ]وا من العمر َحَظَر القانون الدولي اإلنساني التجنيد اإلجباري في القوات المسلحة لألطفال الذين لم يبلغ -4

 [. مبدأ قرب المجتمعات البشريةالتعاون هو ]  -6               .[ تراكم الديون]  أكبر مشكلة سببتها المساعدات المالية للدول النامية هي -5

ً ]  هي الحكوميةالمنظمة غير  -6     [. دولة 196 ] يبلغ عدد الدول التي صادقت على القانون الدولي اإلنساني -6  [. هيئة تقدم تطوعياً عمالً إنسانيا

 [. الدولة العثمانيةالدولة التي اختارت رمز الهالل األحمر كشارة مميزة لمساعدة الضحايا في حربها مع روسيا هي ]  -7

ً [  سويسرااقتبست شارة الصليب األحمر على رقعة بيضاء من علم ]  -8  [. اإلنسانيةالرعاية بدورها في مجال ]  عرفانا

 [. مربع قائم على أرضية بيضاء ومفرغ من داخلهالشارة الدولية التي ليس لها أي مدلول سياسي أو ديني، شكلها عبارة عن ]  -9

  .[ تبادل للرأي هدفه التواصل لمحاولة إيجاد نقاط تفاهم مشتركة، وييّسر الحوار الوصول إلى نتائج أبقى وغالباً أصلح ] الحوار: هو -10

 [. اآلخر[ دون مّس بذاتية ]  الحضاريةيكون الحوار مجدياً إذا اعتز كل طرف من أطراف الحوار بذاتيته ]  -11

 [. م2008حوار الحضارات بالمنامة في يناير من المؤتمرات التي ُعقدت في موضوع حوار الحضارات في مملكة البحرين هو مؤتمر ]  -12

 [. األمم المتحدةذين ارتكبوا جرائم حرب هي منظمة ] المنظمة التي تحاكم األشخاص ال -13

 دان [.ل] تراكم الديون في هذه البأدت برامج المساعدات الموجهة إلى البلدان النامية إلى  -14
 

 : اجب عما يلي :الثانيالسؤال 
 .اذكر عوامل نشأة الحوار بين الحضارات -1

 تزايد نفقات التسلح وتعدد مناطق التوتر والنزاعات المسلحة.                   -ب       التنوع الحضاري حافزاً للحوار.                -أ

 توافر وسائل االتصال.                   -د                 ترابط المصالح االقتصادية والبيئية. -ج
 

 .اذكر شروط الحوار بين الحضارات -2

 االعتزاز باالنتماء الحضاري.                   -جقبول التنوع.                             -ب              المصالحة مع الذات وفهم اآلخر.         -أ
 

 اكتب. . . أهم نتائج وانعكاسات تحقق شروط حوار الحضارات المتمثلة في الجدول التالي: -3

 شروط

 حوار الحضارات
 النتائج واالنعكاسات

 معرفة الذات

 تماء الحضاري وتعزيزه.تعميق االن  ◄

 االطالع على اإلرث الحضاري وفهم أبعاده.  ◄

 مالئمة اإلرث الحضاري مع متطلبات العصر ومتغيرات الحياة بإعطائه دالالت جديدة.  ◄

 تعزيز إمكانات التفاعل اإليجابي دون خشية الذوبان أو اإلنغالق.  ◄

 فهم اآلخر

 اختالف.االحتكام إلى الموضوعية في تقدير كل   ◄

 إدراك أبعاد منظومات حضارية مختلفة في الزمان والمكان.  ◄

 اعتبار االختالف عنصر ثراء وتكامل.  ◄

 تخير الحلول المالئمة من أوساط حضارية مختلفة في توافق مع اإلرث الحضاري على أساس الفاعلية.  ◄

 اعتبار البحث عن نقاط االلتقاء هدفاً أساسياً للحوار.  ◄

 يؤدي إلى العلم بنقاط االلتقاء بين المنظومات الحضارية، وتقويتها. تنوعقبول ال

االعتزاز باالنتماء 

 الحضاري

 تقدير حضارته الخاصة واالستفادة مما حققته على مّر العصور.  ◄

 السعي إلى إدماج الجديد في غير تصادم مع الهياكل الحضارية.  ◄

 وإمكانات االستفادة من مكتسباته. تقدير اآلخر وتحديد نقاط االلتقاء معه  ◄

 تحديد نقاط االختالف في إطار من التسامح القائم على حق اآلخر في البقاء والتطور.  ◄

 

 .وّضح دور مملكة البحرين في حوار الحضارات  -4

 .االهتمام بالقضايا اإلنسانية مثل احترام حقوق اإلنسان ونزع السالح ورفض الحرب ومزمكافحة اإلرهاب -أ

 توفير مناخ داخلي من التسامح بين كل األديان والطوائف. -ب

 اعتماد سياسة خارجية قوامها احترام االتفاقات الدولية والثنائية. -ج

 م.2008إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات في موضوع حوار الحضارات، مثل مؤتمر حوار الحضارات بالمنامة في يناير  -د
 

 

 

 

 

 

 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 

……………………….اسم الطالب/   

……..الصف/ ثالث إعدادي/   
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 التي اعتمدت عليها مملكة البحرين في رؤيتها لحوار الحضارات؟ما الحقائق  -5

 نمو وسائل االلتقاء واالتصال بين البشر له عائد حضاري إيجابي ال يجب غض الطرف عنه. -أ

 لعبت الحضارة اإلسالمية دوراً محورياً في الحضارة اإلنسانسة على مر العصور. -ب

 عوب تمر عبر إثراء حقوق اإلنسان وصيانة القيم االجتماعية والتراث الثقافي .إن تأسيس فكرة التعايش بين األمم والش -ج
 

 ما هو واجب المواطن نحو القانون؟ -6

 المحافظة على أمن الوطن. -القيام بواجباته.               د -التقيد باألنظمة والتعليمات الحكومية.           ج -احترام القانون.             ب -أ
 

 ذكر أهم المشكالت التي تهدد أمن واستقرار البشرية.ا -7

 التفاوت في التقدم العلمي -الفقر بالبلدان النامية.      د -الحروب .      د -المشكالت البيئية الصحية.       ج -الكوارث الطبيعية.       ب -أ
  

 ؟األطراف المعنية بعملية التضامن والتعاون الدوليما  -8

 تتبادل تجارياً، وتقدم الدول المتقدمة المساعدات للدول النامية.                       حيثالدول:  -أ

 كاليونسكو، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. األمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة: -ب

 ة وتنموية، منها منظمة أطباء بال حدود، والهالل األحمر والصليب األحمر.وهي تقدم أعماالً تطوعية إنساني المنظمات غير الحكومية: -ج 
  

 ؟اذكر أبرز المنظمات والبرامج المتخصصة التي أنشأتها األمم المتحدة لتعزيز التضامن والتعاون الدولي -9

 منظمة األمم المتحدة للطفولة ) اليونسيف (. -منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو (.                        ب -أ

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. -منظمة الصحة العالمية.                     هـ -منظمة التغذية والزراعة ) الفاو (.                     د -ج
 

 ؟ما نتائج التضامن والتعاون الدولي -10

 تعدد البرامج التنموية والمساهمة في النهوض بعدة دول. -زل واألعاصير.                         بإغاثة المتضررين من الكوارث كالزال -أ

 ولكن أكبر مشكلة سببتها المساعدات المالية للدول النامية وهي ] تراكم الديون [.  -حل عدة نزاعات دولية بالطرق السلمية.              د -ج
 

 م (.1945تحدة. ) علل: تأسيس منظمة األمم المتحدة عام اذكر أبرز أهداف األمم الم -11

 حماية البيئة.          -تقديم اإلغاثة.      هـ -محاربة الفقر.         د -المحافظة على السالم.        ج -تعزيز التضامن والتعاون الدولي.     ب -أ

 

 طلوب ) أي إرساء وضع دولي أكثر عدالً (.بيّن شروط تطوير التضامن والتعاون الدولي إلى المستوى الم -12

اعتماد البلدان النامية على نفسها واالرتقاء بمواطنيها.                      -تجنب النظر للتضامن على أنه استعطاف، بل النظر إليه على أنه تعاون.        ب -أ

 تالزم النمو االقتصادي مع التنمية الشاملة.       -توى الديون.        دمراجعة األطراف المانحة لتعاملها مع الشعوب النامية وبخاصة في مس -ج
 

 اذكر أمثلة من الثوابت التي تستند إليها مملكة البحرين في سياستها الخارجية. -13

.                         ع قضايا العصر ومشكالتهالتفاعل م -ب              القراءة المتأنية المتزنة للوضع العالمي مما يضفي مصداقية على تحركها.            -أ

                               الحرص على االلتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية في معالجتها. -ج
 

 ؟الذي تتطلع إليه اإلنسانية فيما يخص التضامن والتعاون الدوليما  -14س

فيذذه واجذذب التضذذامن والتعذذاون الذذدولي إلذذى مسذذتوى االلتذذزام الجمذذاعي، وتقذذل فيذذه تتطلذذع إلذذى وضذذع عذذالمي أكثذذر عذذدالً وتوازنذذاً، يرتقذذي 

 المشكالت، وتكون فيه التنمية حقاً مشتركاً بين البشر، وتنتشر فيه ثقافة التآزر والتكافل، وتترسخ فيه مبادئ المواطنة العالمية
 

 ب (.اذكر المرجعيات األساسية للقانون الدولي اإلنساني ) قانون الحر -14

 م.1977البروتوكوالن اإلضافيان لعام  -ب                                                         م.1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  -أ

  م.                         1998اتفاقيات أخرى مكملة، ومن أبرزها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام  -ج
 

 م(.19)علل:إصدار القانون الدولي اإلنساني في النصف الثاني من القرن  انون الدولي اإلنساني ) قانون الحرب (؟.ما أهداف الق -15

 التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكرية. -حماية اإلنسان من آثار النزاعات المسلحة والحروب.                      ب -أ

 حماية الممتلكات المدنية والثقافية واإلنسانية أثناء الحرب. -لعسكريين العاجزين واألسرى.                 دتقديم المساعدة للمدنيين وا -ج

 حماية األفراد غير المقاتلين مثل النساء والشيوخ واألطفال. -حماية البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان أثناء الحرب.                      و -هـ
 

 هتمام القانون الدولي اإلنساني ) قانون الحرب ( باألطفال.بيّن مدى ا -16

حظر اإليذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية.        -تمتعهم بالحق في احترام حياتهم وسالمتهم البدنية.                              ب -أ

 . 18وا سن حظر التجنيد اإلجباري في القوات المسلحة لألطفال الذين لم يبلغ -ج
   

 وضح القواعد التي أكد عليها الدين اإلسالمي وتتفق مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني. -17

  .التمييز بين المحاربين وغير المحاربين -ج           ر األعمال االنتقامية حظ -ب         إال في حالة الضرورة الشرعية  الحربتحريم  -أ

 منع التخريب وتدمير البيئة. -هـ             .والجرحى و المرضى والشيوخ واألطفال والنساء المدنيينتلين احترام حصانة غير المقا -د

 عدم االعتداء. -ن          .المعاملة الحسنة لألسرى -ي            .قتل الجرحى واألسرىم البعد اإلنساني للفرد مثل عدم احترا -و
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 القانون الدولي اإلنساني؟ تطبيق ما هي األطراف المسئولة عن -18

 الهيئات والمنظمات اإلنسانية. -المعارضة المسلحة         ج  جماعات -دولة(.         ب 196كافة الدول التي صادفت على هذا القانون ) -أ
 

 ما هي أشكال شارات الحماية الثالث المعتمدة دوليا؟ -19

 من علم سويسرا عرفاناً بدورها في مجال الرعاية اإلنسانية (. تصليب احمر على رقعة بيضاء ) وقد اقتبس -أ

 مربع احمر قائم على أرضية بيضاء  ومفرغ من داخله. -ج                                     رمز الهالل األحمر.     -ب
 

 لماذا تم االتفاق على شارات الحماية واعتمادها دولياً؟ -20

ت اإلنسذذانية فذي تقذذديم المسذذاعدة لجميذع الضذذحايا دون تحيذذز أو تفرقذة أو أنانيذذة سذذواء فذي أوقذذات النزاعذذات لتحقيذق هذذدف الهيئذات والمنظمذذا

 المسلحة، أو الكوارث الطبيعية، أو الحوادث، أو األمراض، تأكيداً لوحدة القضايا اإلنسانية.
 

 لحقوق اإلنسان؟ ما أوجه الشبه واالختالف بين القانون الدولي اإلنساني، واإلعالن العالمي -21

 أوجه االختالف أوجه الشبه

كالهما يهتم بحق اإلنسان في السالمة البدنية والكرامذة 

 وعدم التمييز وحظر المعاملة القاسية والتعذيب.

يختلفان في الظروف التي يتم فيها تطبيق كل منها، فاإلعالن العالمي يُعمذل بذه فذي 

لذذدولي اإلنسذذاني فيُطبذذق فذذي كذذل الظذذروف، وعلذذى كذذل األشذذخاص، أمذذا القذذانون ا

 الظروف االستثنائية، وتقتصر أحكامه على النزاعات المسلحة.
 

 ؟ما فائدة الشارات المعتمدة دوليا للهيئات اإلدارية والمنظمات اإلنسانية -22

 الوحدات الصحية والمدنية.. -د    المستشفيات المدنية..     -جمعيات اإلغاثة التطوعية.          ج -مصالح الصحة التابعة للجيش.       ب-أ
 

 ما دور جمعية الهالل األحمر البحرينية؟ -23

 المساهمة في التوعية بالقانون الدولي األساسي. -تقديم مساعدات للضحايا في الدول المحتاجة مثل لبنان و العراق وفلسطين.             ب -أ
 

   لم؟ما مدى تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في العا -24

في حاالت عديدة، ولكن هناك حاالت عديدة تعرض فيها هذا القانون لالنتهاك مثلما حدث في  بشكل فعاللقد أثمر تطبيقه في حماية المدنيين 

 البوسنة وفلسطين والعراق.
 

 م؟ 1998ما مهمة المحكمة الجنائية الدولية عام  -25

 اندا ويوغسالفيا.تتولى معاقبة مرتكبي جرائم الحرب، مثل ما حدث في رو
 

 ما الدور الذي تقوم به األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها كاليونسكو واليونسيف؟ -26

منع نشوب المنازعات ومعالجة أسبابها. -ج                        نشر ثقافة السالم . -ب  إنقاذ األجيال القادمة من ويالت الحروب.            -أ

 تحويل التنافس إلى تعاون.          -لعملية التنمية.                     و التفرغ -هـ                      وار والتفاوض. حل المشاكل بالح -د
 

 ما العناصر المكونة لثقافة السالم كما حددتها المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة  ) اليونسكو ( ؟ -27

المشاركة و العطاء.                             -نبذ العنف.                               ج -ب                                            احترام الحياة بكل أنواعها.  -أ

 ية كوكب األرض.حما -التضامن المتجدد.                      و -اإلصغاء والحوار سبيل للتفاهم.                                       هـ -د
 

(( الذي وضعته 2010-2001ما اإلجراءات التي يعتمد عليها برنامج )) العقد الدولي لثقافة السالم وأال عنف لألطفال العالم  -28

 الجمعية العامة لألمم المتحدة ؟

 الجتماعية المستدامة. التنمية االقتصادية وا -إشاعة ثقافة السالم من خالل التعليم.                             ب -أ

 .   ةالمشاركة الديمقراطي -هـ  المساواة بين الرجل والمرأة.                       -د      احترام جميع حقوق اإلنسان.                -ج

 السلم واألمن الدوليين. -ن      حرية تدفق المعلومات و المعرفة.             -ي  التفاهم و التسامح و التضامن.                  -و
 

 ما الطرق التي تقوم بها األمم المتحدة لتعزيز السالم في العالم؟  -29

  معالجة األسباب االقتصادية و االجتماعية للحروب. -إرسال قوات لحفظ السالم.              ج -الوساطة والحوار بين الدول.           ب -أ
 

 ها مجلس األمن في األمم المتحدة إذا فشلت طرق حل النزاعات سلميا ؟ما اإلجراءات التي يلجأ إلي -30

 فرض عقوبات  اقتصادية أو عسكرية على الدول التي ال تستجيب للقرارات.   -الدعوة على وقف إطالق النار.                       ب -أ

 ) رواندا ويوغسالفيا  (.إنشاء محاكم دولية لمحاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب مثل  -ج
 

 

 

 

 

 نتمنى لكم التوفيق والنجاح
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