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 جخحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن اللىظحن :

ازاسث دعىة الجهاد اإلالذط خماظا في البالد العشبُه و لىً ظشعان ما ظاد الحزس بحن علماء العشب -١

 ...........و ًشحع رلً الي

ًسفمهم لعُاظت الخب ـ  جدالفهم مع دٌو الىفاق ؤ ـ   تًر

 اهلعام اللُاداث العشبُه د .  سفمهم دخٌى الذولت العثماهُه الحشب  حـ ـ 

ض آٌ ظعىد مع الؽٍشف خعحن في-۲  .……… حؽابه عبذالعٍض

 سفمهم ان جىىن الخالفه في الذولت العثماهُه  ب ـ مىكعهم العُاس ي في مىه ؤ ـ 

 بمول ما ظد ـ  دوسهم الىاضح في الحشب العاإلاُه الاولي حـ ـ 

ىاهُا الؽٍشف خعحن العالن الثىسة العشبُه الىبري و رلً مً احل -۳  .........اظخذسحذ بٍش

 جذمحر اللىة الاظالمُه ب ـ  حعله ملً علي العشب ؤ ـ 

 غحر رلً د ـ  اعىاء العشب اظخلاللهم  حـ ـ 

ىاهُا و رلً عىذما  -٤  ........جبحن لالجشان جإمش الؽٍشف خعحن مع بٍش

 خعش حماٌ باؼا في كىاة العىَغ ب ـ  وهُب باؼا خىم حذة جىليؤ ـ 

 وشد اللىاث العثماهُه مً الحجاص د ـ  فؽل اإلااجمش العشبي الاٌو حـ ـ 

دي فذ بىىد الاجفاكُه الثالزُه فإعىذما ظُىشث الثىسة الؽُىعُه علي امىس الحىم في مىظىى هؽ-٥

 ...........رلً الي 

ىاهُا الىكىف بجاهب الثىسة الؽُىعُه ب ـ  فاكُهاحشاء حعذًالث علي الاجؤ ـ   كُام بٍش

 العُىشة علي حمُع اساض ي الذولت العثماهُه د .  الاوسحاب مً الاساض ي العشبُه حـ ـ 

شة العشبُه  خاـت بعذ اظدُالءه علي  -٦ ض  اٌ ظعىد ان ًىوذ خىمه في ؼبه الجٍض  اظخىاع عبذ العٍض

 جشبه ب ـ  خائل ؤ ـ 

 الحجاص د ـ  ف الىائحـ ـ 

ض اٌ ظعىد مً الاظدُالء عجم علذ معاهذة الىائف بحن الععىدًه والُمً و التي مىىذ عبذ -۷  العٍض

 الحجاص ب ـ   ععحرؤ ـ 

 خائل د ـ  الىائفحـ ـ 
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ف خعحن الثىسة العشبُه لذ الاجشان سغم ـالبت اإلاىكف الاهجلحزي اإلابرس بـ-۸  ........اعالن الؽٍش

 الاوؽغاٌ بالحشب ب ـ  الخعاهذًه  العالكاثؤ ـ 

 غحر رلً د ـ  خىفها مً الذولت العثماهُه حـ ـ 

۹- ........ ً  وان الهذف الشئِس ى وساء اهممام جشهُا ألإلااهُا والىمعا اوائل اللشن العؽٍش

 ب ـ لخذعُم العُادة العثماهُت ؤ ـ خفاٌا على مياهتها الذًيُت       

 د ـ لحماًت مفالحها الاكخفادًت حـ ـ لخدلُم دوافع كىمُت

ت الشوظُت بذاًت الحشب العاإلاُت الاولى بفمل  -١١  هجحذ الذولت العثماهُت في لشب اإلاىاكع البدٍش

 ب ـ جفىق ألاظىٌى العثماوى  ؤ ـ الذعم الععىشي الخاسجى       

 د ـ فىشة الجهاد اإلالذط  حـ ـ لعف اإلاىاكع الشوظُت

 لعثماهُت الحشب العاإلاُت الاولى ازشث احشاءاتها على اهجلترا عىذما دخلذ الذولت ا -١١

 ب ـ ظُاظُا ؤ ـ اكخفادًا       

 د ـ دًيُا حـ ـ احخماعُا

 جلىهذ الحشب العاإلاُت الاولى بالىابع الؽشقى سغم هىنها خشبا اوسوبُت عىذ اهممام  -١۲

ت  ؤ ـ الذولت العثماهُت         ب ـ الذولت اإلافٍش

 د ـ الذولت الشوظُت  لت الععىدًت الثاهُتحـ ـ الذو 

ً لخدلُم دوافع  -١۳  اهممذ الذولت العثماهُت لخدالف اإلااهُا مع الىمعا في اوائل اللشن العؽٍش

 ب ـ اكخفادًت ؤ ـ احخماعُت       

 د ـ ظُاظُت حـ ـ كىمُت

 اق(م لذ دولت الىف1914)ؤعلىذ الذولت العثماهُه الجهاد اإلالذط في هىفمبر -١٤

ىاهُا مً فىشةالاعالن بعبب   ...........اهضعجذ بٍش

ىاهُا ب ـ  ازاسة سوح العذاء لذ الىحىد الاهجلحزي في الؽشق ؤ ـ   اعالن معلمي الهىذالحشب لذ بٍش

 جشخُب صعماء العشب بذخٌى الحشب بجاهب جشهُاد .  كشب معخعمشاتها مً ملش الذولت العثماهُه  حـ ـ 

 .……… بحن الؽٍشف خعحن و اهجلترا لشغبخه في  وؽىذ كىاث الاجفاٌ-١٥

 اكامت دولت عشبُه فُمفش و الؽام  ب ـ اظلاه فىشة الخالفه الاظالمُه ؤ ـ 

ادة مياهخه العُاظُه و الذًيُه حـ ـ   جىفُز كشاساث اإلااجمش العشبي الاٌو د ـ  ٍص
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 .........الاولي ججاه خاهم  اسجبىذ اهجلترا ببعن الخعهذاث العُاظُه ازىاء الحشب العاإلاُه-١٦

اكؤ ـ   الىائف ب ـ  الٍش

 مشظحن د ـ  اإلاذًىه حـ ـ 

دخلذ الذولت العثماهُه الحشب العاإلاُه الاولي بالخدالف مع اإلااهُا و الىمعا و بذاث في خؽذ -١۷

 ...........كىاتها إلاداسبت دٌو الحلفاء جدذ مٍلت 

 الحشب الذًيُه ب ـ  الحشب الاهخلامُه ؤ ـ 

 الحشب العُاظُه د .  الحشب الخىظعُه  حـ ـ 

 .………ؤعلىذ جشهُا سظمُا اؼتراهها في الحشب العاإلاُه الاولي مً خالٌ   -١۸

 اعالن هذاء الجهاد اإلالذط ب ـ الهجىم علي دٌو الىفاق ؤ ـ 

ت د ـ  اعالن اهممامها الي حاهب دٌو اإلادىس حـ ـ   اظخخذام كىاتها البدٍش

الجهاد اإلالذط الزي اولله العلىان العثماوي ازىاء الحشب العاإلاُه الاولي الزاسة اعالن هذاء -١۹

 .........خماط اإلاعلمحن لم ًاحي ظماسه حُذا بعبب 

 وكىع الذٌو العشبُه جدذ ووإة الاظخعماس ب ـ  معاهاة العشب مً الحىم العثماوي ؤ ـ 

 ىسة العشبُه لذ الاجشان كُام الثد ـ  اوؽغاٌ العشب بالجزاعاث الذاخلُه  حـ ـ 

 .ساث اهجلترا ان الؽٍشف خعحن هى الاوعب ألعالن الثىسة العشبُه لذ العثماهُحن و رلً بعبب  -۲١

 دهائه و كذسجه علي اللُادهب ـ  الخفاف العشب خىله ؤ ـ 

 اهدعابه مً الاؼشاف مً بني هاؼم د ـ  هشاهُخه لالجشان حـ ـ 

ىاهُه ان ًفبذ خلُفه للمعلمحن وان هذف الؽٍشف خعحن مً مش -۲١  اظالجه مع الحىىمه البًر

 ...........و الاعتراف باظخلالٌ العشب في 

لي ؤ ـ   الجىاح الاظُىي ب ـ  الجىاح الافٍش

لُا حـ ـ  شه العشبُه د .  ؼماٌ افٍش  الخلُج و الجٍض

ىاهُا باكامت دوله كام الؽٍشف خعحن باعالن كُام زىسة عشبُه لذ العثماهُحن ملابل وعذ مً ب-۲۲ ٍش

شه العشبُه ماعذا   .……… عشبُه جمم العشاق و ظىسٍا و معٍم الجٍض

 عذن ب ـ  خلب ؤ ـ 

 دمؽم د ـ  الحجاص حـ ـ 
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ىاهُا مً وعىدها للؽٍشف خعحن بحجت عذم اظخىاعتها اغماب دوله مً دٌو - -۲۳ تهشبذ بٍش

 .........الحلفاء التي لها مفالح في 

 الُمً  ب ـ  البفشة ؤ ـ 

 ظىسٍا د ـ  الاسدن حـ ـ 

واهذ جفشفاث الؽٍشف خعحن جذعى الي الخعجب و جبرهً علي غفلت هزا الشحل و كذ ٌهشث -۲٤

 ........غفلخه في 

 معاداجه للذوله العثماهُه ب ـ  سغبخه في ان ًىىن خلُفه للمعلمحن ؤ ـ 

هد ـ  سغبخه في اظخلالٌ العشب حـ ـ    خعً ٌىه بذوله اظخعماٍس

مت اللىاث العثماهُه و الاججاه -۲٥ جمىىذ كىاث الفُلم العشبي بلُادة فُفل بً الحعحن مً هٍض

 ...........ؼماال و العُىشة علي بعن اإلاىاوم والتي جفب في مفلحت 

 اهجلترا ب ـ  سوظُا ؤ ـ 

 فشوعا د .  الؽٍشف خعحن حـ ـ 

ً لذ العشب و الؽ-۲٦  .......ٍشف خعحن و ابىائه و التي جمثلذ في هؽفذ اهبر خذعه في اللشن العؽٍش

 اكامت هٍام دولي في فلعىحن ب  مىع فُفل بً الحعحن مً دخٌى بحروث ؤ ـ 

ف خعحن د  اجفاكُه ظاًىغ بُىى حـ ـ  ىاوي للؽٍش ذ مً بٍش  عذم اعىاء وعذ ـٍش

 وان الوالق جشهُا هذاء ) الجهاد اإلالذط ( اهذاف  -۲۷

 ب ـ ظُاظُت وكىمُت  ؤ ـ كىمُت ودًيُت       

ت وكىمُت  د ـ ظُاظُت ودًيُت  حـ ـ ععىٍش

غ ومىكف العشب في ......... -۲۸  هىان اسجباه بحن هخائج اإلااجمش العشبى في باَس

 الحشب الترهُت الشوظُت  –ب  ؤ ـ الحشب العاإلاُت ألاولي       

  1948خشب فلعىحن  –د  الحشب العاإلاُت الثاهُت  –ج 

 هجلحز خالٌ الحشب العاإلاُت ألاولى على جدُُذ العشب بهذف .......عمل الا  -۲۹

 جمىحن العشب مً جدلُم ومىخاتهم  –ب  الخفذي إلاخىي الباب العالى –ؤ 

 اكخىاؿ مياظب دبلىماظُت   –د  خلم بعذ حذًذ للفشاع –ج 

 ........ؤٌهش الاهجلحز حعاوفا مع الؽٍشف خعحن بعذ وكىع الحشب العاإلاُت الاولى لـ  -۳١

ض آٌ ظعىد –ب  جدلُم اإلاىالب العشبُت –ؤ   سفمهم الخعاون مع عبذ العٍض

 سغبتها في اوالكه هذاء بىكف هذاء العلىان –د  مىكعت في مىت وخعبه ووعبه –ج 
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"  1914" كام الاظىٌى العثماوى بلفف مُىاء اودٌعا وظباظدبٌى معلىا الجهاد اإلالذط هىفمبر  -۳١

جمثلذ الاظباب التى ادث الهضعاج اهجلترا مً اعالن جشهُا لجهادها  –ة العابلت احب في لىء العباس  –

 في .....

 الخىف على اخخالٌ الخىاصن الذولى –ب  الحفاً على مياهتها العُاظُت –ؤ 

 الخىف مً جإزحره على مىكف دٌو الىفاق –د  الخىف مً ازاسة معخعمشاتها –ج 

ً بـ .......احعم مىكف العشب ججاه اعال  -۳۲  ن الجهاد اإلالذط اوائل اللشن العؽٍش

 اإلاشوهت –ب  التردد –ؤ 

 الجمىد –د  الخزبزب –ج 

م الجهاد اإلالذط بالحشب العاإلاُت الاولى ......... - ۳۳ ث العشب في الاهممام لفٍش  وعخخلق مً جٍش

 اإلاؽاسهت العُاظُت –ب  الىعى العُاس ى –ؤ 

 ِب العُاس ى الخغُ –د  الشئٍت العُاظُت –ج 

 وكع اخخُاس اهجلترا للؽٍشف خعحن إلعالن الثىسة لعىامل ........ -۳٤

 دًيُت واحخماعُت –ب  ظُاظُت واكخفادًت –ؤ 

ت –ج  ت واكخفادًت  –د  ظُاظُت وععىٍش  ععىٍش

 الخىإ الزي اسجىبه الؽٍشف خعحن في مىالبه مع مىماهىن ..... -۳٥

 عذم جلذًشه كىة العلىان العثماوى –ب  تمىالبه بخىلى الخالفه الاظالمُ –ؤ 

ض اٌ ظعىد   –د  مىالبه باظخلالٌ مشظحن واوىت –ج   عذم الاهدباه الى عالكت اهجلترا بعبذ العٍض

ض آٌ ظعىد بال ؤنهما اجفلا في .......  -۳٦  سغم الخالف بحن الؽٍشف خعحن وعبذ العٍض

 ظالمُت العثماهُتسفمهما للخالفت ؤلا  –ب  سفمهما الخذخل الخاسجى –ؤ 

ت لخإظِغ دولخيهما   –د  اظخخذامهما ألظالُب دبلىماظُت –ج   اباعهما الىشق الععىٍش

 اجخذث الذولت العثماهُه مىاكف مماده للؽٍشف خعحن ازىاء الحشب العاإلاُه الاولي جمثلذ في -۳۷

ف باؼا مً ؼشافت مىه اعالن العلىان اب ـ  صعماء الحشهه العشبُه في العشاق  اللاء اللبن عليؤ ـ   لعثماوي عٌض الؽٍش

شة حغُحر اللُاده العُاظُحـ ـ  ف باؼا د ـ  ه في بعن والًاث الجٍض  صخف وهُب باؼا ججاه اإلاذًىه الكفاء الؽٍش

 ...........ًشحع الفؽل الحلُلي لفؽل الؽٍشف خعحن في جدلُم ومىخاجه لـ-۳۸

ً اللىي باإلاىىلت العشبُه ؤ ـ   جمعً اهجلترا بالذولت العثماهُه هممثله للخالفه  ب ـ حغُحر مىاٍص

ىاهُا بذخٌى الحشب العاإلاُه الاولي حـ ـ   الالتزاماث العُاظُه بحن اهجلترا و العشب د .  اوؽغاٌ بٍش



 

 أ  

 

7  

 
01228008015 

7 

 

 

 .……… مً اوحه الىلذ للؽٍشف خعحن في اعالهه كُام الثىسة العشبُه -۳۹

ض ؤ ـ  ىاهُه لعبذ العٍض ا لذ العلىان ب ـ  آٌ ظعىد جاًُذ خىىمت الهىذ البًر  سفن اهجلترا معاهذجه ععىٍش

 سفن بعن الضعماء العشب الثىسة لذ جشهُا د ـ  عذم خفىله علي لماهاث دولُه لىمىخاجهحـ ـ 

مى لشبت كالُه الظخلالٌ مىىلت الهالٌ الخفِب خُث جشجب علُه -٤١  .........ٌعخبر ماجمش ظان ٍس

 الفاءالففه اللاهىهُه لالظخعماس في الؽام و العشاق ب ـ   في بحروث و مىع سفع العلم العشبي فشوعا اهضاٌ كىاث اهجلترا و ؤ ـ 

ف خعحن في العُىشة علي مىه و الؽام حـ ـ   م1916بُىى  -جىفُز بىىد اجفاكُه ظاًىغد ـ  لُاع اماٌ الؽٍش

 ........لي هدُجت فؽلذ معاعي الؽٍشف خعحن في اإلااجمشاث الذولُت بعذ الحشب العاإلاُه الاو -٤١

 الفؽل الععىشي لذ اللىاث العثماهُه في الؽام ب ـ  مىع فشوعا للىاث الامحر فُفل مً دخٌى بحروث ؤ ـ 

 ظُاظت اإلافالح الذولُه اإلاؽترهت د ـ  سفن اهجلترا إلاىالبه بعذ اعالهه للثىسة العشبُه حـ ـ 

ث في جاًُذ ا-٤۲  لذولت العثماهُه خالٌ الحشب العاإلاُتالاولي هما جُاس فىشي لذي العشب ًذعى الي التًر

 عذاء الذولت العشبُه لذٌو الىظي ب ـ  فؽل الخيعُم و الخفاهم بحن العشب و الاجشان ؤ ـ 

شة العشبُه د .  حعُِىاالجشان لىهُب باؼا خاهما علي حذه حـ ـ   الخيعُم العُاس ي بحن خيام ؼبه الجٍض

ف خعحن العالن هذاء الجهاد اإلالذط هى وان هذف خىىمت لىذن مً حصجُع الؽ-٤۳  .......ٍش

 افؽاٌ فىشة جىخُل الؽعىب لذها ب  لمان العُىشة علي الهاص ؤ ـ 

ض آٌ مععىد حـ ـ  ف خعحن د  اللماء علي عبذالغٍض  الاظخفادة مً اإلاياهه العُاظُه للؽٍش

 ...........الىفاق وان مع اٌو ـذام ععىشي للذوله العثماهُه في الحشب العاإلاُه الاولي لذ دٌو -٤٤

 اًىالُا ب ـ  اهجلترا ؤ ـ 

 فشوعا د .  سوظُا  حـ ـ 

 .………هىان حؽابه هبحر بحن هذف الؽٍشف خعحن بً علي و  -٤٥

 هابلُىن  ب ـ ظعذ صغلٌى ؤ ـ 

 مدمذ علي د ـ  الخذًى اظماعُل حـ ـ 

ض اٌ ظعىد و رلً  فملذ خىىمت لىذن الخفاهم مع الؽٍشف خعحن عً الخعاون مع عبذ-٤٦ العٍض

 .........الظباب 

ه ب ـ  ادًه اكخفؤ ـ   ععىٍش

 ظُاظُه د ـ  احخماعُه  حـ ـ 

 



 

 أ  

 

8  

 
01228008015 

8 

 

 

خاولذ الذوله العثمىُه في البذاًه خل الاصمه العشبُه معها كبل الحشب العاإلاُه الاولي و واهذ  -٤۷

 ........بشعاًت 

 اإلااهُه ب ـ  فشوعُه ؤ ـ 

ه  حـ ـ   ُه سوظد ـ  اهجلحًز

ه لشوظُا في بذاًت الحشب العاإلاُه الاولي -٤۸ هجحذ الذوله العثماهُه في لشب بعن اإلاىاكف البدٍش

 ...........بفمل 

 كىة الاظىٌى العثماوي ب ـ  الذعم الععىشي الخاسجي ؤ ـ 

 وكىف العشب مع الذوله العثماهُه د .  لعف اإلاىاكع الشوظُه حـ ـ 

شه  مً اهم همارج الاجفاكُاث -٤۹ التي ازبدذ عجض الؽٍشف خعحن علي اخيام ظُىشجه في به الجٍض

 .………العشبُه 

 مذسوطب ـ  امُان ؤ ـ 

ً د ـ  اًفُان حـ ـ   داٍس

 .........واهذ اصمت الحشب العاإلاُه الاولي مً اهم الاظباب التي ظاهمذ في -٥١

 عشب و الاجشان جاحُل الخالف بحن الب ـ   انهاء الخالفه بحن العشب و الاجشان ؤ ـ 

 جذعُم الىفىر التروي د ـ  نهاًت الىفىر التروي في بالد العشبحـ ـ 

 ........ادث الثىسة العشبُه بضعامت الؽٍشف خعحن بً علي الي -٥١

 جاحُل الخالف بحن العشب و الاجشان ب ـ   انهاء الخالفه بحن العشب و الاجشان ؤ ـ 

 جذعُم الىفىر التروي د ـ  عشبنهاًت الىفىر التروي في بالد الحـ ـ 

 ...........اإلاىىلت التي لم جخعشك لالخخالٌ في الىوً العشبي -٥۲

لُا ؤ ـ   الخلُج العشبي ب ـ  ؼماٌ افٍش

شة العشبُه حـ ـ   الؽام د .  كلب ؼبه الجٍض

ت " ٥۳  في لىء –" ولىً خىىمت لىذن وحذث ان الؽٍشف خعحن هى اإلااهل إلعالن زىسة عشبُت مذٍو

ف خعحن هضعُم لألمت العشبُت ألظباب ....... –العباسة العابلت احب   وكع اخخُاس خىىمت لىذن للؽٍش

 احخماعُت وظُاظُت –ب  كىمُت وظُاظُت –ا 

 شخفُت وظُاظُت  –د  ظُاظُت ودًيُت –ج 
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 ًدؽابه مىكف مدمذ على والحعحن بً على في مداولت ....... -٥٤

 اكامت دٌو عشبُت مىخذة –ب  ُتاظلاه الخالفت الاظالم –ؤ 

ت –ج   اظخخذام الىشق الذبلىماظُت  –د  جىبُم راث الىٍم ؤلاداٍس

 وان سفن الاهجلحز إلاىالب الؽٍشف خعحن ًشحع الى .......... -٥٥

ت –ب  الحفاً على جدلُم الخىاصن باإلاىىلت –ؤ   جماسب مىالبه مع مفالحها الاظخعماٍس

 عالكاجه الذبلىماظُه مع مؽاًخ الخلُج  –د  ـعىبت جدلُم مىالبه –ج 

شة عشبُت مىخذة خُث اـبدذ الحجاص فلي اإلاخبلُت  -٥٦ " لاعذ آماٌ الؽٍشف خعحن في ؼبه حٍض

شة في  –في لىء العباسة  –لخىىن جدذ ظُادجه "  ؤحب " وان العبب وساء ـعىبت لم ؼبه الجٍض

 دولت مىخذة ًشحع الى ......

 سغبتهم في الاظخلالٌ الزاحى  –ب  لعشبُت آهزانعذم فاعلُت اللىمُت ا –ؤ 

 خفاٌا على مفالحهم الصخفُت –د  علذهم إلاعاهذاث ظُاظُت –ج 

٥۷-  ً  م بحن آٌ ظعىد والاهجلحز ظببا في .... 1915واهذ اجفاكُت داٍس

 جدىُم مؽشوع الؽٍشف خعحن –ب  لشب اللىمُت العشبُت –ؤ 

 كف اهجلترا باإلاىىلت  جذعُما إلاى  –د  كىة مىكف آٌ ظعىد –ج 

 ا باإلاىىلت لذ  الىفاق هخج عً جلاعغ الؽٍشف خعحن في معاهذة الذولت العثماهُت في معاسهه -٥۸

ت بِىه وبحن العلىان –ؤ   اعالن عفُاهه بتهمت الخأمش على الذولت  –ب  اإلاىاحهت الععىٍش

 ُت العشبُت ادسان العلىان خىىسة فىشة اللىم –د  هذدث ظُادجه على الحجاص  –ج 

ت واسجذ خاهلا على العشب "  -٥۹ جذٌ العباسة  –" للذ خعش حماٌ باؼا اإلاعشهت على الجبهت اإلافٍش

 العابلت على .........

 لشوسة جففُت الىحىد التروى باإلاىىلت  –ب  ظلىه فىشة الخالفه العثماهُت  –ؤ 

 شب وألاجشان  ظُادة سوح العذاء بحن الع -د مذي فاعلُت اللىمُت العشبُت –ج 

 ًشحع ظبب اسجذاد حماٌ باؼا خاهلا على العشب ازىاء الحشب العاإلاُت الاولى الى ...... -٦١

 اعالن العشب مً ومىخاتهم الاظخلاللُت –ب  مماولت العشب في معاعذجه –ؤ 

 الخعاون العشبى مع الجبهت اإلاعادًت   –د  اجباع العشب ألظلىب الحُادًت –ج 
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ف خعحن الثىسة العشابُت ًىهُى اعلً ا -٦١  لخدلُم اهذاف ......... 1916لؽٍش

ت وظُاظُت –ب  ظُاظُت ودًيُت –ؤ   ععىٍش

 احخماعُت وظُاظُت   –د  شخفُت وظُاظُت –ج 

" للذ اللى حماٌ باؼا اللبن على صعماء الحشهت العشبُت في ظىسٍا اظدىادا الى وزائف عثر عليها  -٦۲

هخج عً مداهمت واعذام صعماء  –في لىء العباسة العابلت احب  –ذًنهم " في اللىفلُت الفشوعُت ج

 العشب العىسٍحن ..........

 اًلاف الذعم العشبى لترهُا –ب  خشوج الثىسة العشبُت للعلىُت –ؤ 

ً الجبهت العشبُت اإلاىخذة –ج   جذعُم الحلفاء للؽٍشف خعحن  –د  جىٍى

 الاواخت بالؽٍشف خعحن عً مىكعه مً خالٌ .......ؤٌهشث الذولت العثماهُت هُتها في  -٦۳

 حغُحر والًت حذة –ب  اـذاس كشاس بعضله –ؤ 

ت هدى الحجاص –د  الخعاون مع آٌ ظعىد  –ج   اسظاٌ كىتها الععىٍش

ف خعحن الشئِس ى مً مشاظالجه مع اإلاىذوب العامى ا -٦٤ ىاوى وان هذف الؽٍش  م . 1916/  1915لبًر

 جذعُم ظُادجه في العشاق وظىسٍا  –ب  لعثماهُتانهاء الخالفه ا –ؤ 

شة العشبُت واملت  –د  سغبخه ان ًىىن مليا على العشب –ج   مؽُخخه إلاىىلت ؼبه الجٍض

 –" وما وان الاهجلحز والحلفاء ًلُمىن وصها الا إلافالحهم هم ؤوال " في لىء العباسة العابلت احب  -٦٥

ع معاسن الثىسة العشبُت في اخشاص اهخفاساث على الذولت جىافلذ معاسن الحشب العاإلاُت ألاولى م

 العثماهُت في ...........

 ظىسٍا والعشاق –ب  العشاق ومفش –ؤ 

 فلعىحن والعشاق –د  الاهالٌى وظىسٍا –ج 

 اعخمذث اجفاكُت ظاًىغ بُىى في هجاخها بعذ الحشب العاإلاُت الاولى على ........ -٦٦

مت الذولت ال –ؤ   فىص دٌو اإلادىس في الحشب –ب  عثماهُتفشلُت هٍض

ت اللىمُت العشبُت –ج   ابلاء سوظُا على جىفُز الاجفاكُت   –د  ظلىه هٍٍش

 وفم اجفاكُت ظاًىغ بُىى وكعذ الاحضاء الجىىبُت مً جشهُا على البدش اإلاخىظي جدذ خىم  -٦۷

 سوظُا –ب  الحجاص –ؤ 

 فشوعا  –د  اهجلترا –ج 
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ت بحن فشوعا واإلاملىت اإلاخدذة بمفادكت الامبراوىسٍت الشوظُت  " واهذ ظاًىغ-٦۸ بُىى معاهذة ظٍش

ىاهُا " في لىء العباسة العابلت احب  جمثلذ  –واًىالُا على جدذًذ مىاوم الىفىر لفشوعا وبٍش

 مىاوم الىفىر التى اكدعمتها اهجلترا وفشوعا وفم الاجفاكُت بـ .........

 ؼشق اللاسة الاوسوبُت –ب  ؼشق اللاسة الاظُىٍت –ؤ 

لُت –ج  ت   –د  ؼشق اللاسة الافٍش  غشب اللاسة الاظٍُى

 ........اوضحذ مىالب الؽٍشف خعحن في مشاظالجه مع مىماهىن -٦۹

ه ب ـ  جبيُه لفىشة الجامعه الاظالمُه ؤ ـ   اهدُاصه للحىىمه الاهجلحًز

 عشبُه هشهه لخُاس اللىمُه الد ـ  سفمه للخالفه العثماهُه حـ ـ 

 ...........هذفذ الذولت العثماهُه مً دخٌى الحشب العاإلاُه الاولي بجاهب دٌو الىظي الي -۷١

 جفادي خىش الخفىً و الانهُاس ب ـ  اللماء علي الخدالف الاهجلحزي الفشوس يؤ ـ 

 احخزاب دٌو الىظي في ـفها د .  اعادة الفخىخاث العثماهُه في اوسوبا حـ ـ 

 لعلىان العثماوي بالجهاد اإلالذط ـذي كىٍا بحن اإلاعلمحن هدُجت...........اخذر هذاء ا-۷١

 ملُىن معلم في الهىذ و حىىب ؼشق اظُا  50وحىد ب ـ  ظُىشة الذٌو العثماهُه علي والًاتها الاظالمُه ؤ ـ 

ىاهُا بالبالد الاظال د ـ  اعخباس الذولت العثماهُه ممثله للعالم الاظالمي حـ ـ   مُه اإلادخله اظدبذاد بٍش

 .........م خماظا في البالد العشبُه اٌو الامش بذافع 1914ازاس اعالن العلىان العثماوي في هىفمبر -۷۲

 هشاهُت الاهجلحز ب ـ  اللىمُه العشبُه ؤ ـ 

 الاهخماء الذًني د ـ  الىالء العُاس ي حـ ـ 

 ........ه ٌهش ظلىه فىشة الجامعه الاظالمُه عىذ بعن الضعاماث العشبُ-۷۳

 ازىاء الحشب العاإلاُه الاولي ب ـ  كبل الحشب العاإلاُه الاولي ؤ ـ 

 كبل الحشب العاإلاُه الثاهُهد ـ  بعذ الحشب العاإلاُه الثاهُهحـ ـ 

 ...........دخل العشب الحشب العاإلاُه الاولي بجاهب دٌو الىفاق بعبب -۷٤

 ؽٍشف خعحن الجهاداإلالذطاعالن الب ـ  مىكف الاهجلحز اإلاعاسك لالجشان ؤ ـ 

ً سابىه عشبُه حـ ـ  شه العشبُهد .  سغبتهم في جىٍى  ظُىشة الاهجلحز علي الؽام و الجٍض

 .……… ًمىً الخىالع في خالت عذم كُام الثىسة البلؽفُه في سوظُا-۷٥

ه ؤ ـ   عذم جلعُم الهالٌ الخفِبب ـ  جدلُم سوظُا جىظعاث اظخعماٍس

ف خعحن فيحـ ـ   بُىى علي اهجلترا و فشوعا -اكخفاس اجفاكُه ظُاهغد ـ  جدلُم اهذافه  هجاح الؽٍش
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 ...........اظىذ الاجشان لىهُب باؼا خىم حذه جمهُذا الكفاء الؽٍشف خعحن بعبب-۷٦

ف خعحن في الخالفت الاظالمُه ؤ ـ  ف خعحن و وهُب باؼاب ـ  اوماع و ومىخاث الؽٍش  العذاء بحن الؽٍش

ف خحـ ـ  ف خعحن و الاهجلحزد .  عحن الاهممام للىاث الىظي في الحشبسفن الؽٍش  اإلاشاظالث بحن الؽٍش

 

  لع ولمت )ـىاب ( ؤو )خىإ ( : 

ً خماًــــــــــــــت  ۷۷ وــــــــــــــان الهــــــــــــــذف الشئِســــــــــــــ ى وساء اهمــــــــــــــمام جشهُــــــــــــــا ألإلااهُــــــــــــــا والىمعــــــــــــــا اوائــــــــــــــل اللــــــــــــــشن العؽــــــــــــــٍش

 مفالحها الاكخفادًت 

 )    ( 

ع الؽـــــــــشقى سغــــــــــم هىنهـــــــــا خشبــــــــــا اوسوبُــــــــــت عىـــــــــذ اهمــــــــــمام الذولــــــــــت جلىهـــــــــذ الحــــــــــشب العاإلاُـــــــــت الاولــــــــــى بالىــــــــــاب ۷۸

ت   اإلافٍش

 )    ( 

 )    (  وان الوالق جشهُا هذاء ) الجهاد اإلالذط ( اهذاف ظُاظُت ودًيُت  ۷۹

جمثلـــــــــــذ الاظـــــــــــباب التـــــــــــى ادث الهضعــــــــــــاج اهجلتـــــــــــرا مـــــــــــً اعــــــــــــالن جشهُـــــــــــا لجهادهـــــــــــا فــــــــــــي الخـــــــــــىف مـــــــــــً ازــــــــــــاسة  ۸١

 معخعمشاتها 

 )    ( 

الذولـــــــــــت العثماهُـــــــــــت فـــــــــــي خؽـــــــــــذ كىتهـــــــــــا بـــــــــــالحشب العاإلاُـــــــــــت الاولـــــــــــى إلاداسبـــــــــــت الحلفـــــــــــاء مٍلـــــــــــت اظـــــــــــخخذمذ  ۸١

 الحشب الذًيُت 

 )    ( 

 )    (  جباًيذ سدود الافعاٌ العشبُت خٌى دعىة الجهاد اإلالذط  ۸۲

 )    (  ولع الضعماء العشب اهجلترا في مإصق ازىاء الحشب العاإلاُت الاولى  ۸۳

ً بالتردد احعم مىكف العشب  ۸٤  )    (  ججاه اعالن الجهاد اإلالذط اوائل اللشن العؽٍش

غ  ۸٥  )    (  على عالكاث البالد العشبُت بالذولت العثماهُت  1913ازش احخماع الضعاماث العشبُت في باَس

ف خعحن الى حاهبهم في الحشب العاإلاُت الاولى  ۸٦  )    (  خشؿ الاهجلحز على حزب الؽٍش

 )    (  لحز خالٌ الحشب العاإلاُت الاولى على جدُُذ العشب بهذف خلم بعذ حذًذ للفشاع عمل الاهج ۸۷

 )    (  وان هىان اجفاالث على الجاهب الععىشي بحن مىت واللاهشة كبل الحشب العاإلاُت الاولى  ۸۸

ف خعحن لبىاء دولت عشبُت ًىىن مليا عليها  ۸۹  )    (  جىلع الؽٍش

ف مىت هىان عالكت بحن خ ۹١  )    (  ىىمت لىذن وؼٍش

ىاوى  ۹١ ف مىت الجهاد سغم الشفن البًر  )    (  اعلً ؼٍش

ت  ۹۲ ف خعحن العالن الثىسة لعىامل ظُاظُت وععىٍش  )    (  وكع اخخُاس اهجلترا للؽٍش

ـــــــــض اٌ ظـــــــــعىد الا انهمـــــــــا اجفلـــــــــا فـــــــــي سفمـــــــــهما للخالفـــــــــه  ۹۳ ف خعـــــــــحن وعبـــــــــذ العٍض سغـــــــــم الخـــــــــالف بـــــــــحن الؽـــــــــٍش

 ت العثماهُت الاظالمُ

 )    ( 
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ف خعــــــــحن بعـــــــــذ وكــــــــىع الحــــــــشب العاإلاُـــــــــت الاولــــــــى لخدلُــــــــم اإلاىالـــــــــب  ۹٤ اٌهــــــــش الاهجلُــــــــى حعاوفــــــــا مـــــــــع الؽــــــــٍش

 العشبُت 

 )    ( 

ف خعحن في مىالبه مع مىماهىن مىالبه بخىلى الخالفه الاظالمُت  ۹٥  )    (  الخىإ الزي اسجىبه الؽٍش

ف م ۹٦  )    (  ىت بعذ الحشب العاإلاُت الاولى جأمشث الذولت العثماهُت على ؼٍش

مـــــــت اللـــــــىاث العثماهُــــــت فـــــــي الحـــــــشب العاإلاُــــــت الاولـــــــى وحعُـــــــحن وهُــــــب باؼـــــــا خاهمـــــــا  ۹۷ هىــــــان اسجبـــــــاه بــــــحن هٍض

 على حذة 

 )    ( 

ًشحـــــــع ظـــــــبب اسجـــــــذاء حمـــــــاٌ باؼـــــــا خاهلـــــــا علـــــــى العـــــــشب ازىـــــــاء الحـــــــشب العاإلاُـــــــت الاولـــــــى الـــــــى اجبـــــــاع العـــــــشب  ۹۸

 ألظلىب الحُادًت 

  (   ) 

ف خعــــــــحن فــــــــي معــــــــاهذة الذولــــــــت العثماهُــــــــت فــــــــي معاسههــــــــا باإلاىىلــــــــت لــــــــذ دٌو  ۹۹ هــــــــخج عــــــــً جلــــــــاعغ الؽــــــــٍش

 الىفاق ادسان العلىان خىىسة فىشة اللىمُت العشبُت 

 )    ( 

ف خعحن  ١١١  )    (  ازشث عالكاث اهجلترا الخعاهذًت على مىكفها مً مىالب الؽٍش

شة العشبُت الىائف  مً همارج الاجفاكُاث التى العفذ ١١١ ف خعحن على ؼبه الجٍض  )    (  اخيام الؽٍش

جىافلـــــــــــذ معـــــــــــاسن الحـــــــــــشب العاإلاُـــــــــــت الاولـــــــــــى مـــــــــــع معـــــــــــاسن الثـــــــــــىسة العشبُـــــــــــت فـــــــــــي اخـــــــــــشاص اهخفـــــــــــاساث علـــــــــــى  ١١۲

 الذولت العثماهُت في فلعىحن والعشاق 

 )    ( 

 )    (  مىخذة ًدؽابه مىكف مدمذ على والحعحن بً على في مداولت اكامت دٌو عشبُت  ١١۳

 )    (  اسجبي فؽل اإلاؽشوع العشبى في ظىسٍا بلُادة فُفل بً الحعحن باالخخالٌ الفشوس ى  ١١٤

 )    (  ٌهشث خذود ظُاظُت حذًذة للهالٌ الخفِب بعذ الحشب العاإلاُت ألاولى  ١١٥

ف خعــــــــــــحن فــــــــــــي مشاظــــــــــــالجه مــــــــــــع  1916حــــــــــــاءث اجفاكُــــــــــــت ظــــــــــــاًىغ بُىــــــــــــى  ١١٦ مخفلــــــــــــت مــــــــــــع مىالــــــــــــب الؽــــــــــــٍش

 مىماهىن 

 )    ( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

كامذ الثىسة العىسٍه بلُادة ظلىان باؼا الاوشػ هشد فعل علي العُاظاث الذهخاجىسٍه التي -١١۷

 ...........اجبعتها فشوعا و اإلاخمثله في 

الث ـغحره ؤ ـ  م لبىان لذٍو  اجباع ظُاظت الفشوعُه ب ـ  جمٍض

 الغاء الحُاه الىُابُهد .  جىمُم الصحافه  حـ ـ 

 اجفلذ الحشهت الىوىُت العىسٍه مع الاظخعماس الفشوس ي في اوؽاء خىىمت دظخىسٍه معخلله  -١١۸

 ٌ  .………و لىً دب الخالف خى

 خاب سئِغ حذًذ لعىسٍا اهخ ب ـ اوؽاء دظخىسحذًذ ؤ ـ 

 مبذا الىـاًا فالحىم د ـ  عمل البرإلاان حـ ـ 
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اك الفلح اإلاعلم الىصاسة -١١۹ وان فىص بؽاسة الخىسي مً اإلاىاسهه بمىفب سئِغ الذولت و حؽىُل ٍس

 .........دلُالعلي ان هٍم الحىم في لبىان هى هٍام 

 دًىخاجىسي ب ـ  وائفي ؤ ـ 

 اليلُبر د ـ  مليي  حـ ـ 

اك الفلح بدؽىُل الىصاسة في لبىان كام بدؽىُل الىصاسه في مفش  -١١١  .......في الفتره التي كام فيها ٍس

 مفىفي الىداط ب ـ  علي ماهش ؤ ـ 

 اظماعُل ـذقي د ـ  خعحن ظشي حـ ـ 

اهما ازىاء الحشب العاإلاُه الثاهُه اهلعمذ فشوعا الي خىىمخحن لم ًخفلىا في الشاي و لىً اخذ-١١١

 ...........خشحذ عً الاواس اإلاخفم علُه عىذ دخٌى فشوعا الحشب و هي خىىمت 

 الاداسة ب ـ  دًجٌى ؤ ـ 

 فشوعا الحشهد .  فِص ي حـ ـ 

 ...........مً اهم الاظباب الاكخفادًه للثىسة العىسٍه الىبري -١١۲

م ظىسٍا ب ـ  اكخىاع ظهل البلاع ؤ ـ   جمٍض

 ؼغل اإلاىٌفحن الفشوعُحن اإلاىاـب اإلاهمه د .  ٍت بالفشوعُه سبي العملت العىس  حـ ـ 

 .………م مً 1925اهىللذ الثىسة العىسٍت الىبري  -١١۳

 غشب ظىسٍا  ب ـ حىىب ظىسٍا ؤ ـ 

 ؼشق ظىسٍا د ـ  ؼماٌ ظىسٍا حـ ـ 

 .........م بحن فشوعا و الحشهت الىوىُه في ظىسٍا 1936اإلاعخفُذ الاهبر مً فؽل مؽشوع معاهذة -١١٤

 لبىان ب ـ  اهجلترا ؤ ـ 

 جشهُا د ـ  اًىالُا  حـ ـ 

 ........ًىحذ دوس هبحر للفشاع الذًني و اإلازهبي في الدؽىُل العُاس ي لذولت  -١١٥

 مشاهؾ ب ـ  لبىانؤ ـ 

 مفش د ـ  ظىسٍا حـ ـ 

ىاهُه ملاومت في ازىاء ظُىشتها علي ظىسٍا و لبىان بعب-١١٦  ...........بلم جىاحه اللىاث البًر

 دعمها لحىىمت فِص ي ب ـ  دعمها لحىىمت فشوعا الحشة ؤ ـ 

 جشخُب الؽعب العىسي د .  جخليها عً فشوعا حـ ـ 
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 .………لعب المغي الذولي دوس هبحر في كمُه اظخلالٌ -١١۷

 العىدان ب ـ  مفش ؤ ـ 

 ظىسٍا د ـ  العشاقحـ ـ 

 –اس وجلذمها ٌعذ اماهت ملذظت في عىم اإلاذهُت ان سفاهُت الؽعىب التى وكعذ جدذ الاظخعم -١١۸

 وفم للعباسة العابلت اباخذ عفبت الامم ظُاظت الاهخذاب بذافع ........

 ب ـ الخمُحز ؤ ـ الخدذًث       

ش حـ ـ الخلذًش  د ـ الخدٍش

ُذا وبحروث ولمىها الى لبىان " في  -١١۹ " عمذ الفشوعُىن الى اكخىاع ظهل البلاع ووشابلغ ـو

 هذفذ فشوعا مً اعادة جلعُم اساض ى ظىسٍا الىبري ..... –ىء العباسة العابلت احب ل

 ب ـ مىع الثىسة اللبىاهُت  ؤ ـ خعً الخلعُم الاداسي       

 د ـ جفخِذ الىخذة العشبُت  حـ ـ لشب اإلالاومت الىوىُت

 م هدُجت لعىامل ........ 1925كامذ الثىسة العىسٍت  -١۲١

ت فادًت       ؤ ـ ظُاظُت واكخ  ب ـ ظُاظُت وععىٍش

ت واحخماعُت حـ ـ احخماعُت ودًيُت  د ـ ععىٍش

 حؽابهذ ظُاظت البىً الاهلى في مفش مع العُاظت الفشوعُت في ظىسٍا مً خُث  -١۲١

 ب ـ اللشوك  ؤ ـ الادخاس       

 د ـ العُاظاث الىلذًت  حـ ـ الاظدثماس

 بـ ......... 1925اهتهذ الثىسة العىسٍت الىبري  -١۲۲

عُت ؤ ـ اهدعاب الحشهت الىوىُت ظلىاث جىفُزًت         ب ـ اهدعاب الحشهت الىوىُت ظلىاث حؽَش

 د ـ جدلُم وخذة الاساض ى العىسٍت  حـ ـ جدلُم دولت معخللت دظخىسٍت 

ت " وكعذ الحشهت الىوىُت العىسٍت بصاء الفشوعُحن على وشفى هلُن " فى لىء العباسة العابل -١۲۳

 جشحع اظباب فؽل اإلافاولاث العىسٍت الفشوعُت الى ......... –احب 

عُت في ًذ اإلاعخعمش   ؤ ـ سفن العىسٍحن الاظخلالٌ الفىسي         ب ـ ابلاء العلىاث الدؽَش

 د ـ جمعً فشوعا باالظخغالٌ العُاس ى والاكخفادي لعىسٍا   حـ ـ عذم جىخُذ الهذف

 م ....... 1952جمحزث العالكت بحن فشوعا والحشهت الىوىُت في ظىسٍا بعذ زىسة  -١۲٤

 الىد  –ب  ؤ ـ الخجارب       

 الخىافش   –د  اإلاعاإلات  –ج 
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 في مفش مً خُث  1919مع هخائج زىسة  1925حؽابهذ هخائج الثىسة العىسٍت  -١۲٥

 ىُت لشب الحشهت الىو –ب  كبٌى اإلاعخعمش مبذؤ الخفاوك –ؤ 

 علذ معاهذاث ظُاظُت    –د  جدلُم دوافع كىمُت –ج 

" هٍشا ألن احىاء العالم في مىخفف الثالزِىاث كذ اـبدذ ملبذة بغُىم خشب عاإلاُت حذًذة  -١۲٦

اججهذ فشوعا لىلع العالكاث الفشوعُت العىسٍت على ؤظغ مخفم عليها " في لىء العباسة العابلت 

 في الؽام الى  1936ىفُز بىىد معاهذة ٌعىد العبب وساء عذم ج –احب 

 جمضق الىخذة الىوىُت –ب  ببلاء الُذ العلُا لفشوعا –ؤ 

 سغبت العىسٍحن بخدلُم دولت معخللت دظخىسٍت  –د  جلاعغ الحىىمت الفشوعُت –ج 

عىذ وكىع الحشب العاإلاُت الثاهُت ولعذ فشوعا هال مً ظىسٍا ولبىان في خذمت عجلت الحشب  -١۲۷

وان بعالن اللىاث الفشوعُت في ظىسٍا ولبىان والءها  –في لىء العباسة العابلت احب  –عُت الفشو

 لذٌو اإلادىس ًشحع الى .......

مت الحلفاء –ؤ   جىافم مفالحها مع دٌو اإلادىس  –ب  بىادس هٍض

 جخارٌ كىاث الحلفاء –د  جماسب مفالحها مع دٌو الحلفاء –ج 

ىاهُا ومعاهذة  1936حؽابهذ ٌشوف علذ معاهذة ١۲۸  بحن ظىسٍا وفشوعا في .... 1936بحن مفش وبٍش

 ٌهىس اهزس خشب عاإلاُت –ب  اؼخعاٌ الثىسة في البالد  –ؤ 

 كىة الجبهت الذاخلُت في البالد  –د  دعم اللىي الخاسحُت للثىاس –ج 

 بحن فشوعا وظىسٍا بـ ......... 1936اسجبي اظخفادة جشهُا مً فؽل معاهذة  -١۲۹

ت –ب  جىظُع خذودها الجغشافُت –ؤ   علذ الففلاث الععىٍش

 جذعُم الجهاد اإلالذط  –د  اظخعادة العُادة العثماهُت –ج 

ت اظخعذادها لخلبُت هذاء الثىسة العشاكُت " في لىء العباسة العابلت احب ١۳١  –" ؤبذث اإلااهُا الىاٍص

 ًشحع ظبب الذعم الاهجلحزي لحىىمت فشوعا الحشة لـ ........

مت الحلفاء –ؤ   دعم ظُادتها داخل معخعمشاتها –ب  بىادس هٍض

 جىافم الاهذاف اإلاؽترهت   –د  جذعُم عالكتهما الذبلىماظُت –ج 

 حؽابهذ ملاومت ؼاٌس دًجٌى مع عبذ اللادس الجضائشي في ....... -١۳١

 خشوج اإلالاومت مً خاسج اساليهم –ب  اجباع خشب اإلاىاوؼاث –ؤ 

 اجباع اظلىب اإلاهادهت    –د  اث دولُتعلذ اجفاكُ –ج 
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مت كىاث فِص ى وهم ٌعخلذون انهم ظُماسظىن  -١۳۲ " للذ دخل الفشوعُىن ظىسٍا ولبىان علب هٍض

ت العابلت "  ن  –في لىء العباسة العابلت احب  –ظلىاتهم الاظخعماٍس وان العبب وساء جلٍى

 الاظخعماس الفشوس ى في ظىسٍا ولبىان ........

ت الفشوعُت –ب  ُذ الجبهت الذاخلُتجىخ –ؤ   لعف اللىاث الععىٍش

 الذعم الذبلىماس ى الخاسجى   –د  اوسحاب فشوعا مً الفشاع الاظخعماسي  –ج 

ىاهُت واكعت بحن ؼلى الشحى في الحشب العاإلاُت الثاهُت فدىىمت فِص ى  -١۳۳ واهذ اللىاث البًر

 عبر الاساض ى .........بعىسٍا جداـشها بالعشاق واللىاث الاإلااهُت جخلذم 

ت –ب  اللُبُت –ا   اإلافٍش

 العىداهُت  –د  الترهُت –ج 

ل ؼىشي اللىجلى لشئاظت الحىىمت العىسٍت  -١۳٤ لت ....... 1943ـو  بىٍش

ت –ؤ   دًمىكشاوُت –ب  ععىٍش

 دًىخاجىسٍت   –د  ائخالفُت –ج 

للبن على بؽاسة الخىسي وسٍاك " وان الفشوعُىن ًممشون الاواخت بالحىم الىونى فإللىا ا -١۳٥

حعىد اظباب فؽل مخىىاث  –في لىء العباسة العابلت احب  –الفلح واعخللىهما في ساؼُا " 

 فشوعا في سحب امىس الحىم مً اًذي الىوىُحن الى ........

 جماظً الحشهت الىوىُت –ب  الخمامً العشبى والذولى –ؤ 

 ا زىسة الؽعب خؽُت فشوع –د  هجاح الىشق الذبلىماظُت –ج 

 م بــ .......... 1798مع دخٌى الفشوعُحن مفش  1920حؽابه دخٌى الاهجلحز العشاق  -١۳٦

 جماظً الحشهت الىوىُت  –ب  مجملت الذولت العثماهُت –ؤ 

 لشب الجبهت الذاخلُت  –د  حزب الحشان الؽعبى –ج 

) للذ كمذ بىاحبى فلخعؾ ؤمامً ـىسة لفُفل بً الؽٍشف خعحن الزي وان اخش عباساجه  -١۳۷

ٌى فُفل بً  –الامت مً بعذي بععادة وكىة واجداد ( في لىء العباسة العابلت احب  وان ـو

 م بهذف ......... 1920الحعحن لعشػ العشاق 

ىاهُا في العشاق –ب  دعم اللىمُت العشبُت –ؤ   لشب ظُاظت بٍش

 ت العشاكُت   لشب الحشهت الىوىُ –د  تهذئت الحشان الؽعبى العشاقى –ج 
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للذ جمخع لبىان بثماس الىفاح العىسي فلذ ؤعلىذ الجمهىسٍت اللبىاهُت وؤـذسث دظخىسا  -١۳۸

 افخلذث الحُاة العُاظُت في لبىان الى ........ –في لىء العباسة العابلت احب  –وؼيلذ بشإلااها 

 الخجاوغ اللغىي  –ب  الخجاوغ العشقى –ؤ 

 لخجاوغ اللىمى ا –د  الخجاوغ الذًنى –ج 

ه اإلاىخفشه علي جلعُم -١۳۹ شجع انهُاس الذولت العثماهُه في الحشب العاإلاُه الاولي الذٌو الاظخعماٍس

 ...........امالهها مً خالٌ مفهىم اظخعماسي حذًذ و هى 

 الخدالف ب ـ  الاظخعماسؤ ـ 

 الاهخذاب د .  الحماًه  حـ ـ 

العلىه الفشوعُه علي كُام حمعُه جاظِعُه و التي كامذ اجفاق الحشهه الىوىُه العىسٍه و -١٤١

 .……… باعالن الجمهىسٍه العىسٍه فُما بعذ و هزا ٌعخبر هفشا 

ا ؤ ـ   زلافُا  ب ـ ععىٍش

 اكخفادًا د ـ  ظُاظُاحـ ـ 

م اإلالترح علذها بحن ظىسٍا و 36م بحن مفش و اهجلترا مع معاهذة 36حؽابهذ هفىؿ معاهذة -١٤١

 .........ها ظىف جمش باخىاٌ البالد فشوعا في ان

 الاحخماعُه ب ـ  العُاظُه ؤ ـ 

هد ـ  الاكخفادًه  حـ ـ   الععىٍش

 ........جمىع لبىان بثمشة الىفاح العىسي مً احل الاظخلالٌ و رلً ًشحع الي -١٤۲

 هىنهم حضء واخذ مً كبل الخلعُم ب ـ  الاهخذاب الفشوس ي اإلاؽترن ؤ ـ 

 ول ما ظبمد ـ  الىوىُه اللبىاهُه لعف الحشهه حـ ـ 

 ازىاء الحشب العاإلاُه الثاهُه وان الهذف الاظتراجُجي وساء كُام اهجلترا بذعم خىىمت فشوعا الحشه -١٤۳

 الىكىف بجاهب فشوعا في الحشبب ـ  اخماد زىسة سؼُذ عالي الىُالويؤ ـ 

 غحر رلً د .  الىياًه في خىىمت فِص ي حـ ـ 

 ...........م و كُام فشوعا بـ1925بحن اهذالع الثىسة العىسٍتجىحذ عالكت  -١٤٤

 اعادة هُيل الخىٍُم الاداسي و العُاس ي لعىسٍا ب ـ  سفن الحىم الذظخىسي البرإلااوي في ظىسٍا ؤ ـ 

الث ـغحرة  حـ ـ  م ظىسٍا و لبىان لعذة دٍو  اوؽاء ماظعاث مالُه و ظىسيهالـذاس العمله الفشوعُهد .  جمٍض
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 .……… م 1925جشجب علي اهتهاء الثىسة العىسٍه -١٤٥

 اكامت دولت معخلله دظخىسٍه بشإلااهُه في ظىسٍا  ب ـ اظخلشاس الامىس العُاظُه في ظىسٍا ؤ ـ 

 العالكاث الفشوعُه العىسٍت علي اظغ مخفم عليها  ولعد ـ  اعادة سظم خىىه الاداسة الفشوعُه في ظىسٍا حـ ـ 

ه الفشوعُه في ظىسٍا كبُل الحشب العاإلاُه الثاهُه جشجب علي العُاظه  -١٤٦  .........الاظخعماٍس

الث ـغحره ب ـ  لُاع احضاءمً الاساض ي العشبُه ؼماٌ الؽام ؤ ـ  م الذوله العىسٍه الي عذة دٍو  جمٍض

 ٌهىس دولت لبىان الىبحر علي خعاب ظىسٍا د ـ  اؼتران الجِؾ العىسي في الحشب العاإلاُه الثاهُه حـ ـ 

 ........الحشب العاإلاُه الثاهُه ظببا في واهذ -١٤۷

 كُام الجمعُه الخاظِعُه في ظىسٍا ب ـ  م في ظىسٍا 1936جىكُع معاهذة ؤ ـ 

 دخٌى فشوعا ظىسٍا و لبىان د ـ  اهلعام الاداسة الفشوعُه حـ ـ 

 ...........ث ظُاظت الاخخالٌ الفشوس ي في بالد الؽام مىز بذاًتها علي اسجىض -١٤۸

 الاهدُاص للبىان علي خعب ظىسٍا ب ـ  جلعُم لبىان الي مىاوم مىعضله ؤ ـ 

 النهىك باالكخفاد العىسي و اللبىاوي د .  سبي الاكخفاد العىسي باللبىاوي حـ ـ 

 .……… افخلذ الؽعب العىسي هدُجت ظُاظت الاهخذاب الفشوس ي-١٤۹

 الىخذة الاحخماعُه ب ـ  الىخذه العُاظُه ؤ ـ 

 الشوح الىوىُه د ـ  الضعاماث الؽعبُه حـ ـ 

 م مع ظىسٍا 1936ٌعذ الذافع وساء جىحه ظلىاث الاخخالٌ الفشوس ي الي علذ مؽشوع معاهذة -١٥١

 اهذالع الحشب العاإلاُه الثاهُه ب ـ   الشغبه في انهاء الثىسة العىسٍه ؤ ـ 

 سٍا و لبىان فشك العُىشة علي ظى د ـ  جلىحن العالكاث الفشوعُه العىسٍه حـ ـ 

مً اإلاخىكع في خالت هجاح اللىاث الفشوعُه في ظىسٍا و لبىان خالٌ الحشب العاإلاُه الثاهُه في -١٥١

ه   ........الاهخفاس علي اللىاث الاهجلحًز

 اظخلالٌ ظىسٍا و لبىان مً الاخخالٌ الفشوس ي ب ـ  اللماء علي خىىمت فشوعا الحشه ؤ ـ 

 جدلُم الىخذه الفشوعُه جدذ خىمت فِص ي د ـ  شاق هجاح زىسة المباه في العحـ ـ 

 ...........ح الاهجلحز خالٌ الحشب العاإلاُه الثاهُه في الاظدُالء علي ظىسٍا ولبىان بعبب جه-١٥۲

ت الفشوعُه ب ـ  الخفىق الععىشي لالهجلحزي ؤ ـ   جفخِذ اللىه الععىٍش

ٌى اإلاعاعذاث الاإلااهُه حـ ـ   عً بالد الؽام  جخلي الاجشاند .  جاخش ـو
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اك الفلح في لبىان الي -١٥۳  .......هذفذ فشوعا مً اللبن علي بؽاسة الخىسي و ٍس

 ازاسة الىجزعه الىائفُه فُالبالد ب  مىع اكامتخُاه هُابُه ؤ ـ 

 الاظخدىار علي العلىه في البالد د  اللماء علي الثىسة و اكشاس الامً حـ ـ 

ً في العشاق و مً اهم العىامل الخاسحُه هي  حعذدث العىامل التي ادث-١٥٤  الي كُام زىسة العؽٍش

ىاوي ؤ ـ  مت الذولت العثماهُه ب ـ  اعالن الاهخذاب البًر  هٍض

ه اإلادؽذدهد .  م1919زىسة حـ ـ   ظُاظت الحىىمت الاهجلحًز

 .……… م بحن العشاق واهجلترا مع هفىؿ 1930جدؽابه هفىؿ معاهذة  -١٥٥

 بحن اهجلترا ومفش  36معاهذة  ب ـ  ماجمش بشلحنؤ ـ 

شة د ـ  معاهذة بىسحعمىر حـ ـ   ماجمش الجٍض

 .........م مع معاهذة بىسحعمىر في 1930حؽابهاث معاهذة -١٥٦

 دخٌى العشاق عفبت الامم ب ـ  اظخلالٌ العشاق ؤ ـ 

ىاهُه  حـ ـ  ت البًر ىاهُه في بعن اإلاد ـ  خماًت اإلاىاـالث الجٍى  ىاوموحىد كىاث بٍش

ه و غحرها و لىً اخز هفِب  -١٥۷ اث العُاظُه و الععىٍش سهضث معاهذة بىسحعمىر علي اإلاعخٍى

 الاظذ ...............

 الثلافي ب ـ  العُاس ي ؤ ـ 

 الاكخفاديد ـ  الععىشي حـ ـ 

واهذ اولي الثىساث اللىمُه في مفشملهمه لىثحر مً الؽعىب العشبُه لللُام بثىساث لذ -١٥۸

 ...........عماس و مً اهم الذٌو التي جازشث بثىسة مفش اللىمُه الاظخ

 العشاق ب ـ  ظىسٍا ؤ ـ 

 لُبُا د .  الجضائش  حـ ـ 

عام -١٥۹  .……… م في العشاق الظباب1936كام بىش ـذقي باهلالب ععىَش

 ظُاظُه  ب ـ اكخفادًه ؤ ـ 

ه حـ ـ   احخماعُه د ـ  ععىٍش
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ىاها اصمت واحهذ-١٦١ ه و العشاكُه في ازىاء الحشب العاإلاُه الثاهُه و واهذ  بٍش الحىىمخحن اإلافٍش

 .........خىىمت العشاق اإلامثله في خىمذ ظلُمان و خىىمت مفش ممثله في مىكف 

 اخمذ ماهش ب ـ  علي ماهش ؤ ـ 

 الىلشاش ي باؼا د ـ  مفىفي الىداط  حـ ـ 

 كُه في العشاق ازىاء الحشب العاإلاُه الثاهُه مً حهت وان الغضو الععىشي الاهجلحزي لللىاث العشا -١٦١

 الغشب ب ـ  الؽماٌ ؤ ـ 

 الؽشق د ـ  الجىىب حـ ـ 

حن تهذف الى  -١٦۲ ت لالهجلحز في العشاق وميؽىساث هابلُىن للمفٍش  واهذ البُاهاث الععىٍش

 لشب الحشهت الىوىُت  –ب  خماًت اإلافالح الاحىبُت  –ؤ 

 اهعابهم ؼشعُت الاخخالٌ   -د مؽترن ايهامهم بمشب عذو  –ج 

ذ  1922جىافلذ معاهذة  -١٦۳  في مفش بـ ........ 1922في العشاق مع جفٍش

ت –ب  لم ًمىدا الؽعب امالهم الىوىُت –ؤ   اهتهاء العُىشة الاهجلحًز

 اهخياط الحشهت الىوىُت    –د  خماًت اإلافالح الاحىبُت –ج 

مع الحشهت الىوىُت في مفش في عهذ  1930لعشاق بعذ معاهذة حؽابهذ الحشهت الىوىُت في ا -١٦٤

 الخذًىي جىفُم في .......

 اجباعهم اظلىب الخفاوك –ب  وحىد ـشاعاث وائفُت –ؤ 

 هذوء الحشهت الىوىُت   –د  جىافم الاهذاف اإلاؽترهت –ج 

 بالعشاق في ........ 1930بمفش مع معاهذة  1936حؽابهذ معاهذة  -١٦٥

ىاهُا لالحاهب –ب  م عفبت الاممدخىله –ؤ   خماًت بٍش

ت علذ اإلاعاهذاث العُاظُت   –د  زباث ولعهم العُاس ى –ج   خٍش

اجفم مىكف خىىمت خىمذ ظلُمان في العشاق ازىاء الحشب العاإلاُت الثاهُت مع مىكف مفش  -١٦٦

 ؤزىاء خىىمت .........

ىاس باؼا  –ب  مفىفى الىداط –ؤ   ٍص

 هجُب الهاللى  –د  على ماهش  –ج 
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 حاءث المشبت للملاومت العشاكُت في ازىاء الحشب العاإلاُت الثاهُت مً حهت ........ -١٦۷

 الؽشق  –ب  الغشب –ؤ 

 الؽماٌ  –د  الجىىب –ج 

جىابلذ ظُاظت عباط فشخاث ججاه الاخخالٌ الفشوس ى مع العُاظت اإلاخبعت في العشاق ججاه  -١٦۸

 ظىت ..........الاخخالٌ الاهجلحزي بىا

 هىسي الععُذ –ب  سؼُذ على الىُالوى –ؤ 

 عبذ الشخمً الجُالوى –د  خىمذ ظلُمان –ج 

 وان العبب وساء اهممام الثىائى الىص ى على العشػ وهىسي الععُذ لحلف بغذاد...... -١٦۹

ت  –ؤ  ىاهُا  –ب  الشغبت في دعم كىاتهم الععىٍش  اظخياهتهم ألظلىب اإلاهادهت مع بٍش

 جىخُذ الجبهت الذاخلُت    –د  لخدلُم اإلاىالب الىوىُت  – ج

 حؽابه سئِغ وصساء مفش مفىفى الىداط مع ـالح حبر سئِغ وصساء العشاق في ..... -١۷١

 الغاء اإلاعاهذاث العُاظُت –ب  اجباعهم اظلىب الخفاوك –ؤ 

 جىخُذ الجبهت العشبُت   –د  جدلُم اإلاىالب الىوىُت –ج 

ذ اه-١۷١  ...........م مً احل 1920جلترا علي دعم ظُىشتها علي العشاق بعذ اهتهاء عام خـش

 خماًت وشق مىاـالتها ب ـ  دعم وحىدها في الخلُج العشبي ؤ ـ 

ً خلف مىاهن لفشوعا  حـ ـ   مىاحهت مؽشوعاث اإلااهُا الاكخفادًه د .  جىٍى

 .……… ٌعذ اٌو هجاح للحشهه الىوىُه في العشاق هى -١۷۲

 م1922الالتزام بدىفُز بىىد معاهذة  ب ـ حغُحر الىلع العُاس ي للعشاق  ؤ ـ

ت العشاق في علذ اإلاعاهذاث الذاخلُهد ـ  اظىاد ملً العشاق الي فُفل بً الحعحن حـ ـ   خٍش

ت في العشاق عام -١۷۳  .........م هدُجت 1936كامذ الحشهه الععىٍش

ىاهُا جلىٍت كىاتها فؤ ـ   ظُىشة اإلالً فُفل علي خىم العشاق ب ـ  ي العشاق الخفذي إلاداولت بٍش

 مداولت اإلااهُا معاعذة العشاق لذ اهجلتراد ـ  اهخياط الحشهه الىوىُه العشاكُه حـ ـ 

 ........جشجب علي ظُاظت الىص ي علي العشػ و هىسي الععُذ سئِغ وصساء العشاق -١۷٤

 زش العالكاث بحن الحىىمت العشاكُه و الذٌو العشبُه جاب ـ  اظخلشاس اولاع البالد ظُاظُا و اكخفادًا ؤ ـ 

 سفن العشاكُحن إلاعاهذة بىسحعمىر د ـ  جبني ظُاظت الىفاق مع اهجلترا و فشوعا حـ ـ 
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 ...........اعخلذ اظلىب الاهجلحز لدعهُل دخىلهم العشاق خالٌ الحشب العاإلاُه الاولي علي -١۷٥

 الذعىه الوؽاء خىىمت ووىُه بشئاظه الجُالوي ب ـ  لذهمسفن العشاق للىلع العُاس ي في بؤ ـ 

 اظلىب الترهُب و الترغُب مع العشاكُحن د .  معاهذة اهل العشاق في زىستهم لذ الاجشان  حـ ـ 

 .……… م مع اهجلترا مً خالٌ 1930ٌهش العشاق بمٍهش الذوله اإلاعخلله بعذ معاهذة -١۷٦

ىاهُهؤ ـ   اخز البُعه لفُفل مليا علي العشاق ب ـ   خماًت خىىه اإلاىاـالث البًر

ىاهُه في بعن اإلاىاوم حـ ـ   الاؼتران الفعلي في اإلاىٍماث الذولُه د ـ  وحىد كىاث بٍش

 ........م مع الاهجلحز خٌى 1930جبلىسث الحشهه الىوىُه في العشاق بعذ جىكُع معاهذة  -١۷۷

 بالد مً الفشاعاث الىائفُه جخلُق الب ـ  وكف جذخل العؽائش في هٍام الحىم ؤ ـ 

ىاوي د ـ  اإلاىالبت باكامت الجمهىسٍه بذال مً اإلالىُه حـ ـ   جلخُق البالد مً الىحىد الععىشي البًر

 ...........ٌهش دوس المباه العشاكُحن بىلىح في الىفاح الىوني لذ الاهجلحز مً خالٌ -١۷۸

 اث الىائفُه في العشاق انهاء الفشاعب ـ  معاسن الحشب العاإلاُه الاولي ؤ ـ 

 الاهلالب الععىشي بلُادة بىش ـذقد .  دٌو اإلادىس  الخيعُم و الخفاهم معحـ ـ 

 .......علذ معاهذة بىسحعمىر بحن العشاكُحن و الاهجلحز هدُجت -١۷۹

 اؼخذاد ظاعذ اإلالاومه العشاكُه ب  زىسة المباه العشاكُحن لذ الاخخالٌؤ ـ 

 هجاح الاهجلحز في اخماد زىسة العشاكُحن د  في الخفاهم مع الاهجلحز سغبه هىسي الععُذ حـ ـ 

 ........ًمىً جىحُه الىلذ الي المباه العشاكُحن خالٌ الحشب العاإلاُه الثاهُه بعبب  -١۸١

ه ب ـ  الىزىق في حعهذاث الاهجلحزؤ ـ   الععي للفذام بحن اللىاث الاهجلحًز

ه د ـ  ُه الاعخماد علي اإلاعاعذاث الخاسححـ ـ   عذم الخيعُم مع اللُاده الععىٍش

  لع ولمت )ـىاب ( ؤو )خىإ ( :

حؽـــــــــــابهذ ظُاظـــــــــــت البىـــــــــــً الاهلـــــــــــى فـــــــــــي مفـــــــــــش مـــــــــــع العُاظـــــــــــت الفشوعـــــــــــُت فـــــــــــي ظـــــــــــىسٍا مـــــــــــً خُـــــــــــث  ١۸١

 العُاظاث الىلذًت 

 )    ( 

 )    (  م  1920خافٍذ فشوعا على وخذة الاساض ى العىسٍت بعذ الاهخذاب عام  ١۸۲

 )    (  فشوعا مً اعادة جلعُم اساض ى ظىسٍا الىبري خعً الخلعُم الاداسي هذفذ  ١۸۳

اخخلفـــــــــــذ ظُاظــــــــــــت الاهخـــــــــــذاب الفشوســــــــــــ ى الاكخفـــــــــــادًت فــــــــــــي ظـــــــــــىسٍا ولبىــــــــــــان عـــــــــــً ظُاظــــــــــــت اخىــــــــــــش  ١۸٤

 اإلاؽشوعاث على الاكخفاد اإلافشي في عفش الاخخالٌ الاهجلحزي 

 )    ( 

حن حؽابه حعامل فشوعا مع زىسة اهالى الؽام مع  ١۸٥  )    (  م  1798حعاملها مع زىسة اإلافٍش
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 )    (  م  1925وان هىان جىافش بحن الحشهت الىوىُت العىسٍت وبحن الفشوعُحن بعذ زىسة  ١۸٦

وظُاظـــــــــــت فشوعـــــــــــا ججـــــــــــاه الحشهـــــــــــت الىوىُـــــــــــت فـــــــــــي  1925هىـــــــــــان عالكـــــــــــت بـــــــــــحن زـــــــــــىسة ؤهـــــــــــالى الؽـــــــــــام  ١۸۷

 ظىسٍا 

 )    ( 

 )    (  ت على العُاظت الفشوعُت في ظىسٍا ولبىان ؤزشث هزس الحشب العاإلاُت الثاهُ ١۸۸

ىاهُـــــــــــــا ومعاهـــــــــــــذة  1936حؽـــــــــــــابهذ ٌـــــــــــــشوف علـــــــــــــذ معاهـــــــــــــذة  ١۸۹ بـــــــــــــحن ظـــــــــــــىسٍا  1936بـــــــــــــحن مفـــــــــــــش وبٍش

 وفشوعا في ٌهىس هزس خشب عاإلاُت 

 )    ( 

 )    (  في ظىسٍا  1936اظخفادث جشهُا مً فؽل معاهذة  ١۹١

 )    (   1936مىحب معاهذة خفلذ ظىسٍا ولبىان على اظخلاللهما ب ١۹١

فـــــــــــــي الؽـــــــــــــام الـــــــــــــى جلـــــــــــــاعغ الحىىمـــــــــــــت  1936ٌعـــــــــــــىد العـــــــــــــبب وساء عـــــــــــــذم جىفُـــــــــــــز بىـــــــــــــىد معاهـــــــــــــذة  ١۹۲

 الفشوعُت 

 )    ( 

 )    (  بحن ظىسٍا وفشوعا الى جىكف الحُاة الىُابُت في ظىسٍا  1936ؤدي فؽل معاهذة  ١۹۳

 (  )    مع ظىسٍا بعذ علذها  1936سفمذ فشوعا معاهذة  ١۹٤

 )    (  اظخفاد لبىان بثماس هفاح لم ٌؽاسن فُه  ١۹٥

 )    (  ظُىش الىٍام الذًنى على الحىم في لبىان  ١۹٦

 )    (  ؤزش الاخخالٌ الاإلااوى لفشوعا في بذاًت الحشب العاإلاُت الثاهُت على اخىاٌ فشوعا  ١۹۷

 (     ) ؤزش اهلعام العلىت الحاهمت في فشوعا على اخىاٌ ظىسٍا  ١۹۸

 )    (  ظعذ اهجلترا لالظدُالء على اإلاعخعمشاث الفشوعُت مما ؤزش على ظلىت الحىم في فشوعا  ١۹۹

 )    (  ؤزشث الثىسة العشاكُت ازىاء الحشب العاإلاُت الثاهُت على اخىاٌ ظىسٍا  ۲١١

 )    (  اًذث الحىىمت الفشوعُت في ظىسٍا ولبىان خىىمت فِص ى  ۲١١

 )    (  ترا هٍشتها اإلاعخلبلُت على اخىاٌ ظىسٍا ولبىانوان الهجل ۲١۲

وــــــــــان اعــــــــــالن اللـــــــــــىاث الفشوعــــــــــُت فـــــــــــي ظــــــــــىسٍا ولبىـــــــــــان والءهــــــــــا لـــــــــــذٌو اإلادــــــــــىس ًشحـــــــــــع الــــــــــى جىافـــــــــــم  ۲١۳

 مفالحها مع دٌو اإلادىس 

 )    ( 

 )    (  ٌهشث عذاوة بحن بِخان واهجلترا ۲١٤

 )    (  ً احل فشوعا لم ًىً الذعم الاهجلحزي لحىىمت فشوعا الحشة م ۲١٥

ت بعذ اهخخاب ؼىشي اللىجلى سئِعا لعىسٍا  ۲١٦  )    (  اٌهشث فشوعا خلُلتها الاظخعماٍس

 )    (  م  1943الىشبذ اخىاٌ لبىان اكخفادًا بعذ عام  ۲١۷

 )    (  حؽابه دخٌى الاهجلحز العشاق مع دخٌى هابلُىن مفش  ۲١۸

 )    (  ا والعشاق بعذ اهتهاء الحشب العاإلاُت الاولى فؽلذ اٌو اإلاعاهذاث بحن اهجلتر  ۲١۹

ذ  1922جىافلذ معاهذة  ۲١١ ت  1922في العشاق مع جفٍش  )    (  في مفش في اهتهاء العُىشة الاهجلحًز
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 )    (  بحن العشاق واهجلترا الاظخلالٌ اليامل للعشاق  1930خللذ معاهذة  ۲١١

 )    (  م  1930عذ معاهذة هذؤث الحشهت الىوىُت في العشاق ب ۲١۲

مع الحشهت الىوىُت في مفش في عهذ  1930حؽابهذ الحشهت الىوىُت في العشاق بعذ معاهذة  ۲١۳

 الخذًىي جىفُم في وحىد ـشاعاث وائفُت

)    ( 

 )    ( لُعُذ جشجِب الىلع العُاس ى في العشاق 1936وكع اهلالب ععىشي في العشاق عام  ۲١٤

 1941العــــــــشاق ومفــــــــش العُاظــــــــُت خــــــــالٌ الحــــــــشب العاإلاُــــــــت الثاهُــــــــت بــــــــحن الفتــــــــرة )حؽــــــــابهذ اخــــــــىاٌ  ۲١٥

– 1942   ) 

)    ( 

 )    ( ؤزشث افياس الثىائى الىص ى على عشػ العشاق وهىسي الععُذ على اظخلالٌ العشاق  ۲١٦

 )    ( زاس الجِؾ والؽعب العشاقى ازىاء الحشب العاإلاُت الثاهُت  ۲١۷

 )    ( العُىشة على العشاق بعذ زىسة الؽعب بعذ الحشب العاإلاُت الثاهُت فؽلذ اهجلترا في  ۲١۸

وــــــــــــان العــــــــــــبب وساء اهمــــــــــــمام الثىــــــــــــائى الىصــــــــــــ ى علــــــــــــى العــــــــــــشػ وهــــــــــــىسي العــــــــــــعُذ لحلــــــــــــف بغــــــــــــذاد  ۲١۹

ت   الشغبت في دعم كىاتها الععىٍش

)    ( 

ت خاسحُت  ۲۲١  )    (  1955واهذ العشاق باهىسة الذٌو العشبُت التى جىمم الخالف ععىٍش

 امخدان ؼامل على الففل

 جخحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن اللىظحن :

اظخىاعذ الذوله العثماهُه ان حعبب رعش لذي دٌو الىفاق في بذاًت الحشب العاإلاُه الاولي عىذما -١

 ...........خاولذ اظخغالٌ ظلىتها 

ه ؤ ـ   الذًيُه ب ـ  الععىٍش

 العُاظُه د .  الاكخفادًه حـ ـ 

 .……… مىً اللٌى علي ظُاظت الاظخعماس في الجضائش اهه كام بـً-۲

الث  ب ـ حعل ظىسٍا وخذه ظُاظُه ؤ ـ  ل ظىسٍا الي هٍام الذٍو  جدٍى

ش الىٍام الاكخفادي العىسي د  حمع الؽعب العىسي علي هذف واخذ حـ ـ   جىٍى

العلُا في البالد عً  العلىهاهجلترا في اخماد زىسة العشاكُىن واًما لمان جدىمهم في  هجحذ-۳

م.........  وٍش

 حؽىُل خىىمت ووىُه ماكخهب ـ  التراحع عً ظُاظتهم اإلادؽذده ؤ ـ 

 كمع اإلاىاوىحن د ـ  جىلُه فُفل بً الحعحن لحىم العشاق  حـ ـ 

 ........م 1925وان مً اهم هخائج الثىسة العىسٍت الىبري -٤

 اظخلالٌ ظىسٍا ب ـ  الجمعُه الخاظِعُهؤ ـ 

 ففل العمله العىسٍه عً الفشوعُه د ـ  جىخُذ ظىسٍا ـ ـ ح
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ىاهُه سؤث لشوسة -٥ فملذ خىىمت لىذن الخفاهم مع الؽٍشف خعحن و لىً خىىمت الهىذ البًر

ض آٌ ظعىد لخفىكه علي الؽٍشف خعحن في الجاهب   ...........الخعاون مع عبذ العٍض

 العُاس ي ب ـ  الاحخماعي ؤ ـ 

 الاكخفادي د . الحشبي حـ ـ 

 .……… واهذ حمُع مىالب الؽٍشف خعحن مً اهجلترا في مشاظالجه مع مىماهىن مىالب -٦

ه ؤ ـ   ظُاظُه ب ـ  ععىٍش

 احخماعُهد ـ  اكخفادًه حـ ـ 

مت فشوعا مً اإلااهُا بعذالحشب العاإلاُه الخاهُه ٌهش الذعم الذولي مً الحلفاء الي خىىمت -۷  بعذ هٍض

 فُُه ب ـ   فِص يؤ ـ 

 جي مىلُه د ـ  فشوعا الحشه حـ ـ 

 .......لعب المغي الذولي دوس هبحر في كمُه اظخلالٌ-۸

 العىدانب ـ  مفش ؤ ـ 

 ظىسٍا د  العشاق حـ ـ 

 ...........جم وشداللىاث العثماهُه مً الؽام علي ًذ -۹

 الامحر فُفل ب ـ  الاهجلحز ؤ ـ 

 الؽٍشف خعحند .  الفشوعُحن  حـ ـ 

مى بملخ-١١   م اـبذ معٍم العاخل الؽشقي للبدش اإلاخىظي جابع للعُاده 1920ض ي ماجمش ظان ٍس

ه ؤ ـ   الشوظُه  ب ـ الاهجلحًز

 العثماهُه د  الفشوعُه حـ ـ 

 وان الغضو الععىشي الاهجلحزي لللىاث العشاكُه في العشاق ازىاء الحشب العاإلاُه الثاهُه مً حهت  -١١

 الغشب ب ـ  الؽماٌ ؤ ـ 

 الؽشق د ـ  الجىىب  ـ ـ ح

 ........م بحن فشوعا و الحشهه الىوىُه في ظىسٍا 1936اإلاعخفُذ الاهبر مً فؽل مؽشوع معاهذة-١۲

 لبجن ب ـ  اهجلترا ؤ ـ 

 جشهُاد ـ  اًىالُا حـ ـ 

 



 

 أ  

 

27  

 
01228008015 

27 

 

 

 ...........افخلذ الؽعب العىسي هدُجت ظُاظُه الاخخالٌ الفشوس ي الي -١۳

 الىخذه الاحخماعُه ـ  ب العُاظُه  الىخذةؤ ـ 

 الشوح الىوىُه د .  الضعاماث الؽعبُه  حـ ـ 

 .……… اعترف الاجشان سظمُا بالىحىد الاهجلحزي في العشاق مً خالٌ-١٤

مى  ب ـ بُىى  –اجفاكُه ظاًىغ ؤ ـ   ماجمش ظان ٍس

 معاهذة بىسحعمىرد  هذهه هذسوط حـ ـ 

 .........م هىدُجه لـ1936ىش ـذقي عام وكع الاهلالب الععىشي في العشاق بلُاده ب-١٥

 الجزاعاث الذًيُه و العُاظُه ب ـ  را للجِؾ العشاقي دعم اهجلتؤ ـ 

 جدمغ المباه للخاٌ الاهجلحزد ـ  جىكف الحُاه الىُابُه  حـ ـ 

 ........م في العشاق1920جشجب علي زىسة -١٦

ىاهب ـ  حغحر الىلع العُاس ي للعشاقؤ ـ  ادة اسجباه بٍش  ُا بالعشاق ٍص

ىه حـ ـ  ادة دوس العؽائش العشاكُهد ـ  همى الفشاعاث و اإلاىافعاث الحٍض  ٍص

 ...........فلذ لبىان مفهىم الذوله اإلاخجاوعه بعبب -١۷

 العُاظه الفشوعُه ب ـ  الاصماث الاكخفادًت  ؤ ـ 

ىاهُه د .  الىبُعه الجغشافُه حـ ـ   الخذخالث البًر

 .……… ض ؤٌ ظعىد خالٌ الحشب العاإلاُه الاولي مً دٌو الىظي  ٌعذ مىكف عبذ العٍض-١۸

 معاهذاب ـ  معادًا ؤ ـ 

 مداًذا د ـ  مىالُا حـ ـ 

 .........م بعبب1916بُىى  –اوسحبذ سوظُا مً اجفاكُه ظُاهغ -١۹

ىاهُا ؤ ـ  متها في الحشب ب ـ   اخخالفاث مع بٍش  هٍض

 دًه المغىه الاكخفاد ـ  ٌشوفها العُاظُهحـ ـ 

ً في العشاق الظىاد عشػ البالد الي فُفل بً الحعحن بعبب -۲١  ظعذ اهجلترا بعذ زىسة العؽٍش

 سغبتها في لمان اظخلشاسها في العش اق ب ـ  اإلاعاعذاث التي كذمها لالهجلحز في الؽام ؤ ـ 

 التزامها بدىفُز مىالب الؽٍشف خعحن د  جفىكه الععىشي علي اللىاث العثماهُه حـ ـ 

 

 



 

 أ  

 

28  

 
01228008015 

28 

 

 

 ...........عمذث العُاظُه الفشوعُه في ظىسٍا بعذ فشك الاهخذاب عليها الي -۲١

 العاف سوح الخجاوغ العىني في ظىسٍا ب ـ  بُىى –الالتزام ببىىد اجفاكُه ظُاهغ ؤ ـ 

ً التروي في الؽام د .  مجاملت لبىان علي خعاب العشاق و ظىسٍا  حـ ـ   انهاء الىحىد الععىٍش

 .……… ياهاث ظىسٍا في خذمت اهذاف فشوعا ازىاء الحشب العاإلاُه الثاهُه بمىحبولعذ ام-۲۲

مى ؤ ـ   م1925اإلافاولاث التي جمذ بعذ زىسة  ب ـ م1920كشاساث ماجمشظان ٍس

 كشاساث الجمعُه الخاظِعُه العىسٍت د  م بحن فشوعا و ظىسٍا 1936معاهذه حـ ـ 

 الى .........  1914مً اعالن الجهاد هىفمبر  ًشحع ظبب ظُادة الحزس بحن صعماء العشب -۲۳

 بشوص اللىمُت العشبُت   –ب  اهتزاص اإلاياهت الذًيُت للذولت العثماهُت   –ؤ 

 عذم ولىح مىكف دٌو الىفاق  –د  عذم الخىافم ظُاظُا مع الذولت  العثماهُت  –ج 

ُه ؼشافت مىت " في لىء " وان الؽٍشف خعحن ٌعمل على بىاء دولت عشبُت مىز ؤن ؤظىذث ال -۲٤

 العباسة وان الخعاوف الزي ؤبذجه بهجلترا ججاه خشهت الؽٍشف خعحن بذافع .......

 ععىشي  –ب  اظتراجُجى –ؤ 

 ظُاس ى –د  كىمى –ج 

 لع ولمت ـىاب او ولمت خىإ امام العباسة : 

 ععىشي للحلفاء وان للؽُىعُت دوس هبحر في نهاًت الحشب العاإلاُت ألاولى مً خالٌ الذعم ال -۲٥

 جخحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن اللىظحن :

" ؤمامً ـىسة للؽٍشف خعحن الزي هجحذ كىاجه في اظلاه الحىم العثماوى في ظىسٍا الا اهه  -۲٦

 اهخهى مؽشوع الذولت العشبُت الىبري للؽٍشف خعحن بـ  –واحه لغىا هبحرا " في لىء رلً احب 

 فلذان ظُادجه على الحجاص –ب  كُام الذولت الععىدًت الاولى –ؤ 

 جىبُم الاهخذاب بالهالٌ الخفِب  –د  ظلىه خىم الاداسظت –ج 

ت بحن العشاق والؽام باجفاكُت ظاًىغ بُىى بحن هفىر  -۲۷ وان جلعُم اإلاىىلت العشبُت الصحشاٍو

ىاوى وفشوس ى بهذف .........  بٍش

ت بها –ؤ   خذودًت فاـلت اعخباسهم مىاوم  –ب  جدىُم آلاماٌ الاظخعماٍس

اث الاكخفادًت  –د  جفخِذ وخذة الهالٌ الخفِب –ج   افخلاسهم للمغٍش
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 لع ولمت ـىاب او ولمت خىإ امام العباسة : 

 غذس الحلفاء بالعشب بعذ الحشب العاإلاُت الاولى  -۲۸

 جخحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن اللىظحن :

ً في جمثلذ مؽيلت حعاون الاهجلحز مع العشب في بذ -۲۹  اًت اللشن العؽٍش

 جماسب الاساء خٌى الضعامت العشبُت –ب  جماسب الاهذاف بحن العشب واهجلترا –ؤ 

ت دولت الخالفت –ج   مذي الخعاون العشبى مع اهجلترا   –د  سفن هٍٍش

شة العشبُت ...... -۳١  مً همارج الاجفاكُاث التى العفذ اخيام الؽٍشف خعحن على ؼبه الجٍض

ً –ؤ   سودط – ب داٍس

 الىائف  –د  مذسوط –ج 

 لع ولمت ـىاب او ولمت خىإ امام العباسة : 

ت الشوظُت بذاًت الحشب العاإلاُت الاولى  -۳١ هجحذ الذولت العثماهُت في لشب بعن اإلاىاكع البدٍش

 .بفمل الذعم الععىشي الخاسجى 

مى  -۳۲  ى مً خُث مما وان ظىف ًيخج عً اجفاكُت ظاًىغ بُى 1920خفف ماجمش ظان ٍس

الث ـغحرة –ب  الحفاً على عشوبت فلعىحن –ؤ   مىع جفخِذ العشاق وظىسٍا لذٍو

 خلم خذود ظُاظُت حذًذة بالهالٌ الخفِب –د  ٌهىس لبىان الىبحر –ج 

" كام الامحر عبذ هللا بً الؽٍشف خعحن باالجفاٌ بالعحر سوهالذ ظخىسص العىشجحر الؽشقى الداسة ۳۳

جمثل العبب وساء وؽاه كىىاث  –لاهشة " في لىء العباسة العابلت احب اإلاىذوب العامى في ال

ىاوى في اللاهشة بـ .......  الاجفاٌ بحن ؼشافت مىت واداسة اإلاىذوب العامى البًر

ىاهُا في اإلاىىلت –ب  وؽىب الحشب العاإلاُت الاولى –ؤ   جذعُم لعُاظت بٍش

 لذًيُت العثماهُت للعلىان عبذ الحمُذ لشب الحشهت ا –د  للحفاً على اللىمُت العشبُت –ج 

 لع ولمت ) ـىاب ( ؤو ولمت ) خىإ ( امام العباسة : 

 هىان اسجباه بحن الاصمت بحن العشب وألاجشان وهذاء الجهاد اإلالذط  -۳٤

 جخحر الاحابت الصحُدت مما بحن ألاكىاط :

ل الؽٍشف خعحن الى ؼشافت مىت  -۳٥  ...... مً خالٌ اظخخذام ألاظالُب 1908ـو

ت –ب  الذبلىماظُت –ؤ   الععىٍش

 العُاظُت  –د  الاكخفادًت –ج 

 


