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 اللىؾحن :جسحر إلاحابت الصحُدت ممابحن 

م الىخضة املاصًت لالعاض ى الٗغبُت الى ........ -١  ًغح٘ جمٍؼ

 ب ـ جمسيم الجيسيت الػربيت أ ـ اثارة الىػراث املحليت       

 رهيتد ـ وشأة الحىاجس الجم جـ ـ حػذد الىظم السياسيت

مً زالٌ صعاؾخً لخٗضًض الاؾخٗماع للىٓم الؿُاؾُت والاكخهاصًت والحىىمُت في الىًَ الٗغبى  -۲

 اي مً هظه امللترخاث ًمىنها مٗالجت الامغ .......

 ب ـ جطبيم أسس الذيمىكراطيت أ ـ ازالت الحىاجس الجمرهيت       

 ثاق جامػت الذول الػربيتد ـ جفػيل كراراث مي جـ ـ اللظاء غلى النزغاث الطائفيت

وان يهضف  –" كؿم الاؾخٗماع الىًَ الٗغبى الى احؼاء مىفهلت " في يىء الٗباعة الؿابلت احب  -۳

ً الٗغبى ........  الاؾخٗماع مً زلم خضوص ؾُاؾُت بحن احؼاء الَى

 ب ـ دغم اكخصادياث جلك الذول  أ ـ جحذيذ مىاطم سيادتها        

 د ـ جحذيذ ركػت سيادة الذولت  ػربيتجـ ـ اغاكت الىحذة ال

الث طاث خىاحؼ حمغهُت اليٗاف اللىمُت الٗغبُت ًىضعج  -٤ ً الٗغبى لضٍو جلؿُم الاؾخٗماع للَى

 يمً الاؾالُب ........

 ب ـ الاكخصاديت والػسكريت أ ـ السياسيت والاكخصاديت       

 د ـ الػسكريت والسياسيت  جـ ـ الاجخماغيت والػسكريت

ت ًىضعج جدذ الاؾلىب ا-٥ حن والؿىعٍحن خٌى الاؾبلُت الحًاٍع ً املهٍغ لهضام الثلافى بحن املفىٍغ

 الاؾخٗماعي املخمثل في .......

 ب ـ اثارة الىػراث املحليت أ ـ اثارة اللظايا الػىصريت       

 د ـ حػذد الجيسياث جـ ـ اثارة النزاغاث الطائفيت

ٗغب مً زلم الاؾخٗماع حيؿُاث مخٗضصة مً الجيؿُت الٗغبُت الضعؽ الظي ًمىً ان ٌؿخفُضه ال-٦

 ًخمثل في ........

 ب ـ الابخػاد غً الخػصب الػرقى أ ـ الحفاظ غلى الهىيت       

 د ـ الخىاصل مؼ الجيسياث الاخري  جـ ـ الاسخفادة مً حػذد الثلافاث
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 ت بمىُلخىا الٗغبُت هخج ًٖ الغلى في الاهخماء ملىدؿباث خًاعاث الضٌو اللضًم -۷

 ب ـ اثارة روح الخػصب أ ـ حػذد الجيسياث الػربيت       

 د ـ اهكار دور الثلافاث املخػذدة  جـ ـ جلبل الاخر

 قٗاع فغوؿت الجؼاةغ عفٗخه فغوؿا بهضف جدلُم ...... -۸

 ب ـ مػاوى الاهذماج والخكامل أ ـ الامً اللىمى لفروسا       

 د ـ الخلذم الثلافى والفكري للجسائريين  واكخصاديت جـ ـ مكاسب اجخماغيت

 ٖمضث صٌو الاؾخٗماع ان الانل لؿيان املغغب ولبىان الانلُحن  -۹

 ب ـ افريلي أ ـ امريكى       

 د ـ اسيىي  جـ ـ اوروبى

ُٗت لضٌو الىًَ الٗغبى  -١١ في  –ٖمض الاؾخٗماع ٖلى حٗضص الاهٓمت الؿُاؾُت والاكخهاصًت والدكَغ

 وان الهضف مً حٗضص كىاهحن الاكُاع الٗغبُت ....... –ىء الٗباعة الؿابلت احب ي

 ب ـ اهدشار الػىف أ ـ غياب مفهىم الػذالت       

 د ـ فرض مبادئ الػىملت جـ ـ هيمىت الذول الاسخػماريت

الاولي  الٗاملُخحن) اجسظ الخلاعب بحن الضٌو الٗغبُه قيل جهفُت الخالفاث فُما بحن الحغبحن -١١

 ...........( واهذ اهثر الضٌو اؾخفاصة مً جلً الؿُاؾُه  والثاهُه

 الُمً ب ـ  الٗغاقأ ـ 

 الؿٗىصًت ص .  مهغ حـ ـ 

حؿببذ الحغوب التي زايها مدمض ٖلي لهالح الضوله الٗثماهُه في زلم ٖضاء ؾُاس ي اهخهي -١۲

 .……… م وان بحن زلفاءه و بحن خيام 1391

 الُمً  ب ـ الٗغاق أ ـ 

 الؿٗىصًه ص ـ  مهغ حـ ـ 

 .........م يغوعة عبِ مهحرهم الىاخض هدُجت 02اصعن الٗغب في فترة الاعبُٗىاث مً اللغن اٌ-١۳

 جهفُت الخالفاث بحن الاؾغ الٗغبُه الحاهمه ب ـ  الخُغ املكترن الظي واحه الكٗىب الٗغبُه أ ـ 

 جىغل الاؾخٗماع الاهجلحزي في ول الضٌو الٗغبُه ص ـ  لٗغبُه حٗمُم مىاهج الخٗلُم املىخضه في الضٌو ا حـ ـ 
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غة الٗغبُه بىاء ٖلي مٗاهضة  -١٤  ......جىكفذ الخالفاث بحن الاؾغة الهاقمُه و ملىن وؾِ قبه الجٍؼ

 الازالء و الخدالفب ـ  الُاةف أ ـ 

 الضفإ املكترن ص ـ  الهضاكه و الخدالف حـ ـ 

ُاهُا -١٥  ...........مً الؿعي الكامت حامٗت الضٌو الٗغبُه ازىاء الحغب الٗاملُه الثاهُه اؾتهضفذ بٍغ

 جدلُم الاؾخفاصه الاكخهاصًه لضٌو الحلفاء ب ـ  جلبُه مُالب املجخم٘ الضولي أ ـ 

 اعياء املثلفحن الٗغب اعياء لىالئهم ص .  الخمهُض للبٌى الهجغة الههُىهُه للمىُلهحـ ـ 

هخج ًٖ  –في يىء الٗباعة الؿابلت احب  –الخٗلُم اليٗاف الثلافت الٗغبُت  سخغ الاؾخٗماع -١٦

ت .......  هظه الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

 ب ـ دخىل مصطلحاث غربيت للغت الػربيت أ ـ خلم كىمياث مخخلفت       

 د ـ اغاكت الخىاصل الػربى جـ ـ جأخر الاكطار الػربيت

في يىء الٗباعة الؿابلت احب  –حىم والهاها بٗغوف وهمُت زلم الاؾخٗماع اؾغا طاث اَمإ بال -١۷

 : أي مً صٌو الىًَ الٗغبى جىُبم ٖليها الٗباعة الؿابلت 

 ب ـ املغرب أ ـ الػراق       

 د ـ سىريا جـ ـ لبىان

 مً امللترخاث الاهثر فاٖلُت لخفُٗل اللىمُت الٗغبُت في ٖهغها الحالى  -١۸

 ب ـ جىحيذ الىظم الػربيت بكافت املجاالث        أ ـ ازالت الحىاجس الجمرهيت

 د ـ انهاء الاهلساماث بين الاسر الحاهمت  جـ ـ اوشاء لجان فع املىازغاث

في يىء الٗباعة الؿابلت احب : ًغح٘ الضاف٘ وعاء  –الىاك٘ اهه ال زىف ٖلى اللىمُت الٗغبُت -١۹

 خلُلت الٗباعة الؿابلت الى ......

 ب ـ وطؼ خطط جىمىيت مشترهت ييت املشترهت       أ ـ الػليذة الذي

 د ـ الخماسك املادي الػربى املشترهت جـ ـ الافكار الايذيىلىجيت

 ىانف التى حٗغيذ لهاًغح٘ جماؾً بيُان الامت الٗغبُت الغبِ بحن وحضانهم ومهحرهم عغم الٗ -۲١

 ب ـ اللغت الػربيت أ ـ الخاريخ الػربى       

 د ـ املىكؼ الجغرافي ىحذةجـ ـ الرؤيت امل
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ُاهُا ٖلي-۲١  .……… ًضٌ عص فٗل الٗغب ٖلي الُغح الاٌو لفُغة الىخضه الٗغبُه مً بٍغ

ه الٗغبُه أ ـ   مٌُى الٗغب الي صٌو املدىع ب ـ  خماؽ الٗغب لفىغة اللٍى

ه في املىُله حـ ـ  هص ـ  هجاح الؿُاؾه الاؾخٗماٍع   اصعان الٗغب للمسُُاث الاؾخٗماٍع

) خغم مهُفي الىداؽ ازىاء املكاوعاث التي ؾبلذ كُام حامٗت الضٌو الٗغبُه ٖلي احغاء -۲۲

 مباخثاث زىاةُه بحن عؤؾاء الحىىماث الٗغبُه( 

 .........وؿخيخج ان الؿبب في الترهحز ٖلي املباخثاث الثىاةُه ٌٗىص الي 

  غؤي خٌى مكغوٕ الىخضه جلاعب الب ـ  ازخالف الىٓم الؿُاؾُه في البالص الٗغبُه أ ـ 

ه املٗاعيه للىخضه حـ ـ   جاهُض مياهت مهغ بحن الضٌو الٗغبُه ص ـ  الؿُاؾاث الاؾخٗماٍع

 .......م مً احل 1399ججاوب الٗغب م٘ جصحُذ مؿتر اًضن ٖام -۲۳

ه ٖغبُه أ ـ   جدلُم مهالح الاؾغ الحاهمه ب ـ  اوؿاء كىة ٖؿىٍغ

 جدلُم الاهضاف الٗغبُه ص ـ  جىخُض الىٓم الؿُاؾُهحـ ـ 

سُه بـ-۲٤  ...........ًبضا انالح حامٗت الضٌو الٗغبُه مً زالٌ كغاءة الاخضار الخاٍع

ت ٖلض املٗاهضاث الثىاةُت ب ـ  حٗل كغاعاث الجامٗه باالغلبُه أ ـ   خٍغ

 جىخُض املىاهج الضعاؾُه الٗغبُه ص .  اوكاء ؾىق ٖغبُه مكترهت  حـ ـ 

 م في مضحُىت اللاهغه (1391اق حامٗت الضٌو الٗغبُه في ماعؽ ) جم جىكُ٘ مُث-۲٥

 .……… حاء ازخُاع مضًىت اللاهغه لخىكُ٘ املُثاق بؿبب

ُاهُا في مهغ أ ـ   صوع مهغ في اوكاء الجامٗه  ب ـ وحىص بٍغ

 مىكٗها الجغغافي املخىؾِ ص ـ  جاًُض مهغ لللًاًا الٗغبُه حـ ـ 

 .........مىاحهت الخدضًاث الاكخهاصًه الٗاملُه مً زالٌ ًمىً لجامٗت الضٌو الٗغبُه  -۲٦

 جىفُظ مُثاق الًمان الجماعيب ـ  اوكاء ؾىق ٖغبُه مكترهه أ ـ 

 خل الخالفاث الٗغبُه ؾلمُا ص ـ  حٗضًل بٌٗ مىاص املُثاق  حـ ـ 

 ٌن املاض ى ي اعبُٗىاث اللغ جمثلذ الحخمُت الؿُاؾُت التى ؾاٖضث ٖلى اخُاء اللىمُت الٗغبُت ف -۲۷

 ب ـ جلذم وسائل املىاصالث والىلل أ ـ جلذم مىاهج الخػليم       

 د ـ جلذم وسائل الاجصال جـ ـ محىت الاسخػمار املشترهت
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 وان مً ابغػ ٖىامل الخلاعب الٗغبى بحن الحغبحن الٗاملُخحن ....... -۲۸

 ب ـ وحذة املصير أ ـ الػليذة الذيييت املشترهت       

 د ـ الذغم الخارجى الاجصال الارض ى جـ ـ

 حٗىص الخالفاث بحن صولتى مهغ والؿٗىصًت الى ........ -۲۹

 81ب ـ اوائل اللرن         81أ ـ اوائل اللرن 

 02د ـ وشأةاواخر اللرن الـ  02جـ ـ اوائل اللرن الـ 

 ٌٗىص الٗضاء بحن الاؾغة الؿٗىصًت والاؾغة الهاقمُت الؾباب .... -۳١

 ب ـ سيدسيت وثلافيت سياسيت وغسكريت        أ ـ

 د ـ سياسيت وديييت جـ ـ اجخماغيت وثلافيت

 بحن الؿٗىصًت والٗغاق بـ ......... 1391جمحزث مٗاهضة الازاء والخدالف  -۳١

 ب ـ الشمىل  أ ـ الاهفخاح       

 د ـ الاسخمراريت  جـ ـ الخكامل

 ري ٖلي مباصب زابخه ال جخغحر بخغُحر اللاةمحن ٖليها () جلىم الؿُاؾه الخاعحُه للضٌو الىب-۳۲

ُاهُه بؿبب   ........حغحرث بٌٗ عواسخ الؿُاؾه الخاعحُه البًر

 الحغب الٗاملُه الثاهُه ب ـ  الخىافـ الاؾخٗماعي م٘ فغوؿا أ ـ 

 الحغب الٗاملُه الاوليص ـ  ْهىع كىي ٖاملُه حضًضه حـ ـ 

ً جغجب ٖلي ْهىع ٖىامل اللىمُ-۳۳  ...........ه الٗغبُه مىظ الٗلض الغاب٘ مً اللغن الٗكٍغ

 خل الخالفاث الٗغبُه ؾلمُا ب ـ  اوكاء حامٗه الضٌو الٗغبُه أ ـ 

 الىنٌى الي خل اللًُه الفلؿُُيُه ص .  مؿاهضة مهغ الؾخلالٌ البالصالٗغبُه حـ ـ 

ً ْهغث ٖىامل اخُاء اللىمُه الٗغبُه في الثالزِىاث في اللغن -۳٤  .……… الٗكٍغ

 اكتراب الحغب الٗاملُه الثاهُه ب ـ  الخىافـ الاؾخٗماعي و الاكخهاصي أ ـ 

 الخلضم الٗلمي و الخىىىلىجي ص ـ  اوكاء مىٓمت ٖهبت الاممحـ ـ 

ه فُاهخىبغ في ٖام -۳٥  .........م الي 1399جغح٘ اهىُت املباصب التي وعصث في بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 جىكُ٘ ؾب٘ صٌو ٖغبُه ٖليها ب ـ   وخضة ٖغبُه  وي٘ اؾاؽ كُام أ ـ 

ه مىخضه حـ ـ  ُاهُه لها ص ـ  اوكاء كىة ٖؿىٍغ  جاًُض الحىىمه الٗغبُه البًر
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 م 1312ًمىً الخىك٘ في خالت جىفُظ املاصه الثاهُه في مُثاق الًمان الجماعي الظي ٖلض ٖام -۳٦

 جتراح٘ املإامغاث يض البالص الٗغبُه ب ـ  ًخدلم الحلم الٗغبي في الىخضه الؿُاؾُه أ ـ 

 جيخهي الخالفاث بحن البالص الٗغبُه ص ـ  حؿخلغ اخىاٌ البالص الٗغبُه الاكخهاصًه حـ ـ 

م -۳۷  ...........ػعٕ الاؾخٗماع  بظوع الفخىه صازل ول صولت ٖغبُه ًٖ ٍَغ

 ازاعة عوح الٗضاء الُاةفي ب ـ  ازاعة الىٗغاث املدلُه أ ـ 

 حٗضص الىٓم الؿُاؾُه ص .  م حيؿُاث مخٗضصهزل حـ ـ 

 اؾخُاٖذ الؿٗىصًت مً زالٌ ٖلض مٗاهضة الُاةف جأمحن مجالها الحُىي وجأمحن خضوصها مً  -۳۸

 ب ـ الشماليت أ ـ الجىىبيت       

 د ـ الغربيت جـ ـ الشركيت

باء الٗغب ًٖ مإجمغ بلىصان في الخأهُض ٖلى مٗنى ... -۳۹  ....ًخمحز مإجمغ الَا

 ب ـ الشمىل  أ ـ الخىىع       

 د ـ الخخصص جـ ـ الخكامل

ً بحن صٌو  -٤١ وان الهضف مً ٖلض املإجمغاث املهىُت في الٗلض الغاب٘ والخامـ مً اللغن الٗكٍغ

ً الٗغبى .........  الَى

 ب ـ جلذيم مطالب فئىيت أ ـ جىحيذ الرؤي املسخلبليت       

 جىمىيت مشترهتد ـ وطؼ خطط  جـ ـ جلبل الاخر

" امامً نىعة لجامٗت الضٌو الٗغبُت التى ولضث فىغة اوكائها هكيل مً اقياٌ الاجداص الٗغبى ٤١

ُاوى بلُام هٕى مً  –في يىء الٗباعة الؿابلت احب  –في مهغ  خضص الهضف وعاء الترخُب البًر

 الىخضة الٗغبُت ..........

 يادة الػربيتب ـ جذغيم الس أ ـ جطبيم سياست اللطيؼ       

 د ـ وطؼ خطط جىمىيت مشترهت جـ ـ الخظامً مؼ اللظيت الػربيت

الغةِـ الؿىعي الظي اؾخجاب لضٖىة الىداؽ باحغاء مباخثاث خٌى جدلُم الىخضة الٗغبُت  -٤۲

1399 – 1391 ..... 

 ب ـ حافظ الاسذ أ ـ بشارة الخىري       

 د ـ رياض الصلح جـ ـ شكري اللىجلى
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ت التى اهغهتها ٖلى خغب لم جىً لها "  -٤۳ ٖملذ الكٗىب الٗغبُت ٖلى الخسلو مً الضٌو الاؾخٗماٍع

 لٔ الٗغب لًغوعة الخًامً وان ابغػ ما اً –فيها هاكت وال حمل " في يىء الٗباعة الؿابلت احب 

 راض ى الػربيتب ـ الخذغيم الغربى لكيان اسديطاوى باال  أ ـ مماطلت الذول الاسخػماريت باالسخلالل       

 د ـ بروز الاهميت الاستراجيجيت للمىطلت جـ ـ حرمان الػرب مً الخمخؼ بثمار جهىدهم

ً مً مفىغي الٗغب ًغحىن للكٗىب الٗغبُت صعحت مً الىخضة اهبر مما هى ٖلُه الان  -٤٤ " ان هثحًر

ض اي زُت جللى مً الٗغب مىافلت ٖامت " في يىء الٗباع  ة الؿابلت وخىىمت ناخب الجاللت جٍإ

ذ اًضن  –احب   بؿبب ....... 1391ابضي الٗغب فخىعا ججاه جهٍغ

 ب ـ رفع الػرب الذغم الخارجى في جحليم وحذجه أ ـ مماطلت الذول الاسخػماريت باالسخلالل       

 د ـ ادران جىجيه اهجلترا الىظرة الػربيت هحى مصالحها  جـ ـ ادران الػرب للذراتهم وكىتهم الفػليت

ؼ الىخضة ولىً مً  -٤٥ ض خغهت حٍٗؼ ذ اًضن الثاوى " ان خىىمت ناخب الجاللت جٍإ حاء في جهٍغ

في يىء الٗباعة  –الجلى ان الخُىة الاولى لخدلُم اي مكغوٕ ًجب أن ًأحى مً الٗغب أهفؿهم " 

 ازظث مهغ ٖلى ٖاجلها بضء املباخثاث الٗغبُت في اللاهغة في ْل خىم .......... –الؿابلت احب 

 ب ـ محمذ هجيب ـ جمال غبذ الىاصر       أ 

 د ـ امللك فإاد الثاوى جـ ـ امللك فاروق

ت ومُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت في ........ -٤٦  الدكابه بحن بغوجىهٌى اؾىىضٍع

 ب ـ جىحيذ السياساث الاكخصاديت أ ـ صياهت اسخلالل وسيادة الذول الاغظاء       

 د ـ جىحيذ الاججاهاث الذبلىماسيت ليميت والطائفيتجـ ـ ججاهل الاغخباراث الاك

 مً الاؾباب التى اصث للهىع مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت -٤۷

 ب ـ جىاحر الػصبياث اللبليت أ ـ رهسث غلى الجىاهب السياسيت       

 د ـ افخلادها للذغم الشػبى  جـ ـ كصىر الخىميت الاكخصاديت

ذ " في حؿُٗيُاث اللغن الٗكغ  -٤۸ في يىء الٗباعة الؿابلت احب :  –ًٍ " بضأ الغؼو الٗغاقى للىٍى

 اْهغث هظه الاػمت .........

 ب ـ افخلار الذور الذبلىماس ى للجامػت الػربيت أ ـ هيمىت الذول الاسخػماريت       

 د ـ اخخالف الايذيىلىجياث الػربيت جـ ـ الخفكك السياس ى في الجبهت الػربيت
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هغ الكٗىب الٗغبُت ٖلى الخسلو مً الاؾخٗماع " في يىء الٗباعة الؿابلت احب " ؾاٖضث م-۹٤

 : مً الضٌو التى ؾاٖضتها مهغ وخهلذ ٖلى اؾخلاللها كبل مهغ ......

 ب ـ السىدان أ ـ الجسائر       

 د ـ املغرب جـ ـ ليبيا

ه و الاَمإ في الحىم التي زللها الاؾخٗماعالا  -٥١  … وعوبي في الىًَ الٗغبيهخج ًٖ املهالح الاؾٍغ

ت الاهخلاٌ بحن الٗغب ب ـ حٗضص الىٓم الؿُاؾُه و الاكخهاصًهأ ـ   اللًاء ٖلي خٍغ

 ازاعة عوح الٗضاء الُاةفي ص ـ  ازاعة الخالفاث و يٗف الغابِ الٗغبيحـ ـ 

ش ( ٖمل إلاؾخٗماع لا -٥١ وعوبى ٖلى مً أهم ٖىانغ اللىمُت الٗغبُت وخضة ) اللغت والثلافت والخاٍع

ش الٗغبى وحكىيهه وطلً مً زالٌ .......  مدى الخاٍع

ت أ ـ ئزاعة عوح الٗضاء الُاةفى          ب ـ اخضار الخفغكت الٗىهٍغ

 ص ـ حٗضص الىٓم الؿُاؾُت  حـ ـ ئزاعة الىٗغاث املدلُت 

 ئجب٘ إلاؾخٗماع ؾُاؾت ٖامت في ئيٗاف اللىمُت الٗغبُت وهى ؾُاؾت .....-٥۲

ٗاث اف املىاعص الٗغبُت       أ ـ ئؾخجز   ب ـ جىخُض اللىاهحن والدكَغ

 ص ـ ؾُاؾت خهغ الضٌو الٗغبُت في مكاولها الخانت  حـ ـ الاهفخاح الاكخهاصي

ُاهُت ججاه الىخضة الٗغبُت جىُلم مً ٖضة أؾـ ومنها الحفاّ ٖلى املهالح -٥۳ واهذ الؿُاؾت البًر

ُاهُت التى واهذ حكمل اللىاٖض الٗؿ ُاهُا مً الىخضة واهذ أهضاف البًر ت لظلً واهذ أهضاف بٍغ  ىٍغ

 ب ـ احخماُٖت أ ـ اكخهاصًت       

 ص ـ زلافُت  حـ ـ اؾتراجُجُت

م -٥٤  بٗض خاصزت فبراًغ جىلى مهُفى الىداؽ الىػاعة اؾخُإ ان ًغبِ مهغ بأمتها الٗغبُت ًٖ ٍَغ

ذ  أ ـ مؿاٖضة اهجلترا في الحغب          اًضنب ـ كبىله جهٍغ

ت   91حـ ـ ئلغاء مٗاهضة   ص ـ عفًه اللىمُت الٗغبُت وجمؿىه باللىمُت املهٍغ

مىىذ الثغغاث املىحىصة في ) املُثاف ( الضٌو الغغبُت مً ازًإ بٌٗ الحيام الٗغب لهم ومً -٥٥

 اهم هظه الثغغاث .........

لت املىافلت ٖلى اللغاعاث  أ ـ َبُٗت الخٗاون بحن الضٌو   ب ـ ٍَغ

ت اث   حـ ـ ٖضم اللجىء الى اللىة الٗؿىٍغ لت فٌ املىاٖػ  ص ـ ٍَغ
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صازل حامٗت الضٌو الٗغبُت وحٗل البض مً يغوعة الخىؾ٘ في انالح اٖماٌ كاٖضة الاغلبُت -٥٦

 اللغاعاث التى جدٓى بمىافلت الاغلبُت ........

 ب ـ ملؼمت للجمُ٘ أ ـ ملؼمت ملً ًلبلها       

 ص ـ جٓل مٗللت  يهاحـ ـ ٌٗاص الىٓغ ف

بٗض اهتهاء الحغب الٗغبُت الاؾغاةُلُت الاولى وجىكُ٘ الهضهت م٘ اؾغاةُل أزغ في الاججاهاث  -٥۷

 الؿُاؾُت الٗغبُت مما صف٘ الضٌو الٗغبُت الى خماًت امنها واؾخلغاعها مً زالٌ .......

 لًمان الجماعىب ـ جبنى فىغة مُثاق ا أ ـ جفُٗل مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت       

 ص ـ غحر طلً   حـ ـ الترخُب فىغة الىخضة الٗغبُت

 ان ًىىن بحن الضٌو الٗغبُت املكترهت به حٗاون ......  1312جبنى مُثاق الًمان الجماعى  -٥۸

 ب ـ ٖؿىغي وؾُاس ى أ ـ اكخهاصي وؾُاس ى       

 ص ـ ٖؿىغي واحخماعى  حـ ـ زلافى واحخماعى

كحر طلًاهًمذ الى مُثاق ال-٥۹   ًمان الجماعى بٌٗ الضٌو الٗغبُت ولم جىًم صٌو ٖغبُت ازغي َو

 ب ـ الخفىً الؿُاس ى للضٌو الٗغبُت  أ ـ ٖضم اهمُت هظا املُثاق       

 ص ـ غحر طلً  حـ ـ يٗف الخىانل الٗغبى

ت في امل 1310ًىلُى  09واهذ زىعة  -٦١ ٍغ غغب الٗغبى الثىعة الغاةضة وامللهمت لىثحر مً الحغواث الخدٍغ

 والضلُل ٖلى طلً انها ؾاٖضث .......

 ب ـ ؾىعٍا ولبىان أ ـ الؿىصان       

 ص ـ الجؼاةغ  حـ ـ الٗغاق

غح٘ طلً الى  -٦١  لى هفظث اخيام مُثاق الًمان الجماعى لخدٌى خلم الٗغب الى خلُلت ملمىؾت ٍو

ت         ىانل اكخهاصيب ـ جغهحزه ٖلى وحىص ج أ ـ جغهحزه ٖلى وحىص كىة ٖؿىٍغ

 ص ـ غحر طلً  حـ ـ جأهُضه ٖلى جىزُم الٗالكاث الثلافُت

ت ومً اهم اوحه الدكابه بحنحكابهذ الى خض هبحر ههىم مُثاق الجامٗت وبغوجىهٌى الاؾىى -٦۲  ضٍع

 ب ـ ًدم لهم ٖلض مٗاهضاث زانت أ ـ الخٗاون بحن الضٌو خؿب هٓامها       

ت  حـ ـ اللجىء الى الحل الٗؿىغي   ص ـ الخٗاون م٘ الضٌو الاؾخٗماٍع
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 هجح الاؾخٗماع الاهجلحزي في زلم اؾغ طاث اَمإ في الحىم ووحىص ٖغوف وهمُت هما ْهغ في  -٦۳

 ب ـ املكغق الٗغبى أ ـ املغغب الٗغبى       

لُا  حـ ـ مهغ والؿىصان  ص ـ قغق افٍغ

ت .له ايٗمً يمً ههىم مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت والظي حٗ -٦٤  ف مً بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 ب ـ الخٗاون خؿب هٓام ول صولت أ ـ اللغاعاث باالحمإ       

اث   حـ ـ ٖلض اجفاكُاث زىاةُت  ص ـ ًجىػ اللجىء الؾخٗماٌ اللىة لفٌ املىاٖػ

 أْهغث مدىت فلؿُحن مضي العجؼ الؿُاس ى لجامٗت الضٌو الٗغبُت هما انها اْهغث عجؼها ...... -٦٥

 ب ـ الٗؿىغي  ـ الاكخهاصي       أ 

 ص ـ الاحخماعى حـ ـ الضًنى

ٖلى مؿاٖضة الضٌو الٗغبُت للحهٌى ٖلى اؾخلاللها مً  1310ًىلُى  09عهؼث مهغ كبل زىعة  -٦٦

 الاؾخٗماع وهى ....... 

 ب ـ الجؼاةغ  أ ـ الخلُج الٗغبى       

 ص ـ الكام حـ ـ الؿىصان

بالٗضًض مً الجهىص اليٗاف اللىمُت الٗغبُت وجفخِذ وخضة الٗغب ولم  كام الاؾخٗماع الاوعوبى -٦۷

 ًلهغ مً ول الجىاهب وزانت الجاهب الاحخماعى مً زالٌ ...........

ً الٗغبى الحؼاء مىفهلت         ب ـ ازاعة عوح الٗضاء الُاةفى أ ـ جلؿُم الَى

ت حـ ـ ايٗاف الثلافت الٗغبُت  ص ـ اخضار الخفغكت الٗىهٍغ

بظٌ الاؾخٗماع الاوعوبى كهاعي حهضه لللًاء ٖلى الىخضة الٗغبُت وجفخِذ الىًَ الٗغبى  -٦۸

ا مً زالٌ   مٗىٍى

 ب ـ ئزاعة الىٗغاث املدلُت أ ـ زلم أؾغ طاث أَمإ في الحىم       

 ص ـ حٗضص الىٓم الؿُاؾُت في الاكُاع الٗغبُت  حـ ـ ئكامت الحىاحؼ الجمغهُت

م بحن الضٌو الٗغبُت الكلُلت وئخضار جباٖض بحن الكٗىب خاٌو الاؾخٗماع  -٦۹ الاوعوبى الخفٍغ

 الٗغبُت ماصًا مً زالٌ .......

ً الٗغبى أ ـ حغُحر اللىاهحن بحن الاكُاع الٗغبُت         ب ـ زلم حيؿُاث مخٗضصة في الَى

ً الٗغبى الحؼاء مىفهلت ت   حـ ـ جلؿُم الَى  ص ـ اخضار الخفغكت الٗىهٍغ
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ٖمل الاؾخٗماع الاوعوبى ٖلى ازاعة عوح الٗضاء الُاةفى بحن الاصًان واملظاهب في الىًَ الٗغبى  -۷١

م بحن املؿلمحن واملؿُدُحن في الجىاح الٗغبى آلاؾُىي في صولت .....  خُث كام بالخفٍغ

 ب ـ مهغ أ ـ لبىان       

 ص ـ الُمً حـ ـ الٗغاق

ىت َاةفُت ونغإ بحن املظاهب املسخلفت في الُمً مً زالٌ خاٌو الاؾخٗماع الاوعوبى ازاعة فخ -۷١

 الىكُٗت بحن .......

 ب ـ الُىاةف املسخلفه في الاؾالم  أ ـ الُىاةف املسخلفت في املؿُدُت       

 ص ـ املؿلمحن واليهىص  حـ ـ املؿلمحن واملؿُدحن

ً اناب الىهً جُاع اللىمُت ا -۷۲ لٗغبُت ولىً الخُاع الثلافى الظي في الىهف الاٌو مً اللغن الٗكٍغ

 ْهغ في الىًَ الٗغبى ٖمل ٖلى اُٖاء الامل ٖلى اخُائها مغة أزغي مً زالٌ .....

ً الٗغبى أ ـ الصحف الٗغبُت         ب ـ حٗمُم املىاهج الخٗلُمُت في الَى

ت التى اهدكغث  ص ـ جلضم وؾاةل املىانالث   حـ ـ املضاعؽ الخبكحًر

ُُ٘ هام الظةب حاتٗا هظه امللىلت أصعهتها الضٌو الٗغبُت حُضا وبضأث الٗمل بها في ئطا أجدض الل -۷۳

 فترة .......

 ب ـ بٗض الحغب الٗاملُت الاولى أ ـ الحغب الٗاملُت الاولى       

ً ً حـ ـ الٗلض الثاوى مً اللغن الٗكٍغ  ص ـ الٗلض الغاب٘ مً اللغن الٗكٍغ

م ٖلض املٗاهضاث مثل مٗاهضة ٖملذ الضٌو الٗغبُت ٖلى جهفُ -۷٤ ت الخالفاث فُما بُنها ًٖ ٍَغ

 الُاةف التى انهذ الخالف بحن الؿٗىصًت والُمً والظي وكب خٌى ....

 ب ـ ٖؿحر أ ـ هجض       

 ص ـ الحجاػ حـ ـ الُاةف

خضر جلاعب بحن الكٗىب الٗغبُت فُما بحن الحغبحن الٗاملُخحن واجسظ ٖضة اقياٌ منها قيل -۷٥

ً مثل مإجمغ ........املإ   جمغاث املهىُت في اوازغ الٗلض الغاب٘ مً اللغن الٗكٍغ

 ب ـ املدامحن الٗغب  أ ـ املهىضؾحن الٗغب       

باء الٗغب   حـ ـ املىؾُلُحن الٗغب  ص ـ الَا

جؼاًض اهخمام الضٌو الٗغبُت باللىمُت الٗغبُت وجىخُض الهفىف ازىاء الحغب الٗاملُت الثاهُت  -۷٦

 لً مً احل وط

 ب ـ الحفاّ ٖلى مىاعص بالصهم  أ ـ الخسلو مً الؿُاؾت الاؾدُُاهُت   

ً الٗغبى  حـ ـ اوكاء حامٗت الضٌو الٗغبُت  ص ـ اهدكاف البتروٌ في اعاض ى الَى
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لضث ٖضة  -۷۷ ت اٌو الحىىماث الٗغبُت التى صٖذ الى كُام وخضة ٖغبُت ٖو واهذ الحىىمت املهٍغ

 الٗغبُت في ٖهض .........مباخثاث م٘ الضٌو 

 ب ـ امللً فإاص الثاوى أ ـ امللً فإاص الاٌو       

 ص ـ الؿلُان خؿحن وامل   حـ ـ امللً فاعوق

ًاء ٖلى جىفُظ أي كغاعاث والتى مً  -۷۸ ت ٖلى ٖضم احباع الضٌو لٖا خغم بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 و الخام بـ ........قأنها ًمىً أن جًغ بمهالح هظه الضٌو وكض طهغ طلً في الى

 ب ـ اوكاء الجامٗت مً الضٌو التى جلبل الاهًمام اليها أ ـ كغاعاث مجلـ الجامٗت ملؼمت ملً ًلبلها       

اث  ص ـ ال ًجىػ اجبإ ؾُاؾت زاعحُت جًغ بؿُاؾت الجامٗت   حـ ـ ال ًجىػ اللجىء الؾخٗماٌ اللىة لفٌ املىاٖػ

۷۹-  ٌ هغ مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت ماعؽ  جم الاجفاق ٖلى حٗضًل بغوجىهى ت ْو م  1391الاؾىىضٍع

 واجفم هال منهما في بٌٗ الىهىم مثل ..........

اث أ ـ الخٗاون بحن الضٌو الاًٖاء في حمُ٘ املجاالث         ب ـ ال ًجىػ اؾخسضام اللىة لفٌ املىاٖػ

 خم ٖلض ما حكاء مً الاجفاكُاث فُما بُنها  ص ـ للضٌو الغاغبت حـ ـ جيؿُم الخُِ الؿُاؾُت بحن الضٌو الاًٖاء

اؾهمذ حامٗت الضٌو الٗغبُت بىهِب مكىىع في خل بٌٗ اللًاًا الٗغبُت ولىً ْهغ يٗف  -۸١

ً الٗغبى ووان العجؼ في الجاهب .........  املُثاق في أهم مدىت في الَى

 ب ـ الثلافى أ ـ الاكخهاصي       

 ص ـ الؿُاس ى  حـ ـ الٗؿىغي 

 بحن جغهُا وعوؾُا م٘ حامٗت الضٌو الٗغبُت في ........ 1399حكابهذ مٗاهضة ًىلُى  -۸١

ت         ب ـ مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت أ ـ بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 ص ـ مجلـ الجامٗت    حـ ـ مُثاق الًمان الجماعى

الجمغهُت بُنهما  ٖمل الاؾخٗماع ٖلى جلؿُم الىًَ الٗغبى الى احؼاء مىفهلت ووي٘ الحىاحؼ  -۸۲

 مثل ما فٗله الاؾخٗماع الاهجلحزي الظي اكام الحىاحؼ بحن مهغ والؿىصان وفهلهما في ٖهض ............

 ب ـ اخمض فإاص أ ـ الخضًى جىفُم   

 ص ـ ٖباؽ خلمى الثاوى   حـ ـ امللً فاعوق

ت التى ٖملذ ٖلى اماجت الشخهُت الٗغبُت الاؾال  -۸۳  مُت في البالص التى اخخلتها اهثر الضٌو الاؾخٗماٍع

 ب ـ فغوؿا أ ـ اهجلترا       

 ص ـ اؾباهُا   حـ ـ اًُالُا
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لُت املىكٗت ٖلى مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت ........ -۸٤  هم ٖضص الضٌو الٗغبُت الافٍغ

 ب ـ صولخحن أ ـ صولت       

 ٌ  ص ـ ؾب٘ صٌو   حـ ـ زالر صو

 ىمُت الٗغبُت في ْل الاؾخٗماع الاوعوبى للضٌو الٗغبُت هى .......مً اهم اؾباب انهُاع الل -۸٥

 ب ـ حكابه الاهٓمت الؿُاؾُت أ ـ الٗهبُاث       

ً الٗغبى ٖلى احؼاء  ص ـ وحىص الٗضًض مً الاصًان والُىاةف  حـ ـ جلؿُم الَى

م ......... -۸٦  خاٌو الاؾخٗماع الفغوس ى الخلغب الى الكٗب اللبىاوى ًٖ ٍَغ

ت  ـ الؿماح لهم ببماعؾت الحُاه الىُابُت        أ   ب ـ ازباث كًاًا ٖىهٍغ

 ص ـ جُىٍغ الاكخهاص اللبىاوى  حـ ـ الاهخمام بالخٗلُم

 مً اهم الٗىامل التى جغبِ بحن الٗغب وججٗل اللىمُت الٗغبُت باكُت ال زىف ٖليها ......... -۸۷

 ب ـ الجىاع  أ ـ الضًً        

 ص ـ املدً املكترهت   الثلافُت حـ ـ الخهاةو

 مً اهم الٗىامل الاحخماُٖت التى ؾاٖضث ٖلى اخُاء اللىمُت الٗغبُت ........... -۸۸

 ب ـ جلضم مىاهج الخٗلُم وحٗمُمه أ ـ مهالح الٗغب واهضافهم املكترهت       

 ص ـ وحىص اللغت الٗغبُت  حـ ـ جلضم وؾاةل املىانالث

ضة املىفغصة ) في يىء الٗباعة اكخى٘ الٗغب بًغوعة الخياجف الظةاب ال جأول الا  -۸۹  لاغىام الكٍغ

ضم الفغكت في فترة ..........  والاجداص ٖو

 ب ـ بٗض الحغب الٗاملُت الاولى أ ـ كبل الحغب الٗاملُت الاولى       

 ص ـ بٗض الحغب الٗاملُت الثاهُت  حـ ـ كبل الحغب الٗاملُت الثاهُت

ياٌ الخلاعب بحن الكٗىب الٗغبُت ووان اٌو قيل ًمثل اهتهاء اخض ؾُاؾاث الاؾخٗماع حٗضصث اق -۹١

 الاوعوبى اليٗاف اللىمُت الٗغبُت وهى ........

 ب ـ ازاعة عوح الٗضاء الُاةفى  أ ـ الٗهبُاث والخىافـ املدلى       

ً الٗغبى الى احؼاء مىفهلت  حـ ـ زلم حيؿُاث مخٗضصة  ص ـ جلؿُم الَى

م .........-۹١ غة الٗغبُت ًٖ ٍَغ  جم جهفُت الخالفاث املىحىصة حىىب قبه الجٍؼ

 ب ـ مٗاهضة والازاء والخدالف أ ـ مٗاهضة الُاةف       

   1391ص ـ املإجمغ الُبى  م 1391حـ ـ مٗاهضة ماًى 
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غة الٗغبُت وهى .......... -۹۲  الاجفاق الظي أجم الهلح بحن اهل قبه الجٍؼ

 ب ـ مٗاهضة الازاء والخدالف هضة الُاةف أ ـ مٗا

  1391ص ـ املإجمغ الُبى  1391حـ ـ مٗاهضة ماًى 

خباع جدلُم الخٗاون الحغبى بحن الٗغب هى ........ -۹۳  املٗاهضة التى ازظث في ٖحن الٖا

 1391ب ـ مٗاهضة ماًى  أ ـ مٗاهضة الازاء والخدالف       

 اةضة املؿخضًغة ص ـ مإجمغ امل حـ ـ مٗاهضة الُاةف

حٗضصث اقياٌ الخلاعب الٗغبى بٗض الحغب الٗاملُت الثاهُت وجمثلذ املغخلت الثاهُت مً هظا  -۹٤

 الخلاعب في ......

 ب ـ مىاحهت الاؾخٗماع أ ـ ميافدت الههُىهُت       

ت ٖغبُت مكترهت  ص ـ اوكاء مىٓمت ججم٘ الضٌو الٗغبُت  حـ ـ اوكاء كىة ٖؿىٍغ

جم جهفُت هظه  13ي الىًَ الٗغبى زالفاث بحن بٌٗ الضٌو الٗغبُت في بضاًت اللغن الـ ْهغث ف -۹٥

 الخالفاث في .........

 ب ـ مٗاهضة الازاء والخدالف أ ـ مٗاهضة الُاةف       

 ص ـ املإجمغ الفلؿُُنى الٗغبى   1391حـ ـ مٗاهضة ماًى 

 لتى اصث الى ........واهذ الحغب الٗاملُت الثاهُت مً اهم الاؾباب ا -۹٦

 ب ـ الخأًُض الغغبى للىخضة الٗغبُت  أ ـ جغاح٘ جُاع اللىمُت الٗغبُت       

 ص ـ اٖاكت الهجغة الجماُٖت الههُىهُت الى فلؿُحن    1312حـ ـ جىكُ٘ مٗاهضة الضفإ املكترن 

ةم لٗضة اؾباب اهمها م والىحىص الاهجلحزي في املىُلت الٗغبُت انبذ صا 13مىظ مُل٘ اللغن الـ  -۹۹

الق هى ...........  ٖلى الَا

ً الٗغبى         ب ـ ججىُض الٗغب في حِكها أ ـ الحهٌى ٖلى بتروٌ الَى

ً الٗغبى  ص ـ الٗضاء م٘ جغهُا   حـ ـ الاهمُت الاؾتراجُجُت للَى

الخايٗت بضأث مهغ الضٖىة الوكاء حامٗت الضٌو الٗغبُت وواهذ البضاًت م٘ املىاَم الٗغبُت  -۹۹

 للىفىط ........

 ب ـ الفغوس ى أ ـ الاهجلحزي       

 ص ـ الاًُالى حـ ـ الفغوس ى والاهجلحزي 

 واهذ اولى الاحخماٖاث املجمٗت الوكاء حامٗت الضٌو الٗغبُت في .........  -۹۹

ت أ ـ اللاهغة         ب ـ الاؾىىضٍع

 ص ـ بلىصان  حـ ـ فلؿُحن
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هغ ْهغ ان بغوجىهٌى الا  - ١١١ ت ايٗف مً اهه ًمثل وخضه خلُلُت بحن الضٌو الٗغبُت ْو ؾىىضٍع

 طلً في 

ذ بالجامٗت أ ـ ال ًجىػ اؾخٗماٌ اللىة بُنهم        لت الخهٍى  ب ـ ٍَغ

ًاء    حـ ـ مهام مجلـ الجامٗت تراف بؿُاصة واؾخلالٌ الضٌو الٖا  ص ـ الٖا

  بُت حٗل الاؾخٗماع مً الهٗب الاجهاٌ بحن البالص الٗغ  ١١١

ً الٗغبى  ١١۲   ٖمل الاؾخٗماع ٖلى ازاعة الفخىت بحن املظاهب الضًيُت في الَى

ت بحن الحغبحن الٗاملُخحن  ١١۳ ً الٗغبى مً الٗىهٍغ   ٖاوى الَى

الث طاث خىاحؼ حمغهُت اليٗاف اللىمُت الٗغبُت ًىضعج يمً  ١١٤ ً الٗغبى لضٍو جلؿُم الاؾخٗماع للَى

ت الاؾالُب الاكخهاصًت والٗ  ؿىٍغ

 

ت ًىضعج جدذ الاؾلىب  ١١٥ حن والؿىعٍحن خٌى الاؾبلُت الحًاٍع ً املهٍغ الهضام الثلافى بحن املفىٍغ

 الاؾخٗماعي املخمثل في ازاعة الجزاٖاث الُاةفُت 

 

  ابٗض الاؾخٗماع مهغ والٗغاق ًٖ الفىغ الحضًث ١١٦

م الىخضة املاصًت لألعاض ى الٗغبُت الى حٗضص الى ١١۷   ٓم الؿُاؾُت ًغح٘ جمٍؼ

ً الٗغبى جدضًض عكٗت ؾُاصة الضٌو  ١١۸   وان يهضف الاؾخٗماع مً زلم خضوص ؾُاؾُت بحن أحؼاء الَى

١١۹  ٌ ً الٗغبى جدضبض عكٗت ؾُاصة الضو   وان يهضف الاؾخٗماع مً زلم خضوص ؾُاؾُت بحن احؼاء الَى

  هىم الٗضالت وان هضف الاؾخٗماع مً حٗضص كىاهحن الاكُاع الٗغبُت غُاب مف ١١١

  حٗل الاؾخٗماع بالص املغغب الٗغبى جخدضر اللغت الفغوؿُت بُالكت  ١١١

  قٗاع فغوؿت الجؼاةغ عفٗخه فغوؿا بهضف جدلُم الامً اللىمى لفغوؿا  ١١۲

  اؾخغل الاؾخٗماع الٗضاء املظهبى في البالص الٗغبُت  ١١۳

١١٤  ً ت في الَى   الٗغبى هىان ٖالكت بحن الاؾخٗماع والٗىهٍغ

  جضزل الٗلماء الاحاهب في خغهت اللىمُت الٗغبُت  ١١٥

ً الٗغبى  ١١٦   اؾخغل الاؾخٗماع الىىاحى الؿُاؾُت والاكخهاصًت للَى

ىُت لُلط ى ٖلى اللىمُت الٗغبُت  ١١۷   اؾخغل الاؾخٗماع الغلى في الَى

  اؾخسضم الاؾخٗماع وؾاةل مخٗضصة اليٗاف صولت لبىان  ١١۸

  اؾخغل الاؾخٗماع الىىاحى الاحخماُٖت الزغاج الكٗىب ًٖ اللىمُت الٗغبُت  ١١۹

  جدباًً الؿُاؾت الخٗلُمُت بحن فغوؿا واًُالُا  ١۲١
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   02البالص الٗغبُت اواةل اللغن الـ ْهغث الاؾغة الؿٗىصًت والاؾغة الهاقمُت وآٌ نباح في ؾضة الحىم في ١۲١

  ث ٖلى جماؾً اللىمُت الٗغبُت هىان ٖىامل ماصًت ٖضًضة ؾاٖض ١۲۲

جمثلذ الحخمُت الؿُاؾُت التى ؾاٖضث ٖلى اخُاء اللىمُت الٗغبُت في اعبُٗىاث اللغن املاض ى الى جلضم  ١۲۳

 وؾاةل الاجهاٌ 

 

  جم جهفُت الخالفاث بحن البالص الٗغبُت بحن الحغبحن الٗاملُخحن  ١۲٤

  بالخدىُم الضولى  1391ُت ٖام اهخهى الٗضاء بحن آٌ ؾٗىص والاؾغة الهاقم ١۲٥

  02حٗىص الخالفاث بحن صولتى مهغ والؿٗىصًت الى اوازغ اللغن  ١۲٦

  ْهغث املإجمغاث املهىُت للخلاعب بحن البالص الٗغبُت  ١۲۷

باء الٗغب ًٖ مإجمغ بلىصان في الخأهُض ٖلى مٗنى الكمٌى  ١۲۸   ًخمحز مإجمغ الَا

  بؿبب عفٌ الٗغب الضٖم الخاعجى في جدلُم وخضجه  1391ٍذ ئًضن ابضي الٗغب فخىعا ججاه جهغ  ١۲۹

ُاوى لخأًُض الىخضة الٗغبُت  ١۳١   واهذ الحغب الٗاملُت الثاهُت الؿبب الغةِس ى في الخىحه البًر

ىُت الٗغبُت ازىاء الحغب الٗاملُت الثاهُت  ١۳١   همذ الحغواث الَى

  ض الغوابِ بحن اًٖائها فكل مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت في جأهُ ١۳۲

  ازغ الاؾخٗماع ٖلى مُثاق حامٗت الضٌو الٗغبُت  ١۳۳

  حُٗل الىثحر مً كغاعاث حامٗت الضٌو الٗغبُت الؾباب ؾُاؾُت  ١۳٤

  م  1393زً٘ بٌٗ الحيام الٗغب لًغِ الضٌو الغغبُت ازىاء خغب فلؿُحن  ١۳٥

ت ب ١۳٦    1393ٗض خغب فلؿُحن اججهذ البالص الٗغبُت الى الىخضة الٗؿىٍغ

  فكلذ اجفاكُت الضفإ املكترن بحن البالص الٗغبُت ١۳۷

ت وؾُاؾُت م٘ بٌٗ البالص الٗغبُت بٗض خغب فلؿُحن  ١۳۸   م  1393ٖلضث مهغ اجفاكُاث ٖؿىٍغ

  لٗبذ مهغ الضوع الغةِس ى في اوكاء حامٗت الضٌو الٗغبُت  ١۳۹

  ر في اللًاًا الٗغبُت ؾاهمذ حامٗت الضٌو الٗغبُت بضوع هبح ١٤١

 

 

سُت ؾٗذ الههُىهُت بالخٗاون م٘ الضٌو الىبري ملدىها جماما  -١٤١ في  –فلؿُحن ٖغبُت خلُلت جاٍع

سُت ًمثل ........ –يىء الٗباعة الؿابلت احب   ان اللٌى بأن اؾغاةُل خلُلت جاٍع

 ٗىبب ـ جضُٖم الحىم الظاحى للك أ ـ يغب اللىمُت الٗغبُت لفلؿُحن       

 ص ـ وؿُان للمىك٘ الجغغافي حـ ـ بغوػ املهاعاث الاكخهاصًت لليهىص

 02في مُل٘ اللغن اٌ هخج ًٖ الاهُالكه الاكخهاصًت الىبري التى قملذ مٗٓم الضٌو الاوعوبُت-١٤١

 ب ـ املُل هدى الخىخالث الاكخهاصًت أ ـ الغغبت في فخذ أؾىاق حضًضة       

 ص ـ الؿُُغة ٖلى مىاعص الضٌو الازغي  صًت لليهىصحـ ـ بغوػ املهاعاث الاكخها

 اللًُت الفلؿُُيُت
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ً الى .........-١٤۳  ًغح٘ بغوػ اليهىص ٖلى الؿاخت الضولُت هلىة في مُل٘ اللغن الٗكٍغ

 ب ـ افياعهم الضًيُت أ ـ زُُهم الاؾتراجُجُت       

 ص ـ كضعاتهم املاصًت حـ ـ وخضتهم اللىمُت

 ملجخم٘ الاوعوبى باٖخباعهم اكلُت .......ٖاف اليهىص في حُخى زام بهم با-١٤٤

 ب ـ صًيُت أ ـ ٖغكُت       

 ص ـ كىمُت حـ ـ لغىٍت

 وان الؿبب وعاء جهُٗض الٗضاء بحن اليهىص والكٗىب الاوعوبُت التى واهىا ٌِٗكىن بُنهم -١٤٥

 ب ـ افياعهم الضًيُت أ ـ ازخالفهم اًضًىلىحُا       

ل كًُتهم  م باللاهىن ص ـ ازالله حـ ـ جضٍو

" وان املفىغون اليهىص ًلخمؿىن اي وؾُلت لخهجحر اليهىص لفلؿُحن ٖلى اٖخباعها اعى املُٗاص ( في ١٤٦

ً .. –يىء الٗباعة الؿابلت احب   مً اهم فاٖلُاث املإجمغاث الههُىهُت في اواةل اللغن الٗكٍغ

ل كًُتهم ٖاملُا أ ـ جىفحر الضٖم املاصي لهجغتهم         ب ـ جضٍو

 ص ـ الحهٌى ٖلى الضٖم الاؾخٗماعي  حـ ـ هؿب الخأًُض الكٗبى

ُاوى في مهغ في اللُام بظاث املهام ١٤۷ ٘ الاؾدثماع البًر  هىحكابه الهىضوق الههُىوى م٘ اخض مكاَع

 ب ـ اصاعة الؿىً الحضًضًت أ ـ البىً الاهلى       

ت  ص ـ اصاعة الضومحن حـ ـ اصاعة مُىاء الاؾىىضٍع

ً كىمى في ا -١٤۸ ُاهُا مؿخٗضة لخأًُض اليهىص في اوكاء َو في  –زىاء الحغب الٗاملُت الاولى انبدذ بٍغ

ُاهُا في زُاب هىفمبر  –يىء الٗباعة الؿابلت احب   لُاةفت اليهىصًت لغةِـ ا 1311اٖلىذ بٍغ

 ب ـ ججاهل خلىق الُىاةف غحر اليهىصًت بفلؿُحن أ ـ مىدها صولت فلؿُحن لليهىص       

خى لليهىص بفلؿُحن صٖمها املاصي واملٗىىي لليهىص حـ ـ تراف بالحم الخاٍع  ص ـ الٖا

ض بلفىع  -١٤۹ ذ اًضن  1311اللاؾم املكترن بحن ٖو  م ًخمثل في  1399وجهٍغ

ُاهُا مياؾب صبلىماؾُت        ُاهُا م٘ كًاًا اَغافهم أ ـ جدلُم بٍغ  ب ـ حٗاَف بٍغ

اًت الاولى ص ـ  حـ ـ حظب الكٗىب لهفها في الحغب  الاٖتراف لها بدم الٖغ

١٥١-  ً ض بلفىع ٖلى " أن الحىىمت ناخب الجاللت ؾدبظٌ اكص ى مؿاٖيها لخِؿحر اوكاء َو هو ٖو

 ٌؿخيخج مً الىو الؿابم .......  –كىمى لليهىص بفاؾُحن " في يىء الٗباعة 

 الاؾخٗماعب ـ جالقى اهضاف الههُىهُت م٘ مهالح  أ ـ اخترام مباصب املىاَىت       

خى بفلؿُحن  ص ـ الاكخىإ بافياع الههُىهُت  حـ ـ خم اليهىص الخاٍع
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 ٌالاوؾاٍ املدُُت بهم ؾاهم املىار املٗاصي لليهىص في اوعوبا م٘ اخؿاؾهم بالغغبت والللم اػاء  -١٥١

 ب ـ الخجم٘ في اخُاء زانت بهم أ ـ مداولت وكغ زلافتهم       

 ص ـ مداولت الازخالٍ م٘ الاوؾاٍ املدُُت بهم   وعوبُتحـ ـ مٗاصاة اللىمُت الا 

 مثلذ هظه الخُىعاث صزلذ اوعوبا في مجمىٖت مً الخُىعاث والتى أزغث ٖلى اخىاٌ اليهىص بكيل اًجابى وج -١٥١

 ب ـ خغهت الىكىف الجغغافُت أ ـ ْهىع اللىمُت الاوعوبُت        

 ث الاؾخٗماع الاوعوبى  ص ـ خغوا حـ ـ الخدضًث والغأؾمالُت الحضًثت

ً كىمى لليهىص في فلؿُحن ....... -١٥۳  في ٖهض مً في خيام مهغ جدضصث فلؿُحن لخىىن َو

 ب ـ الخضًىي ٖباؽ خلمى الثاوى أ ـ الخضًىي اؾماُٖل       

 ص ـ الؿلُان خؿحن وامل حـ ـ الخضًىي جىفُم

 يهىصًت في اهداء الٗالم بٗض ..........ػاص الضٖم الكٗبى للههُىهُت في اوؾاٍ املجخمٗاث ال -١٥٤

  1321ب ـ املإجمغ اليهىصي ٖام  أ ـ املإجمغ اليهىصي الاٌو       

ض بلفىع  حـ ـ اوكاء املىٓمت الههُىهُت  ص ـ انضاع ٖو

في الؿُاؾت لِـ هىان ٖضو صاةم او نضًم صاةم هىان مهالح صاةمت ) هظه امللىلت واهذ ؾُاؾت عاسخت في  -١٥٥

ُاه ىصها البٍغ ض بلفىع والظي ًخٗاعى م٘ ٖو ُاهُىن لـُا وكض ْهغ جأزحرها ٖىضما انضعث ٖو  ؿابلت التى كُٗها البًر

ف خؿحن         ب ـ مهُفى الىداؽ أ ـ الكٍغ

 ٌ  ص ـ هىعي الؿُٗض حـ ـ ؾٗض ػغلى

كامذ باُٖاء الاؾخٗماع نبغه صولُت مكغوٖت جدذ مؿمى الاهخضاب وواهذ ؾببا في فخذ باب  -١٥٦

 الهجغة اليهىصًت لفلؿُحن .....

ُاهُا         ب ـ فغوؿا أ ـ بٍغ

 ص ـ املىٓمت الههُىهُت   حـ ـ ٖهبت الامم

ً زبذ بالضلُل اللاَ٘ ان الٗغب لِـ لهم زلل او وػن امام  -١٥۷ في الىهف الاٌو مً اللغن الٗكٍغ

 الههاًىت في املجخم٘ الضولى وكض ْهغ طلً مً زالٌ .........

ض بلفىع  جمغ اليهىصي الاٌو       أ ـ املإ   ب ـ ٖو

 ص ـ مإجمغ الهلح    حـ ـ ٖهبت الامم

واهذ ؾُاؾت هغبغث نمىٍل في فلؿُحن والتى ٖملذ ٖلى هلل لاعاض ى ئلى أًضي اليهىص وهى  -١٥۸

 بمثابت ٖهض حضًض جمثل في .........

 في فلؿُحنب ـ ئحؿإ الىفىط اليهىصي  أ ـ الؿُُغة ٖلى زحراث فلؿُحن       

ً الى فلؿُحن  ص ـ بىاء صولت يهىصًت بجاهب الضولت الٗغبُت   حـ ـ جدضًض ٖضص املهاحٍغ
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ٖلى الغغم مً عفٌ الٗغب للىخاب لابٌُ لاٌو ئال أن خىىمت إلاهخضاب ٖملذ ٖلى جىفُظ ما  -١٥۹

 حاء في هظا الىخاب فأجسظث ٖضة ئحغاءاث زانت في الجاهب ......

 ب ـ الاكخهاصي    أ ـ الؿُاس ى    

 ص ـ الاحخماعى   حـ ـ الضًنى

ً بضأث أولى الهضاماث الىبري بحن الٗغب واليهىص وواهذ  -١٦١ في الٗلض الثالث مً اللغن الٗكٍغ

 نضاماث صمىٍت مخٗللت بأؾباب .......

 ب ـ اكخهاصًت أ ـ ؾُاؾُت       

 ص ـ احخماُٖت  حـ ـ صًيُت

ش الحضًث هدُجت اهدؿب اليهىص الٗضاء م٘ -١٦١  ...........الكٗىب الاوعوبُه املؿُدُه في الخاٍع

ٌ أ ـ   عغبتهم في اكامت صوله مىفهله صازل اوعوبا ب ـ  وكىفهم ٖلبه في جدلُم الخجاوـ صازل الضو

 وكغهم الضًاهه اليهىصًه هبضًل للمؿُدُه ص .  جمؿىهم بيكغ زلافتها الههُىهُه  حـ ـ 

 .……… ىهُه الٗاملُه هىدُجه مترجبه ٖلي ْهغث املىٓمه الههُ -١٦١

 كغاعاث املإجمغ اليهىصي الٗام في نهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ب ـ عغبت اليهىص في الخسلو مً ٖضاء الكٗىب الاوعوبُه أ ـ 

ش الحضًثحـ ـ  ه لليهىص في في الخاٍع ً ص ـ  النهًه الفىٍغ  جىنُاث املإجمغ اليهىصي في مُل٘ اللغن الٗكٍغ

ل ٖملُاث الهجغه و قغاء الاعاض ي في فلؿُحن الي جغ  -١٦۳  .........ح٘ كضعة اليهىص في جمٍى

ه الاوعوبُه أ ـ   جلضًم الضٌو الاوعوبُه الضٖم املالي لليهىص ب ـ  جازغ اليهىص بالنهًه الفىٍغ

 هجاح الازدثماعاث اليهىصًه في فلؿُحن ص ـ  الخبره املهىُه اليهىصًه في مجاٌ الاكخهاص  حـ ـ 

 ........جازغث فلؿُحن ؾلبُا بيخاةج الحغب الٗاملُه الاولي مً زالٌ -١٦٤

ه ٖلي خؿاب  الخلاء املهالحأ ـ   مماعؾه اهجلترا ؾُاؾه اؾدُُاهُا زلافُه في فلؿُحنب ـ  فلؿُحن الفغوؿُه و الاهجلحًز

 خضزل لخُبُم اهضافها كُام مىٓمت ٖهبه الامم بالص ـ  اٖاصة عؾمالحضوص الؿُاؾُه في صولت فلؿُحنحـ ـ 

 مى غبت اهجلترا في .........1392جىحض ٖالكه بحن انضاع الىخاب الابٌُ الخاوي -١٦٥

 الىنٌى الي جدلُم الخىاػن بحن َغفي الجزإ ب ـ  بلفىع التي اٖترى ٖليها الٗغب  الخسلو مً ههىم جصحُذأ ـ 

 جحجُم الهجغاث اليهىصًه الي فلؿُحن ص .  صًه اكامت خىىمه صؾخىعٍه صًملغاَُه الوكاء فلؿُحن اليهى حـ ـ 

 .………ججضص الثىعة املؿلحه لٗغب فلؿُحن كبل الحغب الٗاملُه الثاهُه هدُجت  -١٦٦

 فكل بُل في جلؿُم فلؿُحن بحن الٗغب و اليهىص ب ـ  جمؿً ٖغب فلؿُحن بيامل اعاييهم أ ـ 

اصه املؿاخه املمىىخه لالهخضاب الاهجلحزي حـ ـ   كل مإجمغ املاةضه املؿخضًغة في جلضًم خل لالػماث فص ـ  ٍػ
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 .........انبذ مهحر الىخاب الابٌُ الثالث الي الٗضم هدُجت -١٦۷
ىُه و الههُىهُه ازىاء الحغب الٗاملُه الثاهُه ب ـ   0لغاء زالٌ الحغب الٗاملُه اٌانضاع هاعي جىعمان كغاعا باالأ ـ   الخلاء املهالح الامٍغ

 صٖم جغومان عةِـ الىالًاث املخدضه لليهىص في مإجمغ بلخُمىع ص ـ  ع الاهجلحزي في صٖم الههُىهُه ح٘ الضو جغاحـ ـ 

ىُه خٌى انهاء الا جالكذ عؤٍه اليهىص و -١٦۸  هخضاب الاهجلحزي مً فلؿُحن هدُجتالىالًاث املخدضه الامٍغ
ُاهُا في التراح٘ في جىفُظ ما حاء بالىخاب الابٌُ الثالث جىب ـ  اًلاف الاهخضاب الاهجلحزي جىفُظ كغاعاث مإجمغ بلخُمىع أ ـ   فُظ بٍغ

ىُه حـ ـ  ُاهُا في ٖغى جلؿُم ص ـ  الاهفاق املالي اليهىصي ٖلي الؿلُه الخىفُظًه الامٍغ  م الي الامم املخدضه 1391عغبت بٍغ

 ...........جاه م ج1393م م٘ الىخاب الابٌُ الثالث 1392ًخفم مىكف ول الىخاب الابٌُ الثاوي -١٦۹

ُه أ ـ   هلل الاعاض ي اليهىصًه ب ـ  الهجغة الغحر قٖغ

ُه  حـ ـ  ً يهىصيص .  الهجغة الكٖغ  اكامت َو

 .……… م بؿبب1392عفٌ اليهىص الىخاب الابٌُ  -١۷١

 مىكف الىخاب الحاؾم مً كًُه الهجغه   ب ـ عفٌ الىخاب الكامت خىىمه صؾخىعٍه أ ـ 

ذ بلفىع مىكف الىخاب مً جهحـ ـ   تهضًض َمىخاث اليهىص في املىُله ص ـ  ٍغ

افخضكذ الىخاب لابٌُ الثاوى الحؿم في بٌٗ اللًاًا التى أزاعها ووحه لها الىلض ولىً صون -١۷١

 جىفُظ فٗلى وهظه اللًاًا مخٗللت بـ ........

ُت        ُت  أ ـ الهجغة غحر الكٖغ  ب ـ الهجغة الكٖغ

 ـ حكىُل خىىمت هُابُت  ص  حـ ـ اهخلاٌ ملىُت لاعى

 هبحر مً اليهىص وطلً بؿبب ... م٘ اكتراب صزٌى الحغب الٗاملُت الثاهُت جضفم الى فلؿُحن ٖضص-١۷١

ُاهُا لهم أ ـ حشجُ٘ الىوالت اليهىصًت لهم         ب ـ حشجُ٘ بٍغ

 ص ـ الهغوب مً الايُهاص الٗغقى حـ ـ اٖخباع فلؿُحن أعى املُٗاص

للضفإ ًٖ خلىق ٖغب فلؿُحن وكضمذ مُالبها  1391الٗغبُت الٗلُا ٖام حكيلذ اللجىت -١۷۳

ُاهُت وكض ْهغ جأزغ هظه اللجىت بالحىىمت   للحىىمت البًر

ُاهُت         ىُت  أ ـ البًر  ب ـ الامٍغ

ت  ص ـ الٗغاكُت    حـ ـ املهٍغ

الابٌُ الثاوى واهذ بٌٗ مُالب اللجىت الٗغبُت الٗلُا بمثابت جدضي لبٌٗ ههىم الىخاب -١۷٤

 والتى جمثلذ في الىو الخام بـ .......

ُت    ُت أ ـ الهجغة الكٖغ  ب ـ الهجغة غحر الكٖغ

 ص ـ حكىُل خىىمت هُابُت   حـ ـ ئنضاع بُاكت شخهُت ملىاَنى فلؿُحن
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أنضعث لجىت بُل مكغوٕ جلؿُم فلؿُحن الى صولت ٖغبُت وصولت يهىصًت ولىً عفٌ الٗغب هظا -١۷٥

 بؿبب جسىف الٗغب مً ....... الخلؿُم

 ب ـ يُِم لاعاض ى املسههت للٗغب  أ ـ احباعهم ٖلى الخسلى ًٖ اعاييهم في الضولت اليهىصًت        

 ص ـ الٗهاباث املؿلحت لليهىص    حـ ـ جضهىع الاكخهاص الفلؿُُنى

ًمهم ملؿاٖضاث جمىً الههاًىت مً الاهخلام مً املاهُا بٗض ايُهاصهم لليهىص مً زالٌ جلض-١۷٦

 ملؿاٖضاث بهفت زانت لـ ......للحفاء أصث الى جدُُم املاهُا في الحغب الٗاملُت الثاهُت وواهذ هظه ا

 ب ـ الىالًاث املخدضة أ ـ عوؾُا       

 ص ـ اململىت املخدضة    حـ ـ فغوؿا

مً املإجمغاث التى حاءث كغاعاث مإجمغ بلخُمىع لهالح الههاًىت وواهذ كغاعاجه ممحزة ًٖ غحره -١۷۷

 ْهغث في اللًُت الفلؿُُيُت وزانت في الجاهب 

 ب ـ الاكخهاصي أ ـ الؿُاس ى       

 ص ـ الٗؿىغي  حـ ـ الاحخماعى

ض بلفىع والظي حاء فُه ٖلى أن ًىىن مفهىم ان قِئا لً ٌٗمل كض -١۷۸ حُمـ بلفىع الظي انضع ٖو

 –لتى جخمخ٘ بها الُىاةف غحر اليهىصًت بفلؿُحن ًىىن مً قأهه املؿاؽ بالحلىق املضهُت والضًيُت ا

ُاهُا لٗغب فلؿُحن بـ ........ –في يىء الٗباعة الؿابلت احب   احؿمذ مٗاملت بٍغ

 ب ـ الاخترام أ ـ الخأًُض       

ت  ص ـ الخدحز حـ ـ الٗىهٍغ

ُاوى اهه مىحه الى ........-١۷۹ ذ بلفىع البًر ُاوى ًٖ جهٍغ ذ اًضن البًر  ًسخلف جهٍغ

حن أ ـ الؿُاؾُحن         ب ـ الٗؿىٍغ

 ص ـ املثلفحن حـ ـ عحاٌ الضًً

ً " وؿخيخ-١۸١ ذ بلفىع لم ًخدضر ًٖ كُام صولت اليهىص بل ًٖ كُام َو  ج مً الٗباعة الؿابلت " جهٍغ

 ب ـ تهىٍض فلؿُحن خلُلت مإهضة أ ـ اكدؿام فلؿُحن بحن الٗغب واليهىص       

ُاوى للٗ سُت ملىاَنى الضولت  غبحـ ـ الخضإ البًر  ص ـ الحفاّ ٖلى الحلىق الخاٍع

 وان الؿبب وعاء اكغاع ٖهبت الامم بىٓام الاهخضاب ..... -١۸١

 ب ـ الاؾخجابت للمسُِ الاؾخٗماعي  أ ـ الاعجلاء بمؿخىي الضٌو الًُٗفت       

 ص ـ جضُٖم الحىم الظاحى للكٗىب حـ ـ الاكخىإ بافياع الههُىهُت
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ُاوى ٖلى فلؿُحن ..... وؿ-١۸١  دثنى مً هخاةج اٖالن الاهخضاب البًر

ُت تهىٍض فلؿُحن أ ـ اهتهاء الؿُاصة الٗثماهُت ٖلى فلؿُحن         ب ـ قٖغ

غ مهحرها  ص ـ جضُٖم الؿُاصة اللىمُت حـ ـ ججاهل خم الكٗىب في جلٍغ

ل مىضوبا ؾامُا وقيل اصاعة ٖلُا طاث َاب٘ نهُى -١۸۳ وى " في يىء الٗباعة " ٖحن هغبغث نمٍى

م .... –الؿابلت احب   اهخللذ الاعاض ى اململىهت للضولت الفلؿُُيُت لُض اليهىص ًٖ ٍَغ

 ب ـ اللهغ أ ـ الكغاء       

ُت حـ ـ اللىة  ص ـ الكٖغ

ُاهُا الىخاب الابٌُ الاٌو -١۸٤  م بـ  1339م٘ اللاهىن الاؾاس ى  1300حكابه انضاع بٍغ

 ب ـ جُبُم هٓام الىجلؼة        أ ـ يغب اللىمُت الٗغبُت

 ص ـ جدضًض مىهجها الؿُاس ي حـ ـ اغفاٌ خلىق الاوؿان

 ٖلى  1309اهضث ههىم الىخاب الابٌُ الاٌو -١۸٥

 ب ـ اخترام خلىق املىاَىت أ ـ مىذ صولت فلؿُحن لليهىص       

ُت للفلؿُُىحن حـ ـ صٖمها املاصي واملٗىىي لليهىص  ص ـ عفٌ الحلىق الكٖغ

ُاوى -١۸٦  وان اليكاٍ الاكخهاصي الاهثر خٓا في فلؿُحن جدذ الاهخضاب البًر

 ب ـ الخجاعة أ ـ الخٗضًً       

 ص ـ الؼعاٖت حـ ـ الهىاٖت

 م خلىق اصحاب الاعى في فلؿُحن خُث  1392اهتهً الىخاب الابٌُ الثاوى -١۸۷

ىحن         ذ ؾلُاث واؾٗت للمؿخَى ىحن الجضصب ـ كجن الهجغة غح أ ـ اهتٖز ُت للمؿخَى  ر الكٖغ

ىُت ُٗت الَى  ص ـ اهضث صٖمها املاصي لليهىص حـ ـ عفًذ املُالب الدكَغ

 م  1392مً اهم اللًاًا التى ازاعها الىخاب الابٌُ الثاوى -١۸۸

 ب ـ املؿخىَىحن أ ـ الالحئحن       

ً  ص ـ املىاَىحن حـ ـ املؿخٗمٍغ

ًفخلض الحؿم في اللًاًا التى ازاعها ، فلض اٖخبره وان  1392" م٘ ان الىخاب الابٌُ -١۸۹

ُاهُا ًٖ اللُام بما التزمذ به هدىهم " في يىء الٗباعة الؿابلت   –الههُىهُىن جسلُا مً حاهب بٍغ

 ازبذ الههاًىت مً زالٌ اٖاصة نُاغت الىخاب الابٌُ الثاوى ....... –احب 

 الههُىهُت صازل فلؿُحنب ـ كضعة  أ ـ ان فلؿُحن لليهىص صون غحرهم        

ُاهُت بفلؿُحن ُاهُا هدى اليهىص حـ ـ عجؼ الاصاعة البًر  ص ـ مُل بٍغ
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 واهذ اهثر هجغاث اليهىص هدى الاعاض ى الفلؿُُيُت مً كاعة -١۹١

يا الكمالُت         ب ـ اوعوبا أ ـ امٍغ

 ص ـ اؾترالُا حـ ـ اؾُا

 ًٖ خلىق ٖغب فلؿُحن  م للضفإ 1391وان الؿبب وعاء جدغن الٗغب -١۹١

ُاهُا مبضأ تهىٍض فلؿُحن         ب ـ ٖلى مياهت الههُىهُت صازل فلؿُحن أ ـ جغؾُش بٍغ

ُاهُت بفلؿُحن ُاهُا للههُىهُحن  حـ ـ عجؼ الاصاعة البًر  ص ـ مداباه بٍغ

 ٖلى  1391اهضث مُالب مظهغة اللجىت الٗغبُت الٗلُا -١۹١

 ب ـ جُبُم مباصب املىاَىت  أ ـ الخىػَ٘ الٗاصٌ للثرواث      

 ص ـ الانالح الضًنى حـ ـ جضُٖم خلىق الاوؿان

 م٘ 1391حكابه مىكف اهجلترا باعؾاٌ بُل لتهضةت زىعة الكٗب الفلؿُُنى -١۹۳

 ب ـ اعؾاٌ لجىت ملجر أ ـ اعؾاٌ لجىت الخدلُم الاوعوبُت       

ذ نمىةُل هىع  حـ ـ اعؾاٌ بٗثت هُُف  ص ـ جهٍغ

ًخدٌى الالجئ اليهىصي الى مالً ، وناخب الاعى الٗغبى مُغوصا مً اعيه لُِٗل في صولت ٖغبُت  " هىظا-١۹٤

  1391ازبذ جلؿُم لجىت بُل  –فلحرة مدغومت مً ملىماث الضولت " في يىء الٗباعة الؿابلت احب 

 ب ـ ٖلى مياهت الههُىهُت صازل فلؿُحن أ ـ زباث بظوع صولت اؾغاةُل       

ُاهُا للههُىهُحن حـ ـ مداباه  ص ـ عجؼ الٗغب ًٖ خماًت خلىق الفلؿُُىحن  بٍغ

 الى  1391جغح٘ اؾباب ججضص زىعاث الفلؿُُىحن الٗغب ٖام -١۹٥

 ب ـ فكل الضبلىماؾُت الٗغبُت أ ـ الخلىٍذ بيكأة صولت اؾغاةُل       

ُاهُت بفلؿُحن  حـ ـ عفٌ ٖغب فلؿُحن املفاوياث  ص ـ عجؼ الاصاعة البًر

 م  1393واهذ اؾباب مباصعة اهجلترا للضٖىة لٗلض مإجمغ املاةضة املؿخضًغة بلىضن -١۹٦

ُاهُا كضعتها ٖلى اصاعة الاػمت         ب ـ الخىحُه الههُىوى للمىكف أ ـ فلضان بٍغ

ُاهُا الهاصكت لحل الاػمت  ص ـ فكل الضبلىماؾُت الٗغبُت  حـ ـ هىاًا بٍغ

ُاهُا النها جًمىذ  1393ثالث ازاعث ههىم الىخاب الابٌُ ال-١۹۷  اليهىص يض بٍغ

ىحن        ُٗت للفلؿُُىحن أ ـ املؿاواة بحن املىاَىحن واملؿخَى  ب ـ مىذ خلىق حكَغ

ذ بلفىع   ص ـ جمىحن الفلؿُُىحن مً اعاييهم حـ ـ الازالٌ بىو جهٍغ

ىُه -١۹۸ ه الامٍغ  .........م لهالح اليهىص بؿبب 1391حاءث كغاعاث اللجىه الاهجلحًز

ُاهُاأ ـ  ُاهُا ب ـ  اٖتراى ٖغب فلؿُحن ٖلي بٍغ  الٗملُاث الاعهابُه اليهىصًه يض بٍغ

 غُاب صوع البالص الٗغبُه في اللجىه ص ـ  مكاعهت الىالًاث املخدضه في اللجىه  حـ ـ 
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 ........م بؿبب 1393فكل مإجمغ املاةضه املؿخضًغه ٖام -١۹۹

 اكتراب الٗالم مً الحغب الٗاملُه الثاهُه ب ـ  لٗغب و اَمإ اليهىص اؾخداله الخىفُم بحن مُالب اأ ـ 

ُاهُا زُه مدضصه للمإجمغص ـ  جاًُض الىالًاث املخدضه املخهاٖض لليهىصحـ ـ   ٖضم وي٘ بٍغ

 ...........م1391جغجب ٖلي مكغوٕ الامم املخدضه ٖلي جلؿُم فلؿُحن -١١١

 جهاٖض الاعهاب الههُىوي يض الاهجلحز ـ  ب جىىًٍ مىكف ٖغبي مىخض يض املكغوٕ أ ـ 

 بضاًت صٖم الىالًاث املخدضه للههُىهُه ص .  جهاٖض الاعهاب الههُىوي يضالٗغب حـ ـ 

ىُه هثر الضٌو صٖما للههُىهُه في اٖلاب الحغب الٗاملُه الثاهُه -١١١ انبدذ الىالًاث املخدضه الامٍغ

 .……… بؿبب 

ُاويب ـ  ليهىص ايُهاص هخلغ و خىمه الىاػي لأ ـ   الًغِ ٖلي ؾلُت الاهخضاب البًر

ه حـ ـ  ىُه الاهجلحًز  عغبت الىالًاث املخدضه في فغى هبمىتها ٖلي الٗالمص ـ  جالقي املهالح الامٍغ

 .........وان مً الُبُعي اهخاحي كغاعاث مإجمغ بلخُمىع لهالح الههُىهُه بؿبب -١١١

يي  خًىع ب ـ   ٖلضه في الىالًاث املخدضهأ ـ   هاةب الغةِـ الامٍغ

 اكخهاعه ٖلي ممثلي الههُىهُه ص ـ  مىكف الٗغب مً املإجمغ حـ ـ 

 .......اصث صٖىة اهجلترا لٗلض مإجمغ لىضن في اٖلاب الحغب الٗاملُه الثاهُه الي -١١۳

ُاهُا مً كضعتها ٖلي خل اللًُه أ ـ   هىص ْهىع اهمُت صوع الىالًاث املخدضه باليؿبه لليب ـ  ًاؽ بٍغ

ُاهُا ملؿاهضة اليهىص ص ـ  ْهىع جمؿً اليهىص بمكغوٕ الضوله حـ ـ   اهدُاػ بٍغ

 ...........م اليهىص امخُاػاث لم جغص في 1391مىذ كغاع الامم املخدضه ٖام -١١٤

ذ بلفىع ب ـ  كغاعاث لجىت بُل أ ـ   م 1311جهٍغ

ه الا ص .  كغاعاث مإجمغ بلخُمىع  حـ ـ  ىُه كغاعاث اللجىه الاهجلحًز  مٍغ

 .………م في مىكفه مً 1393م ًٖ الىخاب الابٌُ 1392ازخلف الىخاب الابٌُ  -١١٥

ذ بلفىع أ ـ   الٗىانغ الٗغبُه  ب ـ جهٍغ

 الضوله اليهىصًه ص ـ  الهجغه اليهىصًه حـ ـ 

 أزغث النهًت لاوعوبُت ٖلى أخىاٌ اليهىص -١١٦

تب ـ الؿُاؾُت وال أ ـ الاكخهاصًت والؿُاؾُت         ٗؿىٍغ

ت والاحخماُٖت  ص ـ الاحخماُٖت والاكخهاصًت  حـ ـ الٗؿىٍغ

ش الحضًث ووي٘ اليهىص في اوعوبا في طلً الىكذ وان ؾبب في .......-١١۷ ت اللىمُت في اوعوبا في الخاٍع  ؾُاصة هٍٓغ

 وعوبُت ب ـ حٗغى اليهىص لاليُهاص مً حاهب الكٗىب الا  أ ـ اهسغاٍ اليهىص م٘ املجخم٘ الاوعوبى       

ً لللىمُت اليهىصًت ً َو  ص ـ اوكاء املىٓمت الههُىهُت   حـ ـ حشجُٗهم لخىٍى



 

 أ  

 

26  

 
 

26 

 

 

ش الحضًث اؾاؾه ٖضاء ..-١١۸  وان الٗضاء بحن اليهىص والكٗىب الاوعوبُت في الخاٍع

 ب ـ مظهبى أ ـ صًنى       

 ص ـ ٖؿىغي    حـ ـ احخماعى

ً كىمى لليهىص و  -١١۹ ُاهُا اوكاء َو  طلً بؿبب أًضث بٍغ

ُاهُا للٗغب أ ـ الىٓغ بٗحن الُٗف ٖلى الاماوى اليهىصًت         ب ـ هغاهُت بٍغ

ً    حـ ـ ؾُاؾت جباصٌ املهالح  ص ـ خم اليهىص في ان ًىىن لهم َو

بٗض اهتهاء الحغب الٗاملُت الاولى خاٌو الكٍغف خؿحن الحهىٌ ٖلى اؾخلالٌ البالص الٗغبُت  -١١١

م ممازل لـ .......وفى ؾبُل جدلُم طلً   طلً ؾلً ٍَغ

 ب ـ مهُفى وامل أ ـ أخمض ٖغابى       

ض  ص ـ ؾٗض ػغلٌى    حـ ـ مدمض فٍغ

 في مإجمغ الهلح وطلً جغخُب هبحر مً الضٌو املجخمٗت  1313الكذ املظهغة الههُىهُت فبراًغ -١١١

ت  أ ـ اخترامهم لغغباث الكٗىب         ب ـ كىة اليهىص الٗؿىٍغ

 ص ـ كىة اللىمُت الٗغبُت  ىة اليهىص الاكخهاصًتحـ ـ ك

م -١١١ ُاهُا في حٗضًل اويإ اليهىص في فلؿُحن وطلً ًٖ ٍَغ  هجحذ بٍغ

ب بُنهم وبحن الٗغب         ب ـ اؾترياء الٗغب باالمىاٌ  أ ـ مداولت الخلٍغ

ُاهُت في فلؿُحن  ص ـ جؼوٍض اليهىص باالمىاٌ  حـ ـ الؿُاؾت البًر

 في  1302م٘ الىخاب الابٌُ  1300لىخاب الابٌُ جىاكٌ ا-١١۳

ض بلفىع         ب ـ الاعجلاء بفلؿُحن أ ـ جىفُظ ٖو

ً فلؿُحن اليهىصًت اصة اٖضاص اليهىص في فلؿُحن   حـ ـ جىٍى  ص ـ ٍػ

ُاهُا في فلؿُحن هى الاكغب ملهالح الٗغب .....-١١٤  اي الىخب البًُاء التى انضعتها بٍغ

 ب ـ الىخاب الابٌُ الثاوى الاٌو       أ ـ الىخاب الابٌُ 

 ص ـ الىخاب الابٌُ الغاب٘    حـ ـ الىخاب الابٌُ الثالث

ت ٖلى ما أكغجه .......-١١٥  ًمىً اَالق لفٔ البُٕى الجبًر

ُاوى في فلؿُحن         ب ـ كغاعاث ٖهبت الامم في اللًُت الفلؿُُيُت أ ـ خىىمت الاهخضاب البًر

 ص ـ ههىم الىخاب الابٌُ الثاوى    في مإجمغ الهلح 1313بُت حـ ـ املظهغة الٗغ 

 مً اهم الهضاماث الضًيُت بحن الٗغب واليهىص في فلؿُحن -١١٦

 1303ب ـ اخضار         1391أ ـ زىعة 

  1300ص ـ مىكف الٗغب مً الىخاب الابٌُ  حـ ـ مظبدت صًغ ًاؾحن
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ُاهُت للحُاه الىُابُت ف-١١۷  ي فلؿُحن هما خضر في مهغ في ْهغث مٗاعيت بٍغ

 ب ـ الىخاب الابٌُ الثاوى أ ـ الىخاب الابٌُ الاٌو       

ذ بلفىع   حـ ـ الىخاب الابٌُ الثالث  ص ـ جهٍغ

  1391مً اهم املُالب الاحخماُٖت التى َالبذ بها اللجىت الٗغبُت الٗلُا -١١۸

 ًتب ـ اًلاف الهجغة اليهىص أ ـ حكىُل خىىمت هُابُت       

 ص ـ ؾً كاهىن الافضهت الخمؿت    حـ ـ مى٘ اهخلاٌ الاعاض ى الى اليهىص

ُاهُا مً الثىعة الٗغبُت الىبري -١١۹  م٘ مىكفها مً  1391حكابه مىكف بٍغ

 في الٗغاق 1302ب ـ زىعة  في مهغ        1313أ ـ زىعة 

 ص ـ الثىعة الٗغابُت في مهغ    1301حـ ـ الثىعة الؿىعٍت 

ُاهُا الى اللىمُت الٗغبُت ملىاحهت  لجأث-١١١  بٍغ

  1391ب ـ الثىعة الفلؿُُيُت  أ ـ اليهىص       

يى في فلؿُحن  ص ـ اللجىت الٗغبُت الٗلُا  حـ ـ الخضزل الامٍغ

ُاهُا للمغة لاولى اًجاص خل لللًُت الفلؿُُيُت بهىعة ٖاصلت هىٖا ما في -١١١  خاولذ بٍغ

 خاب الابٌُ الثالث ب ـ الى أ ـ لجىت بُل        

ىُت      حـ ـ مإجمغ املاةضة املؿخضًغة ت الامٍغ  ص ـ اللجىت الاهجلحًز

 وان اػصًاص كىة املاهُا وصزىلها الحغب الٗاملُت الثاهُت ؾبب في -١١١

اصة كىة اهجلترا أ ـ اهخهاع فغوؿا في الحغب     ب ـ ٍػ

 مكيلت فلؿُحن   ص ـ جضزل الىالًاث املخدضة في حـ ـ جضهىع مىكف اليهىص

 أزغث الثىعة الهىاُٖت في اوعوبا ٖلى اليهىص مً خُث عف٘ مؿخىاهم الاكخهاصي والظي مىنهم فُما بٗض مً -١١۳

ً كىمى لهم   أ ـ الحفاّ ٖلى كىمُتهم          ب ـ ئكامت َو

 ص ـ هؿب نضاكت قٗىب اوعوبا     حـ ـ فغى كىمُتهم ٖلى قٗىب اوعوبا

ض بلفىع -١١٤  ًدىاكٌ م٘ ٖهبت الامم مً خُث وان ٖو

ض بلفىع         ب ـ وي٘ فلؿُحن جدذ الاهخضاب  أ ـ جُبُم ٖو

خى لليهىص      حـ ـ اكامت مجلـ جمثُلى ليهىص فلؿُحن تراف بالحم الخاٍع  ص ـ الٖا

ً اليهىص والتى حٗخبر عص فٗل ٖلى  13مىظ اوازغ اللغن -١١٥  وكأث الههُىهُت ٖلى ًض املفىٍغ

 ب ـ الحغواث اللىمُت الاوعوبُت  ًت الاكخهاصًت الاوعوبُت       أ ـ النه

ض بلفىع   ص ـ الثىعاث الضخمت لليهىص   حـ ـ ٖو
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أزىاء الحغب الٗاملُت الاولى حغث احخماٖاث هثحرة بحن كاصة الحغهت الههُىهُت واللاصة -١١٦

ً كىمى لليهىص في فلؿُحن وطلً لـ ... ُاهُحن بكأن اكامت َو  ....البًر

ُاهُا أ ـ جضُٖم الحغهت الههُىهُت         ب ـ وحىص مهالح اؾتراجُجُت لبًر

 ص ـ ول ما ؾبم    حـ ـ اعياء ٖغب فلؿُحن 

 حكابهذ ههىم الىخاب الابٌُ الاٌو م٘ ههىم الىخاب الابٌُ الثاوى في -١١۷

اصة ٖضص الُاةفت اليهىصًت          ب ـ الاعجلاء بفلؿُحن أ ـ ٍػ

ض بلفىع حـ ـ الخأ  ص ـ جىىًٍ خىىمت صؾخىعٍت للٗغب     هُض ٖلى جىفُظ ٖو

ُاهُا ٖما التزمذ به هدى اكامت -١١۸ اٖخباع الههُىهُحن الىخاب الابٌُ الثاوى جسلُا مً حاهب بٍغ

غح٘ طلً الى  ً كىمى لليهىص ٍو  َو
 ؾخىعٍت صًمىكغاَُت للٗغبب ـ عفٌ اكامت خىىمت ص أ ـ افخلاص الىخاب الى الحؿم في اللًاًا التى آزاعها   

ُت  ُت والغحر قٖغ ُاهُا بجاهب الٗغب في خاصر البراق      حـ ـ اهخلاص الىخاب الهجغة اليهىصًت الكٖغ  ص ـ وكىف بٍغ

 انبذ لليهىص مىفظ ٖلى زلُج الٗلبت ٖلب -١١۹

 ب ـ كغاع جلؿُم الامم املخدضة أ ـ كغاع جلؿُم لجىت بُل       

ٌ حـ ـ ههىم الىخاب الا  ىُت      بٌُ الاو ت الامٍغ  ص ـ كغاع اللجىت الاهجلحًز

 جىكفذ الثىعة الٗغابُت الفلؿُُيُت للخباخث م٘ لجىت بُل بىاءا ٖلى -١۳١

ُاهُا ازىاء الثىعة أ ـ كبٌى اللجىت الٗغبُت الٗلُا ملُالب الىؾاَت الٗغبُت         ب ـ ؾُاؾت الٗىف والبُل لبًر

 ص ـ عفٌ مُالب اللجىت الٗغبُت الٗلُا      ؿخضًغةحـ ـ ههىم مإجمغ املاةضة امل

غح٘ طلً الى  1391عفٌ اليهىص ههىم الىخاب الابٌُ الثالث ؾىت -١۳١  ٍو

ُاهُا في حٗل اليهىص أكلُت في فلؿُحن أ ـ وكىب الحغب الٗاملُت الثاهُت         ب ـ عغبت بٍغ

ض بلفىع  ص ـ ٖضم الخأهُض ٖلى ج حـ ـ فكل مإجمغ املاةضة املؿخضًغة  ُبُم ٖو

ىُت بملخط ى -١۳١ ُاهُا الى الىالًاث املخدضة الامٍغ  هلل مغهؼ الثلل في الحغهت الههُىهُت الٗاملُت مً بٍغ

 ب ـ املإجمغ اليهىصي الاٌو  أ ـ مإجمغ لىضن        

 ص ـ مإجمغ بلخُمىع   حـ ـ مإجمغ املاةضة املؿخضًغة

ت في الًغِ ٖلى اهجلترا باغخُاٌ وػٍغ الخمىًٍ ٖام كامذ املىٓماث الههُىهُت بأحؼةتها ا-١۳۳ لؿٍغ

غح٘ طلً الى  1391  ٍو

 ب ـ فكل مإجمغ لىضن  أ ـ عفًهم كغاع جلؿُم فلؿُحن        

ُاوى  ص ـ فخذ باب الهجغة اليهىصًت     حـ ـ عغبتهم في الغاء الاهخضاب البًر
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ُاهُا واليهىص التى ازبدذ لليهىص واهذ الهجغة اليهىصًت الى فلؿُحن مً اهم اؾباب الا -١۳٤  ػمت اللاةمت بحن بٍغ

 ب ـ مضي كىة اهجلترا  أ ـ يغوعة البدث ًٖ صاٖم للًُتهم        

ضاص اليهىصًت في فلؿُحن نهم في فلؿُحن   حـ ـ كلت الٖا  ص ـ ٖضم كضعتهم ٖلى اوكاء َو

ُاهُا ٖما وعص في الىخاب الابٌُ الثالث يض اليهى -١۳٥  ص في جغاحٗذ بٍغ

ىُت  أ ـ مإجمغ بلخُمىع         ت الامٍغ  ب ـ اللجىت الاهجلحًز

 ص ـ مإجمغ املاةضة املؿخضًغة       حـ ـ لجىت بُل

 وان هضف الىالًاث املخدضة الاؾاس ى مً صٖم اليهىص في الكغق الاوؾِ هى .....-١۳٦

 ق الاوؾِ ب ـ الؿُُغة الؿُاؾُت ٖلى الكغ  أ ـ الحهٌى ٖلى امىاٌ اليهىص        

 ص ـ َغص اهجلترا مً مىُلت الكغق الاوؾِ      حـ ـ اخخياع مىاعص الكغق الاوؾِ

 اؾخُإ اليهىص اؾخغالٌ الحغب الٗاملُت الثاهُت لهالحهم خُث ْهغ طلً في -١۳۷

 ب ـ اًجاص قٗب يهىصي في فلؿُحن  أ ـ ججضًض الثلت والخٗاون م٘ اهجلترا         

 ص ـ الخلغب للٗغب       الًاث املخدضةحـ ـ ايغاع مهالح الى 

 حكابهذ كغاعاث مإجمغ بلخُمىع الى خض هبحر م٘ -١۳۸

ىُت         ت الامٍغ  ب ـ الىخاب الابٌُ الثالث  أ ـ كغاعاث اللجىت الاهجلحًز

 ص ـ كغاع الامم املخدضة        حـ ـ املاةضة املؿخضًغة

ىُت وطلً بؿبب وكفذ فلؿُحن وخُضة امام الاؾخٗماع الاوع -١۳۹  وبى واليهىص والىالًاث املخدضة الامٍغ

ت املضعبت لليهىص  أ ـ الاؾخٗماع الغغبى للكغق          ب ـ اللىي الٗؿىٍغ

 ص ـ الضٖم الضولى لليهىص       حـ ـ اعجياب اليهىص الجغاةم

 

 


