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  �� منطقة ا&%ليج العر!ى ..................  19�انت أول اجراءات انجل��ا �� بداية القرن الـ - 1

  ب ـ ع6د معا5دة الص12 العامة   أ ـ اتفاقية مع سلطان عمان        

  د ـ اتفاقية مع سلطان &?< وعدن   جـ ـ احتالل جز9رة بر9م 

  الIJ عقدت مع6ا بر9طانيا اتفاقية GH ا&6Cات   �انت أول ا&6Cات �� شبھ ا&Cز9رة العرBية- 2

  ب ـ ا&CنوBية الغرBية   أ ـ الشمالية الشرقية        

  د ـ ا&CنوBية الشرقية    جـ ـ الشمالية الغرBية 

م �انت جميع البالد العرBية من اYZيط ل2%ليج �� قبضة االستعمار فيما عدا  1914" �� صيف عام  -3

ز " �� ضوء العبارة السابقة اجب : ( من األسباب الIJ أدت ا[G بقاء منطقة اCقلب ا&Cز9رة العرBية وا&?

  قلب ا&Cز9رة العرBية eعيدة عن يد االستعمار .......... ) 

  ب ـ وقوع6ا تحت ا&Yكم العثماmى املباشر   أ ـ حفاظا عGj مiانghا الديfية        

  اسية يسد ـ عقد5ا معا5دات   جـ ـ كوgqا تفتقر ملغر9ات االستعمار

  لفتت أنظار انجل��ا أل5مية املشرق العر!ى أواخر القرن الثامن عشر لتحقيق أ5داف .........  -4

اقتصادية           ب ـ اقتصادية وx%صية   أ ـ سياسية و

  د ـ عسكر9ة وقومية   جـ ـ عسكر9ة وx%صية

  دافعا ل6ا للقيام  18الـ  ن ر لق�ان لفت أنظار انجل��ا أل5مية موقع مصر وBالد املشرق العر!ى أواخر ا- 5

  ب ـ إقامة معا5دات سر9ة   أ ـ تأم|ن مواصال}gا        

اقبة املالحة بالبحر املتوسط   جـ ـ ز9ادة قو}gا العسكر9ة   د ـ مر

  م مع سلطان عمان ......   51798دفت انجل��ا من عقد معا5دة أكتوBر - 6

  يghا عGj السلطنة ام فرض ح –ب   أ ـ ا&Yفاظ عGj مصا&6Yا االقتصادية        

  ضرب مصا&1 الدول االستعمار9ة �� املنطقة  –د   تدعيم مصا&6Yا دبلوماسيا  –ج 

  م ب|ن انجل��ا وعمان ......  1798من النصوص االقتصادية الIJ وردت �� معا5دة اكتوBر - 7

  طرد الرعايا الفرmسي|ن  –ب   حظر االس�ثمارات االوروBية  –أ 

  اقتصار عالقا}gا االقتصادية عGj بر9طانيا   –د   بر9طانية  االبقاء عGj حامية –ج 

 

 تدريبات عامة على الفصل الخامس
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  دعم مصا&6Yا عGj ا&Cانب ....  م 51802دفت بر9طانيا من عقد اتفاقية مع سلطان &?< وعدن  -8

  االجتما�G –ب   الدي�I –أ 

  االقتصادى –د   السيا��I  –ج 

9 -IJشعار االم��اطور9ة ال Gjفاظ عY&ا الشمس من خالل  يظ6ر اتجاه بر9طانيا �� اgال �غيب ع�  

  عقد مؤتمر ا&Cز9رة –ب   احتالل بر9م  –أ 

  اقتناص ق��ص  –د   اعالن انتدا�gا عGj فلسط|ن –ج 

  تمكنت انجل��ا باحتالل جز9رة بر9م من تحقيق اال5داف االتية ما عدا ........ - 10

  فرض سياسghا باملنطقة –ب   ا&Yفاظ عGj مصا&6Yا االقتصادية  –أ 

  تدعيم مصا&6Yا دبلوماسيا  –د   األ5داف االستعمار9ة  رقلةع – ج

اتجاه بر9طانيا لتدعيم نفوذ5ا �� منطقة ا&%ليج العر!ى عقب ظ6ور محمد عGj عGj رأس ا&%ليج   -11

  يندرج تحت ......... 

  سيطرة عسكر9ة –ب   ضرBات اس�باقية  –أ 

  �عاون دو[G   –د   مساومات سياسية  –ج 

اقب املالحة �� اYZيط ال6ندى وBحر العرب فوجئت بظ6ور محمد عGj  لIJ �ا ا" غ|� أن انجل�12 �انت تر

باشا وا[G مصر " �� ضوء العبارة السابقة أجب ( نتج عن ظ6ور محمد عGj عGj رأس ا&%ليج من ج6ة 

 ......... G]الشمال ا  

  تحر9م تجارة العبيد –ب   القضاء عGj الدولة السعودية األو[G –أ 

  فرض ا&Yماية العسكر9ة ال��يطانية  –د   ت انجل��ا �� املنطقةثمارا م اس�تدعي –ج 

  م ب|ن انجل��ا وشيوخ امارات ا&%ليج ........  1820نتج عن عقد معا5دة الص12 العامة - 13

  ضرب القومية العرBية �� املنطقة –ب   تدعيم وحدة امارات ا&%ليج  –أ 

  بر9طانيا   اصالترق مو تأم|ن ط –د   ضرب اقتصاد منطقة ا&%ليج  –ج 

ائر وفرmسا ألسباب .......... -14   وقع ا&%الف ب|ن ا&Cز

  عسكر9ة  –ب   سياسية  –أ 

  اقتصادية  –د   اجتماعية  –ج 
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ائر eعد ا&Yصار االنجل|�ى ل6ا �� القارة االوروBية يقرر سياسة .......... -15   توجھ فرmسا نحو ا&Cز

  نلعدوارد ا –ب   املواج6ة غ|� املباشرة –ا 

  العالقات الدبلوماسية  –د   اتخاذ eعد استعمارى جديد  –ج 

ائر اوائل القرن الـ - 16   قيام6ا عGj ........  19يت�1 من خالل املعاملة الفرmسية مع ا&Cز

  التعاون والشراكة  –ب   الع6ود والوفاء  –أ 

  ا&%يانة وا& Yود   –د   السيطرة وال��ا��I  –ج 

  م لتحقيق أ5داف  18جنوب ا&Cز9رة العرBية أواخر القرن الـ ر!ي و الع  ا5تمت بر9طانيا با&%ليج-17

  ب ـ سياسية واجتماعية    عسكر9ة وديfية    أ ـ 

اقتصادية    د ـ اقتصادة واجتماعية   جـ ـ عسكر9ة و

  ......... م eس¢ب 18فقدت فرmسا مصا&6Yا �� منطقة جنوب ا&%ليج العر!ي �� أواخر القرن الـ .-18

  ب ـ احتالل انجل��ا &Cز9رة بر9م   الشام مصر و عGj  أ . حملghا

  د ـ سيطرة انجل��ا عGj &?< وعدن    ظ6ور محمد ع�j عGj رأس ا&%ليج العر!ي  جـ ـ

  ظ6ر ضعف موقف فرmسا �� توmس eعد 5ز9مghا �� ا&Yرب العاملية الثانية امام .......... -19

  ب ـ قوات اYZور    أ ـ القوات االنجل|�ية 

  د ـ القوات العرBية ال��كية   وmسية ة التقاومامل جـ ـ

  م من ج6ة ............. 19فرض االنجل|� سيطر}gم عGj ا&Cز9رة العرBية بحلول gqاية القرن ال-20

  ب ـ الغرب و الشرق    أ ـ ا&Cنوب و الشرق  

  د الشمال و الغرب   الشمال و ا&Cنوب  جـ ـ

ائر بالfسبة لفرmسا �� gqاية -21   .………م ا5مية 18ن الالقر  مثلت ا&Cز

  ب ـ سياسية    أ ـ ثقافية 

  د ـ اقتصادية   عسكر9ة  جـ ـ

22- G]سا بمراكش اmي النفراد فرmترجع معارضة القيصر وليم التا ............  

  ب ـ انفراد انجل��ا و فرmسا بتقاسم املستعمرات االفر9قية   التطورات الJ¦ نتجت عن معا5دة الص12 العامة     أ ـ 

  د ـ موقف انجل��ا الصلب بجوار فرmسا eعد الوفاق الودي   ات ا&Cيدة ب|ن املانيا و السلطان عبد العز9ز  لعالقـ ـ اج
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  �شا�gت مقاومة املنصور السعدي و عبد الكر9م ا&%طا!ي لالستعمار االورو!ي �� .....-23

  ب ـ طول مدة مقاومة املستعمر   مقاومة اك�� من دولة   أ ـ 

  د ـ طرد املستعمر من شمال املغرب   القوى املعادية   ر عGjنتصااال  جـ ـ

م للنظر �� املسالة املرامكشية و 5و ما ي�شابھ مع 1906دعا قيصر املانيا ا[G عقد مؤتمر ا&Cز9رة عام  -24

  .......... عقد 

  ب ـ مؤتمر االستانة    أ . مؤتمر لندن  

  د ـ معا5دة سان س�يفانو    مؤتمر الص12   جـ ـ

  عات املانيا �� الدولة العثمانية ا[G فرض بر9طانيا حمايghا عGj .......... مشرو ادت -25

  ب ـ مصر   أ ـ الكو9ت 

  د ـ عدن   عمان  جـ ـ

  م  من خالل مؤتمر ........... 1904جنت فرmسا ثمار الوفاق الودى الذى تم عام -26

  ب ـ مؤتمر االستانة    أ . مؤتمر برل|ن 

  ندن د ـ ل  جـ ـ مؤتمر ا&Cز9رة 

ائر............... -27 افع ا&Yقيقية وراء سيطرة فرmسا عGj ا&Cز   تكمن الدو

  ب ـ دعم االم��اطور9ة الفرmسية �G شمال افر9قيا   أ . وقف أعمال القرصنة البحر9ة 

  د ـ تكو9ن قاعدة بحر9ة عGj البحر املتوسط  جـ ـ تحقيق فرmسا مiاسب اقتصادية 

28- mزائسية اركزت العالقات الفرC& ....... انبC&ا Gjر9ة �� اواخر القرن الثامن عشر ع  

  العسكرى  –ب   السيا��I  –أ 

  القومى   –د   االقتصادى –ج 

�انت eعض الدول االوروBية مدينة للدول العرBية " �� ضوء العبارة السابقة ( أدت معارك الثوة  29 "

 ( ........ G]ا اBسية ضد ممالك اوروmالفر  

  عدم قدرة فرmسا عGj تحقيق االكتفاء الذا�ى   –ب   ماعية الفرmسيةاالجت حوال تد5ور اال  –أ 

ائر9ة   –ج    اثبات القدرة العسكر9ة الفرmسية  –د   تدعيم العالقات الفرmسية ا&Cز

  اتبعت فرmسا �� ا&Cزائر للسيطرة عل¬gا سياسات ........  -30

اقتصادية  –أ    اقتصادية واجتماعية –ب   ديfية و

  سياسية وعسكر9ة   -د  عيةاجتمار9ة و عسك –ج 
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م لكن فرmسا �انت تماطل �� �سديد  1800" تم بدأ حiام ا&Cزائر يطالبون فرmسا بالسداد منذ عام  -31

�� ضوء العبارة السابقة أجب : ( ترجع اسباب فرmسا �� املماطلة باجراءات السداد ا[G  –ما عل¬gا " 

( .........  

انة الفرm –أ    عدم فاعلية العالقات الدبلوماسية  – ب  سيةقصور ا&%ز

ائر9ة  –ج    تحقيق ا5داف سياسية  –د   اعمال القرصنة ا&Cز

" حاصرت فرmسا شواطئ ا&Cزائر ألك� من سfت|ن وطالبت ا&Cزائر9|ن بالتوقف عن ممارسة  -32

ئر  ا&Cزاسفن  القرصنة البحر9ة بالبحر املتوسط " �� ضوء العبارة السابقة اجب : ( نتج عن اش�با�ات

  مع سفن بابا روما �� اطار اعمال القرصنة املتبادلة ...... )

  تحقيق فرmسا مiاسب اقتصادية  –ب   }gديد السيادة القومية لC2زائر  –أ 

  توقف اعمال القرصنة البحر9ة  –د   بداية االم��اطور9ة الفرmسية �� الشرق  –ج 

س  -33   �� .......  1880مصر لية بالدو  بالC2نة �1826شا�gت الC2نة املالية ببا̄ر

  نتائج قدوم6ا  –ب   س¢ب ارسال6ا –أ 

  القوان|ن الIJ طبقghا  –د   دول اعضا°gا  –ج 

" �� ضوء   1830" تمكن االسطول الفرe I�±mعد حصار دام ألك� من سfت|ن ان تحتل ا&Cزائر يونيھ  -34

  ... ) ..... رI�±m العبارة السابقة اجب ( نتج عن سقوط ا&Cزائر تحت االحتالل الف

  االع��اف با&Yماية الفرmسية –ب   تنازل ا&Cزائر عن الديون  –أ 

ائر  –د   توقف أعمال القرصنة البحر9ة  –ج    إgqاء السيادة العثمانية با&Cز

  .خططت ايطاليا لتكون صاحبة مصا&1 �� لي¢يا فبدات بالتغلغل االقتصادي ثم ا�عبتھ ب........ -35

  التغلغل الدي�¦ـ ب   � أ ـ التغلغل االجتما�

  د ـ التغلغل الثقا��    االحتالل العسكري  جـ ـ

س السنو��¦ ام|�ا ع�j برقھ و طرابلس عام -36   م و ذلك eس¢ب........... 1922مبا³عة محمد اد̄ر

  ب ـ رغبghم �� توحيد العمل و ا&6Cاد ضد اYZتل|ن    أ ـ بداية ا&Yرب العامليھ الثانيھ 

  د ـ تصاعد قوة الفاش´ست موسولي�¦   ¢يا الشما[�  حل لي�j سا جـ ـ سيطرة ايطاليا ع
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�ان عقدد5ا 1922عام -37 ¦Jافة االتفاقيات ال�م اشتدت وطأه االحتالل االيطا[� �� لي¢يا و الغاء 

  االحتالل مع السنوسي|ن و يرجع ذلك ا[� ........... 

س السنو��¦ ا&Yكم     و[�يھ اال ب بداية ا&Yرب العامل  أ ـ تو[� محمد اد̄ر

  د ـ تصاعد ا&Yركھ الوطنيھ   جـ اس�يالء ا&Yزب الفا�µ¦ ع�j ا&Yكم 

  وضع مشروع تقسيم االرا��¦ اللي¢يھ eعد ا&Yرب العامليھ الثانيھ و لكنھ لم يكتمل eس¢ب ...... -38

  ب ـ انقسام الشعب اللي·¦   أ ـ التنافس ب|ن انجل��ا و فرmسا  

  اع��اض ايطاليا و رفض6ا ـ د   ا  جـ ـ صالبة املوقف املصري تجاه لي¢ي

وضعت القوات االيطاليھ الساحل الشما[� للي¢يا تحت السيطره املباشره ل6ا و ذلك يرجع �� املقام -39

  االول السباب ........... 

  ب ـ سياسيھ    أ ـ اقتصاديھ 

  د ـ اس��اتيجيھ   جـ ـ اجتماعيھ  

افقت روسيا ع�j انفراد ايطاليا بلي¢يا �� م-40   .... ......قابل .و

  ب ـ ماح ايطاليا بتحكم روسيا �� الدولة العثمانيھ    أ ـ ارضاء اليطاليا بدوم مقابل 

  د ـ لروسيا حق التدخل &Yماية طر9ق6ا للمياه الدافئھ    جـ ـ ان تاخذ روسيا جزء من لي¢يا  
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  نموذج ثاmى

    ضع �لمة (صواب ) أو (خطأ ) :  

  (    )    يع البالد العرBية عند قيام ا&Yرب العاملية األو[G  طر عGj جمتعمار ³سيلم يكن االس  ١

۲ 

  

ـــــر  ـــــا تفتقـ ــــتعمار كوgqـ ـــــدة عــــــن يــــــد االســ ــــة eعيـ ـــــG بقــــــاء منطقــــــة قلــــــب ا&Cز9ــــــرة العرBيــ ـــــباب الJــــــI أدت ا[ـ مــــــن االسـ

  ملغر9ات االستعمار

  (    )  

ــى   ۳ ـــ ــــالد املشـــــــرق العر!ــ ـــ ــــــر وBـ ـــــع مصـ ــة موقــ ــــــ�ا أل5ميـــــ ــار انجل�ـ ـــ ــــــت انظــ ــان لفـ ـــ�ــــ ــــ ــر القـ ــ اواخـــــ ـــا  18رن الــــــ ـــ ــا ل6ــ ــــ م دافعـ

  للقيام بإقامة معا5دات سر9ة  

  (    )  

  (    )    ن¾Yت انجل��ا �� تأم|ن مواصال}gا ا[G ال6ند عن طر9ق اYZيط ال6ندى وBحر العرب   ٤

  (    )    أثرت ا&Yملة الفرmسية عGj عالقة انجل��ا بإمارات ا&%ليج العر!ى    ٥

  (    )    &Cز9رة العرBية G أحوال امن مصر عjأثر خروج ا&Yملة الفرmسية    ٦

ـــ   ۷ ـــ ــــــة القـــــــرن الــ ــــــ� بدايـ ــ12  19�انـــــــت اول اجـــــــراءات انجل�ـــــــ�ا �ـ ـــــد معا5ـــــــدة الصـــــ ـــــيج العر!ـــــــى عقــ ـــــ� منطقـــــــة ا&%لــ �ــ

  العامة 

  (    )  

ــــدن   ۸ ـــ ـــــــ< وعــ ــــلطان &?ــ ـــ ــع ســ ــ ـــ ــة مــ ــ ـــ ــا مـــــــــن عقـــــــــد اتفاقيــ ـــــ ــــدفت بر9طانيــ ـــ ــــب  51802ــ ــــ ــG ا&Cانـ ــ ـــ ـــــم مصـــــــــا&6Yا عjــ ـــ دعـ

  االقتصادى  

  (    )  

  (    )    عGj وسيلة لفرض سيطر}gا عGj امارات ا&%ليج العر!ى   تدخل محمدجل��ا من  اتخذت ان  ۹

ــة   ١٠ ـــ ـــ ــــ12 العامـ ـــ ـــــدة الصــ ـــ ــــد معا5ــ ـــ ــــن عقــ ـــ ــتج عــ ـــ ـــ ــــــدة  1820نـ ـــ ـــدعيم وحـ ــــ ــــيج تــ ــــ ــــارات ا&%لـ ــــ ـــــيوخ امــ ـــ ــ�ا وشـ ـــ ــــــ|ن انجل�ــــ بــــ

  امارات ا&%ليج  

  (    )  

  (    )    مرت العالقات الفرmسية ا&Cزائر9ة بمرحلت|ن قبل االحتالل    ١١

  (    )    لفرmسية ضد ممالك اوروBا ا[G تد5ور االحوال االجتماعية الفرmسية  لثورة امعارك ات  أد  ١۲

  (    )    ترجع اسباب فرmسا �� املماطلة باجراءات السداد لديون ا&Cزائر ا[G قصور ا&%زانة الفرmسية    ١۳

ــــال القرصــــــــن  ١٤ ـــ ــــار اعمـ ـــ ــــــ� اطـ ــــــا �ــ ــــفن بابــــــــا رومــ ـــ ــــــر مــــــــع سـ ــــن اشــــــــ�با�ات ســــــــفن ا&Cزائــ ــــتج عــــ ــــةاملة نــــ ـــ ــد  تبادلـ ــ ـــ }gديـ

  السيادة القومية لC2زائر  

  (    )  

س عادلة   ١٥ �انت الC2نة املالية �� با̄ر    (    )  

  (    )    5ناك عالقة ب|ن اش�با�ات السفن ا&Cزائر9ة وسفن بابا روما واحتالل فرmسا ا&Cزائر    ١٦

  (    )    وقع ا&%الف ب|ن ا&Cزائر وفرmسا ألسباب سياسية    ١۷

  (    )    راء سيطرة فرmسا عGj ا&Cزائر �� وقف أعمال القرصنة البحر9ة قيقية و افع ا&Yدو التكمن   ١۸

  (    )    نتج عن سقوط ا&Cزائر تحت االحتالل الفرI�±m تنازل ا&Cزائر عن الديون   ١۹

۲٠    Iزائرى العديد من املصاعب �� كفاحھ الوط�C&واجھ عبد القادر ا    (    )  

  (    )    �� بداية االحتالل الفرI�±m من ناحية الشرق  قو}gا    ة �ستمدر9ائ�انت املقاومة ا&Cز   ۲١
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ــــدة دى   ۲۲ ــــــد معا5ــــــ ـــ ــــة eعـ ــــ ــة ا&Cزائر9ــ ـــ ـــ ــــــد املقاومــ ـــ ـــــا}gم ضـ ـــ ـــــ� CÅمــ ـــ ــــــا&6Yم �ــ ـــ ـــــة لصـ ـــ ــا ا[ــــــــــG ن�يجــ ـــ ـــ ــــل فرmســ ــــ ــــــم تصــ لــــ

  م´شيل  

  (    )  

  )  (      م تضارب ا5داف املقاومة   1847�انت من ا5م اسباب اس�سالم االم|� عبد القادر ا&Cزائرى    ۲۳

  (    )    eعوامل داخلية وخارجية   1847قاومة الوطنية ا&Cزائر9ة عام  امل  سقطت  ۲٤

  (    )    اسghدفت السياسة الفرmسية القضاء عGj الÆ%صية العرBية االسالمية لC2زائر9|ن    ۲٥

�ان احتالل فرmسا لC2زائر عنصر9ا    ۲٦    (    )  

  (    )    سالمية  ال ا فشلت ا&Cزائر �� ا&Yفاظ عx Gj%صيghا العرBية  ۲۷

  (    )    أثرت الثقافة الفرmسية عGj حركة الكفاح �� ا&Cزائر    ۲۸

۲۹    I�±mزائر تدعيم االقتصاد الفرC&ا G]رة اCÇسا باب الmوراء فتح فر Iتمثل ال6دف االسا��    (    )  

  )  (      م   1830�انت ا&Cزائر موردا م6ما من موارد ا&%زانة الفرmسية eعد احتالل6ا    ۳٠

  (    )    ارات ا&Yركة الوطنية �� ا&Cزائر eعد ا&Yرب العاملية االو[G ت تي�عدد  ۳١

  (    )    �شابھ كفاح سعد زغلول �� مصر مع االم|� خالد بن عبد القادر ا&Cزائرى    ۳۲

۳۳   G]اiل اتiشe ساmاالندماج مع فر G]زائر اC&دعا املثقفون �� ا    (    )  

  (    )    ملية  قضية عار  ائجعلت مصر من قضية ا&Cز   ۳٤

  (    )    ظ6ر تيار �� ا&Cزائر eعد ا&Yرب العاملية الثانية يدعو ا[G أن االستقالل ال يتحقق اال بالثورة    ۳٥

ـــــــام   ۳٦ ـــ ـــر عـ ـــ ـــ ـــــ|ن ا&Cزائــ ـــا وBــــــ ـــ ـــ ـــــدرا[G بي�gــ ــــــة اتحـــــــــــاد فيــــــ ـــ ـــروع اقامــ ـــ ـــ ـــــا مشــ ــــــت فرmســــــ ــــ ـــــية  1957طرحـ ـــــداف سياســــــ أل5ــــــ

  وعسكر9ة  

  (    )  

  (    )    الصعيد املادى  ئر عGj ة ا&Cزاعدسا�ان ملصر دور اعالمى �� م  ۳۷

�ان التضامن العر!ى فعاال �� مساعدة ا&Cزائر    ۳۸    (    )  

�ان تو[G شارل ديجول ا&Yكم من اسباب استقالل ا&Cزائر    ۳۹    (    )  

  (    )    ادى تو[G شارع ديجول ا&Yكم �� فرmسا ا[G ظ6ور منظمة ا&C´ش السرى    ٤٠
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  السادس صلعGj الف  ملشاامتحان 

  تخ|� اإلجابة الYÉيحة مماب|ن القوس|ن :

استطاعت الدولھ العثمانيھ ان �س¢ب ذعر لدي دول الوفاق �� بداية ا&Yرب العامليھ االو[� عندما  -١

  ........... حاولت استغالل سلطghا 

  الديfيھب ـ  العسكر9ھ أ ـ 

 السياسيھ د .  االقتصاديھ جـ ـ 

  .……… انھ قام بـ  سور9ا��  الستعمار سياسة ا ع�j ل قو يمكن ال-۲

 تحو9ل سور9ا ا[� نظام الدو9الت  ب ـ جعل سور9ا وحده سياسيھ  أ ـ 

  تطو9ر النظام االقتصادي السوري  د  جمع الشعب السوري ع�j 5دف واحد جـ ـ 

اقيون وايضا ضمان تحكم6م �� السلطھ العل-۳ لبالد عن � ا� يان¾Yت انجل��ا �� اخماد ثورة العر

  9ق......... طر 

 �شكيل حكومة وطنيھ مؤقتھب ـ  ال��اجع عن سياسghم امل�شدده  أ ـ 

 قمع املواطن|ن د ـ  توليھ فيصل بن ا&Yس|ن &Yكم العراق  جـ ـ 

  ........ م 1925�ان من ا5م نتائج الثورة السور9ة الك��ي -٤

 استقالل سور9ا  ب ـ  ا&Cمعيھ التاس´سيھ أ ـ 

 العملھ السور9ھ عن الفرmسيھ  ل فصد ـ  سور9ا   حيدو ت جـ ـ

فضلت حكومة لندن التفا5م مع الشر9ف حس|ن و لكن حكومة ال6ند ال��يطانيھ رأت ضرورة التعاون -

  ........... مع عبد العز9ز آل سعود لتفوقھ ع�j الشر9ف حس|ن �� ا&Cانب 

 السيا��¦  ب ـ  االجتما��  أ ـ 

 يادتصاالقد .   ا&Yر!يجـ ـ 

  .……… س|ن من انجل��ا �� مراسالتھ مع مكما5ون مطالب الب الشر9ف ح�انت جميع مط-٦

   سياسيھب ـ  عسكر9ھ أ ـ 

 اجتماعيھ د ـ  اقتصاديھ جـ ـ 

  eعد 5ز9مة فرmسا من املانيا eعدا&Yرب العامليھ التانيھ ظ6ر الدعم الدو[� من ا&Yلفاء ا[� حكومة -۷

  فييھ  ب ـ   ف´�Ì¦ أ ـ 

 يھ  مول�Í د ـ   ا&Yره فرmساـ جـ 
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  ....... لعب الضغط الدو[� دور كب|� �� قضيھ استقالل-۸

 السودانب ـ  مصر  أ ـ 

   سور9اد  العراق  جـ ـ 

  ........... تم طردالقوات العثمانيھ من الشام ع�j يد -۹

 االم|� فيصل ب ـ  االنجل|� أ ـ 

 الشر9ف حس|ن د .  الفرmسي|ن   جـ ـ 

١٠-¦�Îع للسياده بح معظم الساحم اص1920ر9مو ن سا مر ؤتم بمقتeللبحر املتوسط تا �Ïل الشر    

 الروسيھ  ب ـ االنجل|�يھ أ ـ 

  العثمانيھ  د    الفرmسيھجـ ـ 

اقيھ �� العراق اثناء ا&Yرب العامليھ الثانيھ من ج6ة  -١١ �ان الغزو العسكري االنجل|�ي للقوات العر  

 الغرب ب ـ  الشمال أ ـ 

 الشرق  د ـ  ب نو ا&C  ـ جـ

  ........ م ب|ن فرmسا و ا&Yركھ الوطنيھ �� سور9ا 1936املستفيد االك�� من فشل مشروع معا5دة-١۲

 لبÐن ب ـ  انجل��ا أ ـ 

 تركيا د ـ  ايطاليا جـ ـ 

  ........... افتقد الشعب السوري ن�يجة سياسيھ االحتالل الفرm±�¦ ا[� -١۳

 ده االجتماعيھ  وحالب ـ  ھ الوحدة السياسيأ ـ 

 الروح الوطنيھ د .  الزعامات الشعبيھ  جـ ـ 

  .……… اع��ف االتراك رسميا بالوجود االنجل|�ي �� العراق من خالل-١٤

 مؤتمر سان ر9مو  ب ـ بيكو  –اتفاقيھ سايكس أ ـ 

  معا5دة بور�سموثد  5دنھ 5دروس  جـ ـ 

  ........ .م كن�يجھ لـ�Ï1936 عام صدر بك دهياوقع االنقالب العسكري �� العراق بق-١٥

 ال�Ðاعات الديfيھ و السياسيھ  ب ـ  دعم انجل��ا لC2´ش العرا�Ï  أ ـ 

 تحمس الضباط لقتال االنجل|� د ـ  توقف ا&Yياه النيابيھ  جـ ـ 

  ........ م �� العراق1920ترتب ع�j ثورة -١٦

 بالعراق ا ني 9طا بر ط ز9ادة ارتباب ـ  �غ|� الوضع السيا��¦ للعراقأ ـ 

اقيھد ـ  فسات ا&Yز9نھ  ات و املنانمو الصراعجـ ـ   ز9ادة دور العشائر العر

  ........... فقد لبنان مف6وم الدولھ املتجاmسھ eس¢ب -١۷
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 السياسھ الفرmسيھ ب ـ  االزمات االقتصادية  أ ـ 

افيھ  جـ ـ   التدخالت ال��يطانيھ د .  الطبيعھ ا&Cغر

  .……… ھ االو[� من دول الوسط  أل سعود خالل ا&Yرب العامليز ز9الع د عب³عد موقف -١۸

 مساندا ب ـ  معاديا أ ـ 

 محايدا  د ـ  مواليا جـ ـ 

  ......... م eس¢ب1916بيكو  –اYÒmبت روسيا من اتفاقيھ سياكس -١۹

  5ز9مghا �� ا&Yرب  ب ـ   اختالفات مع بر9طانيا  أ ـ 

 ديھ صاقتاالط غو الضد ـ  ظروف6ا السياسيھجـ ـ 

  السناد عرش البالد ا[� فيصل بن ا&Yس|ن eس¢ب  ة العشر9ن �� العراقسعت انجل��ا eعد ثور -۲٠

 رغبghا �� ضمان استقرار5ا �� العر اق  ب ـ  املساعدات الJ¦ قدم6ا لالنجل|� �� الشام أ ـ 

    |نحس 9فشر ال��ام6ا ب�نفيذ مطالب الد  تفوقھ العسكري ع�j القوات العثمانيھ  جـ ـ 

  

  ........... عل¬gا ا[�  � سور9ا eعد فرض االنتدابعمدت السياسيھ الفرmسيھ �-۲١

 اضعاف روح التجاmس السك�¦ �� سور9ا ب ـ  بيكو –االل��ام ب¢نود اتفاقيھ سياكس أ ـ 

 اgqاء الوجود العسكر9ن ال���ي �� الشام د .  مجاملة لبنان ع�j حساب العراق و سور9ا  جـ ـ 

  .……… يھ بموجباثناء ا&Yرب العامليھ الثان ت سور9ا �� خدمة ا5داف فرmسامiانا ضعت او -۲۲

 م 1925املفاوضات الJ¦ تمت eعد ثورة  ب ـ م1920قرارات مؤتمرسان ر9مو أ ـ 

  قرارات ا&Cمعيھ التاس´سيھ السور9ة  د  م ب|ن فرmسا و سور9ا 1936معا5ده جـ ـ 

 [G .........  ا 1914ن اعالن ا&6Cاد نوفم��  عرب م اء العم ز  يرجع س¢ب سيادة ا&Yذر ب|ن -۲۳

  بروز القومية العرBية   –ب   ا��5از املiانة الديfية للدولة العثمانية   –أ 

افق سياسيا مع الدولة  العثمانية  –ج    عدم وضوح موقف دول الوفاق  –د   عدم التو

افة مكة " �� ضوء العبارة  سنأ  أن نذم " �ان الشر9ف حس|ن ³عمل عGj بناء دولة عرBية -۲٤ دت اليھ شر

  حركة الشر9ف حس|ن بدافع .......  �ان التعاطف الذى أبدتھ إنجل��ا تجاه

اتيGÔ –أ    عسكرى  –ب   اس��

  سيا��I –د   قومى  –ج 

  ضع �لمة صواب او �لمة خطأ امام العبارة : 

 الدعم العسكرى لY2لفاء  لخالمن G و[�ان للشيوعية دور كب|� �� gqاية ا&Yرب العاملية األ  -۲٥
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  ب|ن القوس|ن :الYÉيحة مما  تخ|� اإلجابة

" أمامك صورة للشر9ف حس|ن الذى ن¾Yت قواتھ �� اسقاط ا&Yكم العثماmى �� سور9ا اال انھ واجھ   -۲٦

  انتIÕ مشروع الدولة العرBية الك��ى للشر9ف حس|ن بـ   –ضغطا كب|�ا " �� ضوء ذلك اجب 

  فقدان سيادتھ عGj ا&?Cاز –ب   ية االو[G ود سعال لةدو قيام ال –أ 

  تطبيق االنتداب بال6الل ا&%ص´ب  –د   سقوط حكم االدارسة  –ج 

�ان تقسيم املنطقة العرBية الYÉراو9ة ب|ن العراق والشام باتفاقية سايكس بيكو ب|ن نفوذ بر9طاmى  -۲۷

  وفرg� I�±mدف ......... 

  ار5م مناطق حدودية فاصلة  تباع –ب   gا تحطيم اآلمال االستعمار9ة � –أ 

  افتقار5م للمغر9ات االقتصادية  –د   %ص´بدة ال6الل ا&تفت´ت وح –ج 

  ضع �لمة صواب او �لمة خطأ امام العبارة : 

۲۸-  G]رب العاملية االوY&عد اe لفاء بالعربY&غدر ا 

  تخ|� اإلجابة الYÉيحة مماب|ن القوس|ن :

  ع العرب �� بداية القرن العشر9ن �� م |� نجل ال ا تمثلت مشiلة �عاون  -۲۹

  تضارب االراء حول الزعامة العرBية  –ب   ف ب|ن العرب وانجل��ا ب اال5داتضار  –أ 

  مدى التعاون العر!ى مع انجل��ا   –د   رفض نظر9ة دولة ا&%الفة  –ج 

  ... ... ية رBلعمن نماذج االتفاقيات الIJ اضعفت احiام الشر9ف حس|ن عGj شبھ ا&Cز9رة ا -۳٠

  رودس  –ب   دار9ن –أ 

  الطائف  –د   مدروس  –ج 

  ضع �لمة صواب او �لمة خطأ امام العبارة : 

۳١-   G]رب العاملية االوY&اقع البحر9ة الروسية بداية ا ن¾Yت الدولة العثمانية �� ضرب eعض املو

 GÍبفضل الدعم العسكرى ا&%ار. 

  ية سايكس بيكو من حيث تفاقعن اتج يfف مما �ان سو  1920خفف مؤتمر سان ر9مو  -۲۳

  منع تفت´ت العراق وسور9ا لدو9الت صغ|�ة  –ب   فلسط|ن ا&Yفاظ عGj عروBة –أ 

  خلق حدود سياسية جديدة بال6الل ا&%ص´ب –د   ظ6ور لبنان الكب|� –ج 
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۳۳GÏارةدال  " قام االم|� عبد هللا بن الشر9ف حس|ن باالتصال بالس|� رونالد ستورز السكرت|� الشر  

االتصال  تمثل الس¢ب وراء mشاط قنوات –ابقة اجب لسامى �� القا5رة " �� ضوء العبارة السدوب ااملن

افة مكة وادارة املندوب السامى ال��يطاmى �� القا5رة بـ .......    ب|ن شر

  تدعيم لسياسة بر9طانيا �� املنطقة –ب   mشوب ا&Yرب العاملية االو[G –أ 

  بد ا&Yميد ضرب ا&Yركة الديfية العثمانية للسلطان ع –د   عرBية ال يةوم لY2فاظ عGj الق –ج 

 ضع �لمة ( صواب ) أو �لمة ( خطأ ) امام العبارة :  

  5ناك ارتباط ب|ن االزمة ب|ن العرب واألتراك ونداء ا&6Cاد املقدس   -۳٤

 تخ|� االجابة الYÉيحة مما ب|ن األقواس :

افة مك -۳٥   دام األساليب ...... ل استخمن خال 0819ة وصل الشر9ف حس|ن ا[G شر

  العسكر9ة –ب   الدبلوماسية  –أ 

   السياسية –د   االقتصادية –ج 
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  القوس|ن :تخ|� اإلجابة الYÉيحة مماب|ن 

١-  ........ G]ية اBالعر Iيرجع تمز9ق الوحدة املادية لالرا��  

  ب ـ تمز�ق ا���سية العر�ية   أ ـ اثارة النعرات ا��لية        

  ركية م��واجز ا��د ـ 'شأة ا   جـ ـ #عدد النظم السياسية

من خالل دراستك لتعديد االستعمار للنظم السياسية واالقتصادية وا&Yكومية �� الوطن العر!ى اى   -۲

  من 5ذه املق��حات يمك�gا معا&Cة االمر ....... 

  ب ـ تطبيق أسس الديموقراطية  أ ـ ازالة ا��واجز ا��مركية        

  ثاق جامعة الدول العر�يةمي ل قراراتد ـ تفعي  جـ ـ القضاء ع67 ال45عات الطائفية 

�ان gÙدف  –" قسم االستعمار الوطن العر!ى ا[G اجزاء منفصلة " �� ضوء العبارة السابقة اجب  -۳

  االستعمار من خلق حدود سياسية ب|ن اجزاء الوطن العر!ى ........ 

  ب ـ دعم اقتصاديات تلك الدول   أ ـ تحديد مناطق سيادABا         

  د ـ تحديد رقعة سيادة الدولة    عر�يةالة الوحدة جـ ـ اعاق

تقسيم االستعمار للوطن العر!ى لدو9الت ذات حواجز جمركية الضعاف القومية العرBية يندرج ضمن  -٤

  االساليب ........ 

  ب ـ االقتصادية والعسكر�ة   أ ـ السياسية واالقتصادية        

  ياسية  د ـ العسكر�ة والس  جـ ـ االجتماعية والعسكر�ة

لصدام الثقا�G ب|ن املفكر9ن املصر9|ن والسور9|ن حول االسبقية ا&Yضار9ة يندرج تحت االسلوب ا-٥

  االستعمارى املتمثل �� ....... 

  ب ـ اثارة النعرات ا��لية   أ ـ اثارة القضايا العنصر�ة        

  د ـ #عدد ا���سيات   جـ ـ اثارة ال45اعات الطائفية

عرب من خلق االستعمار جfسيات متعددة من ا&fCسية العرBية  ³ستفيده ال  الدرس الذى يمكن ان -٦

  يتمثل �� ........ 

  ب ـ االبتعاد عن التعصب العر6L   أ ـ ا��فاظ ع67 الJو�ة        

  د ـ التواصل مع ا���سيات االخرى   جـ ـ االستفادة من #عدد الثقافات
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  ة بمنطقتنا العرBية لدول القديم نتج عن الغلو �� االنتماء ملك�سبات حضارات ا -۷

  ب ـ اثارة روح التعصب  أ ـ #عدد ا���سيات العر�ية        

  د ـ انWار دور الثقافات املتعددة    جـ ـ تقبل االخر 

  شعار فرmسة ا&Cزائر رفعتھ فرmسا �gدف تحقيق ......  -۸

  ب ـ معا'ى االندماج والتWامل  أ ـ االمن القومى لفر'سا        

  د ـ التقدم الثقا^6 والفكرى ل[�زائر�\ن   واقتصادية  عيةسب اجتماجـ ـ مWا

  عمدت دول االستعمار ان االصل لسiان املغرب ولبنان االصلي|ن   -۹

  ب ـ افر�قي  أ ـ امر�Wى        

  د ـ اسيوى   جـ ـ اوروaى 

عية لدول الوطن ال -١٠ ��   –عر!ى عمد االستعمار عGj �عدد االنظمة السياسية واالقتصادية وال�ش̄ر

�ان ال6دف من �عدد قوان|ن االقطار العرBية .......  –وء العبارة السابقة اجب ض  

  ب ـ انdشار العنف   أ ـ غياب مفJوم العدالة        

  د ـ فرض مبادئ العوملة  جـ ـ eيمنة الدول االستعمار�ة 

االو[�   العامليت|ن ( اتخذ التقارب ب|ن الدول العرBيھ شiل تصفية ا&%الفات فيما ب|ن ا&YرB|ن-١١

�انت اك� الدول استفادة من تلك السياسيھ  والثانيھ ( ...........  

 اليمن ب ـ  العراق أ ـ 

 السعودية د .  مصر  جـ ـ 

١۲- ¦Õلصا&1 الدولھ العثمانيھ �� خلق عداء سيا��¦ انت �jخاض6ا محمد ع ¦Jروب الY&م  �1931سب¢ت ا

�ان ب|ن خلفاءه و ب|ن حiام  ……….  

 اليمن  ب ـ عراق  لاأ ـ 

  السعوديھ  د ـ  مصر  جـ ـ 

  ......... م ضرورة رBط مص|�5م الواحد ن�يجة 20ادرك العرب �� ف��ة االر!عينات من القرن ال-١۳

 تصفية ا&%الفات ب|ن االسر العرBيھ ا&Yاكمھ  ب ـ  ا&%طر املش��ك الذي واجھ الشعوب العرBيھ  أ ـ 

 توغل االستعمار االنجل|�ي �� �ل الدول العرBيھ  د ـ  لعرBيھ  �� الدول ا �عميم مناÅ< التعليم املوحده جـ ـ  
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  ...... توقفت ا&%الفات ب|ن االسرة ال6اشميھ و ملوك وسط شبھ ا&Cز9رة العرBيھ بناء ع�j معا5دة  -١٤

 االخالء و التحالفب ـ  الطائف أ ـ 

 الدفاع املش��ك  د ـ  الصداقھ و التحالف جـ ـ 

  ........... من الس�Ú القامة جامعة الدول العرBيھ اثناء ا&Yرب العامليھ الثانيھ انيا ت بر9طاسghدف-١٥

 تحقيق االستفاده االقتصاديھ لدول ا&Yلفاء ب ـ  تلبيھ مطالب اCZتمع الدو[� أ ـ 

 ارضاء املثقف|ن العرب ارضاء لوال°gم  د .  التم6يد لقبول الCÇرة الص6يونيھ للمنطقھجـ ـ 

١٦-%Û ية  االستعمار رBنتج عن 5ذه   –�� ضوء العبارة السابقة اجب  –التعليم الضعاف الثقافة العر

  السياسة االستعمار9ة ....... 

  ب ـ دخول مصط[�ات غر�ية للغة العر�ية   أ ـ خلق قوميات مختلفة        

  د ـ اعاقة التواصل العرaى   جـ ـ تأخر االقطار العر�ية 

�� ضوء العبارة السابقة اجب :  –Yكم وال6ا5ا eعروش و5مية ت اطماع با&خلق االستعمار اسرا ذا -١۷

  أى من دول الوطن العر!ى تنطبق عل¬gا العبارة السابقة 

  ب ـ املغرب  أ ـ العراق        

  د ـ سور�ا  جـ ـ لبنان

١۸-   G]اY&ية �� عصرنا اBمن املق��حات االك� فاعلية لتفعيل القومية العر  

  ب ـ توحيد النظم العر�ية بWافة ا��االت           جز ا��مركيةأ ـ ازالة ا��وا 

  د ـ اAkاء االنقسامات ب\ن االسر ا��اكمة    جـ ـ ا'شاء ��ان فض املنازعات

اقع انھ ال خوف عGj القومية العرBية -١۹ �� ضوء العبارة السابقة اجب : يرجع الدافع وراء حقيقة  –الو

 ...... G]العبارة السابقة ا  

  ب ـ وضع خطط تنمو�ة مشlmكة   �ية املشlmكة        ة الديلعقيدأ ـ ا 

  د ـ التماسك املادى العرaى  املشlmكة  جـ ـ االفWار االيديولوجية

  واصف الIJ �عرضت ل6ايرجع تماسك بfيان االمة العرBية الرBط ب|ن وجداgqم ومص|�5م رغم الع -۲٠

  ب ـ اللغة العر�ية   أ ـ التار�خ العرaى        

  د ـ املوقع ا��غرا^r   وحدة لرؤ�ة املـ ا جـ 
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۲١-�jيھ من بر9طانيا عBالطرح االول لفطرة الوحده العر �jيدل رد فعل العرب ع ……….  

 ميول العرب ا[� دول اYZور  ب ـ  حماس العرب لفكرة القو9ھ العرBيھ أ ـ 

   االستعمار9ھادراك العرب للمخططات د ـ  نجاح السياسھ االستعمار9ھ �� املنطقھ  جـ ـ 

( حرص مصطفي النحاس اثناء املشاورات الJ¦ سبقت قيام جامعة الدول العرBيھ ع�j اجراء -۲۲

  مباحثات ثنائيھ ب|ن رؤساء ا&Yكومات العرBيھ)  

  ......... mستfتج ان الس¢ب �� ال��ك|� ع�j املباحثات الثنائيھ ³عود ا[� 

    رؤي حول مشروع الوحده تقارب الـ  ب اختالف النظم السياسيھ �� البالد العرBيھ أ ـ 

 تاكيد مiانة مصر ب|ن الدول العرBيھ  د ـ  السياسات االستعمار9ھ املعارضھ للوحده جـ ـ 

  ....... م من اجل 1943تجاوب العرب مع تYÉيح مس�� ايدن عام -۲۳

 تحقيق مصا&1 االسر ا&Yاكمھ  ب ـ  اmساء قوة عسكر9ھ عرBيھ  أ ـ 

 تحقيق اال5داف العرBيھ د ـ  سياسيھ توحيد النظم الجـ ـ 

  ........... يبدا اصالح جامعة الدول العرBيھ من خالل قراءة االحداث التار9خيھ بـ-۲٤

 حر9ة عقد املعا5دات الثنائية  ب ـ  جعل قرارات ا&Cامعھ باالغلبيھ  أ ـ 

 توحيد املناÅ< الدراسيھ العرBيھ  د .  اmشاء سوق عرBيھ مش��كة  جـ ـ 

  م �� مدجينة القا5ره ) 1945اق جامعة الدول العرBيھ �� مارس وقيع ميثم ت( ت-۲٥

  .……… جاء اختيار مدينة القا5ره لتوقيع امليثاق eس¢ب 

 دور مصر �� اmشاء ا&Cامعھ  ب ـ وجود بر9طانيا �� مصر أ ـ 

  موقع6ا ا&Cغرا�� املتوسط د ـ  تاييد مصر للقضايا العرBيھ جـ ـ 

  ......... مواج6ة التحديات االقتصاديھ العامليھ من خالل ول العرBيھ يمكن &Cامعة الد  -۲٦

 تنفيذ ميثاق الضمان ا&Cما�� ب ـ  اmشاء سوق عرBيھ مش��كھ  أ ـ 

 حل ا&%الفات العرBيھ سلميا  د ـ  �عديل eعض مواد امليثاق  جـ ـ 

  لن املا��I ات القر !عين� ار تمثلت ا&Yتمية السياسية الIJ ساعدت عGj احياء القومية العرBية � -۲۷

  ب ـ تقدم وسائل املواصالت والنقل  أ ـ تقدم مناst التعليم        

  د ـ تقدم وسائل االتصال  جـ ـ محنة االستعمار املشlmكة 
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�ان من ابرز عوامل التقارب العر!ى ب|ن ا&YرB|ن العامليت|ن .......  -۲۸  

  ملص\lب ـ وحدة ا   أ ـ العقيدة الدي�ية املشlmكة        

  د ـ الدعم ا�zار6y   االتصال االرvwx  جـ ـ 

۲۹-  ........ G]مصر والسعودية ا IJعود ا&%الفات ب|ن دول�  

  19ب ـ اوائل القرن           18أ ـ اوائل القرن 

  20د ـ 'شأةاواخر القرن الـ   20جـ ـ اوائل القرن الـ 

  اب .... ³عود العداء ب|ن االسرة السعودية واالسرة ال6اشمية السب -۳٠

  ب ـ سيdسية وثقافية   سياسية وعسكر�ة         أ ـ 

  د ـ سياسية ودي�ية   جـ ـ اجتماعية وثقافية 

  ب|ن السعودية والعراق بـ .........  1936تم|�ت معا5دة االخاء والتحالف  -۳١

  ب ـ الشمول   أ ـ االنفتاح        

  د ـ االستمرار�ة   جـ ـ التWامل 

  �ي ع�j مبادئ ثابتھ ال تتغ|� بتغي|� القائم|ن عل¬gا )للدول الك�  ( تقوم السياسھ ا&%ارجيھ-۳۲

  ........ �غ|�ت eعض رواÞÛ السياسھ ا&%ارجيھ ال��يطانيھ eس¢ب 

 ا&Yرب العامليھ الثانيھ ب ـ  التنافس االستعماري مع فرmسا  أ ـ 

 ا&Yرب العامليھ االو[� د ـ  ظ6ور قوي عامليھ جديده جـ ـ 

اeع من القرن العشر9ن وامل القوميترتب ع�j ظ6ور ع-۳۳   ........... ھ العرBيھ منذ العقد الر

 حل ا&%الفات العرBيھ سلميا ب ـ  اmشاء جامعھ الدول العرBيھ أ ـ 

 الوصول ا[� حل القضيھ الفلسطيfيھ  د .  مساندة مصر الستقالل البالدالعرBيھ  جـ ـ 

  .……… العشر9ن ت �� القرن ظ6رت عوامل احياء القوميھ العرBيھ �� الثالث´نا-۳٤

 اق��اب ا&Yرب العامليھ الثانيھ  ب ـ  التنافس االستعماري و االقتصادي أ ـ 

 التقدم العلß¦ و التكنولو�Í د ـ  اmشاء منظمة عصبة االممجـ ـ 

  ......... م ا[� 1944ترجع ا5كية املبادئ الJ¦ وردت �� بروتوكول االسكندر9ھ فياكتوBر �� عام -۳٥

  توقيع سبع دول عرBيھ عل¬gا ب ـ   وحدة عرBيھ  اس قيام اس وضعأ ـ 

 تاييد ا&Yكومھ العرBيھ ال��يطانيھ ل6ا د ـ  اmشاء قوة عسكر9ھ موحده  جـ ـ 
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  م  1950يمكن التوقع �� حالة تنفيذ املاده الثانيھ �� ميثاق الضمان ا&Cما�� الذي عقد عام -۳٦

 ت��اجع املؤامرات ضد البالد العرBيھ ب ـ  ياسيھ يتحقق ا&Yلم العر!ي �� الوحده السأ ـ 

 تfتÕ¦ ا&%الفات ب|ن البالد العرBيھ د ـ  �ستقر احوال البالد العرBيھ االقتصاديھ جـ ـ 

  ........... زرع االستعمار  بذور الفتنھ داخل �ل دولة عرBيھ عن طر9ق -۳۷

  اثارة روح العداء الطائفيب ـ  اثارة النعرات اYZليھ  أ ـ 

 �عدد النظم السياسيھ د .  ق جfسيات متعددهخل جـ ـ 

  استطاعت السعودية من خالل عقد معا5دة الطائف تأم|ن مجال6ا ا&Yيوى وتأم|ن حدود5ا من  -۳۸

  ب ـ الشمالية   أ ـ ا��نو�ية        

  د ـ الغر�ية   جـ ـ الشرقية

  .... Gj مع�I ...يتم|� مؤتمر االطباء العرب عن مؤتمر بلودان �� التأكيد ع -۳۹

  ب ـ الشمول   أ ـ التنوع        

  د ـ التخصص  جـ ـ التWامل 

اeع وا&%امس من القرن العشر9ن ب|ن دول الوطن  -٤٠ �ان ال6دف من عقد املؤتمرات امل6نية �� العقد الر

  العر!ى ......... 

  ب ـ تقديم مطالب فئو�ة   أ ـ توحيد الرؤى املستقبلية        

  تنمو�ة مشlmكة ـ وضع خطط  د  جـ ـ تقبل االخر 

" امامك صورة &Cامعة الدول العرBية الIJ ولدت فكرة اmشا°gا كشiل من اشiال االتحاد العر!ى ��  ٤١

حدد ال6دف وراء ال��حيب ال��يطاmى بقيام نوع من الوحدة  –�� ضوء العبارة السابقة اجب  –مصر 

  العرBية .......... 

  يادة العر�يةتدعيم الس ـ ب   أ ـ تطبيق سياسة القطيع        

  د ـ وضع خطط تنمو�ة مشlmكة   جـ ـ التضامن مع القضية العر�ية 

الرئ´س السورى الذى استجاب لدعوة النحاس باجراء مباحثات حول تحقيق الوحدة العرBية  -٤۲

1943 –  1945 .....  

  ب ـ حافظ االسد  أ ـ �شارة ا�zورى        

  د ـ ر�اض الص[�  جـ ـ شكرى القوت67 
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عملت الشعوب العرBية عGj التخلص من الدول االستعمار9ة الIJ اكرgh5ا عGj حرب لم تكن ل6ا  "  -٤۳

  قظ العرب لضرورة التضامن �ان ابرز ما اي –ف¬gا ناقة وال جمل " �� ضوء العبارة السابقة اجب 

  راvwx العر�ية سdيطا'ى باال ب ـ التدعيم الغرaى لكيان ا   أ ـ مماطلة الدول االستعمار�ة باالستقالل        

  د ـ بروز االeمية االسlmاتيجية للمنطقة   جـ ـ حرمان العرب من التمتع بثمار جJودeم

" ان كث|�ين من مفكرى العرب يرجون للشعوب العرBية درجة من الوحدة اك�� مما GH عليھ االن  -٤٤

افقة عامة " ��  –ة السابقة اجب ضوء العبار  وحكومة صاحب ا&Cاللة تؤ9د اى خطة تلقى من العرب مو

  eس¢ب .......  1941ابدى العرب فتورا تجاه تصر9ح ايدن 

  ب ـ رفض العرب الدعم ا�zارr^ 6y تحقيق وحدتھ   أ ـ مماطلة الدول االستعمار�ة باالستقالل        

  ��Jا د ـ ادراك توجيھ انجلlmا النظرة العر�ية نحو مصا  جـ ـ ادراك العرب لقدراABم وقوABم الفعلية

جاء �� تصر9ح ايدن الثاmى " ان حكومة صاحب ا&Cاللة تؤ9د حركة �عز9ز الوحدة ولكن من ا&GjC ان  -٤٥

 –�� ضوء العبارة السابقة اجب   –ا&%طوة االو[G لتحقيق اى مشروع يجب أن يأ�ى من العرب أنفس6م " 

  ........ اخذت مصر عGj عاتق6ا بدء املباحثات العرBية �� القا5رة �� ظل حكم ..

  ب ـ محمد نجيب   ـ جمال عبد الناصر        أ 

  د ـ امللك فؤاد الثا'ى   جـ ـ امللك فاروق

  ال�شابھ ب|ن بروتوكول اسكندر9ة وميثاق جامعة الدول العرBية �� ........  -٤٦

  ب ـ توحيد السياسات االقتصادية   أ ـ صيانة استقالل وسيادة الدول االعضاء        

  د ـ توحيد االتجاeات الدبلوماسية   ليمية والطائفية تبارات االقجـ ـ تجاeل االع

  من االسباب الIJ ادت لقصور ميثاق جامعة الدول العرBية  -٤۷

  ب ـ تناحر العص�يات القبلية   أ ـ ركزت ع67 ا��وانب السياسية        

  د ـ افتقادeا للدعم الشع�v    جـ ـ قصور التنمية االقتصادية

�� ضوء العبارة السابقة اجب : اظ6رت  –9ن " بدأ الغزو العراGÏ للكو9ت القرن العشر " �� �سعيfيات  -٤۸

  5ذه االزمة ......... 

  ب ـ افتقار الدور الدبلوما�vw ل[�امعة العر�ية   أ ـ eيمنة الدول االستعمار�ة        

  د ـ اختالف االيديولوجيات العر�ية   جـ ـ التفكك السيا�r^ vw ا���Aة العر�ية 

  



 

 أ  
 

21  

  

  

21 

  

  

  

صر الشعوب العرBية عGj التخلص من االستعمار " �� ضوء العبارة السابقة اجب : " ساعدت م-۹٤

  من الدول الIJ ساعد}gا مصر وحصلت عGj استقالل6ا قبل مصر ...... 

  ب ـ السودان  أ ـ ا��زائر        

  د ـ املغرب  جـ ـ لي�يا 

  … الورو!ي �� الوطن العر!ي االستعمارا  نتج عن املصا&1 االسر9ھ و االطماع �� ا&Yكم الJ¦ خلق6ا -٥٠

 القضاء ع�j حر9ة االنتقال ب|ن العرب  ب ـ �عدد النظم السياسيھ و االقتصاديھأ ـ 

  اثارة روح العداء الطائفي  د ـ  اثارة ا&%الفات و ضعف الرابط العر!يجـ ـ 

ورو!ى عGj محو  ستعمار األ من أ5م عناصر القومية العرBية وحدة ( اللغة والثقافة والتار9خ ) عمل اإل -٥١

  التار9خ العر!ى و�شوgÙھ وذلك من خالل ....... 

  ب ـ احداث التفرقة العنصر9ة   أ ـ إثارة روح العداء الطائفى         

  د ـ �عدد النظم السياسية   جـ ـ إثارة النعرات اYZلية 

  . إتبع اإلستعمار سياسة عامة �� إضعاف القومية العرBية وGH سياسة ....-٥۲

 �Ðية        أ ـ إستBعات  اف املوارد العر ان|ن وال�ش̄ر   ب ـ توحيد القو

  د ـ سياسة حصر الدول العرBية �� مشا�ل6ا ا&%اصة   جـ ـ االنفتاح االقتصادى 

�انت السياسة ال��يطانية تجاه الوحدة العرBية تنطلق من عدة أسس وم�gا ا&Yفاظ عGj املصا&1  -٥۳

�انت �شمل ا IJانت أ5داف لقواعد العسال��يطانية ال�  كر9ة لذلك �انت أ5داف بر9طانيا من الوحدة 

  ب ـ اجتماعية   أ ـ اقتصادية        

اتيجية    د ـ ثقافية   جـ ـ اس��

  eعد حادثة ف��اير تو[G مصطفى النحاس الوزارة استطاع ان يرBط مصر بأمghا العرBية عن طر9ق  -٥٤

  ايدن تصر9ح بولھ ب ـ ق  أ ـ مساعدة انجل��ا �� ا&Yرب         

  د ـ رفضھ القومية العرBية وتمسكھ بالقومية املصر9ة     36جـ ـ إلغاء معا5دة 

مكنت الثغرات املوجودة �� ( امليثاف ) الدول الغرBية من اخضاع eعض ا&iYام العرب ل6م ومن ا5م -٥٥

  5ذه الثغرات ......... 

افقة عGj   أ ـ طبيعة التعاون ب|ن الدول    القرارات  ب ـ طر9قة املو

  د ـ طر9قة فض املنازعات    جـ ـ عدم الC2وء ا[G القوة العسكر9ة
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داخل جامعة الدول العرBية وجعل البد من ضرورة التوسع �� اصالح اعمال قاعدة االغلبية -٥٦

افقة االغلبية ........    القرارات الIJ تحظى بمو

  ب ـ ملزمة لC2ميع   أ ـ ملزمة ملن يقبل6ا        

  د ـ تظل معلقة   ¬gا نظر فعاد الجـ ـ ³

eعد انghاء ا&Yرب العرBية االسرائيلية االو[G وتوقيع ال6دنة مع اسرائيل أثر �� االتجا5ات السياسية   -٥۷

  العرBية مما دفع الدول العرBية ا[G حماية ام�gا واستقرار5ا من خالل .......

  لضمان ا&Cما�Gاكرة ميثاق ب ـ تب�I ف  أ ـ تفعيل ميثاق جامعة الدول العرBية        

  د ـ غ|� ذلك     جـ ـ ال��حيب فكرة الوحدة العرBية

٥۸-  Gما�C&ميثاق الضمان ا Iية املش��كة بھ �عاون ......   1950تب�Bان يكون ب|ن الدول العر  

       Iأ ـ اقتصادى وسيا��  Iب ـ عسكرى وسيا��  

Gواجتما� Gجـ ـ ثقا�   Gد ـ عسكرى واجتما�  

ش|� ذلكق ال [G ميثاانضمت ا-٥۹     ضمان ا&Cما�e Gعض الدول العرBية ولم تنضم دول عرBية اخرى ̄و

  ب ـ التفكك السيا��I للدول العرBية    أ ـ عدم ا5مية 5ذا امليثاق        

  د ـ غ|� ذلك    جـ ـ ضعف التواصل العر!ى 

ائدة واملل6مة لكث|� من ا&Yر�ات التح 1952يوليو   23�انت ثورة  -٦٠ غرب العر!ى  ر9ر9ة �� املالثورة الر

  والدليل عGj ذلك اgqا ساعدت ....... 

  ب ـ سور9ا ولبنان  أ ـ السودان        

  د ـ ا&Cزائر    جـ ـ العراق

٦١-   G]حقيقة ملموسة و9رجع ذلك ا G]لتحول حلم العرب ا Gما�C&ام ميثاق الضمان اiلو نفذت اح  

  واصل اقتصادى تعGj وجود  ب ـ ترك|�ه  أ ـ ترك|�ه عGj وجود قوة عسكر9ة        

  د ـ غ|� ذلك    جـ ـ تأكيده عGj توثيق العالقات الثقافية 

  در9ة ومن ا5م اوجھ ال�شابھ ب|ن �شا�gت ا[G حد كب|� نصوص ميثاق ا&Cامعة وBروتوكول االسكن  -٦۲

  ب ـ يحق ل6م عقد معا5دات خاصة   أ ـ التعاون ب|ن الدول حسب نظام6ا        

Y&ا G]وء اC2د ـ التعاون مع الدول االستعمار9ة    ل العسكرى جـ ـ ال  
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  ن¾1 االستعمار االنجل|�ى �� خلق اسر ذات اطماع �� ا&Yكم ووجود عروش و5مية كما ظ6ر ��   -٦۳

  ب ـ املشرق العر!ى   أ ـ املغرب العر!ى        

  د ـ شرق افر9قيا   جـ ـ مصر والسودان

٦٤- Bف من بروتوكول االسكندر9ة . لھ اضع ية والذى جعمن ضمن نصوص ميثاق جامعة الدول العر  

  ب ـ التعاون حسب نظام �ل دولة   أ ـ القرارات باالجماع        

  د ـ يجوز الC2وء الستعمال القوة لفض املنازعات     جـ ـ عقد اتفاقيات ثنائية 

  ا ...... أظ6رت محنة فلسط|ن مدى الCäز السيا��C& Iامعة الدول العرBية كما اgqا اظ6رت Cãز5 -٦٥

  ب ـ العسكرى   ـ االقتصادى        أ 

Iجـ ـ الدي�   Gد ـ االجتما�  

عGj مساعدة الدول العرBية لY2صول عGj استقالل6ا من  1952يوليو  23ركزت مصر قبل ثورة  -٦٦

 ....... GHاالستعمار و  

  ب ـ ا&Cزائر    أ ـ ا&%ليج العر!ى        

  د ـ الشام  جـ ـ السودان

بالعديد من ا&6Cود الضعاف القومية العرBية وتفت´ت وحدة العرب ولم   ار االورو!ىقام االستعم  -٦۷

  يقصر من �ل ا&Cوانب وخاصة ا&Cانب االجتما�G من خالل ........... 

  ب ـ اثارة روح العداء الطائفى  أ ـ تقسيم الوطن العر!ى الجزاء منفصلة        

  العنصر9ةد ـ احداث التفرقة   جـ ـ اضعاف الثقافة العرBية

بذل االستعمار االورو!ى قصارى ج6ده للقضاء عGj الوحدة العرBية وتفت´ت الوطن العر!ى معنو9ا  -٦۸

  من خالل 

  ب ـ إثارة النعرات اYZلية  أ ـ خلق أسر ذات أطماع �� ا&Yكم        

  د ـ �عدد النظم السياسية �� االقطار العرBية    جـ ـ إقامة ا&Yواجز ا&Cمركية

االورو!ى التفر9ق ب|ن الدول العرBية الشقيقة وåحداث تباعد ب|ن الشعوب العرBية ستعمار  اال  حاول  -٦۹

  ماديا من خالل ....... 

  ب ـ خلق جfسيات متعددة �� الوطن العر!ى   أ ـ �غي|� القوان|ن ب|ن االقطار العرBية        

  ة  د ـ احداث التفرقة العنصر9   جـ ـ تقسيم الوطن العر!ى الجزاء منفصلة
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عمل االستعمار االورو!ى عGj اثارة روح العداء الطائفى ب|ن االديان واملذا5ب �� الوطن العر!ى حيث  -۷٠

  قام بالتفر9ق ب|ن املسلم|ن واملسيحي|ن �� ا&Cناح العر!ى اآلسيوى �� دولة ..... 

  ب ـ مصر   أ ـ لبنان        

  د ـ اليمن   جـ ـ العراق 

نة طائفية وصراع ب|ن املذا5ب اZ%تلفة �� اليمن من خالل ى اثارة فتحاول االستعمار االورو! -۷١

  الوقيعة ب|ن ....... 

  ب ـ الطوائف اZ%تلفھ �� االسالم    أ ـ الطوائف اZ%تلفة �� املسيحية        

  د ـ املسلم|ن وال¬gود    جـ ـ املسلم|ن واملسيح|ن 

لعرBية ولكن التيار الثقا�G الذى القومية ا �� النصف االول من القرن العشر9ن اصاب الو5ن تيار  -۷۲

  ظ6ر �� الوطن العر!ى عمل عGj اعطاء االمل عGj احيا°gا مرة أخرى من خالل ..... 

  ب ـ �عميم املناÅ< التعليمية �� الوطن العر!ى   أ ـ الYÉف العرBية        

  د ـ تقدم وسائل املواصالت     جـ ـ املدارس الت¢ش|�ية الIJ ان�شرت 

طيع نام الذئب جاæعا 5ذه املقولة أدركghا الدول العرBية جيدا وBدأت العمل �gا �� ف��ة  أتحد القا إذ -۷۳

 .......  

        G]رب العاملية االوY&أ ـ ا  G]رب العاملية االوY&عد اe ب ـ  

  د ـ العقد الراeع من القرن العشر9ن  جـ ـ العقد الثاmى من القرن العشر9ن

ة ا&%الفات فيما بي�gا عن طر9ق عقد املعا5دات مثل معا5دة ة عGj تصفيعملت الدول العرBي  -۷٤

  الطائف الIJ اgqت ا&%الف ب|ن السعودية واليمن والذى mشب حول ....

  ب ـ عس|�   أ ـ نجد        

  د ـ ا&?Cاز  جـ ـ الطائف

۷٥-gال م�iن العامليت|ن واتخذ عدة اش|BرY&ية فيما ب|ن اBل حدث تقارب ب|ن الشعوب العرiا ش

  تمرات امل6نية �� اواخر العقد الراeع من القرن العشر9ن مثل مؤتمر ........ املؤ 

  ب ـ اYZام|ن العرب    أ ـ امل6ندس|ن العرب        

  د ـ االطباء العرب     جـ ـ املوسيقي|ن العرب 

لك الثانية وذتزايد ا5تمام الدول العرBية بالقومية العرBية وتوحيد الصفوف اثناء ا&Yرب العاملية  -۷٦

  من اجل  

  ب ـ ا&Yفاظ عGj موارد بالد5م    أ ـ التخلص من السياسة االس�يطانية    

  د ـ اك�شاف الب��ول �� ارا��I الوطن العر!ى    جـ ـ اmشاء جامعة الدول العرBية
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�انت ا&Yكومة املصر9ة اول ا&Yكومات العرBية الIJ دعت ا[G قيام وحدة عرBية وعقدت عدة   -۷۷

  العرBية �� ع6د ......... مع الدول  مباحثات

  ب ـ امللك فؤاد الثاmى   أ ـ امللك فؤاد االول        

  د ـ السلطان حس|ن �امل     جـ ـ امللك فاروق 

حرص بروتوكول االسكندر9ة عGj عدم اجبار الدول األعضاء عGj تنفيذ أى قرارات والIJ من شأgqا   -۷۸

  ص ا&%اص بـ ........ ذلك �� النيمكن أن تضر بمصا&1 5ذه الدول وقد ذكر 

  ب ـ اmشاء ا&Cامعة من الدول الIJ تقبل االنضمام ال¬gا   أ ـ قرارات مجلس ا&Cامعة ملزمة ملن يقبل6ا        

  د ـ ال يجوز اتباع سياسة خارجية تضر eسياسة ا&Cامعة    جـ ـ ال يجوز الC2وء الستعمال القوة لفض املنازعات 

م   1945االسكندر9ة وظ6ر ميثاق جامعة الدول العرBية مارس  ل بروتوكول تم االتفاق عGj �عدي -۷۹

  واتفق كال م�gما �� eعض النصوص مثل .......... 

  ب ـ ال يجوز استخدام القوة لفض املنازعات   أ ـ التعاون ب|ن الدول االعضاء �� جميع اCZاالت        

  حق عقد ما �شاء من االتفاقيات فيما بي�gا   غبةول الراد ـ للد  جـ ـ تfسيق ا&%طط السياسية ب|ن الدول االعضاء 

اس6مت جامعة الدول العرBية بنص´ب مشكور �� حل eعض القضايا العرBية ولكن ظ6ر ضعف  -۸٠

  امليثاق �� أ5م محنة �� الوطن العر!ى و�ان الCäز �� ا&Cانب ......... 

  ب ـ الثقا�G   أ ـ االقتصادى        

  ا��I  د ـ السي  جـ ـ العسكرى 

  ب|ن تركيا وروسيا مع جامعة الدول العرBية �� ........  �1833شا�gت معا5دة يوليو  -۸١

  ب ـ ميثاق جامعة الدول العرBية   أ ـ بروتوكول االسكندر9ة        

Gما�C&امعة     جـ ـ ميثاق الضمان اC&د ـ مجلس ا  

ا&Cمركية بي�gما مثل   ضع ا&Yواجز عمل االستعمار عGj تقسيم الوطن العر!ى ا[G اجزاء منفصلة وو  -۸۲

  ما فعلھ االستعمار االنجل|�ى الذى اقام ا&Yواجز ب|ن مصر والسودان وفصل6ما �� ع6د ............ 

  ب ـ احمد فؤاد   أ ـ ا&%ديو توفيق   

  د ـ عباس حلIß الثاmى    جـ ـ امللك فاروق 

  مية �� البالد الIJ احتلghا اك� الدول االستعمار9ة الIJ عملت عGj اماتة الÆ%صية العرBية االسال  -۸۳

  ب ـ فرmسا   أ ـ انجل��ا        

  د ـ اسبانيا     جـ ـ ايطاليا 
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  كم عدد الدول العرBية االفر9قية املوقعة عGj ميثاق جامعة الدول العرBية ........  -۸٤

  دولت|نب ـ   أ ـ دولة        

  د ـ سبع دول     جـ ـ ثالث دول 

  ومية العرBية �� ظل االستعمار االورو!ى للدول العرBية 5و ....... من ا5م اسباب اgqيار الق -۸٥

  ب ـ �شابھ االنظمة السياسية  أ ـ العص¢يات        

  د ـ وجود العديد من االديان والطوائف    جـ ـ تقسيم الوطن العر!ى عGj اجزاء 

  االستعمار الفرI�±m التقرب ا[G الشعب اللبناmى عن طر9ق ......... حاول  -۸٦

  ب ـ اثبات قضايا عنصر9ة   ـ السماح ل6م ببمارسة ا&Yياه النيابية         أ 

  د ـ تطو9ر االقتصاد اللبناmى    جـ ـ اال5تمام بالتعليم 

  خوف عل¬gا .........  من ا5م العوامل الIJ ترBط ب|ن العرب وتجعل القومية العرBية باقية ال  -۸۷

  ب ـ ا&Cوار    أ ـ الدين         

  د ـ اYZن املش��كة     الثقافية  جـ ـ ا&%صائص

  من ا5م العوامل االجتماعية الIJ ساعدت عGj احياء القومية العرBية ...........  -۸۸

  ب ـ تقدم مناÅ< التعليم و�عميمھ   أ ـ مصا&1 العرب وا5داف6م املش��كة        

  د ـ وجود اللغة العرBية   م وسائل املواصالت جـ ـ تقد

 األغنام الشر9دة املنفردة ( �� ضوء العبارة اقتنع العرب بضرورة التiاتف واالتحاد الذئاب ال تأ�ل اال  -۸۹

  وعدم الفرقة �� ف��ة .......... 

        G]رب العاملية االوY&أ ـ قبل ا  G]رب العاملية االوY&عد اe ب ـ  

  د ـ eعد ا&Yرب العاملية الثانية   ب العاملية الثانيةجـ ـ قبل ا&Yر 

iال التقارب ب|ن الشعوب العرBية و�ان اول شiل يمثل انghاء احد سياسات االستعمار  �عددت اش -۹٠

  االورو!ى الضعاف القومية العرBية و5و ........ 

        GjYZب ـ اثارة روح العداء الطائفى    أ ـ العص¢يات والتنافس ا  

  د ـ تقسيم الوطن العر!ى ا[G اجزاء منفصلة   ـ خلق جfسيات متعددة جـ 

  تم تصفية ا&%الفات املوجودة جنوب شبھ ا&Cز9رة العرBية عن طر9ق ......... -۹١

  ب ـ معا5دة واالخاء والتحالف  أ ـ معا5دة الطائف        

     1937د ـ املؤتمر الط·I   م  1936جـ ـ معا5دة مايو 
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  لذى أتم الص12 ب|ن ا5ل شبھ ا&Cز9رة العرBية و5و .......... االتفاق ا -۹۲

  ب ـ معا5دة االخاء والتحالف  5دة الطائف  أ ـ معا 

    1937د ـ املؤتمر الط·I   1936جـ ـ معا5دة مايو 

۹۳-  ........ GH ر!ى ب|ن العربY&اخذت �� ع|ن االعتبار تحقيق التعاون ا IJاملعا5دة ال  

  1936ب ـ معا5دة مايو   الف        أ ـ معا5دة االخاء والتح

  ائدة املستديرة  د ـ مؤتمر امل  جـ ـ معا5دة الطائف

�عددت اشiال التقارب العر!ى eعد ا&Yرب العاملية الثانية وتمثلت املرحلة الثانية من 5ذا التقارب  -٩٤

 ...... ��  

  ب ـ مواج6ة االستعمار  أ ـ مiافحة الص6يونية        

  د ـ اmشاء منظمة تجمع الدول العرBية   ر9ة عرBية مش��كة جـ ـ اmشاء قوة عسك

تم تصفية 5ذه  �19 الوطن العر!ى خالفات ب|ن eعض الدول العرBية �� بداية القرن الـ ظ6رت � -٩٥

  ا&%الفات �� ......... 

  ب ـ معا5دة االخاء والتحالف  أ ـ معا5دة الطائف        

  سطي�I العر!ى   د ـ املؤتمر الفل  1936جـ ـ معا5دة مايو 

�انت ا&Yرب العاملية الثانية من ا5م االسباب ا -٩٦ ........ G]ادت ا IJل  

  ب ـ التأييد الغر!ى للوحدة العرBية   أ ـ تراجع تيار القومية العرBية        

  د ـ اعاقة الCÇرة ا&Cماعية الص6يونية ا[G فلسط|ن       1950جـ ـ توقيع معا5دة الدفاع املش��ك 

ئم لعدة اسباب ا5م6ا عGj  م والوجود االنجل|�ى �� املنطقة العرBية اصبح دا 19مطلع القرن الـ منذ  -٩٧

  االطالق 5و ........... 

  ب ـ تجنيد العرب �� ج´ش6ا   أ ـ ا&Yصول عGj ب��ول الوطن العر!ى        

  د ـ العداء مع تركيا     جـ ـ اال5مية االس��اتيجية للوطن العر!ى 

ا&%اضعة عوة الmشاء جامعة الدول العرBية و�انت البداية مع املناطق العرBية بدأت مصر الد -٩٨

  للنفوذ ........ 

  ب ـ الفرI�±m   أ ـ االنجل|�ى        

  د ـ االيطا[G   جـ ـ الفرI�±m واالنجل|�ى 

�انت او[G االجتماعات اCZمعة الmشاء جامعة الدول العرBية �� .........   -٩٩  

  االسكندر9ة ب ـ  أ ـ القا5رة        

  د ـ بلودان    جـ ـ فلسط|ن 
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  سكندر9ة اضعف من انھ يمثل وحده حقيقية ب|ن الدول العرBية وظ6ر ذلك ��  ظ6ر ان بروتوكول اال  - ١٠٠

  ب ـ طر9قة التصو9ت با&Cامعة   أ ـ ال يجوز استعمال القوة بي�gم        

  ل االعضاء    د ـ االع��اف eسيادة واستقالل الدو   جـ ـ م6ام مجلس ا&Cامعة

    Bية جعل االستعمار من الصعب االتصال ب|ن البالد العر  ١٠١

    عمل االستعمار عGj اثارة الفتنة ب|ن املذا5ب الديfية �� الوطن العر!ى    ١٠۲

    عاmى الوطن العر!ى من العنصر9ة ب|ن ا&YرB|ن العامليت|ن   ١٠۳

جمركية الضعاف القومية العرBية يندرج ضمن  تقسيم االستعمار للوطن العر!ى لدو9الت ذات حواجز    ١٠٤

  سكر9ة االساليب االقتصادية والع

  

الصدام الثقا�G ب|ن املفكر9ن املصر9|ن والسور9|ن حول االسبقية ا&Yضار9ة يندرج تحت االسلوب    ١٠٥

  االستعمارى املتمثل �� اثارة ال�Ðاعات الطائفية  

  

١٠٦  Y&عد االستعمار مصر والعراق عن الفكر اeديث ا    

    ظم السياسية  يرجع تمز9ق الوحدة املادية لألرا��I العرBية ا[G �عدد الن  ١٠۷

�ان gÙدف االستعمار من خلق حدود سياسية ب|ن أجزاء الوطن العر!ى تحديد رقعة سيادة الدول    ١٠۸    

    ل �ان gÙدف االستعمار من خلق حدود سياسية ب|ن اجزاء الوطن العر!ى تحدبد رقعة سيادة الدو   ١٠۹

    6وم العدالة �ان 5دف االستعمار من �عدد قوان|ن االقطار العرBية غياب مف   ١١٠

    جعل االستعمار بالد املغرب العر!ى تتحدث اللغة الفرmسية بطالقة   ١١١

    شعار فرmسة ا&Cزائر رفعتھ فرmسا �gدف تحقيق االمن القومى لفرmسا    ١١۲

    بالد العرBية  استغل االستعمار العداء املذI·5 �� ال  ١١۳

    العر!ى  5ناك عالقة ب|ن االستعمار والعنصر9ة �� الوطن    ١١٤

    تدخل العلماء االجانب �� حركة القومية العرBية   ١١٥

    استغل االستعمار النواGè السياسية واالقتصادية للوطن العر!ى    ١١٦

    استغل االستعمار الغلو �� الوطنية ليقI�Î عGj القومية العرBية   ١١۷

    استخدم االستعمار وسائل متعددة الضعاف دولة لبنان   ١١۸

    استغل االستعمار النواGè االجتماعية الخراج الشعوب عن القومية العرBية    ١١۹

    ت�باين السياسة التعليمية ب|ن فرmسا وايطاليا    ١۲٠

      20العرBية اوائل القرن الـالبالد   ظ6رت االسرة السعودية واالسرة ال6اشمية وآل صباح �� سدة ا&Yكم ��  ١۲١
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    ت عGj تماسك القومية العرBية  5ناك عوامل مادية عديدة ساعد  ١۲۲

تمثلت ا&Yتمية السياسية الIJ ساعدت عGj احياء القومية العرBية �� ار!عينات القرن املا��I ا[G تقدم    ١۲۳

  وسائل االتصال  

  

١۲٤  BرY&ية ب|ن اBن العامليت|ن  تم تصفية ا&%الفات ب|ن البالد العر|    

    بالتحكيم الدو[G   1936ية عام انتIÕ العداء ب|ن آل سعود واالسرة ال6اشم  ١۲٥

    �20عود ا&%الفات ب|ن دولIJ مصر والسعودية ا[G اواخر القرن   ١۲٦

    ظ6رت املؤتمرات امل6نية للتقارب ب|ن البالد العرBية    ١۲۷

    �� التأكيد عGj مع�I الشمول  يتم|� مؤتمر االطباء العرب عن مؤتمر بلودان  ١۲۸

    eس¢ب رفض العرب الدعم ا&%ارGÍ �� تحقيق وحدتھ   91941ح إيدن ابدى العرب فتورا تجاه تصر   ١۲۹

�انت ا&Yرب العاملية الثانية الس¢ب الرئ´±�I �� التوجھ ال��يطاmى لتأييد الوحدة العرBية   ١۳٠    

    لعاملية الثانية نمت ا&Yر�ات الوطنية العرBية اثناء ا&Yرب ا  ١۳١

    د الروابط ب|ن اعضا°gا  فشل ميثاق جامعة الدول العرBية �� تأكي  ١۳۲

    اثر االستعمار عGj ميثاق جامعة الدول العرBية    ١۳۳

    �عطل الكث|� من قرارات جامعة الدول العرBية السباب سياسية    ١۳٤

    م   1948ط|ن خضع eعض ا&iYام العرب لضغط الدول الغرBية اثناء حرب فلس  ١۳٥

١۳٦  e الوحدة العسكر9ة G]ية اB1948عد حرب فلسط|ن اتج6ت البالد العر      

    فشلت اتفاقية الدفاع املش��ك ب|ن البالد العرBية   ١۳۷

    م   1948عقدت مصر اتفاقيات عسكر9ة وسياسية مع eعض البالد العرBية eعد حرب فلسط|ن   ١۳۸

    امعة الدول العرBية لعبت مصر الدور الرئ´±�I �� اmشاء ج  ١۳۹

    � �� القضايا العرBية سا5مت جامعة الدول العرBية بدور كب|  ١٤٠

  

  

��   –فلسط|ن عرBية حقيقة تار9خية سعت الص6يونية بالتعاون مع الدول الك��ى YZو5ا تماما   - ١٤١

  ان القول بأن اسرائيل حقيقة تار9خية يمثل ........  –ضوء العبارة السابقة اجب 

  عوب ب ـ تدعيم ا&Yكم الذا�ى للش  رب القومية العرBية لفلسط|ن        أ ـ ض

  د ـ mسيان للموقع ا&Cغرا��   جـ ـ بروز امل6ارات االقتصادية لل¬gود

  ��20 مطلع القرن ال نتج عن االنطالقھ االقتصادية الك��ى الIJ شملت معظم الدول االوروBية- ١٤٢

  ـ امليل نحو التكتالت االقتصادية  ب  أ ـ الرغبة �� فتح أسواق جديدة        

  د ـ السيطرة عGj موارد الدول االخرى    دية لل¬gودجـ ـ بروز امل6ارات االقتصا 

  

  القضية الفلسطيfية
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١٤۳ - ......... G]الساحة الدولية كقوة �� مطلع القرن العشر9ن ا Gjود عg¬يرجع بروز ال  

  ب ـ افiار5م الديfية   أ ـ خطط6م االس��اتيجية       

  د ـ قدرا}gم املادية  قوميةجـ ـ وحد}gم ال

  CZتمع االورو!ى باعتبار5م اقلية ....... عاش ال¬gود �� جيتو خاص �gم با-١٤٤

  ب ـ ديfية   أ ـ عرقية        

  د ـ قومية  جـ ـ لغو9ة 

�انوا ³ع´شون بي�gم  -١٤٥ IJية الBود والشعوب االوروg¬ان الس¢ب وراء تصعيد العداء ب|ن ال�  

  ب ـ افiار5م الديfية   جيا        أ ـ اختالف6م ايديولو 

  م بالقانون د ـ اخالل6  جـ ـ تدو9ل قضيghم 

�ان املفكرون ال¬gود يلتمسون اى وسيلة لتCÇ|� ال¬gود لفلسط|ن عGj اعتبار5ا ارض امليعاد ) ��  ١٤٦ "

  من ا5م فاعليات املؤتمرات الص6يونية �� اوائل القرن العشر9ن .. –ضوء العبارة السابقة اجب 

  ب ـ تدو9ل قضيghم عامليا   توف|� الدعم املادى لCÇر}gم         أ ـ

 I·الدعم االستعمارى    جـ ـ كسب التأييد الشع Gjصول عY&د ـ ا  

ع االس�ثمار ال��يطاmى �� مصر �� القيام بذات امل6ام ١٤۷   5و�شابھ الصندوق الص6يوmى مع احد مشا̄ر

        Gj5ديد  أ ـ البنك االY&يةب ـ ادارة السكك ا  

  د ـ ادارة الدوم|ن   جـ ـ ادارة ميناء االسكندر9ة

��   –ثناء ا&Yرب العاملية االو[G اصبحت بر9طانيا مستعدة لتأييد ال¬gود �� اmشاء وطن قومى  �� ا -١٤۸

  لطائفة ال¬gودية لرئ´س ا 1917اعلنت بر9طانيا �� خطاب نوفم��  –ضوء العبارة السابقة اجب 

  ب ـ تجا5ل حقوق الطوائف غ|� ال¬gودية بفلسط|ن   gود        أ ـ منح6ا دولة فلسط|ن لل¬

  د ـ االع��اف با&Yق التارGê9 لل¬gود بفلسط|ن   دعم6ا املادى واملعنوى لل¬gود  جـ ـ

  م يتمثل ��   1943وتصر9ح ايدن  1917القاسم املش��ك ب|ن وعد بلفور  -١٤۹

اف6م ب ـ �عاطف بر   أ ـ تحقيق بر9طانيا مiاسب دبلوماسية           9طانيا مع قضايا اطر

  االع��اف ل6ا بحق الرعاية االو[G د ـ   جـ ـ جذب الشعوب لصف6ا �� ا&Yرب 

نص وعد بلفور عGj " أن ا&Yكومة صاحب ا&Cاللة س�بذل اقI�ë مساع¬gا لت´س|� اmشاء وطن  -١٥٠

  ³ستfتج من النص السابق .......   –قومى لل¬gود بفاسط|ن " �� ضوء العبارة 

  االستعمار ب ـ تالGÏ ا5داف الص6يونية مع مصا&1   ام مبادئ املواطنة       أ ـ اح�� 

  د ـ االقتناع بافiار الص6يونية   جـ ـ حق ال¬gود التارGê9 بفلسط|ن 
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  ل االوساط اYZيطة �gم سا5م املناخ املعادى لل¬gود �� اوروBا مع احساس6م بالغرBة والقلق ازاء  -١٥١

  ب ـ التجمع �� احياء خاصة �gم          أ ـ محاولة mشر ثقافghم 

  د ـ محاولة االختالط مع االوساط اYZيطة �gم     وروBيةجـ ـ معاداة القومية اال 

  مثلت 5ذه التطورات  دخلت اوروBا �� مجموعة من التطورات والIJ أثرت عGj احوال ال¬gود eشiل ايجا!ى وت - ١٥٢

افية  ب ـ حركة  أ ـ ظ6ور القومية االوروBية            الكشوف ا&Cغر

  ت االستعمار االورو!ى   د ـ حر�ا  جـ ـ التحديث والرأسمالية ا&Yديثة

  �� ع6د من �� حiام مصر تحددت فلسط|ن لتكون وطن قومى لل¬gود �� فلسط|ن .......  -١٥۳

  ب ـ ا&%ديوى عباس حلIß الثاmى   أ ـ ا&%ديوى اسماعيل        

�امل  د ـ السلطان حس|ن  جـ ـ ا&%ديوى توفيق   

  ¬gودية �� انحاء العالم eعد .......... زاد الدعم الشع·I للص6يونية �� اوساط اCZتمعات ال -١٥٤

   1905ب ـ املؤتمر ال¬gودى عام   أ ـ املؤتمر ال¬gودى االول        

  د ـ اصدار وعد بلفور   جـ ـ اmشاء املنظمة الص6يونية

ئم 5ناك مصا&1 دائمة ( 5ذه املقولة �انت سياسة راÛ%ة �� �� السياسة ل´س 5ناك عدو دائم او صديق دا - ١٥٥

  سابقة الIJ قطع6ا ال��يطانيون لـ يا وقد ظ6ر تأث|�5ا عندما اصدرت وعد بلفور والذى يتعارض مع وعود5ا البر9طان

  ب ـ مصطفى النحاس   أ ـ الشر9ف حس|ن        

  د ـ نورى السعيد   جـ ـ سعد زغلول 

ر صبغھ دولية مشروعة تحت مسIß االنتداب و�انت س¢با �� فتح باب  قامت باعطاء االستعما -١٥٦

  الCÇرة ال¬gودية لفلسط|ن ..... 

  ب ـ فرmسا   أ ـ بر9طانيا        

  د ـ املنظمة الص6يونية     جـ ـ عصبة االمم 

�� النصف االول من القرن العشر9ن ث¢ت بالدليل القاطع ان العرب ل´س ل6م ثقل او وزن امام   -١٥۷

  ينة �� اCZتمع الدو[G وقد ظ6ر ذلك من خالل ......... الص6ا

  ب ـ وعد بلفور   تمر ال¬gودى االول        أ ـ املؤ 

  د ـ مؤتمر الص12      جـ ـ عصبة االمم 

�انت سياسة 5رBرت صمو9ل �� فلسط|ن والIJ عملت عGj نقل األرا��I إ[G أيدى ال¬gود وGH بمثابة  -١٥۸

  ع6د جديد تمثل �� ......... 

  �� فلسط|ن ب ـ إ�ساع النفوذ ال¬gودى   ـ السيطرة عGj خ|�ات فلسط|ن         أ

  د ـ بناء دولة gÙودية بجانب الدولة العرBية    جـ ـ تحديد عدد امل6اجر9ن ا[G فلسط|ن 
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عGj الرغم من رفض العرب للكتاب األبيض األول إال أن حكومة اإلنتداب عملت عGj تنفيذ ما جاء   -١٥۹

  تاب فأتخذت عدة إجراءات خاصة �� ا&Cانب ...... �� 5ذا الك

    Iب ـ االقتصادى       أ ـ السيا��  

 Iجـ ـ الدي�     Gد ـ االجتما�  

�� العقد الثالث من القرن العشر9ن بدأت أو[G الصدامات الك��ى ب|ن العرب وال¬gود و�انت  -١٦٠

  صدامات دمو9ة متعلقة بأسباب ....... 

  صادية ب ـ اقت   أ ـ سياسية        

  د ـ اجتماعية    جـ ـ ديfية

  ........... الشعوب االوروBيھ املسيحيھ �� التار9خ ا&Yديث ن�يجة اك�سب ال¬gود العداء مع -١٦١

 رغبghم �� اقامة دولھ منفصلھ داخل اوروBا  ب ـ  وقوف6م عقبھ �� تحقيق التجاmس داخل الدول أ ـ 

 5م الديانھ ال¬gوديھ كبديل للمسيحيھ  mشر د .  تمسك6م بfشر ثقافghا الص6يونيھ   جـ ـ  

  .……… ونيھ العامليھ كن�يجھ م��تبھ ع�j ظ6رت املنظمھ الص6ي -١٦٢

 قرارات املؤتمر ال¬gودي العام �� gqاية القرن التاسع عشر  ب ـ رغبة ال¬gود �� التخلص من عداء الشعوب االوروBيھ  أ ـ 

  توصيات املؤتمر ال¬gودي �� مطلع القرن العشر9ن  د ـ  ثال�gضھ الفكر9ھ لل¬gود �� �� التار9خ ا&Yديجـ ـ  

  ......... جع قدرة ال¬gود �� تمو9ل عمليات الCÇره و شراء االرا��¦ �� فلسط|ن ا[� تر  -١٦۳

 تقديم الدول االوروBيھ الدعم املا[� لل¬gود  ب ـ  تاثر ال¬gود بال�gضھ الفكر9ھ االوروBيھ أ ـ 

 نجاح االث�ثمارات ال¬gوديھ �� فلسط|ن  د ـ  ھ �� مجال االقتصاد  ا&%��ه امل6نيھ ال¬gودي جـ ـ  

  ........ تاثرت فلسط|ن سلبيا بfتائج ا&Yرب العامليھ االو[� من خالل -١٦٤

 ممارسھ انجل��ا سياسھ اس�يطانيا ثقافيھ �� فلسط|نب ـ  فلسط|ن  الفرmسيھ و االنجل|�يھ ع�j حساب   التقاء املصا&1أ ـ 

 تدخل لتطبيق ا5داف6ا  قيام منظمة عصبھ االمم بالد ـ  ا&Yدود السياسيھ �� دولة فلسط|ن اعادة رسمجـ ـ  

  مو غبة انجل��ا �� ......... 1930توجد عالقھ ب|ن اصدار الكتاب االبيض التاmي -١٦٥

 �اع  الوصول ا[� تحقيق التوازن ب|ن طر�� الÐب ـ  بلفور الJ¦ اع��ض عل¬gا العرب   التخلص من نصوص تYÉيح أ ـ 

 تCìيم الCÇرات ال¬gوديھ ا[� فلسط|ن  د .  ديھ اقامة حكومھ دستور9ھ ديمقراطيھ الmشاء فلسط|ن ال¬gو جـ ـ  

  .………تجدد الثورة املسY2ھ لعرب فلسط|ن قبل ا&Yرب العامليھ الثانيھ ن�يجة  -١٦٦

 ل¬gود  فشل بيل �� تقسيم فلسط|ن ب|ن العرب و اب ـ  تمسك عرب فلسط|ن بiامل اراض¬gم  أ ـ 

 شل مؤتمر املائده املستديرة �� تقديم حل لالزمات  فد ـ  ز9اده املساحھ املمنوحھ لالنتداب االنجل|�ي جـ ـ 

 

  

  



 

 أ  
 

33  

  

  

33 

  

  ......... اصبح مص|� الكتاب االبيض الثالث ا[� العدم ن�يجة -١٦۷
  المر9كيھ و الص6يونيھ اثناء ا&Yرب العامليھ الثانيھ  التقاء املصا&1 اب ـ   2لغاء خالل ا&Yرب العامليھ الاصدار 5اري تورمان قرارا باال أ ـ 

 دعم ترومان رئ´س الواليات املتحده لل¬gود �� مؤتمر بلتيمور د ـ  ر االنجل|�ي �� دعم الص6يونيھ  جع الدو تراجـ ـ 

  نتداب االنجل|�ي من فلسط|ن ن�يجةالواليات املتحده االمر9كيھ حول اgqاء اال تالقت رؤ9ھ ال¬gود و -١٦۸
 فيذ بر9طانيا �� ال��اجع �� تنفيذ ما جاء بالكتاب االبيض الثالث  تنب ـ  ايقاف االنتداب االنجل|�ي تنفيذ قرارات مؤتمر بلتيمور ـ أ 

 م ا[� االمم املتحده  1937رغبة بر9طانيا �� عرض تقسيم د ـ  االنفاق املا[� ال¬gودي ع�j السلطھ التنفيذيھ االمر9كيھ  جـ ـ 

١٦۹- �  ........... جاه م ت1939م مع الكتاب االبيض الثالث 1930ل الكتاب االبيض الثاmي يتفق موقف 

 نقل االرا��¦ ال¬gوديھ  ب ـ  الCÇرة الغ|� شرعيھ  أ ـ 

 اقامة وطن gÙودي د .  الCÇرة الشرعيھ   جـ ـ  

  .……… م eس¢ب1930رفض ال¬gود الكتاب االبيض  -١۷٠

 موقف الكتاب ا&Yاسم من قضيھ الCÇره    ب ـ رفض الكتاب القامة حكومھ دستور9ھ  أ ـ 

  }gديد طموحات ال¬gود �� املنطقھ  د ـ  ر9ح بلفور موقف الكتاب من تصجـ ـ  

افتدقت الكتاب األبيض الثاmى ا&Yسم �� eعض القضايا الIJ أثار5ا ووجھ ل6ا النقد ولكن دون -١۷١

  تنفيذ فعGj و5ذه القضايا متعلقة بـ ........ 

  ب ـ الCÇرة الشرعية    شرعية        أ ـ الCÇرة غ|� ال 

  ـ �شكيل حكومة نيابية   د   جـ ـ انتقال ملكية األرض 

  كب|� من ال¬gود وذلك eس¢ب ...  مع اق��اب دخول ا&Yرب العاملية الثانية تدفق ا[G فلسط|ن عدد-١۷٢

  ب ـ �CÆيع بر9طانيا ل6م   أ ـ �CÆيع الو�الة ال¬gودية ل6م        

  د ـ ال6روب من االضط6اد العرGÏ  أرض امليعاد جـ ـ اعتبار فلسط|ن 

للدفاع عن حقوق عرب فلسط|ن وقدمت مطالgíا   1935العرBية العليا عام �شiلت الC2نة -١۷۳

  لY2كومة ال��يطانية وقد ظ6ر تأثر 5ذه الC2نة با&Yكومة  

  ب ـ االمر9كية    أ ـ ال��يطانية         

اقية      جـ ـ املصر9ة    د ـ العر

١۷٤-e انت�االبيض الثاmى والIJ  عض مطالب الC2نة العرBية العليا بمثابة تحدى لبعض نصوص الكتاب 

  تمثلت �� النص ا&%اص بـ ....... 

  ب ـ الCÇرة غ|� الشرعية   أ ـ الCÇرة الشرعية    

  د ـ �شكيل حكومة نيابية     جـ ـ إصدار بطاقة x%صية ملواط�I فلسط|ن 
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لسط|ن ا[G دولة عرBية ودولة gÙودية ولكن رفض العرب 5ذا أصدرت &Cنة بيل مشروع تقسيم ف-١۷٥

  eس¢ب تخوف العرب من .......   التقسيم

  ب ـ ض´يق األرا��I اZ%صصة للعرب   أ ـ اجبار5م عGj التخGj عن اراض¬gم �� الدولة ال¬gودية         

 Iود      جـ ـ تد5ور االقتصاد الفلسطي�g¬ة للY2د ـ العصابات املس  

يم6م ملساعدات لY2فاء 6اينة من االنتقام من املانيا eعد اضط6اد5م لل¬gود من خالل تقدتمكن الص-١۷٦

  ملساعدات بصفة خاصة لـ ...... أدت ا[G تحطيم املانيا �� ا&Yرب العاملية الثانية و�انت 5ذه ا

  ب ـ الواليات املتحدة   أ ـ روسيا        

  د ـ اململكة املتحدة      جـ ـ فرmسا 

من املؤتمرات الIJ  ات مؤتمر بلتيمور لصا&1 الص6اينة و�انت قراراتھ مم|�ة عن غ|�ه جاءت قرار -١۷۷

  ظ6رت �� القضية الفلسطيfية وخاصة �� ا&Cانب 

        Iب ـ االقتصادى   أ ـ السيا��  

 Gد ـ العسكرى    جـ ـ االجتما�  

ئا لن ³عمل قد جيمس بلفور الذى اصدر وعد بلفور والذى جاء فيھ عGj أن يكون مف6وم ان ش´-١۷۸

ائف غ|� ال¬gودية بفلسط|ن يكون من شأنھ املساس با&Yقوق املدنية والديfية ا ��   –لIJ تتمتع �gا الطو

  ا�سمت معاملة بر9طانيا لعرب فلسط|ن بـ ........  –ضوء العبارة السابقة اجب 

  ب ـ االح��ام   أ ـ التأييد        

  د ـ التح|�  جـ ـ العنصر9ة 

  يدن ال��يطاmى عن تصر9ح بلفور ال��يطاmى انھ موجھ ا[G ........ يختلف تصر9ح ا -١۷۹

  ب ـ العسكر9|ن  أ ـ السياسي|ن        

  د ـ املثقف|ن   جـ ـ رجال الدين 

  ج من العبارة السابقة " تصر9ح بلفور لم يتحدث عن قيام دولة ال¬gود بل عن قيام وطن " mستfت-١۸٠

  ب ـ }gو9د فلسط|ن حقيقة مؤكدة       أ ـ اق�سام فلسط|ن ب|ن العرب وال¬gود   

  د ـ ا&Yفاظ عGj ا&Yقوق التار9خية ملواط�I الدولة    ربجـ ـ ا&%داع ال��يطاmى للع

�ان الس¢ب وراء اقرار عصبة االمم بنظام االنتداب .....  -١۸١  

  ب ـ االستجابة للمخطط االستعمارى   أ ـ االرتقاء بمستوى الدول الضعيفة        

  د ـ تدعيم ا&Yكم الذا�ى للشعوب   ع بافiار الص6يونيةجـ ـ االقتنا 
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 �� التخلص من سوء األحوال   2011يناير  25ت2%صت اسباب ثورة -١

 ب ـ االجتماعية والثقافية   أ ـ السياسية واالقتصادية          

 الديfية                تماعية و د ـ االج كر9ةجـ ـ السياسية والعس

[G  % من اجما 51بفوز الرئ´س محمد مر��I بfسبة  2011يناير  25انتخابات رئاسية eعد ثورة  انghت اول -٢

 االصوات و5و مر1x حزب 

          Iب ـ االخوان املسلم|ن   أ ـ الوط� 

 د ـ الوفد               جـ ـ ا&Yر9ة والعدالة 

́ تلاخ-۳ ´س محمد حس�I مبارك ��  يونيھ عن موقف الرئ 30اثناء ثورة س محمد مر��I ف موقف الرئ

 يناير من حيث  25ثورة 

 ب ـ مدى التمسك بالرئاسة    أ ـ تدخل القوات املسY2ة           

 د ـ اعالن حالة الطوارئ               جـ ـ اجراءات انتخابات مبكرة

 مثل ال6يئة  بكرة و�سليم السلطة بصفة مؤقتة ا[G مرئاسية م  الجراء انتخاباتتم الدعوة  ��2013 يوليو - ٤

 ب ـ السياسية   أ ـ العسكر9ة          

 ة              د ـ القضائي جـ ـ التنفيذية

 يونيھ عGj التدخل �� ا&Yياة النيابية وذلك عن طر9ق   30عملت القيادة السياسية �� مصر قبل ثورة - ٥

 ب ـ وضع عناصر ا&Yزب �� ال6يئات           ور9ا   اعالنا دستأ ـ اصدار 

 د ـ ارتفاع ديون مصر ا&%ارجية                ـ سوء ادارة االقتصادجـ 

 وذلك eس¢ب   2013يونيھ  30القيادة العامة للقوات املسY2ة التدخل �� ا&Yياة السياسية �� قررت - ٦

 ة     مقاومة الشعب املصرى ودعم السلطب ـ  أ ـ السGÚ للوصول ا[G السلطة          

 د ـ خلع الرئ´س مر��I من ا&Yكم                د ا[G الطر9ق جـ ـ محاولة اعادة البال 

 ا[G   2013يونيھ  C&23´ش �� ادى بيان ا-۷

 ب ـ تراجع السلطة ا&Yاكمة   أ ـ }gدئة الثوار           

 نظام والثوار                ب|ن الد ـ حل املشiلة  جـ ـ تجمع انصار النظام 

  

    الفصل الثامن مراجعة
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 ملتظا5ر9ن موقف الرئ´س محمد مر��I من ا-۸

 ب ـ معارضة �ل مطالgíم  أ ـ التعاطف مع مطالgíم          

افقة عGj مطالgíمجـ ـ   د ـ تنفيذ جزء ورفض باGÏ املطالب                املو

 وذلك eس¢ب   2004نذ عام � مصر مبدأ الشباب ينصتون ا[G حر�ات املعارضة السياسية �-۹

           I·كم     أ ـ التخلص من التدخل االجنY&ب ـ رفض الديكتاتور9ة �� ا 

 iكم امللY&د ـ تطو9ر االقتصاد املصرى                 ى  جـ ـ الرغبة �� تطبيق ا 

ثلة ا&Yياة ومن ام 2011يناير  25لم يكن 5ناك ممارسة حقيقية لY2ياة النيابيھ �� مصر قبل ثورة -10

 النيابية الصور9ة  

 ب ـ استمرار العمل بقانون الطوارئ     أ ـ سوء االوضاع االقتصادية        

 د ـ سوء االوضاع االجتماعية                عب جـ ـ تزو9ر انتخابات مجلس الش

 جال الشرطة منذ  عدد من ر  تم االحتفال بذكرى ش6داء ا&Yصار االنجل|�ى ملب�I محافظة االسماعيلية وقتل- 11

    2010ب ـ            2005أ ـ 

                2020د ـ  2015جـ ـ 

 يناير �� مصر  25أقرب الثورات ا[G طبيعة ثورة -12

    1789ب ـ الثورة الفرmسية            1882أ ـ الثورة العرابية 

                بالعراق   1958د ـ ثورة يوليو  1952يوليو  23جـ ـ ثورة 

 يناير �� بدايghا عن طر9ق   25واجھ الرئ´س مبارك ونظامھ ثورة -13

 ب ـ تجا5ل املظا5رات   أ ـ قمع املتظا5ر9ن          

 د ـ محاولة كسب �عاطف الثوار                مطالب الثوار جـ ـ تلبية 

 عGj يد    2011يناير  25تم �عطيل ا&Yياة النيابيھ �� مصر أثناء ثورة  -14

 ب ـ ا&C´ش املصرى    ـ الرئ´س مبارك           أ

 د ـ ا&Yكومات االنتقالية                  جـ ـ املعارضة السياسية

  2011يناير  25لة من الفو��I وعدم االستقرار و�عدد التغ|�ات الوزار9ة eعد ثورة دخلت مصر �� مرح--15

 وقد مرت �gا مصر قبل ذلك  

 ب ـ قبل ا&Yرب العاملية االو[G               1952يوليو  23أ ـ eعد ثورة 

 د ـ قبل الثورة العرابية                لثانية جـ ـ eعد ا&Yرب العاملية ا
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 يناير من سيطرة ا&Yزب الوط�I عGj ا&Yكم وظ6ر eعد الثورة احزاب ذات طاeع  25خلصت ثورة -16

 ب ـ دي�I   أ ـ اقتصادى          

 G                د ـ شيو� ماmىجـ ـ عل

 ن السيطرة الiاملة عGj السلطت|ن م 2011يناير  25ن¾1 حزب ا&Yر9ة والعدالة eعد ثورة -17

عية     عية والقضائية         أ ـ التنفيذية وال�ش̄ر  ب ـ ال�ش̄ر

 د ـ العسكر9ة والتنفيذية                جـ ـ القضائية والعسكر9ة

فرض السيطرة الiاملة عGj مختلف ارجاء  2013يونيھ  30بل ثورة 9ة والعدالة قحاول حزب ا&Yر -18

 ق البالد عن طر9

 ية   ب ـ ارتفاع ديون مصر ا&%ارج أ ـ سوء ادارة البالد          

د ـ وضع عناصر حزب ا&Yر9ھ والعدالھ �� ال6يئات                 جـ ـ سوء ادارة االقتصاد  

 ��   1919ر مع عوامل ثورة يناي 25ثورة  �شا�gت عوامل قيام-19

 ب ـ نفى قادة الثورة    أ ـ تقييد ا&Yر9ات والتد5ور االقتصادى          

 عنف رجال الشرطة                د ـ جـ ـ االنتخابات الشعبية املزورة 

 eعد   طالب الثوار با&Yر9ة والكرامة والعدالة االجتماعية وتصاعدت مطالgíم باسقاط النظام-20

 ب ـ اصرار الرئ´س عGj البقاء    9ر االنتخابات ال��ملانية          أ ـ تزو 

            د ـ استمرار العمل بقانون الطوارئ     ء االحوال االقتصادية جـ ـ سو

 تت2%ص �� كوgqا مطالب  2011�انت املطالب االولية لثوار يناير -21

 ب ـ اجتماعية    أ ـ اقتصادية          

 د ـ عسكر9ة                جـ ـ سياسية 

 خلف الرئ´س مبارك �� منصب رئ´س ا&Cم6ور9ة -22

 ب ـ اللواء عمر سليمان    املش|� حس|ن طنطاوى            أ ـ

 د ـ الدكتور محمد مر��I                  جـ ـ الفر9ق احمد شفيق 

   ة والعدالة ���شا�gت ممارسات ا&Yزب الوط�I مع ممارسات حزب ا&Yر23-9

 ب ـ حماية املصا&1 الÆ%صية أ ـ تزو9ر االنتخابات ال��ملانية          

 د ـ غ|� ذلك               التأكيد عGj قانون الطوارئ جـ ـ 
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افق ومصا&Yة حقيقية &Yماية مصر -24 دعوة الفر9ق عبد الفتاح الس´±�I ا[G ايجاد صيغة تفا5م وتو

� IÕتfا خالل اسبوع يgí2013يونيو  �30 وشع   G]و9رجع ذلك ا 
 حياة املواطن|ن بميداmى ال�gضة وراeعھ     ب ـ �عطيل أ ـ فوز محمد مر��I بمنصب رئ´س ا&Cم6ور9ة           

 د ـ اعتصام االخوان بميدان راeعھ العدو9ة                  س مر��I باجراء انتخابات رئاسية مبكرة  جـ ـ رفض الرئ´
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 |� اإلجابة الYÉيحة مماب|ن القوس|ن : تخ

 ع�j اكدت وسائل كفاح مصطفي �امل ضد االحتالل - ۱
ً
 و خارجيا

ً
  ..........................  داخليا

  استخالصھ الع�� و الدروس من االحداث التار9خيھ  ب ـ   اعتماده ع�j توسيع قاعده الدعم الشع·¦ لھأ ـ 

  اعتماده ع�j املفاوضات مع االنجل|�د ـ   و الفعليھطت|ن الشرعية اختالفھ من السلجـ ـ  

  .......................... م ا[�1811ارس ثممذبحھ القلعھ  يرجع نجاح محمد ع�j �� تنفيذ- ۲

  �CÆيع السلطان العثماmي ع�j التخلص م�gم  ب ـ   قدرتھ ع�j كسب ثقھ املماليكأ ـ 

  القوة العسكر9ة لفرق االلبان  د ـ   مماليك تخ�j االنجل|� عن دعم6م للجـ ـ 

  ........  م يرجع ا[� 91930ة ديمقراطية �� فلسط|ن عام mستfتج ان الس¢ب �� رفض انجل��ا اقامة حكومة دستور  - ۳

  �شكيل العرب غالبيھ سiان فلسط|ن ب ـ   تزايد اعداد الCÇرة ال¬gودية غ|� الشرعيھأ ـ 

  ضغط الواليات املتحدة ع�j انجل��ا د ـ   رب و االgÙود  استقرار االوضاع ب|ن العجـ ـ  

  

  mستfتج  أن من خالل قراءتك ل2%ر9طة املقابلة يمكن - ٤

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

  
    قف تحر�ات ا&Yملة eعد دخول6م القا5رة تو  ب ـ  اعتماد الفرmسي|ن عGj املفاجأة ا&YرBية  أ ـ 

  رغبة نابليون �� تأم|ن املالحة ال�gر9ة  د ـ   البحري   رتھ عGj الوجھسGÚ نابليون إلحiام سيطجـ ـ  

  م من احتالل6ا ا[� ............ ض االدارات الدوليھ �� مصر بالرغيرجع الس¢ب �� ابقاء انجل��ا عe �jع - 5

  استمرار تبعية مصر للدولھ العثمانيھ  ب ـ   بالديون ا&%ارجيھ ملصرارتباط6ا أ ـ 

  حفاظ6ا ع�j استقرار مصر السيا��¦  د ـ   ر االستانھ  بقرارات مؤتم 6اال��ام جـ ـ  

  ......... ....... تم|� كفاح سعد زغلول عن سابقيھ بـ - ٦

  القومية املصر9ة ا&Yديثةتدعيم فكرة  ب ـ   تنوع اساليب مiافحتھ لالجتالل االنجل|�ي أ ـ 

  فا5م مع السلطة القانونيھ  التfسيق و الت د ـ   االعتماد ع�j الدعم الشع·¦ �� مواج6ة االحتالل  جـ ـ  
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  ................ساعد ع�j تدخل الدول الك��ي �� شئون توmس - ۷

  رغبھ الدول الك��ي �� تحديث توmسب ـ   عدم تحرك الدولھ العثمانيھ النقاذ5ا  أ ـ 

  مان  اصدار الباي محمد الصادق ع6د اال د ـ   التوج6ات االصالحيھ &iYام توmس جـ ـ  

زي اللورد رو�شيلد... ان حكومة صاحب ا&Cاللھ تنظر eع|ن العطف ا[� اmشاء وطن قومي لل¬gود �� فلسط|ن و  عز9( - ۸

 لن ³عمل قد يكون من شأنھ املساس  س�ب
ً
 ان ش´ئا

ً
ذل اق�ë¦ مساع¬gا لت´س|� تحقيق 5ذا ال6دف ع�j ان يكون مف6وما

  )غ|� ال¬gوديھ �� فلسط|نوائف ا&Yاليھ با&Yقوق املدنية و الديfيھ الJ¦ تتمتع �gا الط 

  ................. �ستfتج من خالل قرائتك للنص ان االنجل|� 

�ل فلسط|ن  ب´توا النيھ عjأ ـ  �jود  ب ـ   � االس�يالء عg¬حاولوا املوازنھ ب|ن مصا&1 العرب و ال  

  ادركوا صعوBة �سليم فلسط|ن لل¬gود د ـ   �عمدوا اغفال حقائق تار9خيھ جـ ـ 

  حJ¦ نال االستقالل 5و ........  الدروس املستفاده من كفاح الشعب املغر!ي ضد االستعمار الفرm±�¦³عد ا5م   - ۹

  التحالفات العسكر9ة افضل وسيلة لتحقيق االستقالل  ب ـ   الوطنية اقوي سالح ملواج6ة التحديات  الوحد  أ ـ 

  [� يحß¦ الدول الصغ|�ه من االحتالل  القانون الدو  د ـ  العالقات الدبلوماسيھ خ|� مع|ن لقضايا الوطن  جـ ـ  

  ..... .................�م إ[1930ترجع أسباب بدء ا&Yركة الوطنية �� العراق eعد عقد معا5دة - ١٠

اقع أ ـ    حدوث انقالبات عسكر9ة ب ـ   وجود قوات بر9طانية �� eعض املو

  لوطنية  تراجع دور ا&Yكومة اد ـ   افتقاد التجاmس الشع·¦ جـ ـ  

  . ..سعت الدولة العثمانية الستحداث أساليب جديدة لY2كم �� مصر و�ان الس¢ب من وراء ذلك - ١١

  التقرب إ[G فئات الضشعب املصري ب ـ   ماليك ك6يئة حاكمة  القضاء عGj قوة املأ ـ 

  االس�ثمار األمثل ملوارد مصر االقتصادية د ـ   عدم انفراد 5يئة واحدة بالسلطة جـ ـ  

ب|ن �ل من مصر والسودان وأثيوBيا حول ملف سد ال�gضة �� السنوات األخ|�ة من أجل ا&Yفاظ  دارت مفاوضات - ١۲

  ة �� مياه النيل  عGj حقوق مصر التار9خي

  .........�� العصر ا&Yديث 5و �� ضوء العبارة السابقة : أول حiام مصر الذين ا5تموا بحماية األمن القومي املاæي 

    الثاmي عباس باشا   ـ ب  محمد عGj  أ ـ 

  ا&%ديو توفيق   د ـ  ا&%ديوي اسماعيل  جـ ـ  

  .................. ...ر �� ع6د ا&%ديو توفيق بـ انب عGj الشئون املالية ملصجتمت السيطرة الiاملة لأل - ١۳

اقبة الثنائية  أ ـ    إلغاء قانون املقابلة ـ  ب  إعادة العمل بنظام املر

  م  1880إصدار قانون التصفية يوليو د ـ   م  1880ية �� مارس تأليف الC2نة الدولجـ ـ 

  ...... ... م أدى إ[G 1936ا5دة م حIJ مع1922ف��اير  28استمرار بقاء التحفظات األر!عة لتصر9ح - ١٤

  حرمان مصر من دخول املرحلة اللي��اليةب ـ   نفراد اإلنجل|� بحكم السودان املصر9ة  اأ ـ

  اmشغال الشعب بالصراع ا&Yز!ي  د ـ   ية ملصر  الشئون الداخلتدخل بر9طانيا ��  جـ ـ 
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  ...... .................�� ت فرmسا بحملghا عGj مصر gqاية القرن الثامن عشر مصا&6Yا  خسر - ١٥

  بالد الشام والعراق  ب ـ   جنوب شرق ا&Cز9رة العرBية أ ـ 

  بالد املغرب العر!ي  د ـ   جنوب شرق آسيا وال6ند جـ ـ  

  ........ مة لندن من التعاون مع الشر9ف حس|ن منذ بداية ا&Yرب العاملية األو[G إ[G 5دفت حكو .- ١٦

  توحيد الصف وراء مصا&6Yا   ـب  د  القضاء عGj عبد العز9ز آل سعو  ـأ

  إليقاع الفرقة �� العالم االسالمي   ـد   السيطرة عGj قلب ا&Cز9رة العرBية وا&?Cاز    ـ ـج

  .................... طحاب العلماء والفنان|ن خالل حملتھ عGj مصر نابليون من اص�ان 5دف  - ١۷

  صر إ[G مستعمرة فرmسية  تحو9ل م ـب  تنظيم ا&Yكم واإلدارة عGj غرار أوروBا  - أ

  االستفادة من العلماء والفنان|ن املصر9|ن  ـد   العمل عGj تحس|ن املستوى العلß¦ للمصر9|ن   ـ ـج

  ............ لصعيد وابرا5يم بك والوا[� العثماmي إ[G الشام eعد معركة إمبابة دليل عGj مراد بك إ[G ا³عد فرار  - ١۸

  اmعدام التfسيق العسكري ب|ن صفوف املماليك  ب ـ   رmسي|ن  تخل¬gم عن فكرة مقاومة الفأ ـ 

  العسكر9ة   براعghم �� حرب املناوشاتد ـ   اعتماد5م عGj الدعم العسكري من االنجل|� جـ ـ  

  ............ .......ارتبط ظ6ور فكرة الرابطة العرBية لدى محمد عGj بــ  - ١۹

  ة االنجل|� لوجوده �� ا&Cز9رة العرBية  معارضب ـ   ارتفاع شأنھ كحاكم مستقل ملصر  أ ـ 

  التوتر العسكري مع السلطان العثماmي  د ـ   اقضاء عGj ا&Yر�ات االنفصالية عن العثماني|ن  جـ ـ  

  ...... ................لعوامل االقتصادية لقيام الثورة العرابية بـارتبطت ا- ۲٠

س  بيع حصة مصـ  ب  تقن|ن االجانب لنظام مصر املا[�    ـ أ   ر �� أرBاح قناة الس̄و

  وضع أمالك ا&%ديو وأسرتھ تحت إدارة دولية   ـد   سيطرة األجانب عGj التجارة ا&%ارجية   ــ،ج

  ................... ....  لسالم الذي تم وضعھ �� مؤتمر �امب ديفيد من خالل ونتائج إطار اظ6رت ثمار - 2۱

   ��ت´بات السالم ب|ن الفلسطسfي|ن واسرائيل �� أوسلو بال�Ðو9ج ب ـ  لتحقيق السالم  242إصداراألمم املتحدة قرار  أ ـ 

  م  1967الiامل من األرا��¦ الJ¦ احتلghا عام YÒاب اسرائيل  اmد ـ   ز9ارة الرئ´س السادات إلسرائيل من أجل السالم  جـ ـ 

  ..........................³عد العامل املش��ك ب|ن مصطفى النحاس �� مصر والسلطان محمد ا&%امس �� املغرب  - ٢۲

  محاولة االستفادة من دعم اCZتمع الدو[�  ب ـ   الكفاح املس12 ضد عدو واحد  أ ـ 

  سع¬gما لعقد املعا5دات السياسية مع االحتالل  د ـ   ة الثانية من دول اYZور  ا&Yرب العامليموقف6ما ��  جـ ـ  

  .مشروعھ االستقال[� عن الدولة العثمانية eس¢ب  أخطأ ��يو اسماعيل إال أنھ ت ا&Yضار9ة ل2%دز ارغم اإلنج  - ٢۳

  ة بالفكرة  لدول األوروBيعدم تم6يده إلقناع اب ـ   عدم التوازن ب|ن طموحاتھ ومالية مصر  أ ـ 

  اس�بعاده استخدام األساليب العسكر9ةد ـ   قيامھ باالستعانة بالقوى ا&%ارجية  جـ ـ 
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  .......................... وBة فلسط|ن وåثبات حق6م التار�ê9 ف¬gا عن طر9ق سGÚ ال¬gود إ[G محو حقيقة عر  - ٢٤

  ار انجل��ا عGj  إصدار وعد بلفور إجبب ـ   م  1905رفع شعار العودة ا[G فلسط|ن �� مؤتمر أ ـ 

  مشاركة دول اYZور �� ا&Yرب العاملية األو[G  د ـ   م  1897عقد املؤتمر ال¬gودي األول عام جـ ـ  

  .……………………… د العمل األسا��¦ �� فشل استمرار ا&Yملة الفرmسية بمصر ³ع- ٢٥

  لعبھ األسطول اإلنجل|�ي الدور الذي ـ ب   التfسيق العسكري ب|ن املماليك والعثماني|ن  أ ـ 

  مقاومة املماليك لY2ملة �� الصعيد  د ـ   املتاعب الJ¦ واج6ت فرmسا مع الدول األوروBية  جـ ـ  

  ................  م 1840الJ¦ أج��ت محمد عGj ل2%ضوع وتنفيذ شروط معا5دة لندن   �عد من األسباب- ٢٦

 ب�نفيذ معاأ ـ 
ً
  اشتعال املعارضة ضده �� eعض مناطق توسعاتھ  ب ـ   م  51833دة يوليو ال��ام روسيا عسكر9ا

 YZمد عGjد ـ   ض6ف قوات محمد عe Gjعد معركة نز9ب جـ ـ 
ً
    حصار الدول األوروBية عسكر9ا

1915�ان توقيع اتفاقية دار9ن عام  - ٢۷ �� 
ً
  ................ م ب|ن اإلنجل|� وعبد العز9ز آل سعود س¢با

  حماية مصا&1 ا&Yلفاء �� بالد الشام  ب ـ   إلمارات ا&%ليج العر!ي  قالل السيا��¦ االستأ ـ 

  شمية �� جز9رة العرب  عدم إقامة مملكة 5ا د ـ   إgqاء الوجود ال���ي �� قلب ا&Cز9رة العرBية  جـ ـ  

  . ................م إ[G 1919يرجع �غي|� اإلنجليو الس��اتيجيghم �� التعامل مع املصر9|ن أثناء ثورة   - ٢۸

  مخاطبة سعد زغلول لل��ملانات األوروBية  ب ـ   استمرار الثورة املسY2ة للشعب املصري  أ ـ 

  �عديل الشعب املصري ألسلوب نضالھ  د ـ   املعارضة الدولية للسياسة االنجل|�ية �� مصر  جـ ـ  

  ...... ..............أي من الشÇ%صيات اآلتية التقت أفiار5م مع رؤى اتجا5ات املستعمر ؟  - ٢۹

  عبد القادر ا&Cزائري  ب ـ   ا&Yب´ب بورقيبة  أ ـ 

  مصطفى �امل  د ـ   عباس فرحات  جـ ـ  

  ....................تحت حكم م و�انت مصر 1916تم توقيع اتفاقية سايكس ـ بيكو - ۳٠

  السلطان حس|ن �امل  ب ـ   ا&%ديو عباس حلß¦ الثاmي  أ ـ 

  روق  امللك فا د ـ   السلطان أحمد فؤاد جـ ـ  

  

  ..........................  اكد انقسام صفوف االمھ ب|ن فر9ق مؤ9د لعرا!ي و فر9ق مؤ9دل2%ديو ع�j خطأ عرا!ي ��  - ۳۱

  ثقتھ �� �ع6دات االجانبب ـ   و توفيق  تحدية لسياسة ا&%ديأ ـ 

  ئھ الشعبيھ عدم ادراكھ ال5مية التعبد ـ   عدم االستعداد العسكري للمواج6ة جـ ـ  

  تو[� املس�شار عد[� منصور زمان ا&Yكم �� مصر بحدوث تطورات ايجابيھ واYóھ اmعكست ع�j ا&Yياة ارتبط - ۳۲

  االجتماعيھ ب ـ   االقتصاديھأ ـ 

عيھجـ ـ     الثقافيھ ـ  د  ال�ش̄ر
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  ....... �� فلسط|ن ان حكومھ نيابيھ ب�شكيل م1935�ان من املتوقع اذا تم تنفيذ طلب الC2نھ العرBيھ العليا - ۳۳

  يتم ايقاف الCÇرة ال¬gوديھ لفلسط|ن ب ـ   يتعذر تكو9ن فلسط|ن ال¬gوديھ أ ـ 

  عن تنفيذ وعد بلفور يتم تراجع االنجل|� د ـ   يتم حل املشiلھ الفلسطيfيھ gqائيا  جـ ـ 

  .. ........................ا5تمامھ بـن¾1 سعيد �� ا&Yصول عe �jعض التاييد من الشعب املصري خالل - ۳٤

  ا5تمامھ باmشاء الطرق املالحية ب ـ   تطو9ر الصناعھ املصر9ھ أ ـ 

  اmشاء خطوط السكك ا&Yديدية د ـ   �عديل قوان|ن ا&%دمة العسكر9ة جـ ـ 

  ........م عن مجلس شوري النواب ايام حكم اسماعيل �� 1882النواب �� ع6د ا&%ديو توفيق   اختلف مجلس- ۳٥

عيھب ـ    الب جما5|�ية تكو9نھ ع�j مط أ ـ    كونھ سلطھ اس�شار9ھ و ل´ست �ش̄ر

  خلوة من التجار و الصناع و املتعلم|ند ـ   تمثيليھ &Cميع طوائف الشعب املصري جـ ـ 

ناير بحالھ من عدم االستقرار السيا��¦ eعد تن�ô الرئ´س مبارك حيث توالت التغ|�ات  ي25( مرت مصر بثورة  - ۳٦

عھ )ت�شاب   ................ تار9خيا �� مصر مع  ة تلك االحوالالوزار9ھ الس̄ر

  وضع مصر السيا��¦ eعد تو[� جمال عبدالناصر  ب ـ   م 1967الف��ة الJ¦ تلت نكسة يونية أ ـ 

  م 1944حالة البالد عقب اقالھ حكومة الوفد د ـ   العاملية االو[�  اندالع معارك ا&Yرب جـ ـ  

  ................ سيا��¦ العنصر9ة ملينو �� مصر خالل ن االفر9قي ال خالفت سياسة ا&%ديو اسماعيل �� القر  - ۳۷

  املس�شفيات و اال5تمام با&Cانب الص�ô �ش´يد ب ـ   اال5تمام بتطو9ر التجارة الداخليھ و ا&%ارجيھ أ ـ 

  نقل ا&%��ات الصناعيھ لال5ا[�  د ـ   اال5تمام eشئون القضاء و اmشاء اYZاكم  جـ ـ  

  ................. ھ YZمد ع�j �� مصر ع�j اساسسات االقتصاديقامت مجمل السيا  - ۳۸

  تحقيق فائض كب|� من االنتاج للتصدير ب ـ   توف|� فرص عمل لغالبية الشعب املصري  أ ـ 

  تحس|ن حياة املصر9|ن االجتماعيھ د ـ   ق ا�jYZ من الصناعات سد حاجة السو جـ ـ  

  .... ...............م ا[� 1920ھ ال��يطانيھ فاوضات املصر9الس¢ب �� بدء املرحلة االو[� من امل  يرجع - ۳۹

  رغبة االنجل|� �� اضعاف مiانة الوفد  ب ـ   نجاح عبدالرحمن فß6¦ �� تادية م6متھ  أ ـ 

  وروBية  نجاح سعد زغلول �� مناشدة الدول اال د ـ   لك��ي لسياسة انجل��ا �� مصر  معارضة الدول اجـ ـ  

  ... ...............م ��1923بالغاء دستور  م1952دة ثورة تمثل ال6دف من قيام قا- ٤٠

  التم6يد لتغي|� النظام السيا��¦ ملصر ب ـ   التخلص من فساد االحزاب السياسية  أ ـ 

  اgqاء حكم امللك فاروق ملصر د ـ   ناصر ا&Yكم  التم6يد لتو[� عبد الجـ ـ  

  .......................... اليطا[� ل6ا ع�� عن قب االحتالل ارفض االنجل|� عبورالقوات العثمانية من مصر ا[� لي¢يا ع - ٤٢

  مخالفة القانون االسا��¦ للورد دافر9ن ب ـ   م مع ايطاليا 1904تنفيذ نصوص الوفاق الودي أ ـ 

  خوف انجل��ا من ز9ادة قوة العثماني|ن العسكر9ة  د ـ   م 1887م االنجل|� بمعا5دة  ال��اجـ ـ  
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  ..........................م منذ القرن العشر9ن من خالل �� بالد الشا ظ6رت اطماع فرmسا - ٤٢

  منع قوات الشر9ف حس|ن من دخول ب|�وت  ب ـ   موقف االنجل|� من مطالب الشر9ف حس|ن  أ ـ 

عھ �سجـ ـ    م1920عقد ا&Yلفاء ملؤتمر سان ر9مو د ـ   ر9ب روسيا البلشفيھ لالتفاقية الس̄ر

  ......................  يك �احد 5يئات ا&Yكم ايام ا&Yملھ الفرmسيھ ��   لت محل املمالتمثلت ال6يئھ الJ¦ ح - ٤۳

  ديوان القا5ره ب ـ   الديوان العام  أ ـ 

  لعسكر9ة  ا&Yامية اد ـ   دواو9ن االقاليم   جـ ـ 

  ...... ....................ظ6ر أول خالف ب|ن الطرف|ن عندما رغم الدعم الكب|� من االنجل|� لل¬gود - ٤٤

  م  1930ب ـ حاولت انجل��ا تقن|ن الCÇرة إ[G فلسط|ن    م  1929عت الصدامات ب|ن العرBوال¬gود وقأ ـ 

  عGj فتح فلسط|ن أمام الCÇرة ال¬gودية  اع��ضت انجل��اد ـ   تراجع االنجل|� عن تنفيذ وعد بلفور جـ ـ 

  ............. .............   ـ تد5ورت الزراعة �� ع6د خلفاء محمد عe Gjس¢ب  ٤٥

  تخ�j الدولة عن دور5ا االقتصادي  ب ـ   �غي|� نظام ملكية األرا��¦ الزراعية  أ ـ 

  دخولية عGj ا&Yاصالت املتبادلة إلغاء ضر9بة الد ـ   دخول االس�ثمارات األجن¢ية �� مجال الزراعة  جـ ـ 

ا��¦ العرBية ) �� ضوء حواذ عGj األر قامت الدول األوروBية eعقد الكث|� من املساومات االستعمار9ة لالست( - ٤٦

  ................   م 1916العبارة السابقة أثب�ت اتفاقية سايكس ـ بيكو 

  مصY2ة العرب حرص روسيا عGj ب ـ     س�Ú االنجل|� للسيطرة عGj فلسط|ن أ ـ

  اس�بعاد العراق من أطماع الوفاق  د ـ   بحث ا&Yلفاء عن مصا&6Yم  جـ ـ 

  ...... م ن�يجة 1952م إ[G 1946وضات املصر9ة ال��يطانية خالل الف��ة من  مية فشل املفا أثب�ت األحداث حت - ٤۷

  ديكتاتور9ة امللك وعبثھ بالدستور ب ـ   عدم توحد صفوف ا&Yركة الوطنية  أ ـ 

  وقوف مصر وBر9طانيا عGj طر�� النقيض  د ـ   رغبة االنجل|� �� اس�بعاد الوفد من املفاوضات  ـ جـ 

 �� 1882ماmي من مقدمات االحتالل ال��يطاmي ملصر السلطان العث �ان موقف - ٤۸
ً
  .................   م س¢با

  حدوثانقسام �� صفوف األمة ب ـ   تردد االنجل|� �� احتالل مصر أ ـ 

  معارضة الدول الك��ى للثورة العرابية  د ـ   تفاف األمة حول الضباط العرابي|ن  إلجـ ـ  

  ...................... م 1871املصر9ة قانون املقابلة صدار ا&Yكومة من اآلثار اإليجابية إل - ٤۹

  تراجع دوراألعيان كقوة سياسية  ب ـ   التخلص من مأزق األزمة املالية  أ ـ 

  إعفاء الفالح املالك من الضرائب  د ـ   ملالية عن املزارع|ن تخفيض االعباء اجـ ـ 

  ... ................بدأ التنوع �� اYZاكم املصر9ة منذ ع6د- ٥٠

  مينوب ـ   نابليون  أ ـ 

  اسماعيل  د ـ   محمد عGj جـ ـ  
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  ...... ....................  م عGj 1922عملت انجل��ا من خالل إصدار الكتاب األبيض األول  - ٥١

�ل فلسط|ن أ ـ  Gjم عg{غي|� ال��كيب الديموجرا�� لفلسط|ن  ب ـ   فرض سيطر�  

  تحس|ن املستوى االقتصادي للشعب الفلسطي�¦  د ـ   ياسية واسعة  منح ال¬gود سلطات س جـ ـ  

  .  م �� 1951تمثل 5دفC2نة قيادة تنظيم الضباط األحرار من دخول انتخابات نادي الضباط د³سم��  - ٥۲

  إخراج ثورة الضباط من السر9ة إ[G ح|� العالنية ب ـ   Yب سيطرة امللك عGj أفرع ووحدات ا&C´ش  Ûأ ـ 

  معرفة مدى شعبية التنظيم �� مصر  د ـ   مللك والتخلص م�gم  مالء وأعوان اتحدي عجـ ـ 

لنفس األحiام من   فرض االنجل|� األحiام العرفية عGj مصر خالل معارك ا&Yرب العاملية األو[G وقد �عرضت مصر  - ٥۳

  ......................  قبل خالل  

  وزارة ر9اض باشا  ب ـ   حادثة دmشواي أ ـ 

  م  1881حادثة قصر النيل د ـ   م1882ة ينة االسكندر9ضرب مدجـ ـ 

  .......................... زادت أرBاح املنتج|ن الزراعي|ن �� ظل سقوط االحتiار بمصر eس¢ب   - ٥٤

  السماح للمصر9|ن بتصدير منتجا}gم ل2%ارج ب ـ     ن تحديد أسلوب الزراعة رفع القيود ع أ ـ

  الطرق ال��ية والسكك الزراعية    تم6يدد ـ   gم  تخفيف األعباء االقتصادية ع�جـ ـ 

  دافر9ن �� إخماد صوت ا&Yركة الوطنية �� بداية االحتالل من خالل  ـ ن¾1 تطبيق القانون األسا��¦ للورد  ٥٥

  السيطرة عGj ال6يئات ا&Yكومية  ب ـ   زعماء ا&Yركة الوطنية  نفي eعض أ ـ 

  ية للدولة العثمانية استمرار التبعد ـ   إلغاء العديد من اإلدارات الدولية  جـ ـ  

  ................  ��  �19شابھ موقف خورشيد باشا واالنجل|� من محمد عGj �� مطلع القرن الـ  - ٥٦

  محاولة االتصال بالزعامات الشعبية �� مصر  ب ـ   محاولة التخلص من محمد عGj أ ـ 

 لعثمانية عسكر التfسيق مع الدولة اد ـ   التfسيق مع فرق املماليك جـ ـ  
ً
  9ا

  ................ م eعد تن�ô مبارك عن ا&Yكم 2011يناير   25تمثلت أو[G املiاسب الJ¦ حققghا ثورة  - ٥۷

 للرئ´س أ ـ 
ً
  |ن حكومة انتقالية ل�سي|� األعمال  �عيب ـ   تو[� عمر سليمان نائبا

  حل مجل±�¦ الشعب والشورى  د ـ   إجراء االنتخابات الرئاسية جـ ـ  

  .................  م ولم توقع 5دنة رودس eس¢ب  1948القوات الص6يونية حارBت العراق   - ٥۸

  عدم التfسيق مع ا&Cامعة العرBية ب ـ     عضوgh9ا �� حلف eغداد  أ ـ

  عدم وجود حدودمش��كة مع اسرائيل  د ـ   نجل��ا وفرmسا &Yدود اسرائيل  حماية اجـ ـ  

٥۹ -  mشام من خالل ±�¦ �� بالد ال ظ6رت أول مساوئ االستعمار الفر ..................  

  رBط االقتصاد السوري باالقتصاد اللبناmي  ب ـ   ز9ادة مساحة الدولة الساحلية شمال فلسط|ن  أ ـ 

  تقسيم لبنان إ[G مناطق منعزلة د ـ   وات لبنان  است�Ðاف موارد وثر جـ ـ  
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اقف ا&Yاز عاmى كيان جامعة الدول العرBية من الضعف واتخاذ  - ٦٠  ن�يجة املو
ً
  ................... مة عسكر9ا

ضعف بروتوكول االسكندر9ة �� تأكيد الروابط  ب ـ   آليات اتخاذ القرار داخل ا&Cامعةأ ـ 

  العرBية 

عGj عدم استخدام القوة �� ال�Ðاعات ب|ن  نص امليثاقجـ ـ 

  األعضاء  

�عدد النظم السياسية واالقتصادية داخل كيان  د ـ 

    ةا&Cامع

  

  

  

  

  


