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 الدرس األول: الحروب: دوافعها، وأنواعها

 مفهوم الحرب(: 1نشاط )
  أثادل  الددموا  القصف، وهدم  النادل و والقصدف

 .م2014الصهيونّي على قطلع غزة ساة 
 الدموا  /الحرب. 
  تددرا الدددموا  اثددلباة سددلمية علددى ي  لددف ياددل ي

سيلسدددّية، واق صدددل ّ ة، الحيدددلة قدددي قطدددلع غدددزة  
 ج نلعية.او 

 دوافع الحروب (:2نشاط )

 دوافع سياسيّة دوافع دينيّة دوافع ثقافيّة دوافع اقتصاديّة

يددداعن عدددي الّزلدددل ة الن لج دددة 
قدددددددددي عدددددددددم  الّ دددددددددّ ل  يددددددددد  

يددي النددل   يحمو ّ ددة النددواب 
والغددد ا  قدددي ياطقدددة يدّيادددة، 

بددددددددددددد  الددددددددددددّموو  وسدددددددددددددي
االسددد دنلبّلة للّ ددديطرة علدددى 
الندددددواب  االق صدددددل ّ ة لدددددموو 
وشددددددددوب لددددددددي ة  لاهددددددد  
خيراتهدددددل، وتحولددددد  سدددددّ لنهل 
إلدددددددددددى سدددددددددددو  اسددددددددددد ه  ية 
إلن لجهدددددددددددددل الصدددددددددددددالعي أو 
الزباعدددددي صندددددل  صددددد  إثدددددر 

قددي غددرب  الثددوبة الصددالعية
 أوبوبل.

إلددى ة الّثقلقددة يددي أّيدد ت  لددف
ويددددددي يع ندددددد  إلددددددى  ،أخددددددر  

اخددددر، وقددددي  اخدددد  النع ندددد  
ي إلى الّصراع يل يؤ ّ   الوا م

الع قددل  أاددحلب   والحددروب
ي ددددددددددلهينهن  ثقلقددددددددددة أ ّ   دددددددددد ّ 

ه ال وقينهن هي األقض ، وأنّ 
 .يي تدنينهل ونشرهل بمّ 

 عاميل يد نّ الثقلقّي خطوبة الّ اّوع 
دددهدددل ت  تغلي هدددل بقدددين  ياّيدددة، وأنّ   يّ ش 

 ،ييي أجددد  الدددمّ يي، ويدددبلسدددن الدددمّ 
 بددددددةحلب  ة الن   يدددددد  تشدددددددر األّيدددددد

م هددددددل تعّ ددددددهددددددل األقضدددددد ، وأنّ بأنّ 
هدل   الدليل على األبض، وأنّ ث  الن  

 ددددددي تن لدددددد  الحقيقددددددة الو يددددددمة الّ 
علدددددددددديهن نشددددددددددر  النطلقددددددددددة، وأ ّ 

 يي ال  يددددددداهن، بلع مدددددددلبهن ياق دددددددد
يددددددددل تحندددددددد   يد ددددددددميي، وصثيددددددددراة 

يصدددددددددددددطلن الحدددددددددددددرب الّمياّيدددددددددددددة 
ن صغدددزو ال رنعدددة للددددلل ،سدددةالنقمّ 
عيددو  ددروب  ،سدد ييّ اإل اّل ددي   

 الحروب الّصليمّية.ال رنعة، أو 

  قشددد  الحلدددوو الّ دددلنّية قدددي
 .الّازاعلت   ّ 

  الهدددددددددروب يددددددددددي األ يددددددددددلت
وتصددددددددددددددددميرهل  ،الّماخلّيددددددددددددددددة

 .لل لبج
 ا   دددددددل  الدددددددّرو  الدموانّيدددددددة  

اددددة ة يديّ ن يعددددة لشدددددوب أّيدددد
ة ع ددددددددد رّلة اي   هدددددددددل قدددددددددوّ 

 ،اهددددددددددددل يددددددددددددي الّاصددددددددددددرتن ّ 
 خضلع اآلخر. إو 
 تادددليي الدددّرو  ب دددم  

ة عادددميل الداصدددرّلة، خلّاددد
هددددددددل تد قدددددددم جنلعدددددددة يدددددددل أنّ 

العدددددددددال األقضددددددددد  علدددددددددى 
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطن األبض، 

 لالسدددددددد دنلب االسدددددددد يطلنيّ  
 .قي ق ل  طيي الّصهيونيّ 

 
 

ة الحرب على غزّ 
م2014  
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 (: أنواع الحروب3نشاط )
 :لة، ف الن وخّ األهماو النر لة الّزياّية، و تطوباتهل، و أبض الندرصة،  العوامل التي ُتحدد نوع الحرب وشكلها

 .ثقلقة النحلببيي، واألسلحة الن   ميةو 
 :أنواع الحروب 

 بّلةاإل ا تقو  قكرتهل على إ قلع أ مر قمب ين ي يي ال  لئر بأقرا  الدمّو، ويؤّس لته حرب االستنزاف: (1
 تك ي لت   ما واس واالق صل ّ ة، وت نّيز بطوو النمة، واخ  ف أنواع األسلحة بيي يل ّ ة، ون  ّية، وقكرّلة،

 يثلةي األ. ويي ملياة، والحلجة إلى الّا ل الّطول ، وتواقر قمبات اق صل ّ ة صميرة  لضنل  االس نرابّلة
  م.1970-1967عليهل   رب االس ازاف اّل ي شّا هل ي صر على الكيل  الّصهيونّي خ و ال  رة بيي 

 صغيرة،قو  الال ّر(. تلعأ إليهل التد نم أسلسلة على الهعو  الن لجئ، واالخ  ل  )الكّر، و  حرب العصابات: (2
 إلى ي يلعأأو الّضدي ة الدم  والد ل ، عاميل ال   و  لميهل القمبة على خوض الحروب الّاظليّية. وأ ثر ي

ب الوطاّي اّل ي تهمف إل  ى تحرلر النع ن  يي نير الح ويلته ا الاوع يي الحروب  رصلت الّ حرُّ
 به الحر ز ه ي القو  االس دنلبّلة، والحصوو على االس ق و. وت نيّ والن  مّمة، أو الّ  ّلص ي للنةالظّ 

 ل  للة اس ا لب، ولربه قي صّ  ي الحرصة، واالن شلب قي ي  ل لت واسدة  إلبقل  الدمّو قي   ب رعة
 يرة،لهعو  بأعما  اغوإلحل  أ مر قمب ين ي يي ال  لئر به، ولرب الماية الّ ح ّية له، وا إلجهل ه،
 لكرلن ة عمم اوية النغربّية بقيلالّاي  يي أ مر العيوش الّاظليّية، ويي األيثلة عليهل  النقل علىوالقمبة 

 يرل ّية.حمة األاال   و اإلسملنّي وال رن ّي، و رصة النقلوية ال ي اليّية لّم الوال لت الن ّ  ال طلبّي لمّ 
 لنية.، والثّ لحربيي الدللنّي  ْيي  األولىاّل ي  ش را قيهل عم  صمير يي  وو الدللن، صل الحرب الشاملة: (3
  ، أوس مماطهل  واالتموب بيي أبال  الّشد  الوا م، وت دّم  أسملبهل  صلل روج على االل الحرب األهلّية: (4

 لت أونالّرغمة قي االس ي   على الّ لطة ويقلليم الح ن، وتشن  الحروب الّطلئ ّية بيي أاحلب الّم ل
 لحربا يهل ياّية الن  ل ة، أو ن يعة ل اّوع األعرا  قي النع ن . ويي األيثلة علالّطوائف والن اه  المّ 
  .1976األهلّية الّلمالنّية عل  

  لئ   و ت دّرف بأّنهل  للة يي الّصراع بيي طرق ْيي،     ميل  قيهل صثيراة يي الوس الحرب الباردة: (5
الّتحل   ّية واالملب ة بيي الوال لت النّ حمة األيرلاألسلحة، والصما  الد  رّي. ويي األيثلة عليهل  الحرب 

 م.1991-1946الّ وقي ّي قي ال  رة بيي 
الحرب اّل ي تهمف إلى تغيير أننلط الّ لوا لم  أقرا  النع ن ، وتش ي  الّالس بقينهن  الحرب الّنفسّية: (6

يي الّماخ . ويي األسلحة ويمل ئهن، وخلق عقمة نقص بماخلهن  بهمف تثميط يداوّللت الّالس  لهزلن هن 
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اّل ي ت    م  قي ه ه الحرب  اإلع  ، والّشلئدلت، وغ ي  الّميلغ، وال ماع، وتشوله الّ راث، والّ  ولف 
واإلبهلب، وإثلبة ال  ي واأل قل  الّ لبل ّية، وإشلعة ال راقة  إلبدل  الّالس عي الحقلئق، وتغلي  الدلط ة 

 على الدق .
 ال  لملب ةص هنل قم   و  بيي طرقّيي أو أ ثر، ولكي قي الحرب ا شاملة والباردة:نوازن بين الحربين ال

 ي حوو الصراع إلى اما  ع  ري واس  ما  األسلحة.
 :قلئية.حروب المياّية، الحروب الو الحروب االق صل  ة، الحروب االس ملقّية، ال أنواع أخرى من الحروب 

 لّية:(: أخالقيات الحرب والقوانين الدو 4نشاط )
   وب )ال  لت النحنّية قي الحروب قي واية أبو ب ر الصميق  األط لو، والا ل ، وصملب ال ّي، والصواي 

 الدمل ة(، النالق  ال ي ت مقي الالس على قيم الحيلة صللاملتلت والحيوانلت.
 ن حلببييال ت دم الحرب يمرباة الس هماف األيل ي الظلهرة قي الصوب، ألنهل ال ت ش   خطراة على ال ،

 وي صصة ألغراض إن لنّية  ل ا قهي يحنّية بنوج  الدرف واالت لقيلت المولية.
   و  إن لنّية ققط   ى ال تكألغراض اس  مايلتهل تكو  عم  اس  مايهل قي الحروب ألغراض ع  رّلة، وأ

 يمرباة الس هماقهل يي الطرف اآلخر.
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 الدرس الثاني: الفتوحات اإلسالمّية

 ( معنى الفتوح لغة، واصطالحا  1ط )نشا
  ققم  ال  قة قي العزلرة الدربّية. وقي ال  رات الرسوو يحنم الى هللا عليه وسلناي مت المولة اإلس يّية  يي

 اي مت خلبج العزلرة الدربّية قي قلبات اسيل، وإقرلقيل، وأوبوبل.
 .تش لو  مو  المولة اإلس يّية عي طرلق ال  و لت اإلس يّية 

 (: دوافع الفتوحات اإلسالمّية2نشاط )
 :ميزنطّية، ولة الالميي اإلس يّي، والدلي  االق صل ّي، أوللع الموو الكمر  )الم دوافع الفتوحات اإلسالمّية

 والمولة ال لبسّية(.
  ّميل اعيّي، ه قي  ق   رصة ال  ن اإلس ة هلئلة قي ن وس الدرب أثر  بنل أ مثه يي قوّ  كان الّدين اإلسالمي

 هن إخراج     هن  ناق يي للدللن، ي  الالن لنيي  ة وا مة، وطر  قكرة عللنّية الّمعوة، وأ ّ عن  على تو يمهن قي أيّ 
ع ملبهل بل ّي األسلس  وبهل لميو النقمسالّالس يي ظلنة الّض و إلى نوب الهما ة، صنل لدمو الن لنة الّمياّية 

 ي لنة وصل  لهل ،وثلل  الحرييي وثلني الن عميي، ى القمل يي،، وأول، اّلى هللا عليه وسّلني ر  الّرسوو
 يي.قي سمي  االس ي   عليهل يي الميزنطيّ  هلة قي بد  الهنن والنداوللت وشح خلّا 

 :ا ( قي ة ال و النغلنن الدظينة يي  روبهن قي الشل  والدرا ، الناطقة الزباعّية )ياطق الدوافع االقتصادّية
 جاوب الدرا .

 أ(: سّير الفتوحات اإلسالمّية: /3نشاط )
 ب   الشل ، والدرا  قي قلبة اسيل، ويصر قي قلبة إقرلقيل.اتجاهات الفتوحات اإلسالمّية   
 :شر مي  يشق، و  -أبي س يل  لزلم بي، و  نص-عميمة علير بي العرا أبو  اتجاهات الجيوش اإلسالمّية

 طلقو يي العزلرة الدربّية.، وجنيدهل انل طييق-عنرو بي الدلصاألب  ، و -بي   اة

 نشاط )/ ب(: الفتوح في العراق وبالد فارس: 
 ب    قو ييم انطلانطلقو ال  و لت اإلس يّية قي الشل  يي العزلرة الدربّية. أيل ال  و لت قي ب   قلبس قق

 الشل  والدرا .
  اتعهو  النالطق النحيطة به.شنلالة بلتعله النالطق ال ل لّية لمحر قزولي، و اإلس يّية اتعهو ال  و لت

 شرقل  اخ  ب   قلبس )إيرا (. وجاوبلة بنحلذاة سوا   ال ليج الدربّي.
  ... ب لب ، سنرقام، خراسل ، يرو، صريل ، هن ا ، أذببيعل 
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 نشاط )/ ج(: الفتوح في مصر وشمال إفريقيا
 ألنمللا  و لت اإلس يّية نحو انطلقو ال  و لت اإلس يّية إلى شنلو إقرلقيل يي يصر، قي  يي انطلقو ال 

 يي الن رب الدربّي.
 اعةط، ثن إلى تلن ل ، و قرطلجة، و ى القيروا إلقرلقيل يي طرابلل إة قي شنلو س ييّ إلبمأت ال  و لت ا ،

و وجم  طلب ، وتوسدو قي اتعلهلت ي  ل ة، وق ح طاعة ققم بمأت ييملل األنأيل قي . تهو ة، و غل يروأ 
رن ل قيهل، ثن واالو سيرهل شنلال    ى والو  مو  جملو المرانل ال ي ت صلهل عي قيدظن النم  الرئي ة 

 ال ي صلنو نهل ة ال وس  اإلس يي قي أوبوبل يي جهة الغرب.
  ، عممو طلب  بي  لل ، و يوسى بي نصير، ، و   ل  بي الادنل و  يالب، بي ابي النهلجرلي و عقمة بي نلق 

 .الدزلز بي يوسى

 الفتوحات اإلسالمّية(: نتائج 4نشاط )
  :نتائج الفتوحات اإلسالمّية 

رعل  يل    قّرو   (1 ي قاخر   رصلت الهعرة يي العزلرة الدربّية نحو يالطق ال ص   إذ صل  ال لتحو  س 
 لبغة قي يوت الالنالطق الن  و ة  يل سلعم على أسلن هل، وتدرلمهل بشرّللة، وثقلقّيلة. ققم اس قر الدرب قي الم

 .اّية قم نلة، صميشق، والقمسالنم  النم
 لقيروا عم اة يي النم  ال لّاة بهن، صللكوقة، والمصرة قي الدرا ، وال  طلط قي ي صر، واأنشأ الن لنو   (2

 قي تونل  يل أّ   إلى أسلنة ه ه النالطق، صنل قي إيرا .
، أجامّي غرل  بللمقل  األبمّي قي األنملل  ب م  نظرة اإلسمل  للن لنيي صح نلن ياعن الن لنو   (3

 وال  قلت بيي الن لنيي أن  هن.
اتهل ي  دنر  عنلو على تقليص ن وذ اإليمراطوبّلة الميزنطّية، وان زاعو قضو ال  و لت على الّمولة ال لبسّية،  (4

 .قي الّشل ، والّ ل   الّشنللّي قي إقرلقيل، وسوا   جاوب األنملل
يانل لّية اس نرت تحو   ن الّرويل  والميزنطّييي، بنو المحر الن وسط إلى جزأيي  قلل وا   الشنلق  ّ  (5

 الّ وا   العاوبّية أامحو تحو الح ن اإلس يّي.
م أ مر  رصة ال  ن إلى ااطما  الن لنيي بدم  يي القويّيلت والّثقلقلت، والّ  لع  يدهل، وإبماع أ أ ت  (6

 الحضلبات عظنة وأثراة قي الّ لبلخ.
 اإلس يّية يي ال درف على ثقلقلت الشدوب ال ي أامحو تحو   نهن،  تن ي الن لنو  يي خ و ال  و لت

قي ش ى النعلالت، وأللقوا إليهل يي يدلبقهن وعلويهن، ويدلبقهن الدلنية واأل بّية واس  ل وا يي علويهن 
ألوبوبيو  واس  ل  ياه اوأن عوا  ضلبة ي قمية لدمو  وباة صميراة قي   ظ ال راث الدلني اإلن لني. ، نواخ راعلته

 قي بال  نهض هن الدلنية قي الدصر الحمي .
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 الدرس الثالث: الحروب الفرنجّية

 (: مفهوم الحروب الفرنجّية1نشاط )
 .إيلبة الرهل، إيلبة طرابلل، إيلبة أنطل يل، ينلكة بيو النقمس 
 .)تأس و عي طرلق الحروب ال رنعّية )الصليمّية 

 دوافع الحروب الفرنجّية:(: 2نشاط )
 ي  صلنو  الّاظل  اإلقطلعّي الّ لئم قي الغرب األوبوبّي قي تح يز صثيرلي إلى الّ وّجه نحو الّشر ، سلهن (1

وجم  لّشر ،اأوبوّبل يقّ نة إلى عم  صمير يي اإلقطلعّيلت الن صلبعة والن حلببة، وعاميل بمأت الّمعوة لغزو 
اهن، وقي رة  بي ، لوقف الحروب الّماخلّية الّمائاأليرا  اإلقطلعّيو  ال راة لمال  إيلبات خلّاة بهن قي الّشر 

ل قر ا للة  الوقو ن  ه،  قدو الدلّية وال ّ  يي واألقال  ل نضنل  إلى ه ه الحروب  أي ة قي الّ  ّلص يي
وات، والمؤس اّل ي صلنوا  ديشونهل  ب م  لغط الّطمقة اإلقطلعّية عليهن  للحصوو على الّضرائ  واألتل

 .وللع االق صل ّ ة الّ ّي ة اّل ي صلنو تدصف بأوبوّبلوهربلة يي األ
ّمته (2  لط هل، لقّمسة ل ) ربلة عل لة(  ألّ  همقهل لّن النقّمسلت الن يحّية قي األبالي النأّيل الكاي ة، ققم ع 

ل قي لبية المويي أج  تأييي طر  الحّج إلى األبالي النقّمسة، وتو يم الكاي  يي الّشرقّية والغربّية تحو  عل
 ّ  بد بويل، إللقة إلى أطنلع النم  الّ علبّلة اإل طللّية قي الّ يطرة على تعلبة المحر الن وّسط، و 

 .خروّلة ط ع، والنالق  الّمنيوّلة، واألال رسل  للنغليرة واالس
 ،سلعمت األوللع قي الّشر  على انمقلع ق ن يي ال رنعة نحو الناطقة  ب م  انق ل  الدللن اإلس ييّ  (3

يّية هة إس و خوو اإليلبات اإلس يّية قي  للة يي الّصراع والدما  الّمائن، وتأ ُّم الغرب يي عم  وجو  جم
مة تقف قي وجههن، ونعل  األوبوبّييي قي األنملل بلس ر ا  بد  الننلل  اإلسملنّية، واّل ي هن لأّ م  يو  

 وب.ععز الدللن اإلس يّي عي يقلوي هن قي  للة شّي ه ه الحر 

 (: الحمالت الفرنجّية ومقاومتهاأ /3نشاط )
  م:1149-1097أبرز الحمالت الفرنجّية على الشرق خالل الفترة 

 يل والقمس، و نلة تأسيل إيلبة يث   نلة بطرس الالس ، و نلة أنطل م(1099-1097)الحنلة األولى  (1
 الرهل.

را  إلى القمس، و ن ت ال يطرة ونياهل  نلة لولل ال لب ، و نلة ص م(1149-1047)الحنلة الثلنية  (2
 على  يشق.
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 ل. ق، وع األولى اتعهو إلى المولة ال لعوقّية، وأس و إيلبة الرهل. والثلنية إلى األنللوو، والقمس، و يش 
 سيل الاعل لت ال ي  قق هل  قشلو  نلة ال قرا  قي تحقيق أهماقهل، أيل الحنلة األولى ققم نعحو قي تأ

  يل، وبيو النقمس. والحنلة الثلنية تن القضل  عليهل قي األنللوو.إيلبات الرهل، وأنطل

 ب(: الحمالت الفرنجّية، ومقاومتها /3نشاط )

الدولة التي انطلقت 
 منها الحملة

 وجهة الحملة قائد الحملة

 لمانياأ
 
 

 قرلمبل  األوو )بربروسل(
 
 

طوانددددة، و صوتلهيددددة، و )اللددددو  األادددد ر( الق ددددطاطياية، 
طرسدددوس، و نهدددر سدددللطة طواندددة، و ، بها دددلو يدددري ، و 
 .ع لو  رلي، اقو س امبونة، وأ

 فرنسا
 

 غ طلأ قيلي  
 

صرلددددو، و  ان ددددي، و صي للونيددددل، و  ب ( صددددلبقو، )اللددددو  األ
  .الناصوبةو  ييلط، و قمرص، 

 بريطانيا
 

  ي دددددلو قمدددددرص، و بو وس، و )اللدددددو  الليلكدددددي( صرلدددددو،  سمبل شلب  النلق  قل  األ
الدددددددددددددددمب ني ، و ، شدددددددددددددددنيايلأويدددددددددددددددي  وبا و، أقلدددددددددددددددو ، 

 .الق طاطيايةو 

 ج(: الحمالت الفرنجّية، ومقاومتها /3نشاط )

 وجهتها قادتها اسم الحملة
 الق طاطياية قرلمبل  )بربروسل( الحملة الرابعة
 يصر قرلمبل  )بربروسل( الحملة الخامسة
 ب   الشل  )القمس( قرلرل  الثلني الحملة السادسة
 يصر لولل ال لس  الحملة السابعة
 تونل لولل ال لس  الحملة الثامنة

 
 (: سياسات قادة الفرنجة، وجيوشهم، وأخالقياتهم4نشاط )
  ،طّمق ال رنعة )قلنو  ال  ن(، وهو  إّ  صّ  ي ْي  ض  سي ه قي أ م النال و، أو  ض  ع ية على أّي يازو

الق ملّي(، وقّمة الّص رة إلى يرا ز  و ّولوا الن عم األقصى )الن عم، لكلة له، قلع موا على النقّمسلت صمن ي
ااطم ة ل يولهن، وعنلوا على نه  النم  والقر ، وابتكلب الن ابن، واالع ما   النروانيّ إ ابّلة، والن عم 
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( ألف، وقي بوا لت 25على الّ ّ ل ، وإبل تهن، ويي أيثلة ذل   يمياة القمس  إذ وا  عم  الق لى إلى )
 ( ألف.70أخر  )

 ّم تدليلهن ننوذجلة   ح    به  قلن  ق لوا األسر ، إاّل ي ْي خل  الدهو  أّيل الن ل اميل لقّيلت، قداالّت و نو ، قي د 
  لاروا القمس صل  بإي لنهن  خوو النمياة بللقّوة، لكّي ا   الّميي اثر الّمخوو ي  ال رنعة قي

اة لى يميم ة، وتأيياهن،  ّ ى والوا إي لوللت   قال للّميل ، وأع ى ال  لت ال قيرة والدلجزة يي  ق  ال 
 اوب، صنل  لقظ على صاي ة القيلية، وعّيي عليهل بطرلرصلة  لرعل ة شؤونهل.

 (: نتائج الحروب الفرنجّية5نشاط )
 :نتائج الحروب الفرنجّية االجتماعّية، واالقتصادّية، والدينّية، والوطنّية 

ّيرت وا ، و شرّلة هلئلة   ي  أ هقو ي لت اآلالف يي األب الال ية االج نلعّية  ي ا ي  الّطرقل  ب  لئر ب (1   
  لّشر عميٌم يي النم  والقر ، وتّن توطيي اآلالف يي األوبوبّييي قي ق ل  طيي بش   خلّص، وقي ا

 .اإلس يّي على وجه الدنو 
أ ثر  وطايةال الال ية الوطاّية  أثم و الحروب ال رنعية ألبال  الّشر  الن يحّييي والن لنيي أ  الرابطة (2

ب  ن، اق   ة لهي  ة، أو بسوخلة وقّوة يي الّرابطة الّمياّية  قلن ياظر ي يحّيو الّشر  له ه الحن ت صقّوات ي حرّ 
ل  ال بق م و أّ  االس دنلبقلن  شلبصوا ال رنعة قي  روبهن، ولن يمعنوهن، ووق وا لّم أطنلعهن، صنل أث

 .أّنه إلى  واوله، و 
، وذهل ن لل ة و   الهمف الّرئيل للكاي ة الغربّية قرض سيطرتهل على الكاي ة الّشرقّية، الال ية المياية  صل (3

هل قي أوبوّبل، ووقف اع ما ات األيرا   لعّييي علىاإلقط وقّوتهل أيل  الّ لطة الّ يلسّية اّل ي أخ ت تةالق   
 .لحلو قم  الحروبأي  هل. إاّل أّ  جني  أهماقهل قشلو  ق رجو أ ثر لد لة يّنل صل  عليه ا

وّبل أّ  أوب  نه  ال رنعة خيرات  الم  ، وسيطروا على يقّويلتهل االق صل ّ ة، إالّ االق صل ّ ة   الال ية (4
قلت خ رت صثيراة يي األيواو، وصل  يقماب الّربن أقّ  يي ال  لئر، وا  شف األوبوبّيو  أّ  الد 

، س ييّ ة بنل عقمته يي ا قلت ي   وو الّشر  اإلالّ علبّلة أ ثر قلئمة يي الحروب  قللنم  اإل طلليّ 
ّشر  ة عي ال نل أخ  ال رنع .وبيزنطة صلنو عوائمهل أ ثر ينل  قق ه ي  النوانئ ال علبلة ال لبدة لل رنعة

م وا بد  وسلئ  الّ دلي  الّ علبّي، يث  نظل  الّ امات والكنميلالت، وطّوبوا االعة الحرلر، واق 
 باعة ، وأخ وا بد  النزبوعلت، صزباعة قص  الّ ّ ر، و باعة الحاطة الّ و ا ، و الّطوا يي النلئّية

 الّ ن ن، و باعة الوب  الّميشقّي.
 



10 
 

 م(1918-1914)الدرس الرابع: الحرب العالمّية األولى 

 (: مفهوم الحرب العالمّية األولى1نشاط )

 :ُنعد جدوال  بالدول المتحاربة في الحرب العالمّية األولى 

 دول الحلفاء ل الوسطدو

 ألمانيا، والدولة العثمانية، والنمسا.
 

ا، بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، بلجيكا، وإيطالي
 الصرب.

   مة.وو عميسنيو الحرب الدللنّية األولى بللشليلة ألنهل انملدو قي أيل ي ي  ل ة قي الدللن، وشلبصو قيهل 

 (: أسباب الحرب العالمّية األولى:2نشاط )
  قل  الو يل(، و وإ طللالان ل، و لنلنيل، )أ ال حللف الث ثي(، و الان ل، وبوسيلو لنلنيل، )أ األبلطرة الث ثعصمة

 .ل وبرلطلنيل(قرن و بوسيل، ) الث ثي
  لد  رّي.ال  لن اأثر ال حلل لت الد  رّلة  لدمو  وباة يهنلة قي إذصل  ال القل والصراع المولييي، و لل ة وتيرة 

 دالع الحرب(: انأ /3نشاط )
وسيل إلى ، ق مّخلو ب م28/7/1914أعلاو الّان ل الحرب  على اربيل ب لبلخ  ال حلل لت المولّية عام انمالع الحرب 

لاو ل، قأعجلن  الّصرب  ب بلدة  نل ة يصللحهل قي الملقل ، قنل صل  يي ألنلنيل إاّل أّ  تمّخلو إلى جلن  الّان 
ي أّ  يلّرغن على قرن ل، عي طرلق بلعي ل  ي  ّبعة بللّضروبة الد  رّلة، على ا الحرب على بوسيل أّوالة، وبدم يوييي

ي بلعي ل. قلع عبلعي ل صلنو ت مّاى سيلسة الحيل   يل سّوغ لمرلطلنيل الّ مّخ ، وإع   الحرب على ألنلنيل  بحّعة المّ 
 نو وانق .صو إ طلليل إلى جلن  الحل ل  نل تمّخلو الّمولة الدثنلنّية لصللن قّوات الوسط لّم بوسيل، قي  يي شلب 

 الموو الن حلببة إلى ق نيي على الاحو النولن قي العموو 

 دول الحلفاء دول الوسط

 ألمانيا، والدولة العثمانية، والنمسا.
 

ا، بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، بلجيكا، وإيطالي
 الصرب.
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 ب(: اندالع الحرب /3نشاط )
  احل الحرب:مميزات كل مرحلة من مر 

 المرحلة الثانية المرحلة األولى
حرررررب الخنررررادق، ودخررررول إيطاليررررا الحرررررب إلررررى جانرررر  
الحلفرررراأ، وأبرررررز معاركهررررا الفررررردان والسرررروم، واسررررتخدام 
ألمانيرررا الغرررازات السرررامة، وهزيمرررة روسررريا فررري الحررررب، 

 وانتصار ألمانيا.

خدددروج بوسددديل يدددي الحدددرب ب دددم  اندددمالع الثدددوبة الملشددد ّية 
ر يدددددوا لي الحدددددرب لصدددددللن الحل دددددل ، و خدددددوو تغيدددددو قيهدددددل، 

الوال دددلت الن حدددمة األيرل ّيدددة الحدددرب إلدددى جلنددد  الحل دددل ، 
وتوقيد  ألنلنيدل ات لقيدلت واس  ما  ألنلنيل  رب الغواادلت، 

 الهمنة وان هل  الحرب، وان صلب الحل ل .
 

 ا؟هل سيؤثر دخول إيطاليا والواليات المتحدة األمريكّية على مسار الحرب؟ ولماذ 
قم  ل ، قإ   خوو إ طلليل والوال لت الن حمة الحرب قم غّير ي لب الحرب الدللنّية األولى لصللن  وو الحل

 ، وب ل  ققم تن بقم 1917عوض  خولهنل الحرب خروج بوسيل يي الحرب بدم انمالع الثوبة قيهل عل  
لى ل  قي أواخر الحرب، وأ   إالحل ل  بللعاو  والد ل  الد  ري ال ي أ   إلى ال  و  الد  ري للحل 

 ان صلبهن قيهل.

 (: نتائج الحرب العالمّية األولى4نشاط )
  دو علن العغراقيل على ال يلسة، قه يصطلن تقليمي ياطمق قي النقل  األوو على تأثير ي هو  العيوسيلسّية

دى لب  ي ل ديلسة قي يقويوقدهل( على ا ،وثرواتهل ،وجوقهل ،ويرت دلتهل ،وبحرهل ، باسة تأثير األبض )برهل
 ال يلسة ل س  ل ة يي ه ه الننيزات.

 لولة، الان  اإليمراطوبللت س رت الحرب الدللنية األولى عي ظهوب الدميم يي الموو العميمة ن يعة ت ك  أ
تحو ر  أخبلما  ، و ن مابتحو االوقدو بلما  ، و  روب أهلية :والروسية والدثنلنية، واأللنلنية، ون ج عاهل

 ل يلسيّ ا، إللقة إلى وجو  أقليلت عرقّية خلبج  مو  المولة األ   ينل أ   إلى  عزعة االس قراب   و اال
 قي ه ه الموو. 

 ة ب شعي  يي برلطلنيل، قيل  الشرلف   يي بثوبة لم المولة الدثنلنيّ ، و  ل  ةالة مشرلّ الة و نل  ّ ال  لئر ال
قرن ل وبرلطلنيل على تق ين الوطي الدربي قي ات لقية  تآير ت، و ة ولكاهل غمبت بهيقلب  إنشل   ولة عربيّ 

لليهو   (قويي)القللي بإنشل  وطي ، م1917 ساة اماب برلطلنيل وعم بل وب، وإم1916 ساة سل  ل بي و
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قي يؤتنر سل  بلنو ذل  وتأ يمه  ،واسدة يي الوطي الدربي ألجزا  ا   و برلطلنيل وقرن ل، و قل طييقي 
 .م1922 ساةعصمة األين  قرتهأال ي  عليهلن ماب اال، وقرض م1920ساة 

 (: أثر الحرب العالمّية األولى على الوطن العربيّ 5نشاط )
  :المؤامرات التي تعّرض لها الوطن العربّي خالل الحرب العالمّية األولى 

 .ال ي تقضي ب ق ين ب   الشل  والدرا  م1916 ساة بي و-سل  لات لقية  -1
 .قل طييالقللي بإنشل  وطي قويي لليهو  قي  م1917 ساةل وب باماب برلطلنيل وعم إ -2
ساة يؤتنر سل  بلنو ذل  قي وتأ يمه  ،واسدة يي الوطي الدربيّ  وقرن ل ألجزا ا   و برلطلنيل  -3

 . 1922 ساةقرته عصمة األين أوهو يل  ،عليهل االن ماب ، وقرض 1920
 م1916ة بيكو سن-التقسيمات حس  اتفاقّية سايكس: 

 .ولمال  ووال ة ألاة ة   قرن ل على غرب سوبلّ اس ي -1
 ل قي ع ل و ي ئيّ نل قيهل يمياة بغما ، وص ل  ييالب وجاوبه الدرا وسط اس ي   برلطلنيل على ياطقة  -2

 .قل طيي
 اتحل  الناطقة النحصوبة بيي األقللين ال ي تحص  عليهل قرن ل، وتل  ال ي تحص  عليهل برلطلنيل تكو   -3

ة، يّ ة وقرن و عربية يو مة، وي  ذل  قإ  ه ه المولة تق ن إلى يالطق ن وذ برلطلنيّ  وو عربية أو  و 
 ألب  ا يّ رق ن م إلى ش ب   الشل  ووال ة النوا ، بيانل الا وذ المرلطلنيّ  يّ شرق ولشن  الا وذ ال رن يّ 

 .  ى الحمو  اإليرانيةوالعز  الشنللي يي وال ة بغما  
 .ي إل ابة  ولية  ض  العز  الملقي يي قل طي -4
 ييال  إس امبو   را.   و   -5
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 م(1945-1939)الّدرس الخامس: الحرب العالمّية الثانية 

 (: مفهوم الحرب العالمّية الثانية1نشاط )
 الدول المتصارعة في الحرب العالمّية الثانية: 

 دول المحور دول الحلفاء

 ألمانيا. .1 االتحاد السوفيتي. .1

 اليابان. .2 بريطانيا. .2

 إيطاليا. .3 الواليات المتحدة األمريكيّة. .3

 رومانيا. .4 فرنسا. .4

 المجر. .5 الصين. .5

 بلغاريا. .6 بولندا. .6

  كندا. .7

 ل  شنلو يدظن يالطق الدللن، وصل  ترصيزهل بش   صمير قي أوبوبل، وشنلو إقرلقيل، وشر  اسيل، واالتح
 ال وقي ّي.

  لنية ن لئج الحرب الدلللموو الن حلببة، و  ال قل  النصللن النش رصة تك   الموو قي يد  رلي ي حلببيي
لنضل ة الل لت عقم االت لقيلت وال حلل لت المقلعّية لك ر ال ح وباة يهنلة قي ظهوب ه ا ال ك  ، و  لدمو األولى

 يي أج   نل ة يصللحهل. 

 (: أسباب الحرب العالمّية الثانية2نشاط )
  ير ال    ال ي ن عو عي يؤتنر الصلن يهياة وغ   قرابات وات لقيلتأاع مرت الموو ال لسرة قي الحرب

 ةمص لتوبلّ ظهوب األنظنة ال، و ة األولىال ي تدرض لهل الدللن بدم الحرب الدللنيّ  االق صل  ةاأل ية  .ياص ة
 لامي.ييال   انزج والننر المو ، و ععز عصمة األين عي تحقيق أهماقهلقي إ طلليل، وألنلنيل، وإسملنيل، و 

 قلن ت  طة األولى، عي تحقيق أهماقهلان هل  الحرب الدللنيّ  بدم تأس وين ال ي أ   ععز عصمة األ    
 ا هال حلل لت الن لل ة  لدم  اي   هل القوة ل رض قراباتهل. وظهر ووقف  ،قرض ال   ، ويا  ال  لن

إلى  إللقة .م1936 طلليل ألثيوبيل ساة إ، وا   و م1931الضدف قي قضية ا   و اليلبل  لناشوبلل ساة 
ل ّي ياهعم  يشلبصة بد  الموو الكمر  قي عضول هل صللوال لت الن حمة األيرل ّية، وخروج االتحل  ال وقي 
و ه المو بدم ق رة وجيزة، وسيطرة برلطلنيل وقرن ل على قراباتهل، وتغلي  النصللن االس دنلبلة ال لاة به 

 على النصللن الدللنّية.
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 لمّية الثانيةمراحل الحرب العا(: 3نشاط )
 (.م1941نهاية عام -م1939)ان صلبات  وو النحوب   األولى 
 :(.م1942)تراج   وو النحوب  الثانية 
 (.م1945-م1943)  هزلنة  وو النحوب واس   يهل الثالثة 

 (: نتائج الحرب وآثارها4نشاط )
   وش ا  النقلتليي قي جيصثرة أعم ابت لع ال  لئر المشرلة يي الد  رليي والنمنييي قي يد  ر الحل ل

ل، أوبوب الحل ل ، وصثرة عم  ال  ل  قي النالطق ال ي صل    يطر عليهل الحل ل  عام انمالع الحرب سوا  قي
  لع نطلأو قي يالطق الن  دنرات قي اسيل وإقرلقيل و ّج أبال  الن  دنرات قي جمهلت الحرب الرئي ة، وات 

 ونوعية األسلحة الن   مية.لقة إلى طوو ق رة الحرب الحرب قي الشر  األقصى واأليرل ي يي. إل
  ل  ي ت ن اهألدف ألنلنيل، و ّم يي قمبتهل الد  رّلة القم بيي الند  رلي الشرقي والغربي إ  تق ين ألنلنيل

رب ولكاهل قي الوقو ن  ه تحولو إلى بؤبة اراع بيي الند  رّلي خ و الح، يي خوض  رب عللنّية ثللثة
وال ي صل ت  اي مت يي نهل ة الحرب الدللنّية الثلنية و  ى يطل  ال  ديايلت يي القر  الدشرلي،الملب ة ال ي 

على  أ  ت حوو إلى اما  ي لن بياهنل، إللقة إلى ال ق ين أوجم ق ة يي الن دصميي األلنل  ال يي  قموا
 ي ة ال ي ت ممو قي تق ين ب  هن.الموو الحل

 لو ي ر لة ، وش ّ انمالع الحرب الدللنّية الّثلنية با  ة تحو االس دنلب الغربيّ   لنو الم   الدربّية خ و ق رة
 ل،ة عليهيهّنلة للندلبا الّمايية بيي  وو النحوب والحل ل ، وت ّم  ذل  قي قرض األ  ل  الدرقّية العلئر 

   صّله  ذلمانهن. وأ ّ والّرقلبة النشّم ة على الّصحف والنعّ ت واإلع  ، ون ي الّزعنل  الوطاّييي خلبج بل
 هلأوطلن إلى  لل ة نشلط  رصلت الّ حّرب اّل ي عنمت إلى أسلوب الك ل  الن ّلن والّثوبات، قي سمي  تحرلر

ة لنّ حماأامبت هي ة األين ، و يي نير اال   و، واّل ي ان هو بحصوو يدظن الّموو الدربّية على االس ق و
إلى  م29/11/1947( القللي ب ق ين ق ل  طيي ب لبلخ 181ّية قراب )بدم الحرب، وب واية يي الّلعاة الّمول

  ول يي  عربّية، ولهو ّ ة.
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 الوحدة الثانية: ثورات شعبّية
 

 
 

 رة.الّثو  سافةالّطريق إىل ِفَلسطني ليست ابلبعيدة، وال ابلقريبة؛ إّّنا مب
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 الّدرس األول: الثورة

 (: مفهوم الثورة1نشاط )
  ة وطلئر  ،يرتمي الزي الد  ري  جاميوخل هن  ،ي  ل ة يرقدو  أع   ب  هن  وو عربّيةيي  ألش لصاوبة

 .حلق قي العو، واثلب تميير ونيرا ة ت ربيّ 
 .األع   النرقوعة ل ل طيي، وتونل، ويصر 

 دوافع الثورات(: 2نشاط )
  ثورات:أسماأ 

 .م1965ل ل طياّية الندلارة عل    الثوبة ال رن ّية، الثوبة العزائرلة، الثوبة االنعلو ال يلسيّ  (1
 النعلو االق صل ّي  الثوبة الصالعّية قي أوبوبل، الثوبة الزباعّية قي الصيي. (2
 النعلو الثقلقّي  الثوبة الثقلقّية قي الصيي. (3

 :ج نلعّية لت االالحرصالحروب، الثوبات، ال ربية وال دلين، ال طوب ال كاولوجّي،  أسالي  التغّير االجتماعي
 ال أثيرات ال لبجّية، علجلت، واال  

 (: أنواع الثورات3نشاط )

 مثال الّنوع  الّثاني مثال الّنوع األول أساس الّتقسيم
  1936 ساة الثوبة ال ل طياّية الثوبة الحنرا  2011 ساة الثوبة النصرلة ثوبة بيضل  عدد الضحايا

  1954الثوبة العزائرلة ساة  أليمطوللة ا  1789الثوبة ال رن ّية ساة  قصيرة األيم مدة الثورة

  1959الثوبة الكوبّية ساة  ي لحة  2010ثوبة اليلسنيي ساة  سلنّية األسالي 

  1987االن  للة ال ل طياّية  شدمّية  1952الثوبة النصرلة ساة  ال لطة الحل نة القائمين عليها

   لتهل.شلبصة ي  لف ق لت الشد  قي قدللي  ب م  ي1987أ طلق ل ظ شدمّية على االن  للة ال ل طياّية عل 
 ة، يحلولة إل ماث تغيير ج بي قي  يلة النع ن ، وقم تكو  ن مولة ي ططة، أو جنهوبلة ع ولهي  الثوبة

 لبةة تتهمف الى تغيير األوللع ال لئمة نحو األقض ، بلس  ما  القوة تلبة، أو بلس  ما  الوسلئ  ال لني
ندية لم الننلبسلت الق ةالشدميّ  اال  علجش لو أوش   يي  ،شدمية واسدة رصة أيل االن  للة قهي  .أخر  

 ال ل طياي.بحق الشد   الصهيونّية اال   وال ي ت   ميهل سلطلت 
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 (: أهمية الثورات للشعوب4نشاط )
 يلة الّ لئمة، الّ غيير الع بّي للاُّظن الّ يلسّية واالج نلعّية واالق صل ّ ة والّثقلقّية، عي طرلق تغيير أننلط الح

وتحرلر ال كر يي ال راقة واألسطوبة، وبد  الّثقة قي الّ ات، بللقمبة على المال  والدطل ، والّ  ّلص يي ال قر 
 والمؤس والّظلن، والّ حّرب يي االس دنلب واال   و، والّ مدّية بأش للهل صلّقة.

  ّالحرلة، وتقرلر النصير، واالس ق و و سدو الثوبة ال ل طياّية إلى تحرلر قل طيي يي اال   و الصهيوني ،
 وبال  المولة ال ل طياّية وعلان هل القمس.

 (: عوامل نجاح الثورات5نشاط )
ابة   رّلة إل هن الدعم  الثُّّواب، وأنواع أسلح هن، وص ل ة تمبلمهن، والحللاة الّشدمّية ل حّر لتهن، و  ي تك ي لت (1

 .مشرّلة والنلّ ّ ةل  ال  لئر الالندلبا، ويقمبتهن على تدو 
ي لنيل ياإع   الّثوبة على األنظنة بلألسلوب الّ لنّي، يي خ و الّ ظلهرات الّشدمّية، واالع صليلت قي  (2

الّ وا    ّواب  أل ّ الثُّ  الدلّية،   د ّم علي ة يهّنلة للّاعل   ألّنهل تحوو  و  اس  ما  القّوات الح ويّية للقّوة لم
  ةقّوات الن ّلحة   و  ي قو اة قي الدل ة، ولصّ  قي جلن  القّوات الح وييّ بيي قّوة الثُّّواب وال

لى عل بو  قت هن قيل ة الّثوبة باصي  يهّن قي نعل  الّثوبات، أو قشلهل، ققل ة الّثوبة األ  ل  والن لصيي  (3
ْلي  لثوبتهن، بيانل القل ة الّ  صللحهن رو  ي يي يؤثتحقيق الو  مة، وجل  يزلم يي الّمعن والّ أييم الن  نر 

 .الّش صّية على   لب الّثوبة والوطي، قإّنه يؤّ ي إلى ال ش 
ّ   عن   ذل  أقكّلنل  ا ت النشلبصة الّشدمّية، ابت دو ا  نلالت الّاعل  النشلبصة الّشدمّية قي الّثوبة،  عن (4

ه المط ، قي وج نقمبة على الوقوفالنشلبصة النرت دة  دطي انطملعلة ن  ّيلة علّيلة بأ ّقّية يطلل  الّثوبة، وال
 .وتحّن  ال  لئر المشرّلة النرت دة

يلسّي، ، وال ّ الن ّلحة اّل ي تح لج إلى الّمعن النللّي والد  رّي، واإلع ييّ الثوبات الّمعن ال لبجّي خلّاة  (5
درب، هل الامقلئوالندونلت الغ ائّية والّموائّية، صللّثوبة ال  ل  طياّية اّل ي  صلو على  عن ي  نّر يي أ

ّمة للّ    قي الدللن. وقي النقلب ، ي اظر إلى الّمعن ال لبجّي صأ م عواي  ال ذا تّن  ش   إوالّشدوب الن ح 
 .االع نل  على ال لبج، وابتمطو قرابات الّثوبة بللّماعنيي
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 م(1962-م1954الّدرس الثاني: الثورة الجزائرية )

 (: موقع الجزائر1نشاط )
 الننلكة و ونل والعزائر ، وت دّم يي  وو النغرب الغربي ال ي تشن  تيلقلبة إقرلقغرب ئر قي شنلو تق  العزا

، ويي لحمهل يي الشنلو المحر الن وسط، ويي العاوب يللي والايعر، ويي الشر   تونل وليميلالنغربّية، و 
 ويوبل لنيل والصحرا  الغربية. الننلكة النغربّيةالغرب 

  م1930زائر ساة اس دنرت العقرن ل. 

 (: ظروف قيام الثورة الجزائرّية2نشاط )
  الثورة:األحزاب قبل 

 
 
 
 
 
 

  لثوبة،ال ي   ضدف ا ن ي أ    و  هالا أ ثر يي سيالبلو  األوو  اس نراب ال دم  الحزبّي والدن  ال ر ي 
هة األ زاب والعنديلت قي جمولمدمهل عي تحقيق أهماقهل قي ال حرب واالس ق و. والثلني  تو يم جني  

جمهة  وا مة، وه ا يل تن بلل د  بدم انمالع الثوبة إذ تو مت جني  األ زاب قي جمهة وا مة أ طلق عليهل
 قيق أهماف الثوبة.ال حرلر العزائرلة، ينل صل  له األثر األ مر قي تح

 (: أهداف الثورة3نشاط )
را  جني  ة، وا  لني إطلب النمل ئ اإلس ييّ  الّ يل ةة ذات ّلة الّم نوقراطّية االج نلعيّ إقلية الّمولة العزائر  (1

 .أو  ياّي، والّ طهير الّ يلسيّ  الحّرّللت األسلسدّية،  و  تنييز عرقّي،
 .القضل  على جني  ي ّل لت ال  ل  (2
 .نهل ل ص ية الّاظل  االس دنلبيّ الّطلقلت العزائرّلة وتاظيتعني   (3
 تحقيق و  مة شنلو إقرلقيل. (5       . وتمول  القضّية العزائرّلة (4

 هدافاأل سالمؤسّ  الحزب /الجمعّية

 غة الدربّيةّلة تدلين اللّ  رّ  عمم الحنيم بي بل  ل جندّية الدلنل  الن لنيي
  واو االق صل ّ ةا   األإ قموب بلقلسن العزائريّ  يوعيّ الحزب الشّ 

 تص ية االس دنلب يصللي الحلجّ  إقرلقيلنلو  رصة نعن ش
 تص ية االس دنلب يصللي الحلجّ  لتلّ  رصة االن صلب للحرّ 

 ييا  لت تمبلعّية للعزائرلّ إ لسقر لت عمّ  العزائريّ   نوقراطيّ االّتحل  المّ 



19 
 

 (: أسالي  الثورة، ووسائلها4نشاط )
  يهل بأ  ق، ولد مر وال ي ال ف ذصر  النولم الامويّ تشرلي ثلني، الن لحة قي شهر العزائرّلة انمالع الثوبة

 ئر علىو صوو العزا ،ال ي نعن عاهل ال حرب يي االس دنلب ال رن يّ ة ثوبة غيرت يعر  األ ماث ال لبل يّ ال
 الثوبة بندرصة بمب واالن صلب ال ي  ققه الن لنو  على النشرصيي. واالس ق و، وببط

   م.1/11/1954تلبلخ انمالع الثوبة 

 (: عوامل نجاح الثورة5نشاط )
  :أسباب نجاح الثورة 

ألبض رّلةة على او يم جني  القو  الن ّلحة قي )جي  الّ حرلر العزائرّي( اّل ي  ّقق إنعل اٍت ع  ت (1
 .لصللن الّثوبة

 .  ل و يم ال طلب، والّيلت الدن تو يم جني  األ زاب قي )جمهة الّ حرلر الوطاّي العزائرّلة( (2
 .لعزائريّ ّشد  الت الع  ل  اّل ي قّميهل الاالل  لف الّشدمّي  وو الّثوبة قي الّماخ  وال لبج، بغن الّ ضحي (3
  حقيق ية لئهل اإلي لنّيلت الّ  ل أييم الدربّي، وا  ضل  الح وية العزائرّلة النؤّق ة قي ي صر، وإعطلا (4

 .اقهل، أثر عنلّي قي نعل هلأهم
 ةت الد  رلّ  صلباالن  لة لنعن  اتغّير يوا لي القو  الدللنّية، والّ أييم اإلع يّي والّ يلسّي والد  رّي ب  (5

 .على األبض
 يدلب ضو قي المرلنل  بيي يؤلّ م  شّ لو األوللع الّماخلّية ال رن ّية لغطلة أّ   إلى خل لة سيلسّية (6

 ى ة أا ة   ي  صلنو قرن ل ت لقّ الس نراب االس دنلب، ولغطلة على األوللع االق صل ّ ة الّضدي
  ي  يّرته الحرب الدللنّية الّثلنية.ي لعمات خلبجّية  إلعل ة بال  اق صل هل الّ 

 :ة قي سيلسيّ  شّ لو األوللع الّماخلّية ال رن ّية لغطلة أّ   إلى خل لة أثر األوضاع الداخلّية في فرنسا
ي   ة   المرلنل  بيي يؤلّ م ويدلب ض الس نراب االس دنلب، ولغطلة على األوللع االق صل ّ ة الّضدي ة أا

 .نيةمات خلبجّية  إلعل ة بال  اق صل هل اّل ي  يّرته الحرب الدللنّية الّثل لنو قرن ل ت لّقى ي لع
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 (: نتائج الثورة6نشاط )
 نتائج الثورة وتصنيفها 

 االقتصادّية االجتماعّية السياسّية
تو يم الّطلقلت العزائرّلة قي جمهدة  (1

الّ حرلر العزائرّلدة، وجدي  الّ حرلدر 
العزائددددددددرّي، والّ دميددددددددر عددددددددي ذلدددددددد  

ويددددددة العزائددددددر النؤّق ددددددة اّل ددددددي بح 
قددل تهن إلددى االن صددلب الكميددر علددى 
وا مة يي أع ى القو  االسد دنلبّلة 
الحميثددددددددددددة، وإنهددددددددددددل  االسدددددددددددد دنلب 

 .ال رن يّ 
تأسدددددددددددددديل جنهوبّلددددددددددددددة العزائددددددددددددددر  (2

 . 1962الّم نقراطّية الّشدمّية عدل  
االن صددددددددددددلب لنشددددددددددددروع العزائددددددددددددر 
)جزائرّلدددة(، وو  دددمة شددددمهل بأعراقددده 

 .عرب، وبربرالن  ل  ة  يي 
 .يا  سلخ الّصحرا  عي العزائر (3
طدددددددددددددددددر  اال ددددددددددددددددد  و ال رن دددددددددددددددددّي  (4

عليددلة  132وي دد وطايه عاهددل بدددم 
 يي االس دنلب.

 .خّل و ن لئج اج نلعّية ي ي ة  (1
با  لدددددددددحّي هل يليدددددددددو  ونصدددددددددف   (2

النليددددددو  شددددددهيم، ونصددددددف يليددددددو  
يد ق ، ونصف يليو  يهدلجر إلدى 
تدددددون ل والنغدددددرب، وث ثدددددة ي يددددديي 

علشددوا قددي ظددروف  اخدد  العزائددر، 
اّوعدددددددددددددددة، قلسدددددددددددددددية، ويشدددددددددددددددل   ي 
 . لأليراض، وسو  الّ غ  ة

   وب الندددددرأة العزائرّلدددددة قددددددي و بدددددر   (3
 قّدللّيلت الّثوبة.

 .قرلة بش   صلي  800تميير  (1
نقص عدم  النلشدية قدي الدم   إلدى  (2

 .الّاصف
 . ر  االف الّموننلت (3
ان شرت األلغل  قي يادلطق  باعّيدة  (4

 . ليلة
بة إلددددى أ عيددددمت األبالددددي النصددددل    (5

 .أاحلبهل
يغددددددددل بة الن دددددددد وطايي ال رن ددددددددّييي  (6

العزائدددر، وأثدددر ذلددد  علدددى الّاشدددلط 
االق صددل ّي للقطلعددلت اّل ددي صدددلنوا 

 .ي يطرلي عليهل
 ندددددددددددل قليدددددددددددو العزائدددددددددددر ب دددددددددددأيين  (7

النصلن ، والّشرصلت، والنصدلبف، 
والّ دددددديطرة علددددددى الناددددددلجن، وابددددددلب 
الدددّا ط والغدددل  الّطميددددّي  يدددل شدددّ   

ي  العزائدددددرّليي، بلبدددددلة واسددددددلة ل شدددددغ
والن ددددددددددلهنة ب   ددددددددددي  المطللددددددددددة 

 الدللية.

  يليو  شهيم.ألنهل ققمت  والي يليو  ونصف 
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 م(1993-م1987)الّدرس الثالث: االنتفاضة الفلسطينّية 

 ظروف اندالع االنتفاضة، وأسبابها (:1) نشاط
 أت ه هال ل طياّية، ققم هي لدمو األ ماث ال ي ت نثلهل الصوب  وباة بلب اة قي ت رل  انمالع االن  للة 

 األ ماث الشد  ال ل طياّي بري ه للثوبة على اال   و الصهيونّي، قي سمي  الحصوو على  رل ه
 واس ق له.

   ويحلولة إ عل  قيل ات يحلية بميلة تقم  بطرو لت االأسملب أخر  ل نمالع االن  للة ال ل طياّية   ، 
 حميم ةاس  ما  سيلسية القمضة ال، و ال ل طياية وعزلهل عي جنلهيرهل  روابط القر  إللدلف ياظنة ال حرلر
 واسدة ويصل بة ي ل لت ،وال وس  قي االس يطل  ،وإغ   العليدلت ،إ ا  ال  ل  وال ي تنثلو بلالع قلالت

 ،يّ الرغمة قي ال  لص يي ال مدية االق صل  ة ل ق صل  الصهيون، و لغرض بال  الن  وطالت  يي األبالي
 م علىل   د نصوال مل و ال علبي  ة،ال علبة يرتمطة بلألسوا  والنوانئ الصهيونيّ ذ صلنو ال علبة ال ل طياّية إ

 يي القو  الدليلة للدن  قي ياشآت، وتحوو ق ن صمير لدف القطلع الزباعيّ ، و باوا اال   و وعنل ه
 ل ل النوا  الع نل هل على ا  ةطيايّ لدف الصالعة ال ل ، و م1984ة النح لة عل   اخ  األبالي ال ل طيايّ 

 واس غ لهل لإلن ل  على يؤس لت ،اس نراب قرض الضرائ ، و اال   و ال ي    يطر عليهلالن يطر 
صلئ  بدة ل ، إللقة إلى ال دم ة العنلهيرّلة ال ي قليو بهل النؤس لت ال لةبالي ال ل طيايّ و قي األاال   

 ياظنة ال حرلر ال ل طياّية. 

 (: أهداف االنتفاضة2) نشاط
 .ة ياّظنة الّ حرلر ال  ل  طياّيةيواالة الّاضلو بأش لله صلّقة تحو با  (1
 .وقف سيلسة القمضة الحميمّ ة (2
 .ذل  إلغل  قرابات اإلبدل  إلغل  الدن  بقلنو  الّطوابئ الّ لئم، بنل قي  (3
 .ا النقمسلت الّمياّية، وتمني هلتحرلن ان هل (4
 .ن ّينلت، والقر    يي النم ، والسح  العي (5
نلت الن يّ  و ّ  الّلعل  الملمّ ة والنعللل القروّلة، ولعل  .  شدمال األعزوتحرلن إط   الّرالص على أبال (6

 .وإجرا  ان  لبلت   نقراطّية ،الن دّياة يي سلطلت اال   و
 .3، وأنصلب2 ت ال لبعة، وأنصلب إط   سرا  يد قلي االن  للة قوباة، وإغ   يد ق  (7
 .مالغل  الّضرلمة اإلللقّية الن رولة على تّعلب شدإل (8
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 .الن  وطالت، واس  زا ات ي  وطايهوقف يصل بة األبالي، وبال   (9
 والعنلهيرّلة، وإغ قهل.ؤّس لت الّ دلينّية والّاقلبّية تحرلن يماهنة الن  (10

 (: أسالي  االنتفاضة، وأدواتها3نشاط )
 :األسالي  واألدوات 

 .الحعلبة (1
 الن نوعة والنقرو ة والنرئّية.  وسلئ  اإلع  (2
 .  لبة الشدلبات على العمبا  (3
 اإللرابلت ال علبلة. (4
 الن يرات ال لنّية الن ام ة بلال   و الصهيونّي. (5
 .إشدلو إطلبات ال يلبات ال لل ة (6
 . رصة اال   و الصهيونيّ إلعلقة  الرئي ية بللحواجزإغ   الطر   (7
 لعلت ي يي خ و اج نل ته ياظنة ال حرلر ال ل طياّية قي ال لبج ال ي ق والمبلويلسيّ  ال يلسيّ  الدن  (8

ة بهمف يس يّ ة واإلة، أو النشلبصة قي القنن الدربيّ ة والموليّ اإلقلينيّ   عنل  الموو واأل زاب والناظنلت
 .النالقية لحقو  اإلن ل  الصهيونّيةوقضن الننلبسلت  ،شر  أهماف االن  للة

 لى جرائن اال   و بحق النمنييي الدّزو.الن لحة للّر  عالنقلوية  (9
  .الناظنةالقيل ة الوطاّية النو مة بيلنلت  (10

 :هيونّي،أل  الحعلبة صلنو األ اة الرئي ة ال ي اس  ميهل شملب االن  للة لم اال   و الص سب  التسمية 
 وي  وطايه.

 :أسالي  أخرى  
 ة.المضلئ  الصهيونيّ يقلطدة  (1
 .بق   ق  الضرائ  (2
 .اشوباتتو ل  الن (3
 اإل ابة النمنّية إلى االس قللة.  عوة بجلو الشرطة ال يي صلنوا  دنلو  قي (4
 يي قم  اال   و إلى االس قللة. اييبؤسل  الملم لت النديّ   عوة (5
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ا  ال عوو تدزلز اق صل  النقلوية وتحقيق اال   ل  ال اتي خلاة الزباعي  لنواجهة الحصلب وي (6
 .واإلغ قلت الد  رّلة

 والقر  والن ينلت ال ل طياّية.لنم  ب اللعل  الشدمّية قي ات دي   و  (7
 تدزلز ال ضليي االج نلعّي. (8
 ت دي   وب ال دلين الشدمّي  لنواجهة إغ   النمابس والعليدلت ال ل طياّية.  (9

 (: نتائج االنتفاضة4نشاط )
  :مبررات إعالن االستقالل وفق ما ورد في وثيقة إعالن االستقالل 

 طيي،ى المشر، على أبض ق ل  على أبض الّرسلالت الّ نلوّلة، إلربي ال ل طياّي وتطوب ننل الشد  الد (1
 خ. الّ لبلو  وال انقطلع، بيي الّشد ، واألبض،، لوأبمع وجو ه اإلن لنّي عمر ع قة عضوّلة، ال ان صل  قيه

 .ق ل  طيي قي وطاه الحّق الّطميدّي، والّ لبل ّي، والقلنونّي للّشد  الدربّي ال  ل  طيايّ  (2
 .لعلة عي  ّرّلة وطاهن واس ق لهالن دلقمة   ق األجيلو ال ل طياّيةتضحيلت  (3
، م1947 ا  عل يقرابات القنن الدربّية، ويي قّوة الّشرعّية الّمولّية اّل ي تعّ مهل قرابات األين النّ حمة  (4

و  قيل ة الّ يلسّي، وال ّ  وينلبسةة يي الّشد  الدربّي ال  ل  طياّي لحّقه قي تقرلر النصير، واالس ق 
 .أبله
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 :نتائج االنتفاضة 
 اجتماعّية اقتصادّية سياسّية

بّسددددددددد و االن  للدددددددددة ال ّدددددددددرابط الّاضدددددددددللّي  (1
والددددوطاّي بدددديي أباددددل  الّشددددد  الوا ددددم، قددددي 

 .ي  ل ف أيل ي تواجمه
عّمدددددر ال  ل  دددددطياّيو  عدددددي أهدددددماف سيلسدددددّية  (2

  لبج. يش رصة بيي الّماخ  ال  ل  طياّي وال
 نددددددددل قشدددددددد  اال دددددددد  و الّصددددددددهيونّي قددددددددي  (3

إلددددلف ياّظندددة الّ حرلدددر ال  ل  دددطياّية، أو 
 .خلق قيل ة بميلة عاهل

سددددددى اال ددددد  و الّصدددددهيونّي إلدددددى اغ يدددددلو  (4
أبر  بيو هل وقيل اتهل، وعلى بسلهن خليد  

 . 1988الو لر أبو جهل  قي تون ل ساة 
 ددددل  اإلنعددددل  الّ يلسددددّي األهددددّن ل ن  للددددة  (5

ة النعلددددددل الددددددوطاّي ال  ل  ددددددطياّي عقددددددم  وب 
الّ لسدددة عشددر قددي العزائددر، وإعدد   وثيقددة 

 .م1988/11/15االس ق و ب لبلخ 
النشدددلبصة قدددي يدددؤتنر يمبلدددم للّ ددد   سددداة  (6

 ، وتوقيددددددددد  اّت دددددددددل  أوسدددددددددلو سددددددددداة 1991
1993 . 

 .ةإنشل  الّ لطة الوطاّية ال  ل  طيايّ  (7
عو ة عشرات االف يي ال  ل  طياّييي، وقي  (8

ن  لسدددددددر عرقدددددددلت بئددددددديل الّلعادددددددة يقدددددددّمي ه
 .الّ ا ي ّ ة قي ياّظنة الّ حرلر ال  ل  طياّية

أ ت  عدددددددوات يقلطددددددددة بضدددددددلئ   (1
اال ددد  و الّصدددهيونّي  وباة يهّنددددلة 

 .قي تاشيط الّصالعلت الوطاّية
وألدددددددّرت قّدللّيدددددددلت االن  للدددددددة   (2

بنصددددددلن  اال دددددد  و، وياشددددددآته، 
خلّادددددة اإللدددددرابلت، واسددددد علبة 

 . طيايّ قطلع الد ّنلو ال  ل  
 ا ت  عوات ال  ل  طياّييي للدو ة  (3

إلدددددددى األبض، و باع هدددددددل. قيندددددددل 
تدددّز ت أننددلط اق صددل ّ ة قم نددة، 
 لالق صدددل  النازلدددّي، يدددي خددد و 
 باعددة  م قددة الناددزو، أو ت ددزلي 
النددواّ  الغ ائّيددة بطرلقددة بي ّيددة  يددل 
قّلدددددص يدددددي الدددددّانط االسددددد ه  ّي 

 .الّصلعم
وابت دددددو المطللددددة قددددي األبالددددي  (4

 نح ّلة.ال

ابتقدددى خددد و االن  للدددة أ ثدددر يدددي  (1
شددددددددددددهيم، وعشددددددددددددرات االف  1200

 .العر ى واألسر  
ن  دددي الن دددلت يدددي الندددواطايي خدددلبج  (2

 .الوطي
ه دددددددميو يادددددددل و عميدددددددمة، وأ غلقدددددددو  (3

 النمابس والندلهم والعليدلت. 
الّ كلقددددددد  االج نددددددددلعّي بدددددددديي أباددددددددل   (4

 .الّشد  الوا م
تدددددّز ت ي لنددددة النددددرأة ال  ل  ددددطياّية   (5

هددددددددل بلألعنددددددددلو النيمانّيددددددددة، الن راط
ويشدددددددلبص هل الّاقلشدددددددلت الّ يلسدددددددّية، 

 .والقيل  بلألعنلو الّاضللّية
و صددددددددد  تغّيدددددددددر علدددددددددى الددددددددددل ات  (6

والّ قلليم، وخلّاة قي الّزواج  ققّلو 
 .تكللي ه إلى الحّم األ نى

 .باج الغال  الّثوبي قيه (7
اق صرت األعيل  الّمياّيدة اإلسد يّية  (8

لّمياّيدددددة والن دددديحّية علدددددى الّشددددددلئر ا
 ققط.
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 م )الربيع العربّي(2010الّدرس الرابع: الحراك العربّي 

 الظروف الداخلّية الندالع الحراك العربّي:(: أ /1نشاط )
 :ن قيهل، ظل  الحنالّ يلسّي، وننّو يؤّس لتهل، وطميدة  الموو الدربّية تمدلة ل طّوب اختالف الظروف الداخلّية 

لى إى والو وبللنعن ، بمأت بللنطلل  اق صل ّ ة، ثّن الن لواة االج نلعّية،   ّ أو يقّويلتهل االق صل ّ ة. 
 النطللمة ب غيير األنظنة الحل نة.

 تطور المطال  الشعبّية من مطال  اقتصادّية إلى مطال  سياسّية   
 يهل  خنق واا ل تنر بهل الشدوب، و ة ال ي لبل يّ ال ّ نوعلة يي االن  لللت   ن ي اع ملب الحراا الدربيّ  (1

 ظنةاألنقم تحولو  للة الرق  لطغيل  ل ا ق .ة جميمةتلبل يّ   لق وقلئ  ت  ن أقلقلة   لالثوبي  الدن 
 تقى إلىوب إلى  للة تنر  ع وي اب أيل  ه ه الشدالن  قملّي  ال يلسيّ  ققاألوان ما  الحل نة وق ل هل، 

 لتسقف ال ضحيبزلل ة  ال ي ا  ا لعي وبثملت الزخن العن ،ير لة ال د  الثوبي الن نيز بولو  الهمف
 يوهل.ال ي قم

لط إ  الحراا العنلهيرّي ن  ه أنضج وعيلة ذاتيلة يي  اخله تنث  قي وعيه بهمف وا م يش را هو إسق (2
 الاظل .

لى وقم   و  ال م  قي أ  الحراا الدربّي وجم ال راة سلنحة أيليه لرق  سقف يطللمه االق صل ّ ة إ (3
 يطلل  سيلسّية.

 روف الداخلّية التي أدت إلى الحراك:الظ  
اة،  جّيمت لوت الّانّو االق صل ّي قي الّموو الدربّية بدم اس ق لهل عي االس دنلب، قمدضهل قطدو شوطلة  (1

ي ق موو ال ليج، وسوبلة، وليميل. قي  يي تدّثرت  وو أخر ، وبر ت قيهل عقملت اق صل ّ ة، تنّثلو 
 اليني،سو  األ واو النديشّية للّ ّ ل ، ص ون ل، ويصر، وال و ا ، و ابت لع ن     المطللة، وال قر، و 

 .والنغرب. ل ا صلنو النطلل  ت نّث  ب ح يي الّظروف االق صل ّ ة، وإ عل  قرص عن  للشملب
لما  د  المبالنعلو االج نلعّي، ققم بقيو ال واب  القملّية، والدرقّية، والن همّية  و   لوو نهلئّية قي  (2

ل، ، قحمث ت لوت والن لصللن بد  ال  لت، صللدلئ ت، والقيل ات الحل نة، ويي تقّرب ياهنالدربّية
د  قي  يي ه ّنشو ق لت اج نلعّية أخر . يي هال بمأت النطللمة بللدمو والن لواة بيي ي ّونلت الشّ 

 الوا م، صنل  مث قي المحرلي، عاميل طلل  الّشيدة بن لواتهن بللّ ّاة.
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 الظروف الخارجّيةب(:  /1نشاط )
 :لّ ّاة  لنيي )اوتنزلق و  مة شدمه، ونشر الطلئ ّية بيي الن الدراقّي، الوطايّ  عي ال ّ   أثر احتالل العراق

ة أخر ، عربيّ  والّشيدة(، والدرقّية )الدرب واأل ر (، ان  حو شهّية النح ّليي على اس ا لخ الّ عربة قي بلما 
ل   قضل ة العنهوبّلة النالوئة للّ يلسلت األيرل ّية، ي  غّليي قي ذلخلّاة الّموو الدربّية ذات األنظن

 الّم نقراطّية، و قو  اإلن ل .
 :لى ل ربية عاي لهين تدزلز  حلول لمشكالت التنوع الدينّي، والعرقّي، والمذهبّي لسكان الوطن العربّي

تدنيق  الوطاّية ل ل   إللقة إلى وتوظيف وسلئ  اإلع  قي يالهج ال دلين النمبسّي والعليدي،  النواطاة
 االن نل  الوطاي ال ي   نو قو  ص  االن نل ات الطلئ ّية والدرقّية وغيرهل.

 (: أسالي  الحراك العربّي، وأدواته2نشاط )
  :الاظل  ّلة قي الشوابع والنيل يي الدلية، النظلهرات ي  قواتاالع صليلت العنلهير األسالي  واألدوات 

 تحولو إلى األسلوب الد  ري.، ويظلهرات واع صليلت (الن لحة)الثوبة  الد  ري  األسلوبالحل ن، 
 :وسلئ  ال واا  االج نلعي اإللك رونّية، ووسلئ  اإلع   بأنواعهل. أسالي  أخرى 
 :( 4لصوبة )( ليميل، ا3( اليني، الصوبة )2( يصر، الصوبة )1الصوبة ) الدول العربّية التي تمثلها الصور

 يصر.
 (: نتائج الحراك العربيّ 3)نشاط 
  البشرّية واالقتصادّية على النحو اآلتي:كانت الخسائر 

 .يليلب  والب 461خ لئر الماية ال ح ية   (1
 .يليلب  والب 35خ لئر األسهن   (2
 .يليلب  والب 16.7االس ثنلب األجامي  (3
 .يليو   1.34الق لى والعر ى   (4
 .يليو  سلئن 103تراج  ال يل    (5
 يليو  الجئ. 14.38 أعما  ال ج يي  (6
 يليلب  والب. 833.7يعنوع ال  لئر  (7

 :ال ولى  و ير لةلن  حّقق الحراا الدربّي ن لئعه، و خلو بد  الّمو  ارتفاع النظرة السلبّية للحراك العربّي
 :ة، واند  و اثلبه الّ لمّية قي يعلالت ي  ل  ةوالحرب االهلّية، صليميل، واليني، وسوبلّ 
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 ية قو األت دو أعما  الق لى والنصلبيي، وهعرة الن ييي خلبج ب  هن و اخلهل، وتدنّ ققم اب  اجتماعّيا : (1
رقّي، أو ا  قي بد  لن هميّ يي خ و تنزلق الّا يج االج نلعّي الدربّي، واالنق ل  الّمياّي والّطلئ ّي، والد 

 . وو الحراا
اا، أو م الحر   لو  الّمياّية اّل ي تؤلّ اس   م  الّميي بش   والن قي الحراا الدربّي  قكثرت ال دينّيا : (2

يّية ت إس ال طلبلت الّ حرلضّية  بهمف تغ  ة ال  قلت الن همّية اإلس يّية. صنل ن ج عي الحراا تاظينل
 .ي ّلحة عميمة، صعمهة الّاصرة، وأنصلب بيو النقمس، وتاظين الّمولة ) اع (

لى عح يي الظروف النديشّية للّ ّ ل ، والقضل  بغن أّ  الهمف األسلسّي للحراا صل  ت اقتصادّيا : (3
والنصلن ،  المطللة، إاّل أّ  ن لئعه جل ت ع  ّية، قل  ا ت المطللة، والنعلعة، وال قر، وتميير النملني،
واهر ظلحراا والماية الّ ح ّية، و ا  االع نل  على ال لبج قي الّ نولي والّ  لين لعني  األطراف. وأظهر ا

لّراعية الّموو الّ ج يي، والن ّينلت  اخ  الم   وخلبجهل  يل قلقن الّصدوبلت االق صل ّ ة ل جميمة، صنش لة
  .لهن

   للّ رصيزب عاهلققم أالب القضّية  ال  ل  طياّية نوٌع يي الّ هني ، وتحّولو األنظل الّصعيد الِفَلسطينّي: (4
   و ولة االبّية  يل أعطى النعلو وال راة لمعلى النعرللت اليويّية للّ حّوالت الّ رلدة قي الناطقة الدر 

الي، ة األب للّ اّكر يي ال زايلتهل، واّت لقّيلتهل ي   ولة ق ل  طيي، و ا ت يي وتيرة االس يطل ، ويصل ب 
 وسيلسة الّ ضييق على الّ ّ ل .
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 الوحدة الثالثة: إمرباطورايت عابرة للقوميات

 

 
 اطوريّة العقل.هي إمرب  املستقبل،إمرباطوريّة 
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 الّدرس األول: النظام اإلمبراطوري 

 (: مفهوم اإلمبراطورّية1نشاط )
 :اسيل، وإقرلقيل، وأوبوبل. القارات التي امتدت فيها اإلمبراطورّية الرومانّية 
 أو دة لهلب م  وقوعه  اخ  األبالي ال ي صلنو خلل كان البحر المتوسط بحيرة لإلمبراطورّية الرومانية ،

 لطة األبالي ال ي تح لهل اإليمراطوبلة الرويلنّية للمحر الن وسط يي جني  جهلته.إ 
  ّييي، ا، اليونلناألترا الدرب، اإلنعليز، العريل ، القوقل ليي،   ال راعاة،أهم القوميات تحت الحكم الروماني

 األقلبقة، والمربر، والقوط، واألبيي، وغيرهن. ال رن ييي، المرتغلو، اإلسمل ،

 (: الفرق بين اإلمبراطورية والدولة2اط )نش
  :دوبلة ح نهل شال رلطة األولى ت نث  اإليمراطوبلة الدثنلنّية قي أوج قوتهل، وتضن لالعالقة بين الخريطتين

الن و   راا هنوقوييلت عميمة يي غير األتراا. أيل الثلنية قهي ت نث  المولة ال رصّية بحمو هل الحللية، واألت
 ل هن ) ولة قويّية(.األسلسّي لمو 

 :ة ت  لف  ض  لح نهل شدوبلة وقوييلت عميمو ي ل  هل شلسدة، نوازن بين مفهوم اإلمبراطورّية والدولة 
 قي أالهل اللغوي والدرقي والمياّي. أيل المولة قهي لقويية وا مة تش را قي خصلئص يدياة صلللغة،

 .لنش رصة، إللقة إلى أنهل ذات ي ل ة يحم ةوال لبلخ، والدل ات وال قلليم الن شلبهة، وال طلدلت ا

 (: دوافع نشوأ اإلمبراطوريات:3نشاط )
 غل ة ييأّ  الي خطلبهل  يمّربة باس  ميو اإليمراطوبّللت الّ    ي  ّوغلة لوجو هل، و اقدو عي ه ا النمّرب ق (1

 ،وجو هللّ  لميهل همقلة اّ عو أ وجو هل، وقرض سيطرتهل هو إ  و الّ    على النالطق الّ لبدة لهل،  ي 
 روب اّل يي الشّ ياإليمراطوبّلة  وهو بسللة  ياّية ذات أهّنّية صونّية، أو بسللة ت اق  الدللن الناضوي تحو لوا 

 .علنلهل المشر عمر الّ لبلخ
 اقدةت يي أج  تنميي النالطق الو اّت  ت الّماق  الحضلبّي  للّمقلع عي تواجمهل،  ي   عنو بأّنهل جل  (2

 ئ القمل أّنهل تحن  بسللة ل وطييسلطلنهل. ويثلو ذل   اإليمراطوبّلة اإلسملنّية اّل ي وا و ن  هل ب تحو
 د  ريّ ّخ  الي ذل  ي ّوغلة للّ ماّل ي اع ل ت  يلة الّ ر لو، وت ل ي تقم ن المشر قرابيي لآللهة، قلّت  ت ي

نر.   ل حرلر األقرا  الن دّرليي للق   يي الهاو  الح 
 ليهل،لطق النحيطة، وقرض القّوة عأ ضلة االس غ و االق صل ّي ص بلدة ل مرلر سيطرتهل على النا اس غلو (3

  ي  تقو  اإليمراطوبّلة النداّية ب ا ي  النشروعلت االس ثنلبّلة قي النالطق الّ لبدة لهل.
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 (: عوامل سقوط اإلمبراطورّية4نشاط )
هل سو  مق  يال ه زيو على يم هؤال  النالق يي ع  رّللة، قلن يوجو  يالق يي أقولل ، قه ه اإليمراطوبّللت إيّ  (1

 و أبصلنهل،، قّولقّوة إقلينّية، أو أّ  هؤال  النالق يي صلنوا قم ألد وهل، وجدلوهل ي لنلة لثوبات و روب أهلّية
ي انم رتل ة، ولكوأّ ت إلى انهيلبهل. ويي األيثلة على ذل   اإليمراطوبّلة ال رن ّية، واإليمراطوبّلة األلنلنيّ 

عّر  يل إلى ع  رّللة على يم القو  األوبوبّية النا صرة اّل ي نلق و قرن ل، وألنلنيل  يل أّ   إلى تحّولهن
 . ول يي قويّي يي

  ع قو  قم  حمث أ  ي ّن هزلنة اإليمراطوبّللت أيل  خصو  لد ل ، ققم تحلوو إ م  القو  اإليمراطوبّلة ب  (2
ا يل  . وه و  عن  رصة يقلوية تقو  بهل القويّيلت الّ لبدة لإليمراطوبّللت األخر أخر  يالق  ة لهل، يي خ 

على  بوبّيةتدّرلو له اإليمراطوبّلة الدثنلنّية عاميل قليو الّان ل، وبوسيل على وجه ال صوص، والّموو األو 
 .وجه الدنو  ب حرل  القويّيلت ال للدة لهل  للّثوبة عليهل، واالن صلو عاهل، و عنهل

طوبّللت إليمراااإلقراط، والنمللغة قي توسي  الّرقدة ال للدة للّاظل  اإليمراطوبّي،  شّ   أخطر تحمٍّ تواجهه  (3
لنغولّية، ة، واالنداّية. وه ا يل  مث ي  عم  يي اإليمراطوبّللت على يّر الّ لبلخ، صلإليمراطوبّللت الّرويلنيّ 

وّس ، ي ال ّ قل ع  رّللة على يم خصويهل  ن يعة ل يلسة اإلقراط واإلسملنّية، والدثنلنّية، اّل ي    رت جنيده
 وعم  قمبتهل على الّ يطرة على يالطق ن وذهل.
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 ةالّدرس الثاني: اإلمبراطورّية البيزنطيّ 

 (: نشأة اإلمبراطورّية البيزنطّية، وتشكلها1نشاط )
 :ل ، وب   الشل  )قل طيي، وسوبّلة، ولمااألنللوو،  أسماأ مناطق خضعت لإلمبراطورّية البيزنطية

 واألب  (، ويصر، بد  العزب اليونلنّية.
 .يالطق عربّية تحو الح ن الميزنطّي   وو ب   الشل ، ويصر 

 نظام الحكم واإلدارة(: 2نشاط )
 :لقلئم  رّلة )اد طة النطّي(، ال لال لطة األوتوقراطّية )اإليمراطوب الميز  أركان نظام الحكم واإلدارة البيزنطّية

 الد  رّي(، ال لطة النمنّية ) ل ن الوال ة(.

  :الفرق بين الحكم العسكرّي والحكم المدنّي 
 بلتيث  الثوبات واالنق  ال لطةوليل عي طرلق تماوو  بللقوةالح ن  علىال يطرة  الحكم العسكرّي: (1

 د  رّلة،ال لطة ال يطر قيه ت  ي ال  ةالم   لتوبلّ وهو يي الاظن  ، وقم   و  عي طرلق الوباثةةالد  رلّ 
ة وتح ن األجهزة األياي ول و  ال  لط ه، ي مخ  الشد  قي اخ يلب   ليوال ،تماوو الح ن ي ن وال

 ب وقلئم، وقي المولة الميزنطّية صلنو ال لطة الد  رلة يرصزة بيم اإليمراطو المولة والنع ن بنؤس لت 
 العي .

و عي طرلق تماو  ةالم نقراطيّ و  ن الشد  بللطر   ، زاباألداي   ن النؤس لت و   الحكم المدنّي: (2
ة بمولة ول دلق يضنو  شدلب المولة النمنيّ ، وص  يرشن  زبي ،نزلهةقي ان  لبلت  ره  ال لطة

ل لطة ال   ا. وقي اإليمراطوبلة الميزنطّية صلنو  ل ن الوال ة النؤس لت والقلنو  والنع ن  النمنيّ 
 ؤو  النمنّية واإل ابّلة.لشرف على الشالنمنّية، و 

 :ّية،  نقراطح ن ال يلسّية غير الم، وهي إ م  أش لو أنظنة الصلنة يونلنّية نداي   ن ال ر  األوتوقراطّية
يل عي طرلق وتكو  ال لطة يرصزة قي يم ش ص، أو  زب وا م، ول و  اس    الح ن بلل دييي ول

 شد .االن  لبلت، وت ض  ال لطة األوتوقراطّية لوال  ال
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 دوافع توسع اإلمبراطورّية البيزنطّية، وامتدادها(: 3نشاط )
  :دوافع توسعها نحو الشرق 

لّرويل   يي اصل  ق طاطيي يي أبال  الملقل ، ق وّق  أ  تكو  ه ه الناطقة أ ثر إخ الة  الّدوافع األمنّية: (1
بأ    كّربة يي العريل . ل ل الغربّييي، إللقة إلى أّ  بويل صلنو خ و ه ه ال  رة ت دّرض لهعنلت ي

 .ق طاطيي أّ  نق  الدلانة إلى الّشر  سيحّقق له ي ذاة ويلعأ يي ه ه األخطلب
لّ علبة اى خطوط إّ  أهّنّية الّشر  الّ علبّلة صم   الّشل ، وي صر اّل ي ت شرف علالّدوافع االقتصادّية:  (2

صنل أّ   ل، وا  وائهل على أباٍض  باعّية خ صمة.المحرّلة على المحر الن وّسط، إللقة إلى اع ماو ي الخه
 .يوق  الق طاطياّية يّ اهل يي الّ يطرة الّ علبّلة  ل حّ نهل قي الّطر  الّ علبّلة

ل ي ة أ همف ق طاطيي إلى بال  يميا ه قي الّشر ، وإقلية صاي ة قيهل، ع رقو ب ا الّدوافع الّدينّية: (3
ي م اة يّية، وأخ  ي وّس  قي الّشر   بغرض نشر الن يحّية. ولكي عاوقيل  ل كو  يرصزاة للّم لنة الن يح

النؤّبخيي  شّ كو  قي اّحة ذل   ب م  أّ  الن يحّية صلنو يا شرة قي الّشر   قي اسيل الصغر ، 
وسوبلة، وق ل  طيي، وي صر، وشنلو إقرلقيل قم  أ  ي وّلى ق طاطيي الح ن، وأّ  اع ال  ق طاطيي 

 ل ه نشرهل صل  ب م  إ با ه أّ  ه ا الّميي سوف  صمن قّوة عللنّية.للن يحّية، ويحلو 
 :يل ب م  أّ  الن يحّية صلنو يا شرة قي الّشر   قي اس تشكيك المؤرخين في صحة الدافع الدينّي

الصغر ، وسوبلة، وق ل  طيي، وي صر، وشنلو إقرلقيل قم  أ  ي وّلى ق طاطيي الح ن، وأّ  اع ال  
 .ة، ويحلول ه نشرهل صل  ب م  إ با ه أّ  ه ا الّميي سوف  صمن قّوة عللنّيةق طاطيي للن يحيّ 

 (: عالقة اإلمبراطورّية البيزنطّية بالقوميات والشعوب الخاضعة لها4نشاط )
 :والقوط. العريل ، واألبيي، والصرب، والملغلب، والدرب، واألقلبقة، والمربر، أسماأ القوميات واألعراق 
 ا قإ  لزنطّي، خضدو ه ه الشدوب بللقوة الد  رّلة للح ن المي ن اإلمبراطورّية البيزنطّية:موقف القوميات م 

 دلطف تكو  يواقف القوييلت والشدوب ي  ل ة، وقم أبم  بدضهل تدلط لة ي  اإليمراطوبّلة، وا  ا  ه ه ال
 و بال قوييلت ال ي  لولبدم ان شلب الن يحّية واع القهل يي قم  غللمية الالس. وقي النقلب  تعم بد  ال

يي  ش صي هل، ويحلولة االن صلو عي اإليمراطوبّلة، قي  يي أ  بدضهل اآلخر صل  ي حّيي ال راة لل روج
  ائرة الح ن الميزنطّي صنل  مث قي يصر وب   الشل  ال يي ب موا بلل لتحيي الدرب الن لنيي.
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 (: انهيار اإلمبراطورّية البيزنطّية، وتفككها5نشاط )
 أسباب نجاح العثمانيين في القضاأ على اإلمبراطورّية البيزنطّية:

الّثلل   القر   ل ةي  نهظهوب المولة الدثنلنّية صمولة نليية قوّلة ويالقل جميم وخطير لإليمراطوبّلة الميزنطّية  (1
 .أخ ت ت وّس  على   لب ين لكلت الميزنطّييي قي اسيل الّصغر ، والملقل ، و عشر الني  يّ 

 لة الضدف ال ي صلنو تديشهل اإليمراطوبّلة الميزنطّية. ل (2
 اس  ما  الدثنلنييي النماق . (3
 ق رة الحصلب صلنو طوللة أققمت الميزنطييي قمبتهن على الصنو . (4
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 الّدرس الثالث: اإلمبراطورّية العثمانّية

 (: نشأة اإلمبراطورية العثمانّية1نشاط )
 اسيل، وإقرلقيل، وأوبوبل. :فيها اإلمبراطورّية العثمانّيةالتي امتدت  القارات 
  بالفتح العثمانّي للوطن العربّي المبّينة في الخريطة:جدول 

 أسماأ المناطق العربّية  الفترة الزمنّية
 زائر.ب   الشل  )سوبلل، ولمال ، وقل طيي، واألب  (، الحعل  )ي ة، والنمياة الناوبة(، الع م1520-م1512
 الدرا ، وليميل. م1566-م1520
وجيمددوتي، إيددلبات ال لدديج وأجددزا  يددي أبتيرلددل، الدديني، وبددد  أجددزا  يددي ال ددو ا  )  دد (،  م1683-م1566

 الدربي صللمحرلي.

 (: نظام الحكم واإلدارة 2نشاط )
 :اب. ر لمقال لطل ، والصمب األعظن، وشيخ اإلس  ، والعي ، وا أركان نظام الحكم واإلدارة العثمانّية 
  :وظيفة كل من أركان نظام الحكم 

 لدّيةالّ شر  ي  لط  يْ   دّم قّنة العهل  الح ويّي يمنّيلة وع  رّللة، وصلنو سلطلته يطلقة، وقي يمه ال ّ  الّسلطان: (1
 لّصل بة ي اوانيي ة، وان عل  القوالّ ا ي ّ ة، إاّل أّنه لن   ي بلس طلع ه أ  ي عله   مو  الّشرلدة اإلس ييّ 

 .لين الّشرلدة اإلس يّيةتدل
 لقصرن   ي له سيطرة يملشرة على ااّل ي شغ  ياص  بئيل الو با  بن هو  اليو ، ول الّصدر األعظم: (2

 صل  عليه لت. و رصزّلة، وقي الوالالّ لطلنّي، أو الدلنل ، وقينل عما ذل ، تنّ   ب لطة قوّلة قي اإل ابة الن
 . ته إلى الحرب، إللقة إلى اإلشراف على األيي والّاظل قي بد  الحلالت تاظين أيوب العي ، وقيل

 يو ،القطلعاالعاو  ول دّم يي أهّن يؤّس لت اإليمراطوبّلة، وصل  ي كّو  يي ث ثة أق ل   األّوو   الجيش: (3
 لّص خن  رس لل   العام ال لّص، وهوالّثلني  قوات اإلنكشلبّلة اّل يي صل  ي لّقو  تمبلملة خلّالة، والثّ 

 ظل واندما  الاّ  ا   ل  ال ولى، ة، ولحّ ل  الوال لت، وأّ   ا   ل  اع نل  الوالة على العام ال لّص إلىللوال
 .قي العي 

، ويللير ب لإليمراطوبّلة الدثنلنّية، وللي شيخ اإلس   صّ  يي قللي ع   الن  ي الّرسنيّ  شيخ اإلسالم: (4
 .الوال لتالقضلة الكملب قي يرا ز  وقللي ع  ر األنللوو، ثنّ 



35 
 

ال زلاة  هل إلى أتي على بأس اإل ابة النللّية، وي هّن ه اإلشراف على األيوب النللّية، وإبسلل الّدفتردار: (5
 النللّية قي الدلانة.

  :تصنيف األركان 
 اقتصادّية سياسّية وعسكرّية دينّية عسكرية سياسّية

 المق ر اب األعظنال لطل ، والصمب  شيخ اإلس   العي   الصمب األعظن ،ال لطل 

 (: مبررات توسع الدولة العثمانّية وامتدادها3نشاط )
 األسباب الدينّية واألمنّية التي دفعت العثمانيين للتوجه في فتوحاتهم نحو الغرب:

   والعهل أتل و يعلوبتهن ألبالي اإليمراطوبّلة الميزنطّية توجيه نشلطهن نحو الحرب الّدينّية،األسباب  (1
  . لة الّ لطاة الّ لعوقّية  ل  ن األبالي الّرويّية صلّقة، وإ خللهل لني  اب اإلس الس كنلو بسل

طوبّلة إليمرااققم بأ  الدثنلنّيو  أّ  توّسدهن قي ه ه النالطق أقض  وسلئ  الّمقلع لّم  ،األسباب األمنّية (2
لّتعله بنلنّي وّقف الّ وّس  الدثالميزنطّية. وقي عهم الّ لطل  سلين األّوو،  مث انق ب اس راتيعّي، عاميل ت

 الغرب، وتحّوو ه ا الّ وّس  إلى جهة الّشر  اإلس يّي.

 (: القوميات والشعوب التي خضعت للدولة العثمانّية4نشاط )

 أسماأ القوميات والشعوب القارة
 .الدرب، واأل را ، وال رساألتراا، و  آسيا
 الدرب، والمربر. إفريقيا
 اييي، اليونلنييي، األتراا، والملغلب.الصرب، الوس أوروبا 

 (: انهيار اإلمبراطورّية العثمانّية، وتفككها5نشاط )
 :حدود تركيا الحالّية 

  سو األ المحرو جوبجيل،  الشنلو.  
  المحر الن وسطو  الدرا ،و  سوبّلة، العاوب.  
   أبييايلو  إيرا ، الشر.  
  اليونل و   عة،إبحر و  بلغلبلل، الغرب. 

 وقمرص. سوبّلة،جوبجيل، وبلغلبلل، واليونل ، والدرا ، و   انفصلت عن اإلمبراطورّية العثمانّية الدول التي   
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 واإلمبراطورّية العثمانّيةالحالّية الفرق بين تركيا ،   
بهل  تق  لني  مو  والحة الندللن، ويد رف  ةة يحمّ ة ذات بقدة جغراقيّ  ولة قوييّ   تركيا الحالية (1

  ، ولح نهل بئيل.لغنل ثقلقيل على األي عل وليلة، وشدمهل 
وأوبوبل،  رلقيل،اإليمراطوبّلة ال ي اي مت قي ي ل لت شلسدة قي قلبات اسيل، وإق  اإلمبراطورّية العثمانّية (2

 ولنو تحو   نهل شدوب وقوييلت غير ي علن ة ثقلقّيلة، وصل   ح نهل ال لطل  الدثنلني.

  :ي ه هة، ويلدثنلنيّ أ ت إلى انهيلب اإليمراطوبّلة اهالا أسملب عميمة لماذا انهارت اإلمبراطورّية العثمانّية 
مبة هل قي ي ل لت شلسدة  لو  وو قاألسملب الشدوب والقوييلت الن اوعة غير الن علن ة ثقلقّيل، ووجو 

، ّيةلدثنلنال لطة الدثنلنّية ال يطرة عليهل، خلاة عاميل بمأت ه ه القوييلت يحلوالت االن صلو عي المولة ا
 واش دلو الثوبات ال ي أشغلو العي  الدثنلنّي، وصّل و خزلاة المولة أيواالة طلئلة.
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 الّدرس الرابع: اإلمبراطورّية البريطانّية

 (: نشأة اإلمبراطورّية البريطانّية، وتشكلها1نشاط )
 :حيط بهل وت  وبل، الغربّية لقلبة أوب  النحيط األطل ي، قمللة ال وا   الشنللّيةق  برلطلنيل قي ت موقع بريطانيا

على القالة  العاوب تطّ  يي الشر  على بحر الشنلو، وييو   العهلت صونهل جزلرة  نييي جالنيله 
لشنلو ال ي تربطهل ب رن ل عي طرلق ن ق بحرّي، وتط  يي الغرب على المحر اإليرلامي، ويي ا اإلنعليزّلة

 على النحيط األطل ّي.
 والدرا ،  المل   ل ،و اس راليل، والهام،خضعت للسيطرة االستعمارّية البريطانّية:  أسماأ دول ومناطق

 .وعنل ، ويصر، وال و ا ، وجيموتي، وجاوب إقرلقيل، وب  وانل، ونيعيرلل، وصاما وغيرهل

 (: نظام الحكم واإلدارة2نشاط )
 أسالي  الحكم واإلدارة في اإلمبراطورّية البريطانّية: 

ذات  ل  ولةح ن واإل ابة المرلطلنّية  اخ  اإليمراطوبّلة األّ  عاه قي الن  دنرات، قمرلطلنياخ لف نظل  ال (1
ّم  ولة اّتحل ّ ة، ت كّو  يي أببدة أقللين، هي  إنعل را، و  ة، الّشنلليّ  اأيرلامنظل  يلكّي  س وبّي برلنلنّي، ت د 

 .وأس  لاما، ووللز
 م.ية   نلة يملشراة له، صللهاي  دنرات ينلوصة للّ لج المرلطلنّي، ويح و  (2
 .ي  دنرات اس يطلنّية ي ن   سّ لنهل المرلطلنّيو  األا  بللح ن الّ اتّي، صعاوب إقرلقيل (3
ّم يي الّال ية القلنونّية يلكلة للّ لج المرلطلنّي، ولكّاهل تق  تحو الّ يطر   (4  لةلّية الكلية ال ديحنّيلت ال ت د 

ن  دنرات ال ل قرلقيل،  ي  طّمقو قيهل برلطلنيل اإل ابة الّ يرصزّلة، ق  ّ لمرلطلنيل، وياهل بد  النالطق قي إ
هة جالمرلطلنّي يي  خضدوا ل لطة يز وجة، تنّثلو قي سلطة اإل ابة النحلّية يي جهة، وسلطة الن  دن ر

 .أخر  
،  ابة الم  إ   هلة، وظي وو طّمقو قيهل برلطلنيل نظل  االن ماب، ياهل ق ل  طيي، وعّياو نيلبة عاهل ياموبلة سليي (5

 .والّ دي ل حوللهل إلى وطي قويّي لليهو  الّصهلياة بدم ياحهل لهن بنوج  وعم بل وب
بطهل تر  ّلوظهر يعلل )الكوياول ( لمد  الّموو الن  قّلة، الّماخلة قي إطلب اإليمراطوبّلة المرلطلنّية، وظ (6

محرّلة، أو ال ل ةيهل برلطلنيل بمد  االي يل ات، صحّق الحنبمرلطلنيل بابطة الوال  للّ لج المرلطلنّي، وت نّ   ق
 قي يعلو الد قلت الّ علبّلة.
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 (: دوافع توسع اإلمبراطورّية البريطانّية3نشاط )
 دوافع بريطانيا من السيطرة االستعمارّية:

 ثقافّية سياسّية اقتصادّية
شدددددّ لو الّثدددددوبة الّصدددددالعّية قدددددي 
إنعل ددددددددرا أهددددددددّن عليدددددددد  ل ددددددددرض 

ادة المرلطلنّيددة علددى الدددللن، الهين
ق ددددلهن اإلن ددددلج الّصددددالعّي قددددي 
يددددددددددددّم الّ وّسدددددددددددد  االسدددددددددددد دنلبّي 
المرلطددددددددلنّي لناددددددددلطق أخددددددددر   
بهددددمف الحصددددوو علددددى النددددواّ  
األّولّيددددددددددة ال ددددددددددل ، واألسددددددددددوا   
ل صددرلف اإلن ددلج، األيددر اّلدد ي 
جدددددددددد  االق صدددددددددل  المرلطدددددددددلنّي 

 األقو  عللنّيلة.

 لندددو برلطلنيدددل قدددي سدددمل  يددد  
ألوبوبّيددددة االسدددد دنلبّلة  الددددّموو ا

ل وسدددي  الّا دددوذ، والّ ددديطرة علدددى 
النصدددددللن الّ علبّلدددددة، والنندددددّرات 
النلئّيددددددة االسدددددد راتيعّية، إلددددددلقة 
إلدددى بغم هدددل قدددي القضدددل  علدددى 
اإليمراطوبّللت النالق ة لهدل قدي 
الّ وّسدددددددددددددددد ، صلإليمراطوبّلددددددددددددددددلت 
الدثنلنّيددددددددددددددددددددددة، والهولامّ ددددددددددددددددددددددة، 

 واإلسملنّية، وال رن ّية.

طلنيل يي الدّميي ذبلددة للّ وّسد ، خلّادة اّت  ت برل
بدددم ظهددوب  رصددة اإلادد   الددّمياّي، قددمخلو قددي 
يالق ددة يدد  الددّموو الكلثولي ّيددة، ونعحددو برلطلنيددل 
بصددددد  هل أقدددددو  الدددددّموو المروت ددددد لن ّية قدددددي تحدددددمي 
 الهيناة الكلثولي ّية، صإسدملنيل، وقرن دل قدي أيرل دل،

ونشددر  وجدزب الهادم الّشدرقّية، يدي سديطرتهل عليهدل،
النددد ه  المروت ددد لن ّي قيهدددل، وباقدددق ذلددد  الدددّمخوو 
 قي يالق ة تعلبّلة يد  الدّموو الكلثولي ّيدة، صندل أ ّ 
برلطلنيددددل اّ عددددو أّنهددددل ت دددددى يددددي وبا  سدددديطرتهل 
إنقلذ الّموو الن  ّل ة، وتحضيرهن، وت ليصدهن يدي 
العهددددددد ، لكدددددددّي الحقيقدددددددة صلندددددددو نهددددددد  خيراتهدددددددل، 

 دددده يددددي خدددد و واسدددد دمل  شدددددوبهل، وهدددد ا يددددل اّ ع
قرض نظل  االن ماب على بد  النالطق، وياهدل 

 ق ل  طيي.

 (: القوميات والشعوب التي خضعت لإلمبراطورّية البريطانّية: 4نشاط )
  وغيرهن. ل ييي،القوييلت والشدوب  الدرب، والهاو ، والمل   لنييي، واأل را ، واالس رالييي، واألقلبقة، واألير 
  :أشكال المعارضة 

 دصلبلت قي العز  الشنللي الغربي يي الدام. رب ال (1
 ة، يياطوبلّ الق صل ّ ة قي اإليمر الّضغط االق صل ّي على اإليمراطوبّلة  ققم أّثرت الندلبلة على الحيلة ا (2

 ير الدن  قي النصللن االق صل ّ ةخ و اإللرابلت، و ن ت النقلطدة اّل ي صلنو تدّط  س
  وبة علثطيي، عاميل أعلي الّشد  ال  ل  طياّي اإللراب اّل ي باقق لإليمراطوبّلة، يثلنل  مث قي ق ل  

 . م1936
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ه  االغ يلالت والّ  عيرات لّم اإليمراطوبّلة، وصلنو ه ه الدنلّيلت سنة بلب ة قي الّاشلط النال (3
  .ل س دنلب، ق ي أيرلاما، قل  العنهوبّلو  بلغ يلو ي ؤوليي برلطلنّييي بلب لي

لطلنّية، لسة المر هم تلبلخ اإليمراطوبّلة المرلطلنّية عم اة يي الّثوبات النالهضة للّ يإذ شالن لحة الّثوبات  (4
ل لّبة أيرل ل قي قوسيطرتهل االس دنلبّلة، ياهل الّثوبة األيرل ّية اّل ي أّ ت إلى خروج برلطلنيل يي ي  دنراته

 الّشنللّية، بلس ثال  صاما.
 يطانّية، وتفككها:(: انهيار اإلمبراطورّية البر 5نشاط )
شؤو  ل ّي قي الل القيالّ كل ة االق صل ّ ة والمشرّلة اّل ي تحنّل هل خ و الحربيي الدللنّي يي قّلص صثيراة يي  وبه (1

 يو ، وأخ تّ ى ال الدللنّية، وإ  ظّلو يح  ظة ب ونهل  ولة ي قّمية اق صل ّ لة، وسيلسيلة، وع  رّللة، وثقلقّيلة 
 .للنّيةأليرل ّية تحّ  تمبلعّيلة يحّ  اإليمراطوبّلة المرلطلنّية قي الّ يطرة الدالوال لت النّ حمة ا

هل ة نمبلعّي ي    ال ّ تراج  قّوتهل االق صل ّ ة أّ   إلى ت ّككهل  إذ أخ  الّانّو االق صل ّي المرلطلنّي قي الّ راج (2
 ّ ة الق صللة، بيانل لن تكي قّوتهل االحرب الدللنّية األولى، بغن اس نرابهل صمولة عظنى ع  رّللة، وسيلسي

 .  ل ، قن لهن هل قي اإلن لج الّصالعّي عللنّيلة ان    لصللن الوال لت النّ حمة األيرل ّية
  رلطلنيلبشدوب الن  دنرات المرلطلنّية لروبة وجو  نوع يي الح ن الّ اتّي قي األقللين المديمة عي أ بصو  (3

لح ن اب لّم ل وتكل  هل قي الّ يطرة على النالطق الّ لبدة لهل، قممأت تثو ألّ  ذل  يزلم بلس نراب يي ادوب ه
ت إلى ة أ ّ المرلطلنّي، وتطلل  بإ ابة أيوبهل ال لّاة، قي الوقو اّل ي شهمت قيه ه ه الن  دنرات نزعة قوييّ 
ة صل  ّ واالق  جدلهل ترق  االس نراب قي الّرلوخ للّ يلسة المرلطلنّية، ووق و قي وجه الّ طوة الد  رّلة

وب  ، وجاوالّ يلسّية ل س دنلب المرلطلنّي، وققمت الّ يطرة قي عم  يي النالطق ال للدة لهل قي أقغلن  ل
 إقرلقيل، والماغلو، والهام، والم   الدربّية.
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 الّدرس الخامس: الهيمنة العالمّية )الواليات المتحدة األمريكّية مثاال (

 منة(: مفهوم الهي1نشاط )
  لن حمة عي تمخ  الوال لت ااوبة علن الوال لت الن حمة األيرل ّية يل ف  وو الكرة األبلّية، وهي تدمير

 خطموطأ  ة، وهي تنثسيلسيّ ة و اق صل  ّ ة و قوة ع  رلّ  به ييتن   لنل ة قي شؤو   وو الدللن ن يعة يرل يّ األ
 .  يطر على الدللن

 .الهيناة الدللنّية 

 هيمنة األمريكّية(: أشكال ال2نشاط )
 هل ةّدلو يا  نش   قالّمولّية ب تنّيزت الوال لت النّ حمة األيرل ّية بهينا هل على الّ يلسة الهيمنة الّسياسّية: (1

  ّ ن قي ظت قي الّ يطرة على الدللالحرب الملب ة، وتدّز ت تل  الهيناة ي   رب ال ليج الّثلنية  إذ ان ر 
 وا  كلب عميمة، قي قضل ل  ولّية االّتحل  الّ وقي ّي، وتأّ م  وبهل الّ يلسيّ نظل  أ ل ّي القطمّية بدم ت ّك  

  ،1991اة و رب ال ليج الّثلنية سإ ابة أ يلت  ولّية، صلالنحيل  الّ لّ  إلى جلن  اال   و الّصهيونّي، 
راا الدربّي يا  2003وا   و الدرا  ساة   . 2010نهل ة عل   ، إللقة إلى الّ مّخ ت األيرل ّية قي الح 

 رّلة قية ع  جدلو ياهل أ مر قوّ  تن ل  الوال لت النّ حمة األيرل ّية يقّويلت ع  رّلة، الهيمنة العسكرّية: (2
 ّنهلأ، صنل ل  الد  رّي الدللنيّ الدللن  إذ إّ  اإلن ل  الد  رّي األيرل ّي وا  إلى يل يربو عي نصف اإلن 

   وه ا الّ  وّ  يمّ ة والن طّوبة،صّنلة ونوعلة يي ي  ل ف األسلحة الّ قل تنّ او يي تأسيل ترسلنة ع  رّلة ل نة
 .الد  رّي األيرل ّي أتل  لهل إي لنّية االن شلب الد  رّي قي ي  ل ف أنحل  الدللن

ّ علبة ّظنة الالهيناة االق صل ّ ة على يممأ الحّرّلة االق صل ّ ة، يي خ و يا ت  ام الهيمنة االقتصادّية: (3
يية يرة والّالو ال قنّية، والنؤّس لت النللّية الّمولّية، والّشرصلت ي دّم ة العا ّيلت اّل ي ت رض على الّمو الدلل

قي  ة ترغ ننطلة اق صل ّ لة وا ماة  ب بلدة ي لعمتهل قي ال روج يي عزل هل االق صل ّ ة، لكّاهل قي الحقيق
ب ى يصل  لت النّ حمة األيرل ّية إلى الّ يطرة علجد  اق صل ّ لت ه ه الم   تلبدة لهل. صنل ت دى الوال

 .الّا ط خلبج  مو هل، بلع ملبهل القّوة الّرئي ة النحرّ  ة للّطلقة
 لنلت، ت والمّ تحّققو قمبة الوال لت النّ حمة األيرل ّية على اس يدلب ي  ل ف الّثقلقل الهيمنة الّثقافّية: (4

ينهل،  طّوبة ت  غّلهل بش   قّدلو قي قرض ننط  يلتهل، وقبلي   هل تقايلت، واليلت ووسلئ  ي دّم ة وي
 .  ل  ة  النوثقلق هل، وتكرلل اس راتيعّيلتهل المديمة على الّشدوب والقويّيلت والّموو عي طرلق وسلئ  اإلع 
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ّم قي إذ ت د  ة  اولوجيّ شهمت الوال لت النّ حمة األيرل ّية تطّوباة صميراة قي قمباتهل الّ ك الهيمنة الّتكنولوجّية: (5
ل ضل ، وجيل ايقمية الّموو الّرأسنللّية اّل ي  ّشاو ثوبة الندلويلت، وخلّاة قي النعلالت الد  رّلة، وتكاول

ة قي الهينا ّصمابةواالّتصلالت، والدقوو اإللك رونّية، والهامسة الوباثّية، صنل تح ّ  الوال لت النّ حمة يرصز ال
ة، لدللنيّ    هل، وإ ابتهل لنحّر لت المح  الدلنّي، وشم لت اإلن رنو اعلى عللن الّ كاولوجيل يي خ و اي

 وشم لت االّتصلالت قي الدللن.

 (: المواقف الرسمّية والشعبّية من الهيمنة األمريكّية3نشاط )
  م2001أيلوو  11ال علبة الدللنييي قي الوال لت الن حمة األيرل ّية ب لبلخ تميير برجّي. 
  ل رض و ال زايلتهل، ل  حل  ال لت النّ حمة يي للو ، النمّرب م2001ي عشر يي أيلوو ساة أعطو أ ماث الحل

ّي ّماخلّية ألؤو  الأولوّللتهل على الّ يلسة الّمولّية، واّت  ت يي شدلب يحلببة اإلبهلب يمّرباة للّ مّخ  قي الشّ 
  تديم صل، وألّقة تقم ن يدلويلت أليير بلم  ق  قي  ائرة االه نل  األيرل ّي، وأامن يطلوبلة يي  وو الدللن ص

  يّية بنلل اإلعسيلسلته اإلبهلب، وتوجيهالّاظر قي يالهعهل الّمباسّية، والّ دلي ت النللّية، وتدلي أّنهل لّم 
رتهل  ط سيط ّق الّ مّخ  قي  وو الدللن  لم هلاح ال ي دلبض ي  سيلسة الوال لت النّ حمة األيرل ّية. صنل ي

ة ، والدرا  سام2001وتصمن شرطّي الدللن  خلّاة بدم ا   لهل أقغلن  ل  ساة العني ، لى وهينا هل ع
 .م2003
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 الوحدة الرابعة: مشاريع قومّية ووحدويّة
 

 

 
 فاالّّتاد قّوة، كل قّوة ما مل تكن موّحدة ضعيفة
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 الّدرس األول: القومّية والهوّية الوطنّية

 ة(: مفهوم القوميّ 1نشاط )
 .خرلطة الوطي الدربّي العغراقّية، وتحيط بهل أع   الموو الدربّية 
  لموو  ي أع  وال لبلخ، والثقلقة، والنصللن النش رصة، أبّية تعندهل بابط يش رصة صلللغة، أنهل أع   لموو عر

 عميمة تنث  قويّية وا مة هي القويّية الدربّية.
  نهل إلى أ وابط يش رصة، وت ش   قي يعنوعهل قويّية وا مة، إللقةندن  ن ي تو يمهل، ألنه يوجم قينل بياهل ب

 لنو يو مة، وال عزئة نلتعة عي ال يلسلت االس دنلبّلة للوطي الدربّي خ و القرنيي ال لس  عشر 
 والدشرلي.

 (: الهوّية الوطنّيةأ /2نشاط )
 يعنوعة يي الشيلب بلملس  ، إذ  ظهر قي الصوبةاوبة تد ل بد  عالار الهولة الوطاّية ال ل طياّية

 ل طيي.تراثّي قي إ يل  يالسمة وطاّية هي ذصري يو  األبض ال للم، وإلى  نيي الصوبة خرلطة جغراقّية ل 
  لبلخال و ، دلنالو وال قلليم،  الدل اتو ، الثقلقةوالريو  الوطاّية، و ، ال راثعالار الهوّلة الوطاّية  األبض، و ،

 الحضلبة،و 

 ة الوطنّيةالهويّ (: ب /2نشاط )
وّلة الوطاّية ال  ل  طياّية لروبة نضللّية  قللّشد  ال  ل  طياّي أ وج يل   و  للح  ة  ألّنهلل ه الوطايّ ى ه و  لظ علوت دّم اله 

   ب د  لشدي  همقة يي عمّو اس يطلنّي إ  لّي اّ عى أ ّقّية وجو ه على ه ه األبض، باقدلة شدلب )أبض ب  ش
 اّي،ال  ل  طي وجو  نلب، ول أ يمم على اله وّلة الوطاّية ال  ل  طياّية وسيلة نضللّية لنقلوية االس دأبض(، ولصمن الّ أ ي
  .الح لظ على  قوقه

 بلّ حرّ حقيق ال ل  قللّشد  ال  ل  طياّي أ وج الّشدوب الدربّية إلى االن نل  القويّي الدربّي  ل دزلز نضلالته، وت
 ة.ي  اال   و الّصهيونّي النمعو  يي قو  االس دنلب، والهيناة الدللنيّ  واالس ق و  ب م  ادوبة يدرص ه

 (: عناصر القومّية3نشاط )
 :ر عالاال لبلخ، وتاوع أعنل  قي الضلببة  ية، وقوة ج وبهلأاللة ه ه األ أهمية توفر هذه العناصر

  هلبهل.، وهي ت ش   يقويلت أسلسّية لاهض هل وقوتهل وا  سل ال ي تعندهلواأل و متهل
  ،عالار أخر  للقويّية  الدل ات وال قلليم، والثقلقة، والميي، وو مة النصير 
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 (: جذور الفكر القوميّ 4نشاط )
يلسّية ته ال ّ اّت ق المل ثو  على ت نية القر  الّ لس  عشر الني  ّي بلسن قر  القويّيلت  وذل  بللاظر إلى اّتعلهل

 لقويّية قياقكرة  لن هّنة اّل ي غّيرت يدللن خرلطة أوبوّبل الّ يلسّية صلنو تغلغ األسلسّية  ألّ  األ ماث األسلسّية ا
 أثيرهل إلىتاي ّم و ن وس األين األوبوبّية ال للدة لقويّيلت أخر ، وان صلب يممأ  قو  القويّيلت قي النيل يي الّمولّية، 

 الوطي الدربّي قي الّاصف الّثلني يي القر  الّ لس  عشر.

 : أهمّية االنتماأ القوميّ (5نشاط )
 أهنية الو مة على الصديم الدربّي بش   عل ، وال ل طياّي بش   خلص  

لرابطة  لدنليّ  مة الدرب ت حّقق الّاصر على األعما ، وت ّرقهن  داي الهزلنة وال ش ، قللو  مة هي الّ ع يم او  (1
  ّصغيرة   ي  ال ي ل  قيه للكيلنلت الثقلقّية  ضلبّلة بيي أبال  األّية الوا مة، وهي يي لروبات الدصر

يق ألّ  عللن اليو   قو  على النصللن، ال على النمل ئ بللمبجة األولى، و و  الو  مة، ال  ن ي تحق
 .النصللن

ألّية   رصة لقي الو  مة، تع ن  النمل ئ يي عقلئم، وقين، وبوابط تلبل ّية، ويشلعر إن لنّية ي  النصللن النش (2
 ار اإلن لج ي  شروط الّ انية  اخ  الوطي النّ حم الكمير.  ي  ت كلي  عال

و الس ق  نل ت  هن الو  مة قي تحقيق الّ كلي  االق صل ّي اّل ي  حّقق اال   ل  الّ اتّي، وت لعم على ا (3
رل  الّ  والت ، ويحلالوطاّي، واأليي القويّي لألّية، وتنان األّية القّوة والهيمة والنادة أيل  األطنلع ال لبجّية

  .الّماخلّية
ب األخطلأامحو الو  مة الدربّية اليو  لروبة يلّحة لألّية الدربّية، قي لو  تدلظن ال طر الّصهيونّي، و  (4

ق ة بهل. قللكيل  الّصهيونّي تّن إنشلؤه على أبض ق ل  طيي الدربّية صحلج تو يم  ز  نا االس دنلبّلة الن ْحم 
ّية  اإلس يو   دى إلى  بع ب وب ال  اة واال  راب قي النع ندلت الدربّية شطر ي الوطي الدربّي الكمير اّل ي 

 للحيلولة  و  تشّ   و  مة عربّية تدن  على  عن يقلوية الّشد  ال  ل  طياّي قي تحقيق أهماقه.
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 م1871الّدرس الثاني: الوحدة األلمانّية سنة 

 (: وضع ألمانيا قبل الوحدة1نشاط )
 :الملطيق لحمهل يي الشنلو بحر الشنلو والماننلبا وبحرو نوق   تق  ألنلنيل وسط أوبوبل، ال موقع ألمانيا ،

لعي ل والان ل، ويي العاوب الان ل وسول را، ويي الغرب قرن ل ولوص نموبغ وب ويي الشر  بولاما وتشي يل
 .وهولاما

 :ت الّمول لّ لس  عشر يعنوعة ييألنلنيل خ و الّاصف الّثلني يي القر  ا صلنو حالة ألمانيا قبل الوحدة 
 و ل    اّل ي اق قمت الّ علنل واالن عل  قينل بياهل، و ا  عم هل قي ق رات يدياة عي الّث ثن ة، وت ض 

ّل ي اتحقيق الو  مة  ب ض  وجو  ينلكة بروسيل  علىاأللنل  ه ه الظروف سلعمت و الّان لوّي وال رن ّي. 
وو سدو المّ ، و ى تحمي الّموو األوبوبّية الكمر ، يث  الّان ل، وقرن لاس طلعو أ  تصمن قّوة قل بة عل

ّسدّية، صللن الّ و لى الناألوبوبّية إلى إبقل  ألنلنيل لدي ة وينّزقة  ألّ  الو  مة األلنلنّية تشّ   خطراة  قيقّيلة ع
 وتوّ ي إلى انح لب يالطق ن وذهل قي أوبوّبل.

  و(  )الّماي لو على إنشل  النعلل االّتحل ي بيي الّمول ت األلنلنّيةعن :اإلمبراطورّية النمساوّيةموقف
ة  قيقّية لى و مإل ل  لف على يشلبل  الو  مة األلنلنّية، ولن ي ْرض  ه ا األير طنو  قل ة بروسيل اّل يي سدوا 

 تممأ بللو  مة االق صل ّ ة، ب طميق االّتحل  العنرصّي بيي الّمول ت األلنلنّية.

 ومبرراتها ،الوحدة األلمانّيةأسباب (: 2)نشاط 
 :الظروف الداخلّية والخارجّية لقيام الوحدة 

يل ، وتأسسلعمت الّظروف الّماخلّية وال لبجّية قي أواخر القر  الّ لس  عشر الني  ّي، على قيل  الو  مة
  ومن أبرزها:اإليمراطوبّلة األلنلنّية، 

  لّمعوة امة ه ه ا ى الحرّلة، والدمالة، والن لواة بيي الّشدوب، والقواّل ي  عو إل أفكار الّثورة الفرنسّية (1
ن  الح واسدلة قي األبالي األلنلنّية   ي  تاليو الّازعة القويّية قيهل، و بعو قي ن وس األلنل  بق   

 .األجامّي، ي  ترصيزهل على الو  مة على أسلس اللغة، والعال
 .حل    ل  ال اّتحل  شدوبونه اتّ ب م  ص ضعف االّتحاد األلماني؛ (2
ة على ، اّل ي اّتم  سيلسة قلئنم1862قي عهم ي  شلبهل ب نلبا ساة  ظهور دور أكبر لمملكة بروسيا (3

ل  لى إنشالّ  طيط والواقدّية قي الّ دلي  ي  الّموو األوبوبّية  للواوو إلى و  مة ألنلنيل، والحرص ع
 .ني إ عل  يصللن يش رصة بيي الع لنلنّية،  دن  علىاّتحل  جنرصّي )الّزول رلي( بيي الّمول ت األ
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لعّي، وظهوب طمقة الد ّنلو اّل ي أامحو يصمباة للّ  ط والغض  االج ن تطّور االقتصاد األلمانّي، (4
ميي لنؤلّ ا قي  لل ةو لل ة شأ  الّطمقة الو سطى اّل ي تكّونو يي الّ ّعلب، وأاحلب النهي، واّل ي سلهنو 

 .ل و يم ألنلنيل
 رن ّييي   على يم القّوات المروسّية، وهزلنة ال1866على الّان ل قي يدرصة )سل وا( ساة  تحقيق الّنصر (5

 .م1870قي يدرصة )سيما ( ساة 
 :وبوبّية  ّموو األاّتم  سيلسة قلئنة على الّ  طيط والواقدّية قي الّ دلي  ي  ال السياسة التي اتبعها بسمارك

دن   نّية، لحرص على إنشل  اّتحل  جنرصّي )الّزول رلي( بيي الّمول ت األلنلللواوو إلى و  مة ألنلنيل، وا
ي لو اّل تطّوب االق صل  األلنلنّي، وظهوب طمقة الد نّ ، ينل أ   إلى ى إ عل  يصللن يش رصة بيي العني عل

سطى اّل ي تكّونو يي ال  ّ ّعلب،أامحو يصمباة للّ  ط والغض  االج نلعّي، و لل ة شأ  الّطمقة الو 
 وأاحلب النهي، واّل ي سلهنو قي  لل ة النؤلّ ميي ل و يم ألنلنيل.

 (: عوامل نجاح الوحدة األلمانّية3نشاط )
 :مبة ققة إلى تاليي ال كر القويّي األلنلنّي، النماّي على اع ملبات الّلغة، والعال. إلل عوامل نجاح الوحدة

ّل ي ا ّية ق صل ّ ة نحو همف الو  مة، ووجو  قيل ة ب نلبا ال ّ الّشد  األلنلنّي على تو يم جهو ه ويصللحه اال
بات الّماخلّية نحو الو  مة، يد نماة على جي  قوّي يمب ب و مي ، والقمبة  بة لى إ اعنعحو قي ت  ير النقم 
ي عقلع مّ الّصراع ي  القو  الكمر  اّل ي لن تواجه ألنلنّيل النوّ مة بنوقف وا م، ب  قليو صّ  ياهنل قي ال

 يصللحهل بش   يا ر ، وهو يل هّيأ لاعل  الو  مة.
 :ه هة  إذ أ  لنلنيّ لدمو  وباة يهنلة قي تحقيق الو مة األ أهمية العناصر القومّية في تحقيق الوحدة األلمانّية 

 حقيقالدالار تغلمو قي عواي  ال رقة وال  ف والنصللن ال اتّية وال  ولة ال ي صلنو تقف علئقلة أيل  ت
 الو مة.

 (: نتائج الوحدة األلمانّية4نشاط )
 ل رلطة  قي اعم  المول ت األلنلنّية صمير جماة    صل نوازن بين عدد الدويالت األلمانّية بين الخريطتين

 األولى، أيل ال رلطة الثلنية ققم ظهرت صمولة وا مة شنلو األبالي األلنلنّية صلقة.
 :ي لقوة الااأللنلنية بلع ملبهل يصمب نهض هن وتقميهن، واي   هن  الو مة ال يلسّية أيهما أفضل لأللمان 

 ي ا هن يي يالق ة الموو الكمر .
 



47 
 

 الّدرس الثالث: مشاريع الوحدة العربّية

 (: مفهوم الفكر القومّي العربيّ 1نشاط )
 :الو مة الدربية، أو علن الثوبة الدربّية. داللة العلم 
 :ي باألة، و سيّ المولة الدمل سو األ  ال ي بقدهل الدرب قم نلة  األلوا ن ي  لوا  الدلأتطلبقو  داللة األلوان 

 .لى الثوبة وال حربإ شير   نراألو  ،نمللاأليولة قي المولة األ خضراألو  .يولةالمولة األ

 (: جذور الفكر القومّي العربيّ 2نشاط )
 :جذور الفكر القومّي العربّي  

ة، ل يش رصاإلس   بللقميلة   ي  اج ندو القملئ  الدربّية على أسابتمط ي هو  القويّية عام الدرب قم   (1
 قة ل  ال  للّلغة، والّثقلقة النش رصة، وعام ظهوب اإلس   توّ م الدرب قي أّية وا مة، وعاميل ظهر نظ

قي  تّن  صرهل قي الدرب، وعّم المد  أّ  الّا   القرشّي شرط يي شروط توّليهل، واّتضن ه ا األير
قلليم يلّمول يي األيوّلة والدملسّية، ثّن أخ  ه ا الّشرط ي  شى  ب م  سيطرة غير الدرب على ظّ  ا

 .الح ن، صللننللي ، والدثنلنّييي
، خ و دربّيةنشطو األقكلب القويّية لم  الّشدوب والقويّيلت ال للدة لإليمراطوبّلة الدثنلنّية، وياهل ال (2

الني  ّي،  ي  ظهر يعنوعة يي الن كرّلي، والنصلحيي، الّرب  األخير يي القر  الّ لس  عشر 
 را همقلة  النشوالعنديلت الدربّية اّل ي اّت  ت يي الّلغة الدربّية، والعغراقية الدربّية، والنصير الدربيّ 

 أليلنيال ن صلو عي  ولة ال  قة اإلس يّية الدثنلنّية، وتش ي  صيل  سيلسّي عربّي ي  قّ ،  حّقق 
غ  للّ غل لت الدربّية قي وجه الّ حم لت اّل ي واجهو األّية الدربّية، خلّاة تل  الن نّثلة بوالّطنو 

 .االس دنلبّي األوبوبّي قي الناطقة الدربّية
ويّي كر القسلعم على تاليي ه ا ال كر الدروبّي الناله  للّرابطة الدثنلنّية اإلس يّية نعل   رصلت ال  (3

نلبّلة. و اس دش ي   وو جميمة قوّلة، صإ طلليل، وألنلنّيل، ثّن تحّولهل إلى  و األوبوبّي اّل ي سلهنو قي ت
  لة ساة ، والعندّية الدربّية الم1876ويي أهّن العنديلت  جندّية بيروت الّ ّرّلة اّل ي تأّس و ساة 

 .م1911
كلب، ي ه ه األقأبر  ي كرّي الو  مة الدربّية عمم الّر ني الكوا مّي، ويحّنم عممه، وبشيم بلل. وي (4

ّية عي الدرب انطلقو يشلبل  الو  مة الدربّية، بم اة بللّثوبة الدربّية الكمر ، ويحلوالت اس ق و الم  
  النشلبل   ّ ى يويال الحللّي.   اإليمراطوبّلة الدثنلنّية، ولن تا ه  ه ه
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 (: مقومات الوحدة العربّية:3نشاط )
عن  تاّل ي  الموارد البشرّية، أو يي  ي  الموارد الطبيعّية، سوا  يي  ي   ن ل  الوطي الدربّي يقّويلت الو  مة

  لني أبض  ق بيّ إّن الموقع الجغرافي للوطن العر الدرب، وتشّ   علي ة لاعل  الو  مة الدربّية. وعليه،  ن ي القوو  
ع التنوّ هن قي ه    لقي لّتنّوع الُمناخيّ اوا مة ال ت صلهل  واجز طميدّية تديق الّ اّق  والّ واا  بيي سّ لنه. صنل أّ  

ة، ن لغة وا مللدرب لهققي قيل  الو  مة الدربّية   الموارد البشرّيةصنل ت  لهن  تكامل اقتصادّي.ولا ج عاه  االقتصادّي،
يم دلى الّص ع، سوا  ن  هل الخارجّيةالّتحديات ، وتلبلخ وا م. صنل أّ  األّية الدربّية تواجه  ضلبّي يش راوتراث 

ي ى  وو الوطّية علاإلقليني، صلل طر الّصهيونّي، أو الّ حم لت الّمولّية الن نّثلة قي هيناة الوال لت النّ حمة األيرل 
 الدربّي.

 ، وضروراتها:(: أهمية الوحدة العربّية4نشاط )
نقّويلت بنل أّ  الياهل. و و  مة قينل بالّ عزئة والّ  ّلف والّ مدّية قي ي  ل ف النعلالت الحيلتّية، قهي األ وج لقيل  ال للة 

 و، والعه ،الدقو  يوجو ة، قللو  مة الدربّية لروبة ي ل ّحة  لنواجهة الّ حّم لت الّماخلّية، صلل قر، والنعلعلت، وهعرة
لق ي طر ّ ير قوالمطللة، قللّ كلي  االق صل ّي الدربّي   لق يي الدرب قّوة اق صل ّ ة قل بة على تلمية  لجلتهل، وال

اب  ي اا  القر طّية قالّ انية، وأّ  بابطة الّلغة ال تك ي لقيل  الو  مة، ق  بّم يي بابطة النصلحة والحّرّلة والّم نقرا
 .ل حقيق  يلة صرلنة للدرب، ل ص  بهن للّرقلهية، وع ج أيرالهن االج نلعّية

لى عل بلي ، و للة الو  مة تعد  يي الدرب قأّيل على الّصديم ال لبجّي، قحللة الّ عزئة ت م  القو  االس دنلبّلة
رعل  يل تاه يه. وخير لب أيليواجهة تحّم لتهن، قنل نراه اليو  أّ  صّ   ولة عربّية تواجه ال طر ال لبجّي يا ر ة، وس 

 .شلهم على ذل   يواجهة ال  ل  طياّييي للكيل  الّصهيونّي، و قلعهن عي وجو هن ويقّمسلت األّية بن ر هن

 أ(: جامعة الدول العربّية /5نشاط )
   عام تش ي  العليدة لدربّية.1945ه ه الموو هي ال ي صلنو ي  قلة عل ،  
  .لدربيّ اوال ا يق  ال قلببخلق  لله يي ننل إو  ،ةهماف العليدة ايغو بش    حقق الو مة ال يلسيّ أ أل  ال 

 ك   ولة يي الموو األعضل .، وبصز ييثلقهل على االس ق و وال يل ة لالنش را قي ش ى النعلالت
 . عمم الر ني عزا 
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 م(9611-م1958ب(: الجمهورّية العربّية المتحدة ) /5نشاط )
 .يصر وسوبّلة 
 و مة أقرب إلى االتحل  ال مبالي.ش   ال 
  ة الدربيّ  بيي  ول يي هنل يصر وسوبّلة )و مة ثالئّية(، أيل العليدةو مة العنهوبلة الدربية الن حمة صلنو

    يي أش لو الو مة اإلقلينّية لك  الموو الدربّية.قهي ش

 ج(: مشاريع الوحدة العربّية/5نشاط )
  ّثيقت، وتو ألعضل  قي جني  النعلالتحقيق الّ دلو  والّ كلي  بيي الّموو ا  أهداف مجلس التعاون الخليجي 

 ي،، والّ دميّصالعةّ قاّية قي الة الالّروابط بيي شدوبهل، وول  أنظنة ي نلثلة قي النيل يي االق صل ّ ة، والدلنيّ 
 أواار ، وتن يياالق صل ّ ة تاشيط الّروابطقكلنو  اتحاد المغرب العربيّ أيل  والّزباعة، وإقلية يرا ز أبحلث.

 يواو،بؤوس األاألقرا ، والّ ل  و األخّوة بيي الّموو األعضل ، وتحقيق الّرقلهية لشدوبهل، وق ن الحمو  لصللن 
 و الّموو األعضل .وايلنة اس ق 

  ّوالّ مل ي الّموو األعضل ، ولدفال  قلت الّ يلسّية والحمو ّ ة بي  أسباب فشل اتحاد المغرب العربي  
 ائر وليميلت العز ، قنث ة  تأّثر الّ علبّي بيي الّموو األعضل ، والّ مليي قي المال  االق صل ّي بيي ه ه الّموو

 ي  ووقيلسّية الح ن والّاظن ال ّ بللّرأسنللّية. صنل سلهن اخ  ف طميدة  بلالش را ّية، وتأثرت تون ل والنغرب
 االّتحل  النغربي يي أنظنة يلكّية وجنهوبّلة، واخ  ف يصللحهل الوطاّية، قي ه ا الّ أّثر.

 تعثر المشروع الوحدوّي العربيّ عوامل (: 6نشاط )
  .النصللن والّ طّلدلت الن  ل  ةو ، ة ذات الّ وّجهلت األيميولوجّيةتدّم  األ زاب الدربيّ  (1
 .ق ْطر ّلة على النصلحة النش رصةتغلي  النصللن ال (2
 .ق صل ّ ة الدربّية والّ يلسّيةتمليي األنظنة اال (3
 .ل لبجّية على عم  يي ه ه األنظنةهيناة القو  ا (4
  دربيّ   الوطي اللّصهيونّي قي قلالنؤايرات االس دنلبّلة على الناطقة الدربّية، خلّاة ي   بع الكيل  ا (5

 للحيلولة  و  تحقيق الحلن الدربّي قي الو  مة.   
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 م(1991-م1922)الّدرس الرابع: االتحاد السوفيتّي 

 (: مفهوم االتحاد السوفيتيّ 1نشاط )
 :وأبييايل،  وبجيل،وأوصرانيل، ويولماقيل، وج بوسيل، واس ونيل، والت يل، ولي وانيل، وبوسيل الميضل ، الجمهوريات

 وصل اخ  ل ، وطلج   ل ، صيرخيزس ل .وأذببيعل ، وترصنلن  ل ، وأو ب   ل ، 

 م1917  لد  العواب  وباة يهنل قي انضنل   وو شرقّي أوبوبل إلى بوسيل ال ي ا  ضاو الثوبة الملش ّية عل ،
 إللقة إلى أ  ه ه الموو صلنو جز  يي أبالي اإليمراطوبّلة الروسّية.

 اريخّية لتشكل االتحاد السوفيتي(: الظروف التّ 2نشاط )
 الظروف   

يعة لت  ن تكّو  االّتحل  الّ وقي ّي على أنقلض اإليمراطوبّلة الّروسّية اّل ي علنو الّضدف وااللطراب (1
هل العي  ا ي  بترّ ي األوللع االق صل ّ ة قيهل خ و الحرب الدللنّية األولى، والهزائن الد  رّلة اّل ي ي  

حل  االتّ  ات الوسط، صنل صل  لاشلط األ زاب الي لبّلة االش را ّية  وب والن قي قيل الّروسّي أيل  قوّ 
 .الّ وقي ّي للّ  لص يي اإلقطلعّية والّرأسنللّية

ة   ثوبة لّم القيصر )ني والس الّثلني(، ع رقو بلسن ثوبة الم ش 1917ل  ق   نير ليايي ساة ق (2
لم    أّ  ا يل  األيوب قي بوسيل، وبغن نعل  ه ه الّثوبة، إاّل )األغلمّية( اّل ي اس طلعو الّ يطرة على 

 .ت خلبجّية يي القو  الدظنىباققهل تمّخ  م،1922-م1918بيي علي ي  أهلّية  اييةشهمت  ربلة 
 اخلّيةنعن الّاظل  الّشيوعّي قي عهم ليايي يي تشميم قمض ه على الح ن، صنل  لوو تصمير أ يلته المّ  (3

 . وخ و 1922لّن النالطق النعلوبة لروسيل، واإلع   عي قيل  االّتحل  الّ وقي ّي عل  قي الّ وّس ، و 
 (، لّن االّتحل  عم اة يي الّشدوب واألين الن  ل  ة اّل ي اع نمت قي 1953—1922عهم س لليي )

 و  متهل على ال كر االش را ي الدللنّي.
    الدربّية  العليدة )سياسّي قومّي(،االتحل  األلنلني  )أيديولوجي(،االتحل  ال وقي ّي ص  يي  أسلس تش

 إقليمّي(.قومّي )سياسّي 
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 (: مبررات تشكل االتحاد السوفيتيّ 3نشاط )
 :المبررات 

بؤل ه و لنلبص ّي، ل كر ااّل ي تمّا ه القيل ة الّ وقي ّية يا  عهم ليايي القلئن على ا الّترويج للفكر االشتراكيّ  .1
 نلعّيةالّرأسنللّية، ويل تقو  عليه يي االس غ و  بهمف تحقيق الدمالة االج  الدللنّية للّ  ّلص يي

 .واالق صل ّ ة، عي طرلق تو ل  الّثروة بيي أقرا  النع ن 
 يرل ّي قي وذ األقكل  االّتحل  الّ وقي ّي يي وجهة نظر الّروس  شّ   أ اة ب ع أيل  الاّ  العامل الّسياسّي، .2

ديم ى الّص و وو أوبوّبل الّشرقّية، ووجو ه لروبة ل حقيق توا    ولّي يدهل عل العنهوبّللت الّ وقي ّية،
 الدللنّي. 

ات  ّي صلنو ذلّ وقييقّويلة ال بّم يي ذصره  صّو  النالطق اّل ي تّن لّنهل ل ّتحل  ا شّكل العامل االقتصاديّ  .3
العغراقي  النوق و والّزباعة قي الت يل،  قينة اق صل ّ ة صميرة له، صللندل   قي أبييايل، والّا ط قي أذببيعل ،

 ألس ونيل.  
 نحلببة را ي، لالنمرب األوو، وهو ال رولج لل كر االش   أي المبررات كان األقوى لتشكيل االتحاد السوفيتي

 الرأسنللّية، وال  لص يي االس غ و وتحقيق الدمالة االج نلعّية.

 (: تفكك االتحاد السوفييتي4نشاط )
  وبجيل،جو ويولماقيل،  واس ونيل، والت يل، ولي وانيل، وأوصرانيل، التي انفصلت عن االتحاد السوفيتّي:الجمهوريات 

 وأبييايل، وأذببيعل ، وترصنلن  ل ، وأو ب   ل ، وصل اخ  ل ، وطلج   ل ، صيرخيزس ل .
 :األسباب  

  :العوامل الّداخلّية والخارجّية، منها 
 يعة نقي ّي  أسملب االنهيلب الّماخلّية  ب م  تمهوب االق صل  الّ و اّل ي شّ   أهن  الوضع االقتصاديّ  (1

ة الحميثة  ابلّ ا  كلب الّمولة لوسلئ  اإلن لج، وععز الّيلت اإلن لج عي توقير األسللي  الّ كاولوجّية واإل
لنللّية ا ه واب اّل ي ت  ّرع الّ انية، وترق  اإلن لجّية. صنل  دو  إلى توجيه االّتحل  الّ وقي ّي يدظن ي
ر ّ ة، قز ال والدلنّية والّ قاّية ألغراض ع  رّلة، بمالة يي توجيههل لمعن االق صل ، قي ظّ  غيلب الحوا

 .والنشلبل  الّصالعّية الصغيرة اّل ي تلّمي  لجلت األقرا  وطنو لتهن
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با ة إقما  م  قوتدّم  القويّيلت قي تقول   علئن االّتحل   ب  حالة عدم االنسجام بين الجمهورّيات، (2
  ، وعمالو  مة القلئنة على القّوة أ ثر يي النصلحة، تراقق ذل  ي  تراج  هيمة االّتحل  الّ وقي يّ 

 .لسمة للقضل  على ال  ل قلبلّي ه لإلا   والّ طّوب  ن يعة ال ش  قي ول  ال طط النا
ما  اّل بيي أبال  الّشدوب والقويّيلت ال للدة ل ضعف انتشار الفكر االشتراكيّ  (3 ه ي خلق ه، والصّ 

  .الاظرّلة الّشيوعّية ي  قطرة الّ ميُّي عام المشر
 العوامل الخارجّية: 

 .الّ  ّلن سمل  (1
 .غزو ال ضل  خ و الحرب الملب ة (2
   ه أيلتوّبط االّتحل  الّ وقي ّي قي  روب عميمة، صحرب أقغلن  ل  اّل ي أّ ت إلى تقول  يصماقيّ  (3

 ف ثرواته. الّرأي الدللنّي، واس ازا
لملب ة، لحرب ااتراج  الّا وذ الّ وقي ّي الّ يلسّي على الّصديم الدللنّي  ب م  بغمة القيل ة قي إنهل   (4

لن ة الدلوالّمخوو قي سيلسة الوقل  ي  الوال لت النّ حمة األيرل ّية، وه ا  داي الّ ال و عي  علي
 للوال لت النّ حمة األيرل ّية، 

 .ّيةقي االن  ل  على الغرب، وتمّاي الّم نقراطّية بمالة يي االش را  بغمة أوبوّبل الّشرقّية (5
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 الّدرس الخامس: االتحاد األوروبيّ 

 (: مفهوم االتحاد األوروبيّ 1نشاط )
  لنلنيل ، وأماهولا، وبلعي ل، و لوص نموبج، و قرن ل، و  طلليلإ :وروبيّ المؤسسة لالتحاد األ  األوروبّيةالدول

 . الغربية
  سلوقل يل، و بولاما، و يللطل، و التي يل، و لي ونيل، و اس ونيل :م2000الدول التي تضمنت لالتحاد بعد سنة، 

 . صرواتيل، و بويلنيل، و بلغلبلل، و قمرص، و النعر، و ال شي ، و سلوقيايلو 
  لنية، ة الثّ تعنُّ  اق صل ّي يي سّو  وو أوبوبّية بدم الحرب الدللنيّ   وروبينستنتج المقصود باالتحاد األ

ل، نشلبصة قيهوو التحّولو قينل بدم إلى الّ و  األوبوبّية النش رصة، اّل ي ش لو نواة الو  مة الّ علبّلة بيي المّ 
لّ و  ا ي  تحّولو  م،1992ثّن ان قلو إلى الو  مة الّ يلسّية بدم توقي  يدلهمة يلس رل و )هولاما( ساة 

 .األوبوبّية النش رصة إلى االّتحل  األوبوبيّ 
 ب  للو  األوا ،ال قم  إلىشلبة إ  االتحاد األوروبيّ شعار  رضية زرقاأ علىأ(نجمة ذهبية على 12) وجود 

 شدلب الغرب النرتمط بللقوة والاشلط.

 (: الظروف الّتاريخّية لتشكل االتحاد األوروبيّ 2نشاط )
 :مراحل تشكيل االتحاد األوروبّي 

ل لّ القاو صأقكلب على يم يعنوعة يي ال  س ة  للحّم يي  ي  انطلق مرحلة الحرب العالمّية األولى، (1
    ، قالالّشميم بيي الّموو القويّية عي طرلق الو  مة  ل حقيق الّ   ، وعم  ت كراب الحرب يّرة أخر 

 سيلسة )ون  و  تشرش ( بئيل و با  برلطلنيل بضروبة قيل  اّتحل  أوبوبّي، وجي  أوبوبّي، إللقةة إلى
ل   بقيل  ناّل ي  واأل  ف الّمولّية اّل ي أعقمو الحرب الدللنّية األولى، وظهوب ال كر الّال يّ الّ ك ُّ ت 

الحرب  ول ت الو  مة األوبوبّية عي طرلق القّوة، وسيل ة العريل  على أوبوّبل، ويل تدّرلو له القلّبة يي
 .الدللنّية الّثلنية

ل  األوبوبّية عل  يي خ و تأسيل جنلعة ال الّتعاون االقتصادّي، (2 نو سّو  ، اّل ي ل1951 حن والصُّ
 نل بياهل. صّية قيقيل  و  مة جنر ، وبلعي ل، وهولاما، ولوص نموبج(  وو أوبوبّية )ألنلنّيل، وقرن ل، وإ طلليل،

، وتش ي  النعنوعة االق صل ّ ة األوبوبّية. وت  ذل  قيل  ه ه الّموو م1958توقيع اّتفاقّية روما سنة  (3
  بدم توقي  يدلهمة يلس رل و قي هولاما، 1992ر النعنوعة إلى االّتحل  األوبوبّي ساة ب طول

وسلهنو ه ه الندلهمة قي تو يم أوبوّبل قي إطلب سيلسّي وا م، خلّاة بدم  لل ة عم  الّموو الن شلب صة 
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وقي ّي، وغيلب تأثيره على قيه  ن يعة الّ حّوالت الّ يلسّية واالق صل ّ ة قي الدللن بدم انهيلب االّتحل  ال ّ 
  وو أوبوّبل الّشرقّية.

 :صرواتيل. آخر دولة انضمت لالتحاد األوروبّي 
   لو  د قم المرلطلنيو  أ  تأثير ب  هن  اخ  االتحل  األوبوبي لديف، وقي  هالا أسملب عميمة ياهل

للنية، صلنو خ رتهل ب يلهل عي االتحل  س  ن ي يي ال صرف بحرلة، والحصوو على يقلعم قي يؤس لت ع
ة ، إللقة إلى ا عل  بجلو النلو وال يلسألوبوبي صناظنة ال علبة الدللنيةب م  انضنليهل ل تحل  ا

 .المرلطلنييي بأ  االن صلو سين ي برلطلنيل يي اال  هلب وال طوب

 (: مبررات تشكيل االتحاد األوروبيّ 3نشاط )
رل ّية، ة األيلنية غّيرت ييزا  القو  لصللن الوال لت النّ حمصو  الحرب الدللنّية الثّ  المبّرر الّسياسّي؛ (1

 لى الّصديمعثيرهل واالّتحل  الّ وقي ّي  إذ تراجدو الّموو األوبوبّية )ألنلنّيل، وبرلطلنيل، وقرن ل(، وانح ر تأ
و  مة الالدللنّي، وظهرت الّرغمة النش رصة عام ه ه القو  بلس دل ة ي لن هل ون وذهل، وتحقيق  لنهل قي 

    .بللّطر  الّ لنّية، وعلى أسل الّم نقراطّية، وا  را   قو  اإلن ل 
الق  ة، ة، وي  يحّر لة بئي لة ل شّ   االّتحل  قي ظّ  وجو  نظل  بأسنللّي، ويلكّية قر  ّ االقتصادّي  العامل (2

  ّلة تاقُّ ة، و رّ ّية الّماخليّ واق صل   ّر، ووجو  يصللن يش رصة بيي الّموو األوبوبّية، بإلغل  الّ درقة العنرص
ئنة على يمة قلالّ ل  واألقرا  بيي  وو االّتحل ، وه ا    لهن قي تقلبب الّشدوب األوبوبّية، وبال  ع قلت جم

 .الّ دلو  قينل بياهل، وت حّقق ال لئمة للّموو الغاّية وال قيرة يدلة 
لعغراقّي ّاطل  ا م  وقوع صّ  الّموو النشلبصة قي القي قيل  االّتحل  األوبوبّي  ب العوامل الجغرافّيةأسهنو  (3

 .ن  ه، وتشلبه الّظروف الطميدّية قيهل

 (: عوامل نجاح االتحاد األوروبيّ 4نشاط )
ال و لق موو وال ّ   و  االّرغمة واإلبا ة الّ يلسّية لقيل ات الّموو األعضل  قي الّ حّوو يي الّاظرة الّضّيقة للّ يل ة إلى ي (1

 سيل ة  ولهن لصللن الو  مة. عي جز  يي 
ّ  الو  مة ظة قي الّ وقيق بيي الن طّلملت ال لّاة لكّ   ولة والحلجلت النش رصة للنعنوعة، والح لظ على اله وّلة الوطايّ  (2

 .لو  مةالح لظ على ي ان قاألوبوبّية، وأظهرت القوانيي واالّت لقّيلت النرونة  والّ طميق الّ مبلعّي الّ لين، والّ طّوب الّمائ
 .قمبة االّتحل  على  يج الّموو األوبوبّية قي يصللن اق صل ّ ة يش رصة خلّاة، عمر ببط  وله بدنلة وا مة (3
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 للقارات عابرة األوىل: حروب الوحدة
 

 
 

 احلرب أكرب فشل لإلنسان، وهي هزمية لإلنسانّية
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 الّدرس األول: حروب عابرة للقارات

 :يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز األول: أختار السؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 أ 2
 أ 3
 ب 4

 الباردة.والحرب ، ف ما يأتي: الحربأعرّ  :السؤال الثاني
 اقهتحقيق أهم سمي  وغير النل  ة قي النل  ة طرف أسلح ه        م  طرقيي بيي اراع وهي ،ال لن نقي  الحرب:
 اآلخر.   الطرف على الاصر وتحقيق
لد  ري، ا للة يي الصراع بيي طرقّيي،     ميل  قيهل صثيراة يي الوسلئ   و  األسلحة، والصما   :الباردةالحرب 

 م. 1991-م1947وال لت الن حمة االيرل ّية واالتحل  ال وقي ي قي ال  رة بيي الحرب الملب ة بيي بيي الويي األيثلة 

 مع األمثلة. العصابات،السؤال الثالث: أوضح ميزات حرب 
 ميزات حرب العصابات:  

                                                                                     .اس ا لب  للة قي الدمو إلبقل  واسدة ي ل لت قي واالن شلب، الحرصة سرعة (1
 ال ح ية الماية ولرب ،به ال  لئر يي ين ي قمب أ مر وإلحل  إلجهل ه ل  ي     قي الدمو لرب (2

                                                      للدمو.                                                                                  
 رة.اغي بأعما  ي ن الهعو  (3
  الاظليية. العيوش أ مر يي الاي  على القمبة (4

  :األمثلة على حرب العصابات                                                                                                                                                
                                                                                          بقيل ة عمم الكرلن ال طلبي.           وال رن يّ  لوية النغربية لم اال   ليي اإلسملنيّ النق (1
                                                                                                    .                                       ة لم اال   و األيرل يّ النقلوية ال ي الييّ  (2
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                                                                                                                                                       اآلتي:  الرابع: أعلل  السؤال
 ي نوع يي حّم  نوع الحرب وش لهل بال  على أبض الندرصة، وتطوبات الحرب وان قللهل : الحرب نوع اختالف

واألسلحة  إلى اخر، والنر لة الزياّية ال ي تموب قمهل الحرب، واألهماف الن وخلة ياهل، وثقلقة النحلببيي،
                                                                                                                                                                                                                                      الن   مية قي الحرب.

  ُرب تموب بّيي أبال  الشد  الوا م. ألنهل :خطورة الحروب أكثر األهلية الحروب عدّ ت                                                                                                                                  
 بهدف؛ ل اظين سلوا الن حلببيي: ةالمسلح النزاعات منظّ يُ  قانون  وجود:                                                                                                                                                      

  نل ة النمنييي يي الا ل  واألط لو، وصملب ال ّي. (1
  نل ة النقلتليي ال يي لن  دو وا قل بلي على النشلبصة قي األعنلو اإلن لنّية. (2
قن الطمّية ال ي تحن  الشلبات الن دلبف عليهل، صللصلي  األ نر، واله و األ نر،  نل ة الطوا (3

 والكرل  للة أو الملوبة الحنرا  ال ي تقم  ال ميلت اإلن لنّية.
  نل ة األعيل  النمنّية والثقلقّية يي الهعنلت الد  رّلة. (4
  نل ة الكراية اإلن لنّية. (5

 ي.لقتال عند المسلمين وقواعد القانون اإلنساني الدو ال بين أخالقيات زن اأو  س:الخام السؤال
 التقت أخالقيات القتال عند المسلمين مع قواعد القانون اإلنساني الدولّي، نذكر منها:

م أشلب ل ، وقال  لت النحنّية تكل  تكو  وا مة ويش رصة بياهنل، وتشن  الا ل  واألط لو، وصملب ال ّي، والرهم (1
عمات المولّي بحنل ة النمنييي، إللقة إلى  نل ة األش لص ال يي  قميو  الن ل إليهل القلنو  اإلن لني

بة اإلن لنّية قي الحروب ولحنلو  شلبات ي دلبف عليهل صشلبة الصلي  األ نر واله و األ نر، والملو 
 الحنرا .

وب ألثرلة، و بّصزت أخ قيلت الق لو عام الن لنيي على  نل ة النن لكلت الدلية وال لاة، والنواق  ا (2
هعنلت جيه الالدمل ة، وص ل  القلنو  اإلن لنّي المولي ققم نّص على  نل ة األعيل  النمنّية والثقلقّية، وتو 

 الد  رّلة ققط لم األهماف الد  رّلة.
اي ل ت أخ قيلت الق لو عام الن لنيي برق  اس  ما  الوسلئ  الداي ة يل  ا   ن ي تحقيق همف الحرب  (3

، وابتكلب الن ابن، واإلبل ة، واس مل ة النم ، وهي يل بّصز عليهل القلنو  اإلن لني المولّي بأ  بوسلئ  ب يطة
همف الحرب ال ي ت دى إليه األطراف الن حلببة هو إلدلف قوات الدمو وقمباتهل الحربّية على يواالة 
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ن ة و شّيلة، وعم  اس  ما  الق لو، وتحقيق الاصر بأق  ال  لئر، ل ا قإ  الداف ال ي ال لروبة له  صمن ع
 األسلحة ال ي يي شأنهل إ ماث خ لئر ال يمرب لهل، أو يدلنلة ال يمرب لهل.

  جوا وعم  قمائهن، أو ،سرا هن إط   و ق العر ى واألسر   يماواة بّصزت أخ قيلت عام الن لنيي على  (4
 ة النقلتليي المولّي ال ي نّص على  نل، وص ل  القلنو  اإلن لني  يلتهن على الح لظ يممأ وأقرّ  بهن،ال نثي  

ة يدليل ال يي لن  دو وا قل بلي على النشلبصة قي الدنليلت الد  رّلة صلألسر  والعر ى، ويدليلة الضحل ل
                                                                                                             إن لنّية، واّو  صراي هن اإلن لنّية.
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                                                                                                          اإلسالمية                                                  الفتوحات ي:الثان رسالدّ 

                                                                                              :يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز األول: أختار السؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ج 1
2   
 أ 3
 ج 4

                                                                                    .وأسهلها الفتوحات أسرع مصر فتح عدّ يّ  أعلل: :الثاني السؤال
                                                                                       الن همية.االخ  قلت  ب م  الطهمهن ال ي الميزنطي للح ن الكلبهيي األقملط يوقف ب م  (1
  ة.النصرلّ  الم   بطميدة الدلص قلئم ال  و لت بي عنرو يدرقة (2

                                                          .اإلسالمي الفتح حركة سير اتجاهات على الكبرى  الدول أوضاع أستنتج أثر الثالث: سؤالال
                                                                                  ال  ن.                                  بحرصة القيل  على الن لنيي الكمر   الموو دو أوللعشعّ  (1
 إلى أ تقي القر  ال ل س الني  ّي الن واالة  الحروب يي سل لة وال لبسية ةالميزنطيّ   ّييالمول شهمت (2

                                                                                                                                                                               ، وان شلب األوب ة واأليراض صللطلعو .واالق صل  ة الد  رلة وإي لنلتهن طلقلتهن اس ازاف
 لل لتحيي.بواألقملط  قد هن لل ر ي   الدرب ة لم الن يحيييالميزنطيّ  المولة يلبس ه ال ي الميايّ  االلطهل  (3

                                                                                                           .اإلسالمية الفتوحات نجاح أسباب ألّخصالرابع:  الالسؤ 
                                                                                    وا مة. أية قي الدرب تو يم على اإلس يي عن  الميي (1
 ال  ن صة ر  ه، و ق والرغمة قي نشر  الدرب ن وس قي هلئلة لقوة ياق يي للدللن الن لنيي وأ  ،المعوة عللنية (2

                                                                                                                          الدللن.اإلس يي وانقلذ 
 وثلل ، القمل يي وأولى الرسوو الى هللا عليه وسّلن، ي ر    وبهل بلع ملبهل للقمس ةالميايّ  الن لنة لدمو (3

                                                                                                                                                         .يييالميزنط يي عليهل وتحرلرهل االس ي   قي سمي  والنداوللت الهنن وشح  بد  قي خلاة ي لنة الحرييي
                                                                                     الدظينة  وبا هليل قي نعل  ال  و لت.                  بللنغلنن والرغمة االق صل ي الدلي  ظهر (4
                         ة.واالق صل  ّ  ةالد  رلّ  وتراج  اي لنيلتهن، ةال لبسيّ  والمولة الميزنطية المولة لدف (5
 بلل لتحيي الدرب ب م  الظلن ال ي تدرلوا له. واألقملط الدرب تر ي  الن يحييي (6
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ه/ 90-50)رة تقرار للفتوحات اإلسالمّية خالل الفتخامس: أوضح أبرز سمات مرحلة الفتح واالسال السؤال

 . م(670-709
 . النط   العيوش اإلس يّية يرصزاة  ل كو     تنّيزت ب أسيل يمياة القيروا  على يم عقمة بي نلق  (1
قماى م، 705ه/ 86عل ت ال  و لت بقّوة يرة ثلنية قي عهم يوسى بي نصير اّل ي ع يّ ي  واليلة على إقرلقيل ساة  (2

  ياة تونل، وق ن جزلرة اقلية، وتحّوو المربر خ و ق رة والي ه إلى اإلس  .يم
 ثملتو غمة قي اس نراب  رصة العهل ، دز  أسملب ذل  إلى الرّ توّجه الن لنو  إلى ق ن ب   األنملل، وت   (3

لنّية إي  م الن لنيي ييوتأ ّ ، نملل بن لعمة الن لنييم بد  القو  قي األقي شنلو إقرلقيل، وتدهّ    نهن
 ال  ن بدم أ  اخ مروهل بدم  يي الغلبات والحن ت االس كشلقّية على النالطق العاوبّية.

قرب يي بلل ،م711هـ /92 بعيوشه ساة بر  قي ه ه ال  و  القلئم الن لن طلب  بي  لل ، اّل ي نزو األنملل (4
 وان صر قيهل الن لنو  كة، ل بلق قي يدرصة وا ي لالقوطّي جم  طلب ،  ي  ال قى بدم ذل  ي  النل  

ل يلس ه  بقضلة   طلب  بي  لل لوانضنليهن  ،ياهل  خيلنة أعما  صميرة يي جي  ل بلقألسملب عميمة، 
هل ي بثّ سة اّل الدرب سوف  دو و  بدم االن صلب إلى ب  هن، والحنل  ّ أاالس مما ّ ة واالس د ئّية، واع قل هن 

 العهل . الن لنيي على للة يحرّ  ،طلب  قي خطم ه
ب ط )زيوا قي يدرصة بواتيه الن لنيي ه    ّ أ  مو  قرن ل، إاّل والو تواالو ال  و لت قي األنملل  ّ ى  (5

ل لا  بيي ا بسن الحمّ   صل  يي أهن ن لئعهلو  ،، عام الحمو  ال رن ّية اإلسملنّيةم732 هـ/114 ساةالشهما ( 
، ويان لأوبوبّ  يي خ و اخ را  ،بللواوو إلى الق طاطياّيةلن الن لنيي  قلف    إوأوبوّبل، و  الّمولة اإلس يّية

 ة.والناطقة العاوبيّ  ،و صره قي الوسط ،ال راة ل قليص الّا وذ اإلس يّي قي شنلو إسملنيل أوبوّبل
ليي لثّ قر  او يي الصف األوّ الاّ  /و يي القر  الّثلني الهعريّ ب  األوّ أخ ت  رصة ال  و  بلالنح لب يا  الرُّ  (6

يي على لدملسيّ اعلى ال  قة والّ لطة، وسيطرة  ب م  الّصراعلت الّماخلّية بيي أبال  الميو األيويّ    يّ الني 
 الّموويي، وتقولة بيزنطة لحمو هل ي  الدللن اإلس يّي، وظهوب الحرصلت و ال  قة بدم اإلطل ة بلأليولّ 

ن ة، وإبدل هد  رلّ ال و   لرّ اس يّي، وققما  الدرب  مة الدللن اإلاالن صللّية، وعم  قمبة الدملسّييي على إعل ة و  
  . يي ال لي ة الدملسّي الند صن العي عي 
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   :ثم أجي  العَمرية، العهدة من اآلتي النص أقرأ ادس:الس السؤال
ن، لنهموال ،وصالئ هن ،وأيوالهن ،ألن  هن يليل ، أعطلهن أيلنلة إهللا عنر أيير النؤيايي أه   ه ا يل أعطى عمم

نهن، وال لي الميوال  ،هلّيز وال يي   ،ا قص ياهلوال ي   ،هم وال ت   ،  ي صالئ هن هل، ال ت  وبرل هل، وسلئر يلّ  ،قينهلسو 
وعلى أه   يليل  يدهن أ م يي اليهو ،إأ م ياهن، وال    ي ب ضلبّ كرهو  على  ياهن، وال    شي  يي أيوالهن، وال    

 .النمائي، ويي أقل  ياهن قهو ايي دطي أه صنل     ،يليل  أ   دطوا العزلةإ
 الحرب؟  بأخالقيات المسلمون  التزم هل العَمرية، العهدة قراأتك خالل من (1

، لدمل ةا رلة وياحهن  هن،وصالئ  أن  هن، وأيوالهن،األيل  على ، ققم ياحوا ال  ل  ال ز  الن لنو  بأخ   الحرب
 وعم  ال درض لأليل ي المياّية والح لظ عليهل.

  .اإلسالمية الدولة ظل في المسلمين غير حقوق  جأستنت (2
                                                                                                          األيل  على األيواو واألن ل والنن لكلت،  رّلة الدمل ة، الح لظ على  وب الدمل ة،  رّلة اإلقلية.
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 م(1291-م1095) ث: الحروب الفرنجّيةالّدرس الثال

 الصحيحة فيما يأتي: اإلجابة رمز حول دائرة ضع األول: السؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 ب 2
3   
 ب 4

                                                                                                                  :أستنتج الفرنجة، غزو لدوافع دراستك خالل ي: منالثان السؤال
 :أثر النظام االقطاعي في هذه الحروب                                                                                                               

 إذاالشر   نحو بلل وجه يالكثيرل   ز قي وبوبياأل الغرب قي ال لئم اإلقطلعي الاظل  تطوب سلهن ، 
                                                                                  لنو أوبوبل يقّ نة إلى عم  صمير يي اإلقطلعيلت الن صلبعة والن حلببة.

 بياهن.  لوقف الحروب الماخلّية المائرة بهن خلاة إيلبات األيرا  االقطلعيو  ال راة لمال  وجم 
  حريل للنشلبصة قي الحرب لل  لص يي  للة ال قر وال وال   يي واألقال الاظل  االقطلعي  ق  الدلية 

 يي ال ي صلنوا  ديشونهل ب م  لغط الطمقة اإلقطلعّية عليهن للحصوو على الضرائ  واألتلوات، وهربل  
 األوللع االق صل ّ ة ال ي ة ال ي صلنو تدصف بأوبوبل.

 في تشجيع حروب الفرنجة. دور الكنيسة                                                                                                                                             
 ل.النقمسة ل لط ه األبالي قي ةالن يحيّ  النقمسلت لن همقهل أل   عل لة  ربل الكاي ة اع مرتهل                                
 ةو نل ة أوبوبل يي الهعنلت اإلس ييّ  ،النقمسة األبالي إلى الن يحيّ  الحج طر   تأييي        .                                                                                                                 
 قي بويل. لغربية تحو  علية بلبل وا الشرقية الكاي  يي تو يم 

  ّأثر األوضاع الداخلية في المشرق اإلسالمي:                                                                                         
 اإلس ييّ  الدللن انق ل  الناطقة ب م  نحو ال رنعة يي ق ن انمقلع على الشر   قي األوللع سلعمت ،

                                                                                                                  المائن.الصراع والدما   يي  للة قي اإلس يية اإليلباتوو و خ
   ال رنعة.مة تقف قي وجه ة يو ّ س ييّ إوجو  جمهة تأ م الغرب بدم                                                                                                                      
  عي اإلس ييّ  الدللن لهن ععز مأ ّ  وال ي ةاإلسملنيّ  الننلل  بد  بلس ر ا  األنملل قي األوبوبييي نعل 

 ب.و ه ه الحر  شيّ   للة قي يقلوي هن
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 :يأتي ما فأعرّ  ث:الثال السؤال
 هل ي شاّ يي الحن ت الد  رّلة الّ طوللة يصطلن أطلقه النؤّبخو  الن لنو  على سل لة  ة:يّ حروب الفرنجلا 

ن ت    يوقم اش  هر ياهل ثنلن .م1291-1095قي ال  رة بيي اإلس يّي بلّتعله الّشر   وبوبيّ الغرب األ
ر، صي   لّتعلهبلبدة وال ّ  ،نقّمسة، بيانل ال لي ةوالّ ل سة بلّتعله األبالي ال ،والّثللثة ،والّثلنية ،ولى لنو األ

 الحجّ ) ة هل بماققم أطلق علي ،ل الغربلياة نحو تون ل. أيّ الثّ  قي  يي اس همقو الّرابدة الق طاطياّية، وأخيراة 
 .(الحروب الّصليمّية)درف ال قلة بلسن ل    تطوب النصطلن قي الدللن الغربيّ  ، ثنّ (الن ّلن

 عنلو األ   إلنهل م1192عل  األسم ا   الميي األيوبي وبل شلب  قل   الريلة بيين عقم ال  الرملة صلح
                                                                                                                على                                نّص ة الثللثة وال ي ة ال ي باققو الحنلة ال رنعيّ الحربيّ 

  ّي يمة ث ث ساوات.                                                       همنة بيي الطرقي                                                                                          
  الناطقة ال ل لية يي اوب إلى  لقل بأيمي ال رنعة.   تمقى                                                                                                                               
   والقمس بأيمي الن لنيي.ع ق   تكو                                                                                                                                                           
  ة األيل ي النقمسةإعطل  الاصلب  الحق بزللب. 

 و، أويي  ض  سي ه قي أ م النال طّمقه ال رنعة خ و الحروب ال رنعّية، ونّص على أ  ص : قانون الفتح  
  ض  ع ية على أي يازو  صمن يلكلة له.

                                                                                                                                                                     حطين. معركة نتائجأذكر  الرابع: السؤال
 الندرصة.  أسر قي ق    أو يي ب م  صثرة النقلتليي يي ال رنعية اإليلبات إقراغ                                                                                                
 وع ل بيو النقمس يميا ي تحرلر.                                               
 الشر   إلى جميمة ع  رلة  ن ت أبسلو أوبوبل االن صلبات ه ه إثر. 

                                                                                                           ؟الفرنجّية االجتماعية واالقتصادية للحروب نتائجال أوضح س:الخام السؤال
 االجتماعّية النتائج:                                                                              
   األبوا .                        يي اآلالف ي لت أ هقو هلئلة  ي  بشرلة ب  لئر الطرقل  ي ا ي                                                                     
    والقر .                                                             النم  الدميم يي يرت                                                                                 
  الدنو .      على وجه اإلس ييّ  الشر   وقي ،خلص بش   قل طيي األوبوبييي قي يي اآلالف توطيي تن                                                                                            
 ة.الشرقيّ  الدل ات يي لكثير الغرب اق ملس إلى الحروب أ ت 
  الرابطة المياية. يي بسوخل وقوة أ ثر والن لنيي الن يحييي الشر   ألبال  الوطاية الرابطة أثم و أ 
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 النتائج االقتصادية :                                                                                                                                                   
   االق صل  ة.وسيطرتهن على يقويلتهل  ،نه  ال رنعة ل يرات الم                                                                                                                
  وصل  يقماب الربن أق  يي ال  لئر.                         ،ير يي األيواوأوبوبل الكثخ رت                                                                                
  ي ياإل طللية بنل عقمته  الحروب، قللنم ا  شف األوبوبيو  أ  الد قلت ال علبلة أ ثر قلئمة يي

 لبدة وبيزنطة صلنو عوائمهل أ ثر ينل  قق ه ي  النوانئ ال علبلة ال شر  اإلس ييّ ا قلت ي   وو ال
                                       لل رنعة.                                                                               

  ال امات والكنميلالت.               اظل صأخ  ال رنعة عي الشر  بد  وسلئ  ال دلي  ال علبي                                                                                       
  ّواق م وا الطوا يي النلئية.                                   ،الحرلر ال رنعة االعةب طو                                                 
 صزباعة قص  ال  ر و باعة الحاطة ال و ا  و باعة ال ن ن و باعة  بد  النزبوعلت أخ  ال رنعة

  الميشقّي.الوب  

 يأتي: ما أعلل السادس: السؤال
                                                                                                                                     الفرنجة: غزوات في المساهمة نحو العامة اندفاع (1

  ديشونهل.                                  لنوا ال ي ال قر والمؤس  للة يي ال  لص قي أي                                                                                              
 تلوات  قد هن للنشلبصة قي الضرائ  واأل يي النزلم على للحصوو عليهن ةاإلقطلعيّ  الطمقة لغط

   الحروب.
  أوبوبل بهل تنر  لنو ال ي االق صل  ة األوللع يي لهربة.                                                                                                              

                                                                                                  الشرق  على اسكالن بطرس حملة فشل (2
 العيم.                                          ال  لين إلى اق قلبهل ب م  ال  جقة هزيهل                                                                                      
  االنضملط. واندما  ات نو بلل ولى                                                           
 مة القيل ة غيلب  .الكلقي ال نولي أو النو  

                                                                                          :الشرق  م إلى1147 عام الثانية الفرنجية الحملة إرسال (3
 لب   ، وقل  الحنلة ص  يي صونرا  يل  ألنلنيل، ولولل ال1147بيم الن لنيي عل  الرهل إيلبة  سقوط 

                                                                                                                                      يل  قرن ل، وتن ي ال  جقة يي القضل  عليهل قي األنللوو.
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 م(1918-1914)األولى  العالمية الحرب بع:الرا الدرس

   يأتي؟ فيما الصحيحة اإلجابة رمز أختار األول: السؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
2   
3   
 ب 4

 م:ولى، وحرب الخنادق، وحرب السو باآلتي: الحرب العالمية األ أوضح المقصود  :الثاني سؤالال
 ،ل  الدللنيدظن أنح اس نر يمة أبب  أعوا  اي م ليشن ال ي ميوي الصراع الازاع  ولي و ال :الحرب العالمية األولى
لنلنيل أل ة الصراع وهنل   وو الوسط بقي قي أوبوبل بدم اش دلو ق ي  الحرب بيي ص  يّ  م1914 لنو بماي ه قي عل  

ي ه قكلنو يل نهلو وو الحل ل  بنشلبصة ص  يي برلطلنيل وقرن ل وبوسيل والوال لت الن حمة أ ،والمولة الدثنلنية والان ل
 عاميل اس  لنو النلنيل.، م1918قي عل  

م  ش   يي أش لو الحرب المرلة ي    النقلتليي يواق  يحصاة وتكو  خطوط الق لو تح وي على ع :حرب الخنادق
مهة ة على العسلوب لوقف الز ف األلنلني تعله األبالي ال رن يّ واس  م  ال رن يو  ه ا األ ، مير يي ال ال  

 الحرب هل ةن   ى ل رن ل ةالشنلليّ  الحمو  اج يل  يي ة األولى  ي  لن ي ن ي األلنل الغربية أثال  الحرب الدللنيّ 
 ال ال  . على  رب الطرقيي اع نل  ب م 

طقة يي جهة أخر  على األبالي ال رن ية قي يا واأللنل  المرلطلنييي و ل لئهن يي جهة وقدو بيي :ومحرب الس
 .المرلطلنييي يم على ال لبلخ قي يرة ألوو المبلبة بلس  ما  وتنيزتال و  شنللي قرن ل، 

                                                                                          م:1914السؤال الثالث: أبين أسباب اندالع الحرب العالمية االولى عام 
  للحصوو على صمرلطلنيل وقرن لتالقل اس دنلبي بيي الموو األوبوبية  إلىأ   ظهوب الثوبة الصالعية 

 ي الوقوق ن لجهلإأسوا  اس ه  ية ل لئ  ، و يزو  للنوا  ال ل  ال  ية لصالع هل إلىالن  دنرات ل حوللهل 
 ن  ه.                   
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 الشدوبوقم أخ ت تل   ،تاليي الرو  القويية لم  الشدوب الن  ل ة خلاة تل  ال للدة لإليمراطوبللت 
 بللحصوو على اس ق لهل وبال   وو خلاة بهل على أسل قويية. تال ي

  ّنية.  الازعة الد  رلة الدموا دوظهر قي نهل ة القر  ال لس  عشر عم ا يي ال حلل لت الد  رلة ال ي شع                                                               
  لنلنية.              أثال   روب الو مة األ م1870ألنلنيل وقرن ل بدم هزلنة قرن ل عل   الموو وخلاةسمل  ال  لن بيي                                                                                   
  يل وإع   الان ل الحرب على ارب ،عهم الان ل على يم طلل  اربيّ  يق   وليّ قكل  أيل ال م  النملشر

 وتمخ   وو الدللن لصللن الطرقيي.    

                                                                                          السؤال الرابع: أذكر مميزات المرحلة الثانية من الحرب العالمية األولى:
 الحل ل .                                               الى جلن  الحرب الن حمة الوال لت  خوو                           
   ّالحل ل .                                        وو لصللن القو   يوا لي رتغي                                                                                                                                                                      
 الحميثة. األسلحة يي  ميرة وب نيلت العاو  يي  مير بدم  الحل ل  القوات األيرل ية بقمت                                                    
 الحرب ب الس نرا ال  ية والغ ائية ال نولاية النوا  نقص لنو  وو الوسط ييع.                                                                          
  لأللنل . الد  رلة الرو  تراج  
 الدربي. الدللن قي ل  بهزائن صميرة لي ة األلن الدثنلنية المولة يايو                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      :يأتي ما أعلل :الخامس السؤال
 الحلفاأ جان  إلى الحرب األمريكية المتحدة الواليات دخول                                                                                                                            

  ا لهلسو  وعلى ال علبلة الن حمة الوال لت س ي بد  على وهعويهن ، رب الغواالت األلنل  اس  ما 
                                                                                                                                           الحل ل . قوات لىإ األسلحة ه ه واوو يي ت  وف  لنو ألنلنيل  ي  ل،أسلح ه وي ل   

  زونلبلوأ تك لس  ي والي ال لبق قي أيرل ل ليهل ال ي ان زع هلأبا الس دل ة  للن  ي  األلنل  تشعي. 
  ّالحرب.   قي المخوو بلتعله الدل  األيرل ي والرأي النوقف وتحو 

 األولى العالمية الحرب عن نجمت التي الفادحة الخسائر.                                                                                                                                                                         
 األسلحة واس  مايهل االعة قي الهلئ  ال طوب.                                               
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                                                                                                                        :م1919عام  فرساي معاهدة بنود السادس: أذكر الّسؤال
 قرن ل.                                              إلى واللوبلي اإللزاس ياطق ي إعل ة                                                                                           
 األلنلنية.                                              األبالي يي لعز  بلعي ل ان زاع                                                                                           
 بل .                  واليل الصيي لصللن األقصى الشر   قي ي  دنراتهل جني  ألنلنيل خ لبة                                                                            
 ققط.يقلت   ألف بنلئة األلنلني العي  عم  تحميم                                                                                                        
 له.وأسطو  الثقيلة يدماته يدظن على االس ي   وتن األلنلني للعي  األسلحة ة م ت نوعي  
 النا صرة للموو  ق  تدولضلت على النلنيل أجمرت. 
 .قص  بروسيل الشرقّية عي ألنلنيل 

                                                      .خاص بشكل عام، وِفَلسطين العربي بشكل الوطن على األولى العالمية الحرب أوضح أثر :السابع السؤال
 العربي:                                   الوطن على األولى العالمية الحرب أثر                                                                                                  

 يق   يدظنهن. إلى أ   يل لن  ل  ةا الق لو على جمهلت أبالئه يي بدم  الزج                                                                                 
 1916الدثنلنية عل  المولة لم بللثوبة القيل  على بي علي   يي الشرلف شعدو برلطلنيل   

                 .به لكاهل غمبتو اآلسيولة  الدربية الوال لت قي  ولة عربية تأييمهل إنشل  يقلب 
                         

 بي و-سل  لات لقّية  قي  مث  نل الدربية تق ين الناطقة على قرن ل ي  تآيرت برلطلنيل 
       .                                                                        1916عام

 الحرب.  خ و الدربي الوطي يي سدةوا ألجزا  وقرن ل ا   و برلطلنيل 
 المرلطلني وال رن ي على الدرا  والشل   االن ماب قرض   ال ي 1920عام بلنو سل  يؤتنر

 .  1922عام يا  األين وأقرته عصمة

 على فلسطين: األولى العالمية الحرب أثر                                                                                                                                                                                          
 قرن ل. ي   لنو قل طيي لني يؤايرة سل  ل بي و وسل  بلنو بيي برلطلنيل                                                                                                               
 وطي إلى ق ل  طيي ب حول  قيه ال ي تدهمت م2/11/1917 ب لبلخ بل وب إاماب برلطلنيل لوعم 

 الصهلياة. قويي لليهو 
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 .م(1985-1939)الثانية  العالمية الحرب: الخامس الدرس

       :يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز أختار :األول السؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 أ 2
 أ 3
 ب 4

                                                                       ؟الثانية العالمية الحرب اندالع في فرساي معاهدة ساهمت كيف أوضح اني:الث السؤال
 ي أهلن هل واالن قل  يي الموو ال ،ص ياهلأللنلنيل ينل  قدهل للدن  على ال   يرلية غير قرسلي يؤتنر ن لئج  لنو

ف يقلت ، وسلمو ، و م ت العي  األلنلني بن ة ألةواالق صل  ّ  ةة والمشرلّ اإلقلينيّ  و  متهل قويزّ  وذل  أل  الندلهمة 
 يي ألنلنيل جني  ي  دنراتهل، و قد هل لل ال و عي صثير يي  قوقهل.

                                                                             .الثانية العالمية الحرب عاندال في المباشر السب  أذكرالثالث:  السؤال
 إنشل  لىع بولاما  ي  أقميو ،المولامي والننر   انزج ييال  بنش لة الثلنية الدللنية للحرب النملشر ال م  تنث 
 ققم ،نلنيلبلقي أل عي ةالشرقيّ  بروسيل عزو قي  ت مّ  ال ي األير صيلو ي ر  40 عرله  انزج بنيال  بولاما يربط ينر
م  1939/9/1ب لبلخ ه لر  ق  يل بولاما وهو إشراف وتحو الننر ه ا عمر ي ن ةالشرقيّ  بروسيل إلى األلنل  تاق   ل 

 الحرب ع  إ  إلى يلوبرلطلن قرن ل يي    قيل  إلى يل أ    المولام ة األبالي الخ را  األلنلنية القوات إبسلو إلى
  وو ي ق ني الدللن إلى  وو انق ل  إلى أ ت ثلنية ةعللنيّ   رب انملدو وبه ا، م3/9/1939ب لبلخ   ألنلنيل على

 . ل ل  و وو يحوب،

  ل مرحلة.ك في األحداث وأبرز، الثانية العالمية الحرب بها مرت التي المراحل أبين الرابع: السؤال
  م(:  4119-1939)المرحلة األولى                                                                                                                                             

 والدلانة  ولك نموبغ وبلعي ل وهولاما لمولاما األلنلني العي  وا   و النحوب  وو ان صلب شهمت
 .بلبلل ال رن ية

 الحرة قرن ل   وية لي زعن لام    غوو إلى ال رن ي العاراو هرب.                                                                        
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  رن لق يي والغربية الشنللية األبالي األلنل  ا   و تضناو   1940عام ي  ألنلنيل همنة قرن ل توقي 
                                                                                                األسر  االلنل .                      سرا  بأط   تدهمهلو ن قلت اال   و  جني  قرن ل وتحن 

 إلجملبهل على االس ل لم برلطلني الن ث ة العولة والغلبات الغواالت  رب ألنلنيل اس  ميو     
                                                                                    ب  هن. عي المقلع قي المرلطلنييي الطيلبلي ب للة ب م  لكاهل قشلو

  اتللقو  الضلبلة النقلوية بغن يوس و يشلبف إلى والو   ى ال وقي ي توجه ألنلنيل نحو االتحل 
                                                           .ةال وقي يّ 

 لقوات ا أ  إال ،ال وي  قالة على ل س ي   ياهل يحلولة قي ي صر إلى ليميل يي اتعهو ققم إ طلليل أيل
                                                                                               .  رهل يي تن او ي صر قي الن واجمة المرلطلنية

  لنيي قيإل طلليل ب رق يي بقيل ة العاراو بوي  ينل  ق  برلطلنيل لل حصي قي ياطقة الد األلنل ي لعمة 
          يصر.

 أليرل ية وا والهولام ة المرلطلنية الن  دنرات على شر  اسيل قلس ولو ياطقة ال وس  قي إلى اليلبل  لعأت
 .  1941عام هلواي جزب قي) هلببر بيرو (الهل ي حيطالن قي قلعم أيرل ية أهن ب ميير ثن قليو

  م(1945-م 1942)المرحلة الثانية :                                                                                                                                              
 الحل ل .                                      لصللن و  الق يوا لي ب حوو النر لة ه ه تنيزت                                                                                
 ل ّية.                    األير  هلببر بيرو لقلعمة اليلبل  قصف الن حمة األيرل ية بدم الوال لت بمخوو الحرب بقدة ات لع                                                  
 قي ييالدلن يدرصة قي وص ل ، بوسيل بلتعله  لولو ال قم  عاميل) س للياعرا  (يدرصة قي هزلنة ألنلنيل 

                                                                                                                                     واأليرل ية.                              المرلطلنية القوات أيل  بوي  بقيل ة إقرلقيل شنلو
  شرط أو قيم  و   اس   يهل أعلاو ال ي إ طلليل بلتعله الحل ل  جيوش تقم.                                                                                               
  لنيلألن  مو  والو   ى هولاما وجاوب بلعي ل يي األلنل  وطر  وتحرلر بلبلل ال رن ية النم  اس ر ا 

 الغربية.
 1 945سنةاب   8و 6 قي ونعل ا ي هيروشينل يميا ي بقصف الن حمة وقيل  الوال لت اس     ألنلنيل  ،

                                                                                                                                    .اليلبل  ل س      ق  ذبل يي  يل بقامل يي
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 .الثانية العالمية الحرب عن نجمت التي والنتائج اآلثار ناقشأ :الخامس السؤال
  وال   األيي على للح لظ   1945عام الن حمة األين هي ة إنشل.                                      

 تمدو ،يبرلي وعلان هل ةالشرقيّ  هنل ألنلنيل  ول ل    1949عام قيهل الحل ل  ظهر  وو بيي ألنلنيل تق ين
علية بز  الغربيّ  للند  ر تمدو بو   وعلان هل الغربية وألنلنيلاالتحل  ال وقي ي  بزعلية الشرقي للند  ر
 .الن حمة الوال لت

  لقرن يي    بمو الدللن قي قوتيي  أ مر واالتحل  ال وقي ي ةاأليرل يّ  الن حمة الوال لت يي    جخرو  
 وبرلطلنيل.

 تحل واال األيرل ية الن حمة الوال لت يي    بيي األيميولوجي ال  ف وأسهن القطمية الدللن ثالئي أامن 
 لنو ة وقماأليرل ي الن حمة الوال لت بزعلية ليةالرأسنل الغربية الك لة :الك ل يي نظل  ظهوب ال وقيي ي إلى

 قهي األخر   الك لة أيل  ، 1949عام األطل ي شنلو لحلف تش ي  يي به قليو ويل أوبوبل الغربية  وو
 ابسوو   لف وش لو أوبوبل شر    وو ذل  بدم اليهل انضن وال ي ال وقي ي االتحل  بزعلية االش را ية الك لة
  . 1955عامقي 

  حصوووال اي   هل ال القل يي أج  على الموو أخ ت وال بلة وال ي  للاوولة ي طوبة جميمة أسلحة اس  ما 
 .علهيل

  إ طلليل وألنلنيل يي    قي والال ي  ال لشي الاظلييي على القضل.      
 وال حرب بلالس ق و طللمو ال ي الثلل  الدللن قي ال حربلة الحرصلت نشلط. 
 حرب، عن عاهل الحلجة إلى تطولر يمل ئ قلنونّية ثلب ة، تمعو إلى نم  الداف والخ لئر بشرّلة ويل ّ ة ن

يي و نّية، وتال ي بللدمالة وال لن الدللنيّيي  بغرض ت  يف الندلنلة، وتوقير الحنل ة، واو  الكراية اإلن ل
، م1954 قلقية ل اة، وات لقية الهلي لحنل ة النن لكلت الثم1949ه ه النواثيق ات لقيلت جايف األببدة عل  

 النلحقل  بلت لقيلت جايف األببدة. م1977والمروتوصوال  اإلللقيل  ل اة 
  ب الس دنلاتحو با  ة  خ و ق رة انمالع الحرب الدللنّية الّثلنيةتأثرت الملما  الدربّية بللحرب، ققم صلنو

أل  ل    ذل  قي قرض ال ، وت مّ ايية بيي  وو النحوب والحل لة للندلبا المّ لو ي ر لة يهنّ وش ّ ، الغربيّ 
لبج خي يايّ عنل  الوطن ي الزّ و  ،حف والنعّ ت واإلع   ة على الّص قلبة النشمّ الدرقّية العلئرة عليهل، والرّ 

قي  ،اتالّثوب ه إلى  لل ة نشلط  رصلت الّ حّرب اّل ي عنمت إلى أسلوب الك ل  الن ّلن و هن. وأّ   ذل  صلّ انبلم
  ي ان هو بحصوو يدظن الّموو الدربّية على االس ق و.والّ  ،يي نير اال   وهل لنسمي  تحرلر أوط

   ّالقللي  (181)عاة الّمولّية قراب وب واية يي اللّ  ،ققم أامبت هي ة األين النّ حمة بدم الحرب ،ل ق ل  طييأي
 ولهو ّ ة.  ،عربّية   ول يي إلىم 1947 /29/11 ب لبلخب ق ين ق ل  طيي 
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 ةثورات شعبيّ  الثانية: الوحدة
 
 

 
 

 رة.الّثو  سافةالّطريق إىل ِفَلسطني ليست ابلبعيدة، وال ابلقريبة؛ إّّنا مب
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 الدرس األول: الثورة

 يأتي:رمز االجابة الصحيحة فيما  األول: أختارالسؤال 
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 ج 2
 ب 3

 : السؤال الثاني: أوضح مفهوم الثورة
 إلىف جنلهيرلة ع ولة، تهم وقم تكو  ن مولة وي ططة، أو النع ن ،تغيير ج بي قي  يلة  إل ماثالثوبة  يحلولة 

 خر .أو بلس  ما  الوسلئ  ال لنية تلبة أبلس  ما  القوة تلبة، األقض ، ال لئمة نحو  األوللعتغيير 

 .دوافع الثورة الثالث: أوضحالسؤال 
 الثروةالنع ن  بأ شرلحة قي عي شدوبتكو  قي األغل  نلجنة  :ية واالجتماعيةأوال : الدوافع االقتصاد   

عية، وبطللة، وشدوب بغيلب الدمالة االج نل ت رصز قي يم ق ة قليلة يي أقرا ه ويل يا ج عي ذل  يي ققر
  ة. يّ  راة إلى االشة ال ي نقلو النع ن  الروسي يي الرأسنلليّ وسو  قي تو ل  الثروة، صللثوبة الملش يّ 

 : ة لشدوب بقيلتغيير نظل  الح ن قي  ولة يل بش   ج بي، وتقو  بهل ا إلىتهمف  الدوافع السياسية: ثانيا 
صنل  ة، إيل لل حرب يي االس دنلب أو ال  ص يي اال   و،و الا  ، أو النؤس ة الد  رلّ أبد  األ زاب 

ة الكمر  ايّ ، والثوبة ال ل طيم1925بلة الكمر  عل  ة على الموو الن  دنرة، صللثوبة ال و قي الثوبات الشدميّ 
 صثوبات الشدوب على   ليهل، صنل نظنة ال يلسية الوطاية الحل نة،، وإيل بهمف تغيير األم1936عل  

ي وصرانيل، ال ي بغمو قأقي بلغلبلل، وبويلنيل، وهاغلبلل، و  م1989 مث  مث قي أوبوبل الشرقية عل  
 واق صل  ال و  الرأسنللي.  ال دم  ة الحزبية، إلىوا م االن قلو يي   ن الحزب ال

 األمثلة. الثورات، معنواع أ الرابع: أصنفالسؤال 
 ة ساة والثوبة النصرل ،م1688للثوبة النعيمة قي برلطلنيل ساة ص ياهل ثوبات بيضل   حسب عدد الضحايا

 .م1936الثوبات الحنرا  يث  الثوبة ال ل طياية الكمر  ساة و  ،م2011
 م4195للثوبة العزائرلة ساة  . وطويلة األمد م1789يث  الثوبة ال رن ية قصيرة األيم   حس  مدتها. 
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 ة ايّ وثوبات ي لحة يث  الثوبة الصي ،م2010 ساة اليلسنيي قي تونل يث  ثوبةثوبات سلنية   ساليبهاحس  أ
  .1959والثوبة الكوبية ساة  ،م1949ساة 

   يصر ساةثوبة الضملط الحراب قي ر  ال لطة وت نى انق بلة ع  رللة صيي أعلى ه: القائمين عليهاحس 
، أو م1970سم قي سوبلل ساة  لقظ األ أو يي  اخ  الحزب وت نى  رصة تصحيحية يث  انق ب ،م1952

  م1987ال ل طياية ساة  يشترك فيها غالبية الشعب مثل االنتفاضة

 .مستعمرةهمية الثورة للشعوب الأ الخامس: أستنتجالسؤال 
 كر يي ال حرلرال لئمة، وتعي طر  تغيير اننلط الحيلة  والثقلقية،ال غيير الع بي للاظن ال يلسية االج نلعية واالق صل  ة 

 ال حرب ييو  والظلن،يي ال قر والمؤس  والدطل ، وال  لصعلى المال   ال ات، بللقمبةوبد  الثقة قي  واألسطوبة،ال راقة 
 أش للهل.ب لقة  وال مديةواال   و، االس دنلب 

 هدافها.أعوامل نجاح الثورات، أو فشلها في تحقيق  السادس: أناقشالسؤال 
  ابةإل تهن الد  رلةلو  ي تك ي  ،والحللاة الشدمية ل حرصلتهن ،نواع أسلح هن وص ل ة تمبلمهنأعم  الثواب و  

لن لحة االنهنة ال ي تحم  نعل  الثوبات يي الدواي   المشرلة والنل  ة ال  لئرويقمبتهن على تدول   الندلبا
 و قشلهل.أ

 دلية، سلوب ال لني يي خ و ال ظلهرات الشدمية واالع صليلت قي النيل يي النظنة بلأل   الثوبة على األإع
القوات لثواب و ا  ال وا   بيي قوة نهل تحوو  و  اس  ما  القوات الح ويية للقوة لم الثواب ألأل  علي  يهنل دمّ    
 ولص  قي جلن  الح ويلت. ،لن لحة   و  ي قو ا قي الدل ةا

  ى تحقيق   ل  والن لصيي قل بو  علو قشلهل ققل ة الثوبة األأت هن قيل ة الثوبة باصي  يهن قي نعل  الثوبات
صية على وجل  يزلم يي المعن وال أييم الن  نرلي لثوبتهن، بيانل القل ة ال يي يؤثرو  يصللحهن الش  الو مة،

                                                                                                  ، قإنه يؤ ي إلى ال ش .                                                      لب الثوبة والوطي 
   ابت دو ،الشدميةقكلنل  ا ت النشلبصة  الثوبات، عن النشلبصة الشدمية قي الثوبة قإنه  دم علي ة يهنل لاعل 

بة ة والنقمة يطلل  الثوب بأ قيّ  وذل  أ   عن النشلبصة النرت دة  دطي انطملعلة ن  يلة عليلة   ا  نلالت الاعل 
 على الوقوف قي وجه المط  وتحن  ال  لئر المشرلة النرت دة.

  ّي تح لج الى المعن النللي والد  ري الن لحة ال  الثوبات، خلاةأ م عواي  نعل    دم المعن ال لبجي
 ع يي وال يلسي والندونلت الغ ائية والموائية صللثوبة ال ل طياية ال ي  صلو على  عن ي  نر ييواإل
عواي   صأ مالمعن ال لبجي  النقلب ، ياظر إلىوقي  ،امقلئهل الدرب والشدوب النحمة لل    قي الدللنأ

 وابتمطو قرابات الثوبة بللماعنيي.  ذا تن االع نل  على ال لبجإ ال ش ،



75 
 

 ة الدرس الثاني: الثورة الجزائريّ 

 يأتي:جابة الصحيحة فيما رمز اإل االول: أختارالسؤال 
 رمز اإلجابة الرقم

1   
 ج 2
3   

 ناقش اآلتي:أسبابها، أالسؤال الثاني: بعد دراستي لظروف الثورة الجزائرية، و 
 هنهب  ر ن وشدوبه ،ييلعزائرلل عنق الوعي القويي أسهن :اندالع الثورة ثر الوعي الوطني والقومي فيأ 

ه  يي عن  االس دنلب ال رن ي طيلة ق رة اس دنلب  يق  يلجه قيهل،إعي الش صية ال رن ية ال ي  لولو 
 باقدلة  يي قرن ل ، واع ملب العزائر قطدةيللعزائرليلدلف الوعي القويي والوطاي إاالس يطلني للعزائر على 

والميي  لدربيةاوبوبية يهنليي اللغة شدلب العزائر قرن ية، وقرلوا على العزائرليي اللغة ال رن ية والثقلقة األ
روا ليي، وعمل قي ن وس العزائر   الوعي القويي الدربي بقي  يّ أال إس يي والدل ات وال قلليم العزائرلة، اإل

   قلة.و نهلئيلة عاهل يي خ و تكولي  ولة جزائرلة يي  قرن ل، وت ضي  االن صل االنميلجعاه برق  خيلب 

 قيلة للإي ة ش لو الظروف االق صل  ة ال ي ة عل: للجزائريينة ة واالجتماعيّ االقتصاديّ  عسوأ األوضا
مالت  ل  يدوبوبييي وال رن ييي، وا  بالي العزائرلة، وياحهل للن  وطايي األع   الثوبة ياهل يصل بة األإل

خر اممل سيل الظروف االج نلعية صلنو أ للعزائرليي.وقلة الوظلئف الح ويية النناو ة  الشملب، المطللة بيي
ة ، والهعر و الى قرن لألى النم  الرلف إعما  الشد  العزائري، وهعرة النواطايي يي أ للثوبة ن ج عاهل  لل ة 

 وا النم ، وأقليوا القر  يهلجر عشية الثوبة اس وطا 900،000 إلى العزائر ال ي والو إلىال رن ية 
 بهن.ال لاة 

 ول عن قيادة الثورة.ة من النداأ األ هداف الثورة الجزائريّ أستنتج أالسؤال الثالث: 
للت، الحر   وا  را  جني ،س ييةطلب النمل ئ اإلإقلية المولة العزائرلة الم نقراطية االج نلعية ذات ال يل ة لني إ

رلة ال يلسي، والقضل  على جني  ي ل لت ال  ل ، وتعني  الطلقلت العزائ وال طهير  ياي،و أ عرقي،تنييز   و  
 قرلقيل.إوتحقيق و مة شنلو  العزائرلة،وتمول  القضية  االس دنلبي،وتاظينهل ل ص ية الاظل  
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نسي في ار الفر ة ضد االستعمسالي  والوسائل التي استخدمتها الثورة الجزائريّ األ الرابع: أناقشالسؤال 
 . الجزائر
وقهن،  ق على العزائرّليي لحصوو الّ لنّية األسللي  ،الحلجّ  يصللي بزعلية للحّرّللت االن صلب  زب قل ة قّض 
 الّثوبّلة عاةاللّ  يي أعضل  للّثوبة سّرّلة خّطة وولدو، ال رن يّ  االس دنلب لمّ  الن ّلحة بللّثوبة طلل  ي يْ  وياهن

 طرلق عي وبةللثّ  بللّ حضير الثُّّواب وبمأ الن ّلحة، الّثوبة  لهل إع خ  وقربوا ،بلديم يصط ى بقيل ة   1954عام
 . قلة ال ي  األوللع الّ دلي  لي ه  إ ابّلة  أقللين خن ة ىالم   إل وتق ين الّرجلو، واخ يلب الّ   ، تعني 

 همقلة  ييث ث نحو على نالن لّ  بللهعو  الّاموّي، النولم ذصر   قي م1/11/1954 ب لبلخ الن ّلحة الّثوبة وانطلقو
 الّ ّريّ  الدن   اه قي وشلبا الثُّّواب، على الّر ّ  قي جهو هل وبدثرة ال رن ّية القّوات تش يو بقصم قرن ّيلة  ع  رّللة 
 .جزائريّ  ثلئر فث ثة اال نحو والناّظن

 الّمعن على والحصو  بدم الّثقيلةو  ال ر ّ ة، األسلحة بلس  ما  الن ّلحة، الّشدمّية الحرب نطل  إلى الّثوبة وتوّسدو
 األوباس،و  وق اطياة، القملئ ، يالطق قي قواهل ب عني  الّثوبة أت وبم الّ وقي ّي،  واالّتحل  ي صر، يي الد  ريّ 
 وبة،الثّ  لنواجهة قّواته  عم  ال رن يّ  العي   ا  عامهل  ، 1956عام لهل جغراقيّ  اّت لع أقصى ووالو ووهرا ،
 ب الّ يلسّية،أ زا او ي  ل ف قيهل وانصهر ،)العزائرّلة الّ حرلر جمهة( هي وا مة قيل ة  قي لعزائريّ ا الّشد  ق وّ م
 .القلهرة قي هليقرّ  يي الّ يلسيّ  الدن  قل ت اّل ي عّملس، قر لت برئلسة النؤّق ة العزائرّلة الح وية تشّ لو ث نّ  ويي

 خ و يي ال رن ّي، اإلع   لنواجهة وتوعي هن الّشد  وتحشيم ،نظرهل وجهة لاشر ي دّم ة أسللي  الّثوبة واس  ميو
ب ت وص ل  الن   قة، الميلنلت  .للّثوبة الّرسنّية) النعلهم (يعلة أْام 

 عي لهنلاس ق  بديم وسلط هنل والنغرب تون ل عرلو ققم الن ّلحة، الّثوبة جلن  إلى اخر الن لوللت أسلوبلة   لنو
 الّطلئرة، لواع ر  قرن ل أ ّ  إاّل  بللّطلئرة، تون ل إلى النغرب يي العزائريّ  الوقم ق لقر ،ب ل  قرن ل وقملو قرن ل،
 الح ن إلى) وو  غ شلبو) ال رن يّ  الّرئيل وا  وعاميل ال ن ة، الثُّّواب بقرااة ع رف قينل العزائرّي، الوقم واع قلو

 .للعزائر رالنصي ب قرلر االع راف على تقو  جميمة سيلسة أعلي  ، 1958عام

 وبق  االس ق و،هي  و  الّرئي ة، بنطللمهن العزائرّلو   قيهل تنّ   الّطرقيي، بيي   1961سنة الن لوللت بمأت
 بحّرّلة للن  وطايي والّ نل  العزائر، يي جز اة  العزائرّلة الّصحرا  واع ملب العزائر، قي قرن ّية ع  رّلة قواعم إقلية

 ،م1962 عل  بللّاعل  الّ ول رّلة إ  يل  يمياة قي ع ق م ت اّل ي الّطرقيي  لوللتي تكّللوو .العزائر قي اإلقلية
 قرن ل، ي  االنميلج بيي يل با  ه، يصيره ل قرلر العزائريّ  للّشد  اس   ل  وإجرا  الّالب، إط   وقف على واالّت ل 
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 ب لبلخ الّشدمّية الّم نقراطّية العزائر جنهوبّلة وتأّس و الّثوبة، نعحو وب ل  االس ق و، قلخ لب االس ق و، أو
 .الن  قّلة للعزائر بئيل أّوو بي  بي أ نم واخ ير م،5/7/1962

 السؤال الخامس: أوضح عوامل نجاح الثورة الجزائرية.
الثوبة، بض لصللن تو يم جني  القو  الن لحة قي جي  ال حرلر العزائري ال ي  قق انعل ات ع  رلة على األ

لف لى االل  إللقة إ الدن ، زاب قي جمهة ال حرلر الوطاي العزائري ل و يم ال طلب وآلليلت   األجني وتو يم
 العزائري.بغن ال ضحيلت الع ل  ال ي قميهل الشد   وال لبج،الشدمي  وو الثوبة قي الماخ  

 ل،أهماقهق ال  ية ل حقي وإعطلئهل اإلي لنيلت يصر،وا  ضل  الح وية العزائرلة النؤق ة قي  الدربي،وصل  لل أييم 
  ل لنعن ع يي وال يلسي والد  ري ب  ييم اإلأوال  الدللنية،قينل صل  تغير يوا لي القو   نعل هل،أثر عنلي قي 

لى خل لة سيلسة قي إ   أالماخلية ال رن ية لغطل  األوللعوش لو  بض.االن صلبات الد  رلة على األ
 ي  صلنو  أا ة،الس دنلب، ولغطلة على األوللع االق صل  ة المرلنل  بيي يؤلم ويدلبض الس نراب ا

  الثلنية.قرن ل ت لقى ي لعمات خلبجية إلعل ة بال  اق صل هل ال ي  يرته الحرب الدللنية 

 أجي :النص اآلتي ثم  السادس: أقأالسؤال 45
 وصلنو ،ةزائرلّ اعنيي للّثوبة العالمّ  مر أالدربّي  وّجه القوييّ ال ّ  يلار ذصر قي عهم الّرئيل جنلو عمم الاّ  لنو ي  
ب م  ؛ م1956، و )إسرائي ( عل  برلطلنيلعلى ي صر إلى جلن  الدموا  الّث ثّي قي  يي الّموو اّل ي شلبصوقرن ل 

 لة وع  رّللة لثوبة العزائر.اعنة سيلسيّ يواق هل المّ 
بة لثو  لة وع  رل عنة سيلسيلة ب م  يواق هل الما : أعلل: اشتراك فرنسا في العدوان الثالثي على مصر (1

 العزائر.
قيق رلة قي تحس ل  الثوبة العزائإثر صمير قي أله : أستنتج أهمية الدعم العربّي لنجاح ثورة الجزائر (2

نطالق ا؛ ودعمها بالمال والسالح، وتوفير قاعدة م1962 عل هماقهل ال ي تكللو باي  االس ق و ال ل  أ 

 لدوليّة وخاصة األمم المتحدة.لقيادتها، ومناصرتها في المحافل ا
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  (م1993- 1987)االنتفاضة الفلسطينية  الثالث:الدرس 

 :جابة الصحيحة فيما يأتيرمز اإل األول: أختارالسؤال 
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 ب 2
3   
 ب 4

 :ياآلت عن  وأسبابها، أجي االنتفاضة اندالع لظروف دراستي السؤال الثاني: بعد
  ّة، ودورها في االنتفاضة:ة واالقتصاديّ الظروف السياسي 

  موث ت رل  يق بلب اة   وباة  الدشرلي القر   يي الّثنلنياّيلت خ والظروف ال ّيلسّية  لدمو :الّسياسّية الّظروف 
 يحّليّ  ذاتيّ   ن  وه ال  ل  طيايو   إليه ي وّا  أ   ن ي يل أبدم أ ّ  اال   و أعلي قل ة إذ ال  ل  طياّية  االن  للة

 ي   مث  نل اإلبدل ، أو الّ عي، أو بللق  ، الوطاّية ال  ل  طياّية على القيل ات للقضل  سدى ول ل  اال   و، تحو
  القر    روابط بطرو لته تقم  بميلة يحّلّية قيل ات إ عل  و لوو جلهماة   ، 1980سنة النا  ميي الملمّ لت بؤسل 

 لمّ  بللّشّمة اّت نو اّل ي الحميمّ ة قمض ه يي  ا  جنلهيرهل، صنل عي وعزلهل ال  ل  طياّية، الّ حرلر ياّظنة لدلفإل
 األبالي يي شلسدة ي  ل لت االس يطل ، ويصل بة قي والّ وّس  العليدلت، ت، وإغ   لالع قلال الّ ّ ل ،

 .عليهل الن  وطالت بال  بغرض ال  ل  طياّية 
قللّ علبة  لّصهيونّي،ا ل ق صل  االق صل ّ ة تمدّي هن وقف قي الّ  كير إلى ال  ل  طياّييي شّعدو: ةاالقتصاديّ  األوضاع

 قطلع فولد وعنل ه، اال   و باوا على  قو  الّ علبيّ  والّ مل و الّصهيونّية، والنوانئ بلألسوا  يرتمطة  لنو
 النح ّلة  طياّيةال  ل   األبالي  اخ  ياشآت قي دن لل%( 40ال  ل  طياّية ) الدليلة القو   يي  مير ق ن الّزباعة، وتحّوو

 .  1948عام
 قرض اس نرابو  اال   و، يي عليهل الن يط ر ال ل  النوا ّ  على تد نم قكلنو لد هل، بغن ال  ل  طياّية الصالعة أّيل

 .ال  ل  طياّية األبالي قي اال   و يؤّس لت على لإلن ل  الّضرائ ، واس غ لهل 
 جماهيرّية، ودورها في االنتفاضة:التعبئة ال 
للّية، نّ نلت جنلهيرّلة )اّتحل ات( ع  و ياظّ تأّس  لل  ل  طياّييي  وباة بلب اة  ققم دم ة العنلهيرّلة الن صلعمة  ل  لل

 ،تو ثنلبهل ي  انمالع االن  للةوأوط بّية، ون لئّية خلّاة لحرصة ق ن، والعمهة الّشدمّية، والعمهة الّم نقراطّية، 



79 
 

قينل  ،الدن  الّ يلسيّ  إلى وال يريّ  عويّ ان قلو قيه يي الدن  المّ  ،ةس ييّ اخر لم  الحرصلت اإل يهنّ و و ص  تحوّ 
، إللقة يثلليي والحيي عليه س ييّ والعهل  اإل ،خوا  الن لنيياإل لصلنو  رص و بلإلس   الّ يلسّي،  ال قلة  ف  ر  ع  

 . ةإلى  رصة  نلس اّل ي صلنو وليمة االن  لل
  ،في اندالع االنتفاضة: وأثرهدور االعالم 
  وباة  طاّية النوّ مة،الو  القيل ة أامبتهل اّل ي الميلنلت أهّنهل ي دّم ة، إع   وسلئ  ن ّ ته اّل ي ع ييّ اإل األسلوب لد 

 ال ي ة(ل طياية ال الثوب  اوت قل طيي، تاو (إذاعة  به قليو ال ي الكمير الموب نا ى والة، الّ دم قي يهّنلة  تاظينّيلّ 
 يي تم  ال ي صلنو القمس واوت ال ل طياية، ال حرلر ياظنة تنث  وصلنو ،الدلا ة اوت إذاعةي   تو ّمت
 الصح ّية الّصوبة واألجلن  النحّلّيو   الّصح ّيو   اس  م  صنل .الدلية القيل ة-الشدمية العمهة بلسن وتاطق  يشق،
 العاميّ   أيل  حن   عراة  اّل ي ال  ل  طيايّ  الط    صوبة اال   و،  انةإل الوالحة الوسلئ  يي  وا مة الّثلب ة

 وينلبسة    و،اال ل ن  للة، وو شّية الّ لنّية الّطميدة عي والحلة  انطملعلة  أعطى يل بللّ     النمّجج الّصهيونيّ 
 .الدظل  تك ير سيلسة

 .الموّحدة ةالوطنيّ  للقيادة الّثاني الّنداأ في وردت كما االنتفاضة، أهداف أستنتجث: الّثال الّسؤال
 الّ حرلر نةياظّ  با ة تحو  لّقة بأش لله الّاضلو يواالة تؤّصم إذ االن  للة ل صديم الوطاّية لنوّ مة القيل ة إ ّ 

 :يق ت نث  اّل ي االن  للة شدلبات إنعل  أج  يي للّاضلو  لّقة شدمال جنلهير قإّنهل تمعو ال  ل  طياّية،

 وتحرلن قوباة، اإلبدل  قرابات إلغل  ذل  قي بنل الّ لئم، الّطوابئ  بقلنو   الدن  الحميمّ ة، وإلغل  القمضة سيلسة وقف
 على صالّرال وتحرلن إط   والقر ، والن ّينلت، النم ، يي العي  وسح  وتمني هل، الّمياّية، النقمسلت ان هلا
 وإجرا  ال   و،ا سلطلت الن دّياة يي الن ّينلت ولعل  القروّلة، نعلللوال الملمّ ة الّلعل  و  ّ  األعزو، شدمال أبال 

 ،3 لبأنص و ، 2 وأنصلب يد ق ت ال لبعة، غ  إ و  قوباة، االن  للة يد قلي سرا  إط  و    نقراطّية، ان  لبلت
 ا اتواس  ز  طالت،الن  و  األبالي، وبال  يصل بة ووقف شدمال، تّعلب على الن رولة اإلللقّية الّضرلمة وإلغل 

 .وإغ قهل والّاقلبّية، الّ دلينّية النؤّس لت يماهنة وتحرلن ي  وطايه،

 .الِفَلسطينّية االنتفاضة مع الصهيوني االحتالل تعامل كيف أوّضحالرابع:  الّسؤال
 اغ يلو إلى دىس، و بميلة عاهل قيل ة خلق أو ال  ل  طياّية، الّ حرلر ياّظنة إلدلف على الّصهيونيّ  عن  اال   و

و ا  يي قمض ه الحميمّ ة ال ي  .  1988سنة تون ل قي جهل  أبو الو لر خلي  بأسهن وعلى وقيل اتهل، بيو هل أبر 
 1200 يي أ ثر االن  للة خ و ابتقىتنثلو بللق  ، واالع قلو، والا ّي، ويصل بة األبالي واالس يطل ،  ي  
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 وأغلقو عميمة، يال و وه ميو الوطي، خلبج النواطايي يي الن لت يون   واألسر ، العر ى وعشرات االف شهيم،
 ي كرسلة سيلسة الدقلب العنلعي بحق أبال  الشد  ال ل طياّي. والعليدلت والندلهم النمابس

 .واالجتماعيّ  االقتصادّي، الّصعيدين على االنتفاضة نتائج أناقش س:الخام الّسؤال
ّيلت قّدلل وألّرت الوطاّية، الّصالعلت تاشيط قي يهّنلة   وباة  ّصهيونيّ ال اال   و بضلئ  يقلطدة  عوات أ ت

عوات   و ا ت ال  ل  طياّي، الد ّنلو قطلع واس علبة اإللرابلت، خلّاة وياشآته، اال   و، بنصلن  االن  للة
 ةخ و  باع يي النازلّي،   لالق صل قم نة، اق صل ّ ة أننلط تدّز ت هل. قينلو باع  األبض، إلى للدو ة ال  ل  طياّييي

 قي بت دو المطللةوا الّصلعم، االس ه  يّ  الّانط يي قّلص يل بي ّية  بطرلقة الغ ائّية النوا ّ  ت زلي أو النازو،  م قة
 .النح ّلة األبالي
 خلبج يي لنواطايي الن لت ون  ي واألسر ، العر ى االف وعشرات شهيم، 1200 يي أ ثر االن  للة خ و ابتقى

 الّشد  ل أبا بيي الّ كلق  االج نلعيّ  بر   نل .والعليدلت والندلهم النمابس وأغلقو عميمة، يال و وه ميو الوطي،
 والقيل  لّ يلسّية،ا ويشلبص هل بللّاقلشلت النيمانّية، بلألعنلو الن راطهل ال  ل  طياّية  النرأة  ي لنة وتدّز ت الوا م،

 وباج األ نى، الحم إلى ققّلو تكللي ه الّزواج  قي وخلّاة والّ قلليم، الدل ات لىع تغّير و ص  الّاضللّية، بلألعنلو
 .ققط الّشدلئر الّمياّية على والن يحّيةس يّية اإل الّمياّية األعيل  اق صرت  نل قيه، الّثوبي  الغال 

 :أجي  ثمّ  اآلتي، الّنّص  أقرأس: الّساد الّسؤال
ّعلو  605 قنالقراب ب  ياهل عميمة، قرابات أامب اّل ي األيي يعلل خ و يي ّ حمة،الن األين لهي ة يواقف أقو   س 

 للّشد اإلن ل   قو   تا ه  وينلبسلت سيلسلت يي) إسرائي  (تّ مده يل بشّمة قيه شع  اّل ي  ، 1987عام
 أ     واال طلل   ، اّل ي 1988عل  607 بقن القراب وص ل  ،عّزو يمنّييي على الّالب إط   وخلّاة ال  ل  طياّي،

 .النح ّلة األبالي يي النمنّييي تر ي  عي  ن ا 

 .األمن مجلس قراَري  في جاأت كما الّصهيونّي، لالحتالل الّدولّية اإلدانة ُنناقش
إلن ل  ا قو   تا ه  وينلبسلت سيلسلت يي) إسرائي  (تّ مده يل بشّمة قيه شع  اّل ي  ، 1987عام 605 القراب بقن
 طلل   ، اّل ي 1988عام 607 بقن القراب وص ل  ،عّزو يمنّييي على الّالب إط   وخلّاة ل  طياّي،ال    للّشد 

 .النح ّلة األبالي يي النمنّييي تر ي  عي  ن ا  أ  اال   و
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 الدرس الرابع: الحراك العربي 

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختار األّول: الّسؤال
 اإلجابةرمز  الرقم

 ب 1
2   
 ج 3

 .لعربيّ ا الحراك اندالع إلى أّدت اّلتي والخارجّية الّداخلّية الّظروف أوّضح: الّثاني الّسؤال
 الّداخلّية الّظروف: 
 قيهل، نظل  الح ن وطميدة يؤّس لتهل، وننوّ  الّ يلسّي، ل طّوبهل تمدلة  ألخر ، عربّية  ولة يي الّماخلّية الّظروف اخ ل و

 النطللمة إلى و ّ ى وال االج نلعّية، الن لواة  ثنّ  االق صل ّ ة، بللنطلل  بمأت وبللنعن ، ة.االق صل  ّ  يلتهليقوّ  أو
 .الحل نة األنظنة ب غيير

 وماة، صمو جيّ  شوطلة  قطدو قمدضهل االس دنلب، عي اس ق لهل بدم الدربّية الّموو قي االق صل يّ  الّانوّ  ت لوت لقم
 المطللة،  ابت لع ن     قي تنّثلو اق صل ّ ة، عقملت قيهل وبر ت أخر ،  وو تدّثرت  يي قيل، يميول ة،وسوبلّ  ال ليج،
 ت نّث  النطلل  ل ا صلنوب، والنغر  واليني، وال و ا ، ويصر،   ون ل،  للّ ّ ل النديشّية األ واو وسو  وال قر،
 .للشملب عن  قرصة، وإ عل  االق صل  ّ  الّظروف ب ح يي

 الدربّية، د  الملما ب قي نهلئّية  لوو  و   والن همّية والدرقّية، القملّية، ال واب   بقيو ققم االج نلعّي، نعلوال قي أّيل
 لتق  ه ّنشو  يي يياهنل، ق تقّرب ويي الحل نة، والقيل ات ال  لت، صللدلئ ت، بد  لصللن والن ت لوت قحمث

 عاميل لي،المحر  قي  مث الوا م، صنل الّشد  ي ّونلت بيي  لواة والن بللدمو النطللمة بمأت هال يي  ،أخر  اج نلعّية
 .بللّ ّاة بن لواتهن الّشيدة طلل 
 الخارجّية الّظروف: 
 لهن  ل  الّصهيونّي، اّل يي واال   و (،NATOل ّي )األط شنلو و لف النّ حمة، بللوال لت ال لبجّية الّظروف ترتمط
 على المرلطلنّية الحرب األيرل ّية قنا  جيوشه، وإلدلف  وله، و  مة لقوتنز  الدربّي، الول  ب ل لة والحة بغمة
 الن لنيي بيي الطلئ ّية شدمه، ونشر و  مة وتنزلق الوطاّي، جيشه و  ّ  ا   له، قي ونعل هن  ، 2003 ساة الدرا 

 عربّية أخر ، بلما  قي الّ عربةاس ا لخ   على النح ّليي شهّية ان  حو ،) اواأل ر  الدرب (والدرقّية ،)والّشيدة الّ ّاة(
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 الّم نقراطّية، قضل ل ذل  قي األيرل ّية، ي  غّليي للّ يلسلت النالوئة العنهوبّلة األنظنة ذات الدربّية الّموو خلّاة
 اإلن ل . و قو  

 .العربيّ  الحراك استخدمها اّلتي واألدوات األسالي  ألّخص :الّثالث الّسؤال
 ابع والنيل يي،الّشو  إلى ع وّلة سلنّية بنظلهرات الّ ون  يّ  الّشد  ب روج بمأت عميمة، لي أسل الدربيّ  الحراا اس  م 
 حراا،ال الّ ون  ّية لنطلل  الح وية اس علبة لدم  ون يعة علي، بي الدلبميي  لي الّرئيل   ن نظل  يي غللميي
 الّرئيل ألطر و ،)ب  ا(شدلب  بق  عمر ة،سيلسيّ  إلى اق صل ّ ة يي يطللمهن تحّولو بحّقهن، القن  سيلسة واس  ما 
 .الر ي  إلى العنلهير لغط أيل  الّ ون  يّ 
ّني الكمر ، النصرّلة النم  قي الّشدمّية االع صليلت وتطّوبت ي صر، إلى الّشدمي الحراا وان ق  هل بدض وس 

 يرلم )الّشد  شدلب باقديي  ، 2011عام بللقلهرة الّ حرلر ييما  قي  مث  نل بهل، النشلبصيي أعما  لكثرة بللنليونّية 
 .يملبا   اي الّرئيل نظل  إسقلط الحراا ه ا واس طلع الّاظل (، إسقلط

 تنّثلو ن،هللا الل عمم علي الينايّ  الّرئيل سيلسلت على ا  علجلة  سلنّية  يظلهرات ش   على اليني قيوبمأ الحراا 
ن   أّ ل  قي بلالع صليلت  لن ألوللعا ولكيّ  ه،لالئم ياصمه عي الّرئيل ب ال و ان هو ليي،والندلب  للنؤلّ ميي الع 

 .  2017سنة اللن هللا عمم الّ لبق علي الّرئيل يق   إلى أّ ت الطرقيي بيي أهلّية،  رب إلى الحراا وتحّوو ،تهمأ

 ميموذل  ب ح االع صليلت، قي للنشلبصة العنلهير  شم قي  وب اإللك رونّية االج نلعيّ  الّ واا  لوسلئ  وصل 
 الهوا  على ب ثلقة أ ماثهل باق  وشلبا االع صليلت، ه ه اإلع   وشّع  وشدلباتهل، لهل، الّ عّن  وأيل ي يواعيمهل،
 .االج نلعيّ  الّ واا  شم لت على وبّثه الحمث، وتصولر النحنولة، الهلتف ةوان شلب أجهز  يملشرة،

 وتحّوو ل،قي ليمي  مث  نل الّشرعّية، الح ويلت لمّ  الدربّية ووالمّ  بد  قي الد  ريّ  األسلوب الحراا إلى وتحّوو
 الد  رّلة تذبلدة للّ مّخ  األ ماث ه ه وأعطو الّثقيلة، األسلحة أنواع   ّ  قيه اس   م  ي ّلن، نزاع إلى الحراا
 لّرسنّيةا الح وية ييب  رب  قيقية إلى الحراا تحّوو عاميل سوبلة، قي الحلو وص ل  الحراا،  عنو اّل ي األجامّية

 يدظن يق ي  قرة غير األوللع ويل  الو خلبجّية، قو   ع  رّللة  قيهل وشلبصو ن  هل، الندلبلة بيي أو والندلبلة،
  .الدربيّ  الحراا  وو
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 .العربيّ  طنالو  في عنه نجمت اّلتي واآلثار الّنتائج ضوأ في العربيّ  الحراك أحاكمع: الّراب الّسؤال
 أظهروا ، الّل ييوالّا ل  الّشملب ق   ي خصوالة  ال وف، يي واند لقهل الدربّية، العنلهير قّوة إظهلب لدربيّ ا الحراا اس طلع
 تون ل، قي ح نال بإسقلط أنظنة ونعحوا بقدوهل، اّل ي شدلباتهن تطميق  ّ ى النيل يي قي والّ عن  الّ اظين قي عللية يقمبة

 قي القضل  وإا     دمي  الّمس وب، سيلسّية، إا  لت على الحصوو قي جزئّية نعل لت و ّققوا وليميل، ويصر،
 الّ دو ّ ة. جميمة قي ي ل ي  مال  ويديشّية، الكولو، قي جوباأل  رق  اق صل ّ ة، أو النغرب،

 ند  ووا ،ةواليني، وسوبل  ليميل، األهلّية، والحرب ال ولى ير لة الّموو بد  و خلو ن لئعه، الدربيّ  الحراا  حّقق لن
 :ي  ل  ة يعلالت قي الّ لمّية اثلبه

  و تنزلقخ يي األ ية وتدّنقو و اخلهل، ب  هن خلبج الن ييي وهعرة والنصلبيي، الق لى أعما  ابت دو ققم اجتماعيا  
رقّي، والّطلئ ّي، الّميايّ  واالنق ل  الدربّي، االج نلعيّ  الّا يج  .الحراا  وو بد  قي الن هميّ  أو والد 
 ل طلبلت الّ حرلضّية ا أو الحراا، تؤّلم اّل ي الّمياّية ال  لو   قكثرت الدربّي  الحراا قي والن بش   الّميي اس   م  :ا  دينيّ 

 وأنصلب صرة،الاّ   عمهة ي ّلحة عميمة، إس يّية تاظينلت الحراا عي ن ج  نل .اإلس يّية الن همّية ال  قلت تغ  ة بهمف
 والشل  ) اع (. الدرا  قي اإلس يية ةالّمول وتاظين النقمس، بيو

 أّ  ن لئعه الّ إ المطللة، على والقضل  للّ ّ ل ، النديشّية الظروف تح يي  ل  للحراا األسلسيّ  الهمف أ ّ  بغن :اقتصادّيا  
 ال لبج على نل ع اال الّ ح ّية، و ا  والماية والنصلن ، النملني، وتميير وال قر، والنعلعة، المطللة، قل  ا ت ع  ّية، جل ت
 وخلبجهل   الم   اخ  والن ّينلت  نش لة الّ ج يي، جميمة، ظواهر الحراا وأظهرف، األطرا لعني  والّ  لين الّ نولي قي
 .لهن الّراعية للّموو االق صل ّ ة الّصدوبلت قلقن يل

 النعرللت على لّ رصيزل عاهل  األنظلب تحّولوو  الّ هني ، يي نوعٌ  ال  ل  طياّية القضّية   أالب ققم :الِفَلسطينيّ  الّصعيد على
ال زايلته،  يي للّ اّكر الصهيوني ل    و وال راة النعلو يلأعطى الدربّية  الناطقة قي الّ رلدة اليويّية للّ حّوالت

 .الّ ّ ل  على الّ ضييق وسيلسة ،األبالي ويصل بة االس يطل ، وتيرة و لل ة ق ل  طيي،  ولة ي  واّت لقّيلته
 :أجي و  اآلتي، الّنّص أقرأ  :الخامس الّسؤال
 على ا  علجلة  النوت   ّ ى با  ه الّالب قيهل أشد  اّل ي الّ ون  ّية،  لم بو سيمي يمياة قي الموعزلزي  يحّنم  ل ثة جل ت

 الدمو   شرتوان  بأ نلهل، تون ل شن  شدمي  راا عاهل ون ج عليه، وق  اّل ي الّظلن ب صحين يه ّنوا لن اّل يي الن ؤوليي
 أخر   عربّية  وو إلى

 عليه وق  اّل ي الّظلن ب صحين يه ّنوا لن اّل يي الن ؤوليي على ا  علجلة  نفسه البوعزيزي  حرق أ. 
 الدربية ويلت نظنة والح ب م  ق ل  األ: أخرى  عربّية دول إلى توُنس من العربيّ  الحراك انتشار سهولة أفّسر

 والظلن الواق  على الشد 
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 الوحدة الثالثة: إمبراطوريات عابرة للقوميات
 

 
 

 هي إمرباطوريّة العقل. املستقبل.إمرباطوريّة 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 النظام اإلمبراطوري  الدرس األول:

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختار :األّول الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

1   
 أ 2
 أ 3
 ج 4

 مقصود باإلمبراطورية.السؤال الثاني: أوضح ال
 ،ةهي ب ط سلطة  ولة يل على أباض خلبجية واسدة، وعلى يعنوعلت عرقية عميمة، وغير ي علن   اإلمبراطورية

 وتضن يعنوعلت ت  لف قي أاولهل ولغلتهل و ياهل، ولقو  نظل    نهل على يل   نى الاظل  اإليمراطوبي.

 والدولة. السؤال الثالث: أوازن بين مفهومي اإلمبراطورية
ل . ن األ يلهل  مو   ولية بياة الندللن ويثم ه باحو  قيق، ولوجم بهل شد  ي علنل ثقلقيلة قي يدظ المولة تكو  أ  

 ميمة.عقلقلت بيانل اإليمراطوبلة  مو هل غير ثلب ة ت غير ب غير قوتهل الد  رلة وسيلس هل ال وسدية، وتضن قوييلت وث

 الدوافع لتوسع اإلمبراطوريات وامتدادها، أفسر ذلك.الدين من  عدّ السؤال الرابع: يُ 
لن الناضوي تحو أو بسللة تاق  الدل، ةة ذات أهنية صونيّ هو بسللة  يايّ و  هل،لوجو  ا عو االيمراطوبللت أ  لميهل همقلة 

 لوا  اإليمراطوبلة يي الشروب ال ي علنلهل المشر عمر ال لبلخ. 

 ى عديدة بفعل خصوم ضعفاأ، أوضح ذلك.مبراطوريات كبر إالسؤال الخامس: أخفقت 
الق ة ي م  القو  اإليمراطوبلة ب ع قو  أخر  إ حمث أ  ي ن هزلنة االيمراطوبللت أيل  خصو  لد ل . ققم تحلوو 

وبلة يمراطلهل، يي خ و  عن  رصة يقلوية تقو  بهل القوييلت ال لبدة لإليمراطوبللت األخر . وه ا يل تدرلو له اإل
وبوبية على وجه الدنو  ب حرل  و عن اميل قليو الان ل وبوسيل على وجه ال صوص، والموو األالدثنلنية ع

 القوييلت ال للدة لهل للثوبة عليهل واالن صلو عاهل، و عنهل.

 السؤال السادس: أقرأ النص اآلتي وأجي  عن األسئلة التي تليه:
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تهل وّ على شدوب وقويّيلت عميمة، ابتمطو  مو هل بقعرقو المشرّلة يا  قعر الّ لبلخ قيل  إيمراطوبّللت سيطرت 
وب الّموو ّللت بظهعهم اإليمراطوب  أو لد هن. ولن يا ه   ،عمائهلأ بقّوة بقلؤهل  ابتمط، و وقمبتهل على الّ وّس  ،الد  رّلة
لت ليّ جميم، وبآ بش   ارعل  الّاظل  اإليمراطوبّي قي الّ لبلخ الندل إّننلقليمّ ة، و هيلب اإليمراطوبّللت ال ّ انو  ،القويّية

ة، وظهرت دللنيّ يلسة الخ ت تلدمه الوال لت النّ حمة األيرل ّية على ي ر  ال ّ أوب العميم اّل ي جميمة،  يي تملوب المّ 
 ى الهيناة.الوال لت النّ حمة صإيمراطوبّلة عظنى تحو ي نّ 

ل أو عمائهأ أو قصره بقوة  ابتمط طوو عنرهل، و ابتمطو  مو هل بقوتهل الد  رلة وقمبتهل على ال وس  (1
 لد هن.

 لعميمآليلت جميمة،  يي تملوب الموب ابيمراطوبي قي ال لبلخ الندلار بش   جميم، و عل  الاظل  اإل (2
ة لن حماال ي اخ ت تلدمه الوال لت الن حمة األيرل ية على ي ر  ال يلسة الدللنية، وظهرت الوال لت 

  إيمراطوبلة عظنى تحو ي نى الهيناة. 
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 ة:مبراطورية البيزنطيّ الدرس الثاني: اإل

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختار :األّول الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 أ 1
 ب 2
 ب 3

 :ين اآلتعالسؤال الثاني: من خالل دراستي لدوافع توسع اإلمبراطورية البيزنطية، وامتدادها، أجي  
 بالد الشرق كدوافع من دوافع التوسعأوضح األهمية االقتصادية ل  

للقة إ  أهنية الشر  ال علبلة صم   الشل ، ويصر ال ي تشرف على خطوط ال علبة المحرلة على المحر الن وسط، إ
  باعية خصمة. صنل أ  يوق  الق طاطياية ي اهل يي ال يطرة يبالأإلى ذل  اع ماو يالخهل، وا  وائهل على 

 لطر  ال علبلة.ال علبلة  ل ح نهل قي ا
 سيحيأعلل: التشكيك في صحة ادعاأ قسطنطين األول بأن هدفه من التوسع كان نشر الدين الم:  

أ   قرلقيل قم إوشنلو  ،ويصر ،وقل طيي ة،وسوبلّ  ،سيل الصغر  اة صلنو يا شرة قي الشر   قي ب م  أ  الن يحيّ 
 ي ولى ق طاطيي الح ن.

 فسر ذلك.، أم476أن بداية اإلمبراطورية البيزنطية كانت عام أغل  المؤرخين  عدّ السؤال الثالث: يَ 
  ة على يم سقطو اإليمراطوبلة الرويلنية الغربي ، عاميلم476بد  النؤبخيي بما ة ال لبلخ الميزنطي ساة عّم

 العريل .
     ّلشرقي اتأسيل الق طاطياية علانة المولة الميزنطية نقطة تحوو قي ال لبلخ الرويلني  إذ بمأ الق ن  دم

ة لميزنطيالالس قراب وال قم ، والصدو  ليصمن أهن يرصز لل علبة الدللنية، وظلو علانة لإليمراطوبلة بي نيز 
 سيلسيلة واق صل  لة و ربيلة يمة ألف ساة.

 .ددهاالسؤال الرابع: أعلل: تنوع القوميات والعرقيات التي خضعت لالمبراطورية البيزنطية، وتع
وب   الشل ،  ،واسيل الصغر   ،وأبيياية ة،وجزب بحر إ ع ،واليونل  ،ميزنطية تضن األنللوو لنو اإليمراطوبلة ال

وجزب المحر الن وسط يث   ،والنم  اإل طللية ،قرلقيل، وجاوب إسملنيلإوبرقة. وشنلو  ،ويصر ،والعزلرة ال راتية
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ة يمراطوبلة على تدم  ي ونلتهل الدرقيّ واند ل ه ا ال وس  لإلبيزنطية،  وبسي ل، وب ل  أامن المحر الن وسط بحيرة 
 والقوط. ،والمربر ،واألقلبقة ،الصرب والملغلب، والدربو اليونل ، و بيي، األو  للعريل ، 

 نهيار اإلمبراطورية البيزنطية، وسقوطها.االسؤال الخامس: أوضح األسباب التي أدت إلى 
إليلبة  شّ   ابلإليمراطوبّلة الميزنطّية، تنّث  خطير يالقل جميم و  ظهر ي  نهل ة القر  الّثلل  عشر الني  يّ 

رعل  يل بمأت  ن لكلتيتظهر صمولة نليية قوّلة، أخ ت ت وّس  على   لب  الدثنلنّية على  مو هل، واّل ي س 
 الّصغر ، والملقل .الميزنطّييي قي اسيل 

 اؤو وبمل، والّضدف اّل ي أالبه ،ةو  الّظروف اّل ي صلنو تديشهل اإليمراطوبّلة الميزنطيّ الدثنلنيّ  اس غ ّ 
ّنم ّ لطل  يحبمأ الو ،  الق طاطياّيةأيليهل إالّ  عله األبالي الّ لبدة لإليمراطوبّلة الميزنطّية، ولن يمق  ت ف بللزّ 

لدثنلنّية ونعحو القّوات ا ،قصف النمياة بللنماق و  م،1453 ساة وبحراة  اة ال لتن قي  صلب الق طاطياّية برّ 
 و لبب ق طاطيي الحل ي عشر  ّ ى لقي يصرعه، وسقطو النمياة قي يم يحّنم، لى النمياةقي الّمخوو إ

 ققو   ،يي تلبلخ اإلن لنّية هو الدصر الحمي  موبمأ عصر جمي ،ال لتن، وب قوطهل ان هو الدصوب الوسطى
  .وبوّبيّ ق ين األال ّ 

 السؤال السادس: أقرأ النص اآلتي، وأجي  عن األسئلة التي تليه:
ن مة  قكل طّية ّلة الميزنمراطوب ل بللا مة ل  ني هل بلإليرقو اإليمراطوبّلة الميزنطّية بلإليمراطوبّلة الّرويلنّية الّشرقّية، أيّ ع  

مراطوبّلة ة لإليوجدلهل علان ،لهل الق طاطياّيةو، وسنّ ق طاطيي األوّ  هل اإليمراطوب   إلى يمياة بيزنطة اّل ي أعل  بال
 أّنه الغرب، إالّ و للّشر  صلو بوهو سهولة االتّ  ،بهل يوق  اإليمراطوبّلة تنّيزغن يي النيزة اّل ي على الرّ و  هل.الّرويلنّية صلّ 

 األخطلب اّل ي و يواب هل، قدعزت عي امّ وقلّ  ،صو ّ ى تقلّ   و أباليهللسلهن قي تقطي  أوا ،يي جهة أخر  
 .يي لقو بهل، وسقطو قي الاهل ة على يم األتراا الدثنلنيّ 

لهل رقو به ا االسن ن مة إلى يمياة بيزنطة ال ي أعل  بالؤهل اإليمراطوب ق طاطيي األوو، وسنع   (1
 الق طاطياية وجدلهل علانة لإليمراطوبلة الرويلنية صلهل.

إال أنه  على الرغن يي النيزة ال ي تنيز بهل يوق  االيمراطوبلة، وهو سهولة االتصلو بللشر  والغرب، (2
و يواب هل، قدعزت عي ام أباليهل    ى تقلصو، وقلّ  أوالوي تقطي  ق أسهنيي جهة أخر ، 

 يم األتراا الدثنلنييي. الاهل ة علىاألخطلب ال ي  لقو بهل، وسقطو قي 
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 الدرس الثالث: االمبراطورية العثمانية:

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختار :األّول الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ج 1
 ج 2
 أ 3

 السؤال الثاني: أتتبع نشأة الدولة العثمانية، وتوسعها في األناضول، والبلقان.
   يالّ  أبطغرو قيل ة بلتعله االنللوو تحو عشر غربلهرب الدثنلنييي يي النغوو قي أوائ  القر  الثلل  

 ربيّ غ شنلليّ  قي الميزنطّية لإليمراطوبّلة النواجهة الّثغوب ياطقة ياحوه اّل يي الّ  جقة، تحللف ي 
 أ ّ  نل  ت رل هل، إلى النغوو يي هربلة  األنللوو األتراا إلى هعرة  لل ة أّ ت . وقم)إس ي شهر(األنللوو 

 لهلاس ق  على تدن  ترصّية أخ ت إيلبات  ي  أطراقهل  إلى الّ لطة نق  إلى الّ  جقة أّ    ولة لدف
 .الّ  جقة سلطة عي

 عم  يي على توّ ع اّل ي عشر، الّراب  القر   أوائ  قي واألنللو  غربيّ  ققمت قم الّ لعوقّية الّمولة  لنو 
ب اّل ي الّ رصّية، اإليلبات ه ه  تو يم روأبطغ بي عثنل  واس طلعة، عللنيّ  تصمن إيمراطوبّلة إل ماهل أ  ق مّ 
 .سلط ه تحو اإليلبات

 رةشمه جزل تو يم على الني  ّييي، عشر وال ليل عشر الّراب  القرنيي خ و الدثنلنّييي جهو  ترّصزت 
اإليمراطوبّلة  ىعل القضل  يي وتنّ اوا أوبوّبل، بلّتعله والّز ف الملقل ، جزلرة شمه قي الّ وّس  ثنّ  األنللوو،
 .  1453سنة الق طاطياّية ق ن بدم الميزنطّية

 وظيفة كل من اآلتية: نالثالث: أبيالسؤال 
 الّ شرلدّية ط  ْيي  الّ ل يمه وقي يطلقة، سلطلته وصلنو وع  رّللة، يمنّيلة  وييّ الح  العهل  قّنة   دمّ  :الّسلطان 

 والّ ا ي ّ ة.
 وقي ة،النرصزلّ  اإل ابة قي قوّلة ب لطة تنّ   اليو ، بن هو  الو با  بئيل ياص  شغ  :األعظم الّصدر 

 ىعل اإلشراف إلى إللقة الحرب، إلى وقيل ته أيوب العي ، تاظين الحلالت بد  قي عليه وصل  الوال لت
 والّاظل . األيي
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 سنيّ الرّ  الن  ي وهو الدلنل ، وبئيل الّمياّييي، النوّظ يي أعلى األس لنة ي  ي  ل  :اإلسالم شيخ 
 الدثنلنّية. لإليمراطوبّلة

 زلاة خبسللهل إلى إ أتي على بأس اإل ابة النللية، ويهن ه اإلشراف على األيوب النللية، و : الدفتردار
 لانة.الد

 السؤال الرابع: على ضوأ دراستي لمبررات التوسع العثماني، أجي  عن اآلتي:
 .أناقش المبررات الدينية واألمنية لتوسع اإلمبراطورية العثمانية 

 نحو نشلطهن توجيه ةالميزنطيّ  اإليمراطوبّلة ألبالي يعلوبتهن أتل و الّمياّية، الال ّية قني :المبررات الدينية واألمنية
أيل   اإلس  . ب ا لني وإ خللهل  لّقة، الّرويّية األبالي ل  ن الّ لعوقّية  الّ لطاة بسللة والعهل   الس كنلو الحرب
 زنطّية.المي اإليمراطوبّلة لمّ  الّمقلع وسلئ  أقض  النالطق ه ه قي توّسدهن أ ّ  الدثنلنّيو   بأ  ققم أياّيلة 
 فتوحاتهم نحو الشرق. األسباب التي دفعت العثمانيين للتوجه في 
 بزعلية بلالس  را  هنيا بغمة الدربّي  الوطي بلّتعله الّ وّس  إلى ي طّلدو   الدثنلنّيو   بمأ :الّسياسّية األسباب (1

 يي نوعلة  لقخ والّص وليي الننللي   ولة إلى الدثنلنّييي للّ  طيي الن دل يي أّ  هرب صنل .اإلس ييّ  الدللن
 والمرتغلو ل ،اإلسم خطر إلى إللقة والّص ولي، الدثنلنّييي وبيي لننللي  والدثنلنّييي،ا بيي والّ وتر النشل  

 .الدربي للوطي ةوالشرقيّ  ةالعاوبيّ  وال وا   وي صر شنلو إقرلقيل، سوا   يهّم   ل  اّل ي
 االف خوو  يي خشي أّنه  نل األّوو، سلين   الّ لطل    الّص وليي توّسدلت أقلقو ققم :الّدينّية األسباب (2

 أ ّ  نل  الدثنلنّية، اإليمراطوبّلة على خطراة   شّ   يل األنللوو  شر   قي الن ه  الّشيدي قي الّ رصنل 
 اإلس يّية  ياأليل على والحصوو اإلس يّي، الدللن تزعُّن يي  نّ اهن الّشل ، الحعل ، وب   بلّتعله توّسدهن
 ي لنيي.برعل ل  بعل لهل الن يحّييي ويقلببة النقّمسة،

بة سدى ال لطل  سلين األوو إلى الواوو إلى الهام، وال يطرة على طر  ال عل :االقتصاديةاألسباب  (3
  ية وبيّ ة بيي الشر  والغرب  ب د  ا  كلب المرتغللييي تعلبة ال واب ، وسيطرتهن على الطر  العاالشنلليّ 

ي، األنللوو والرويل يّ الدربي بدللن الوطيالهام، إللقة إلى أ  ال يطرة على ب   الشل  ويصر يربط 
 اهن يي ال يطرة على الطر  ال علبلة للمحر الن وسط.ولن ّ 
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 السؤال الخامس: أفسر اآلتي:
 ظهور الحركات االنفصالية عن االمبراطورية العثمانية في البلقان: 

 إلس يّي،ا  ياهل وأ لغ هل، لهل خضدو اّل ي والقويّيلت الّشدوب على الدثنلنّية اإليمراطوبّلة ت رض لن (1
 النحلّية  و  لن هن القويّية، بلغلتهن بلال   لظ لهن سنحو ب  وتقلليمهل، عل اتهل أو الحا ّي، أو ي همهل
 .)الّميي قي إ راه  ال( اإلس   تطميقلة لنممأ

 األقكلب ي  قلنواي أ ولن القويّية، نحو نزوع الغربّية، يي االس راتيعّية قي العميمة الّ طّوبات إلى تل  و لن (2
 ب  هن.  إلى تمخ  أخ ت اّل ي الغربّية

 أيل  دثنلنّيةال اإليمراطوبّلة لهزلنة ن يعة :م1916العثمانية سنة  ةالثورة العربية ضد اإلمبراطوري 
 لدربّية،ا الم   قي الدرب ألوللع وإهنللهل األوبوّبّية، العمهة قي وانشغللهل بحروبهل  ، 1877 ساة بوسيل
 ذاّت ل إلى الّشل   عنل  بد  ذل  قمق  االنهيلب، وش  اإليمراطوبّلة على بأ ّ  الدرب م ل شدوب سل 

 رليي أثّ  سوبلة، بلس ق و وطللموا األجامّية، الّ يطرة االس دنلبّلة تحو وقوعهل خطر لنواجهة خطوات
 القويّية. بلألقكلب

 ة؟ة العثمانيّ براطوريّ السؤال السادس: كيف ساهمت االمتيازات األجنبية في انهيار اإلم
 ي لمد  ة يا  يطل  القر  ال ل س عشر الني هي يدلهمات تعلبلة ياح هل اإليمراطوبلّ  :االمتيازات األجنبية

 ق يهل، و ة، سنحو بنوجمهل لألوبوبييي األجلن   خوو األبالي الدثنلنية، واالس قراب، وال علبة قالموو األوبوبيّ 
يل ات االي  ه هى بعل لهن، و   الازاعلت ال ي تاعن بياهن، واس غلو الموو األوبوبية ي اإلشراف عليالقالا  األوبوبي

لى نقينة عة البحعة  نل ة طوائ هل الميايّ   الدثنلنية خلاة عام لد هل قي الشؤو  الماخلّية لإليمراطوبّلةلل مخ  
 لهل.اأب 
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 ة:ة البريطانيّ الدرس الرابع: اإلمبراطوريّ 

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز ختارأ :األّول الالّسؤ 
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 ج 2
 ج 3
4   

 السؤال الثاني: أبين مراحل التوسع االستعماري البريطاني في العالم.
 :اآلتية بالمراحل مرّ  البريطانيّ  الّتوّسع إنّ 

 يلة  يي النر لة ه ه وان هو الغربّية، هامال وجزب أيرل ل، قي األولى المرلطلنّية اإليمراطوبّلة تكّونو (1
لن  دنراتهل  انهلققم بدم الني  يّ  عشر الّثليي القر   أواخر قي الدنلّية الّال ية يي المرلطلنّية اإليمراطوبّلة
 .م1783 ساة األيرل ّية االس ق و  رب إثر األيرل ّية

 بمأ إذ  ّي الني  عشر الّثليي القر   يا  إقرلقيل ثنّ  اسيل، قي الّثلنية اإليمراطوبّلة ير لة برلطلنيل  خلو (2
 الّشرقّية، لهاما لشرصة الّ علبيّ  الّاشلط خ و يي الهام قي وتحميماة   ، 1600سنة اسيل قي الّ وّس  االس دنلبيّ 
 .م1857 ساة الهام على الكليلة الّ يطرة المرلطلنّية وقربت الح وية

وهونج  وعم ، سي  ، قضّنو اسيل، قي ي  دنراتهل توسي  شرع الّ لس  القر   خ و برلطلنيل اس طلعو (3
 لدرا واألب  ، وا ق ل  طيي، وا  لو الدربّي، ال ليج إيلبات ي   نل ة يدلهمات عقمت  نل وغيرهل،  ونج،
 .األولى الدللنّية الحرب بدم

 الدميم  للدن  يي الن ييي بت صمّ   لنو  ي  الّرقيق، تعلبة ش   أخ  ققم إقرلقيل، قي المرلطلنيّ  الّ وّس  أّيل (4
لو، الّصوي قي وبربرة و لل ،  ، 1882سنة ي صر وا  ّلو الغربّية، الهام وجزب بأيرل ل، ي  دنراتهل قي

يرل ل أ قي النالطق وبد  ونيو ل نما، أس راليل، يي  ّ ة  سيل تهل إلى ولّنوم، 1899 ساة ال و ا  وص ل 
 .لني  يّ ا عشر الّ لس  القر   خ و العاوبّية
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 السؤال الثالث: أوضح أشكال الحكم واإلدارة وأساليبه في بريطانيا، ومستعمراتها.
 نظل  ذات ولة  قمرلطلنيل الن  دنرات، قي عاه األ ّ  اإليمراطوبّلة  اخ  المرلطلنّية واإل ابة الح ن نظل  اخ لف (1

 الّشنللّية، اوأيرلام إنعل را،ي  ه قللين،أ أببدة يي ت كّو   اّتحل ّ ة،  ولة ت دمّ و  برلنلنّي، يلكّي  س وبيّ 
 .ووللز وأس  لاما،

 إلى  ل ي يي اإليمراطوبّلة أبالي على المرلطلنّية الّ يل ة  بجلت ق اّوعو لهل، الّ لبدة النالطق قي أّيل (2
  للهام. له، يملشراة    نلة  ويح وية المرلطلنّي، للّ لج ينلوصة الن  دنرات يي يعنوعة اخر، قهالا

 إقرلقيل.  عاوب الّ اتّي، بللح ن األا  المرلطلنّيو   سّ لنهل ي ن   نرات اس يطلنّيةي  د (3
مّ  ال يحنّيلت (4  لمرلطلنيل، الكليلة ل دلّيةا الّ يطرة تحو تق  ولكّاهل المرلطلنّي، للّ لج القلنونّية يلكلة  الّال ية يي ت د 

خضدوا  اتالن  دنر  ق ّ ل  الّ يرصزّلة،  ابةاإل برلطلنيل قيهل  ي  طّمقو إقرلقيل، قي النالطق بد  وياهل
  .أخر  جهة يي المرلطلنيّ  الن  دن ر وسلطة جهة، يي اإل ابة النحلّية سلطة قي تنّثلو يز وجة، ل لطة

 ياموبلة  عاهل نيلبة اووعيّ  م(،1948-م1922) ق ل  طيي االن ماب، ياهل نظل  برلطلنيل قيهل طّمقو  وو هالا (5
 وعم نوج ب لهن ياحهل بدم الّصهلياة لليهو  وطي قوييّ  إلى ل حوللهل والّ دي الم  ، ةإ اب  وظي  ه سلييلة،
 .بل وب

تربطهل  ووظلّ  المرلطلنّية، اإليمراطوبّلة إطلب قي الّماخلة الن  قّلة، الّموو لمد  )الكوياول ( يعلل ظهر (6
 أو المحرّلة،  ةالحنل  حقّ  االي يل ات، د بم برلطلنيل قيهل وت نّ   المرلطلنّي، للّ لج الوال  بابطة بمرلطلنيل

 يعلو الد قلت ال علبلة. قي

 .ليميةالسؤال الرابع: استنتج دور حركة اإلصالح الديني في التوسع البريطاني خارج حدودها اإلق
 الّموو  ي يالق ة قي قمخلو الّمياّي، اإلا    رصة ظهوب بدم خلّاة للّ وّس ، ذبلدة الّميي يي برلطلنيل اّت  ت

 قي لنيل، وقرن ل إسم الكلثولي ّية، الهيناة تحمي قي المروت  لن ّية الّموو أقو   بص  هل برلطلنيل ونعحو الكلثولي ّية،
 يالق ة قي ذل  الّمخوو وباقق قيهل، المروت  لن يّ  الن ه  ونشر عليهل، سيطرتهل يي الّشرقّية، الهام وجزب أيرل ل،
 ة.الكلثولي يّ  الّموو ي  تعلبّلة

 السؤال الخامس: أناقش أشكال معارضة الشعوب والقوميات للسيطرة االستعمارية البريطانية.
 .الهام يي الغربي الّشنلليّ  العز  قي  مثو اّل ي الدصلبلت  رب (1
 االق صل يّ  الحيلة على الندلبلة أّثرت ققم اإليمراطوبّلة  على االق صل يّ  الّضغط الّشدوب بد  يلبسو (2

 النصللن قي الدن  سير تدّط   لنو اّل ي النقلطدة و ن ت اإللرابلت، خ و يي ّلة،اإليمراطوب قي 
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 ثوبة باقق اّل ي اإللراب ال  ل  طيايّ  الّشد  عاميل أعلي ق ل  طيي، قي  مث يثلنل االق صل ّ ة لإليمراطوبّلة،
 .  1936عام

 ي ؤوليي  يلوبلغ العنهوبّلو   قل  أيرلاما، يق  اإليمراطوبّلة، لمّ  والّ  عيرات االغ يلالت أسلوب اس   م   نل (3
 .بلب لي برلطلنّييي

 االس دنلبّلة، هلوسيطرت المرلطلنّية، للّ يلسة الّثوبات النالهضة يي عم اة  المرلطلنّية اإليمراطوبّلة تلبلخ وشهم (4
 . اما بلس ثال  ة،ّشنلليّ ال أيرل ل قلّبة قي يي ي  دنراتهل برلطلنيل خروج إلى أّ ت اّل ي األيرل ّية الّثوبة ياهل

 السؤال السادس: أشرح األسباب التي أدت إلى انهيار اإلمبراطورية البريطانية.
 الشؤو   قي لقيل يّ ا  وبهل يي  ثيراة  قّلص الدللنّي يي الحربيي خ و تحنّل هل والمشرّلة اّل ي االق صل ّ ة الّ كل ة (1

 وأخ ت اليو ، ّ ى  وثقلقّيلة  وع  رّللة، وسيلسيلة، اق صل ّ لة، ي قّمية  ولة يح  ظة ب ونهل ظّلو وإ  الدللنّية،
  .لنّيةالدل الّ يطرة قي المرلطلنّية اإليمراطوبّلة يح ّ  تحّ  تمبلعّيلة  األيرل ّية النّ حمة الوال لت

 الّ مبلعيّ  اج لّ ر ا قي المرلطلنيّ  االق صل يّ  الّانوّ  أخ  إذ ت ّككهل  إلى أّ   االق صل ّ ة قّوتهل تراج  أ ّ   نل (2
 ّوتهلق تكي لن بيانل وسيلسيلة، ع  رّللة، عظنى  مولة اس نرابهل بغن األولى، الدللنّية الحرب ي  نهل ة

  .يرل ّيةاأل النّ حمة الوال لت لصللن ان    عللنّيلة  الّصالعيّ  اإلن لج قي قن لهن هل االق صل ّ ة ص ل ،
المديمة  ناألقللي قي الّ اتيّ  الح ن يي نوع وجو  لروبة أ بصوا المرلطلنّية الن  دنرات شدوب أ ّ  إلى إللقة (3

 قممأت ل،له الّ لبدة النالطق على الّ يطرة قي وتكل  هل ادوب هل يي بلس نراب يزلم ذل  أل ّ  برلطلنيل  عي
 نراتالن  د ه ه قيه شهمت اّل ي الوقو قي ال لّاة، أيوبهل بإ ابة وتطلل  المرلطلنّي، الح ن تثوب لمّ 

 طوةال ّ  وجه قي ووق و المرلطلنّية، للّ يلسة الّرلوخ قي االس نراب ترق  جدلهل إلى قويّية أّ ت نزعة
 لهل ل للدةا النالطق يي عم  قي الّ يطرة وققمت المرلطلنّي، ل س دنلب واالق صل ّ ة والّ يلسّية الد  رّلة

 .ربّيةالد والم   والهام، والماغلو، وجاوب إقرلقيل، أقغلن  ل ، قي

 السؤال السابع: أقرأ النص اآلتي، ثم أجي :
 نّية  عنلة لمرلطلالو الن  دنرات لو للنعلو الّصالعّي، وش ّ  لنو اإليمراطوبّلة المرلطلنّية أولى  وو الدللن اّل ي تحوّ 

 الق صل ّ ةكل ة ال ّ ا لكيّ  ،وبما ة القر  الدشرلي ،عظنى قي الدللن خ و القر  الّ لس  عشر هل قّوة ، وجدلهلل لة سلسيّ أ
ير يي صف األخأّ   إلى تراج  اإليمراطوبّلة قي الاّ  هل،ي  دنرات يدظنوان حلبهل يي ، واالج نلعّية لحربيي عللنّي يي

 ؤو  الّمولّية. قي الشّ  ص  وبهل القيل يّ تقلّ ، و القر  الدشرلي
 األسباب اّلتي أّدت إلى جعل بريطانيا قّوة عظمى. ّص ستنتج من النّ أ 
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 الّصالعّي. نعلوإلى ال تحّولو اّل ي الدللن  وو أولى المرلطلنّية اإليمراطوبّلة نو ل (1
 عشر، لّ لس ا القر   خ و الدللن قي عظنى قّوة وجدل هل لهل، أسلسّيلة  المرلطلنّية  عنلة  الن  دنرات شّ لو (2

 الدشرلي. القر   وبما ة
  ّلحربيي نلعّيةواالج  ةلّ كل ة االق صل  ّ : ولّيةأفّسر تراجع الّدور البريطانّي القيادّي في الّشؤون الد 

 قر  ال يي األخير قي الّاصف اإليمراطوبّلة تراج  إلى أّ   ي  دنراتهل، يدظن يي وان حلبهل عللنّي يي،
 .الّمولّية الّشؤو   قي القيل يّ   وبهل وتقّلص الدشرلي،
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 يكية أنموذجَا(الدرس الخامس: الهيمنة العالمية )الواليات المتحدة األمر 

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمزل: أختار األوّ  الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

1   
 أ 2
 ب 3

 السؤال الثاني: أوضح المقصود باآلتي:
 قل بة عظنى ةيي قوّ  والّ حّ ن الّ يطرة إلى  شير  مي ، سيلسيّ  ي هو  وهي والّ  ّلط، الّ  ّو   تداي: الهيمنة 

قق الّمولّي، ظل الاّ  توجيه على  .عليهل يّ  ق يدّياة قواعم و 
 الد  رّلة القمبة ياهل تن ل  أيّ  ال بحي   لّقة، األخر   الّموو قي ت حّ ن اّل ي القوّلة الّمولة :الُمهيمنة الّدولة 

 اس ،الو  بندالهل الهيناة النّ حمة األيرل ّية الوال لت تنلبس الحللّي، عصرنل وقيل. عليه  رب شيّ  على
 .الدللن قي أخر   قّوة وجههل أيّ  تقف قي أو تالق هل، أ  ت  طي  ال عظنى  إيمراطوبّلة ن  هل تطر و 

 للن الّ كاولوجيلع على الهيناة قي الّصمابة يرصزاأليرل ّية ا   و الوال لت الن حمة  :الّتكنولوجّية الهيمنة 
 قي لالتوشم لت االّتص الدللنّية، إلن رنوا وشم لت الدلنّي، المح  لنحّر لت وإ ابتهل اي   هل، خ و يي

 .الدللن

 ة.السؤال الثالث: أذكر أشكال الهيمنة األمريكيّ 
               .ةالهيناة ال يلسيّ  (1
                 .ةالهيناة الد  رلّ  (2
 .ةالهيناة االق صل  ّ  (3
            .ةالهيناة الثقلقيّ  (4
 .ةالهيناة ال كاولوجيّ  (5
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ة أكبر قو  جعلها ة منة التي مكنت الواليات المتحدة األمريكيّ المقومات االقتصاديّ  ستنتجأالسؤال الرابع: 
 .ةعسكريّ 
 النللّية ؤّس لتوالن الّ علبة الدللنّية، ياّظنة خ و يي االق صل ّ ة، الحّرّلة يممأ على االق صل ّ ة الهيناة ت  ا م
 ي لعمتهل ب بلدة ا ماة و  اق صل ّ لة  والّاليية ننطلة  ال قيرة ّمووال على ت رض اّل ي العا ّيلت ي دّم ة والّشرصلت الّمولّية،

 ت دى نلصهل، ل تلبدة الم   ه ه اق صل ّ لت قي جد  ترغ  الحقيقة قي لكّاهل االق صل ّ ة، عزل هل يي ال روج قي
 للّطلقة. النحرّ  ة الّرئي ة ةالقوّ  بلع ملبهل  مو هل، خلبج يصل ب الّا ط على الّ يطرة إلى األيرل ّية النّ حمة الوال لت

 

 أيلول على السياسة األمريكّية العالمّية. 11السؤال الخامس: أبين أثر أحداث 
 ل رضو  ال زايلتهل، يي النّ حمة الوال لت ل  حّل  النمّرب  ، 2001ساة أيلوو يي عشر الحل ي أ ماث أعطو (1

 بلم أليّ  الّماخلّية   الّشؤو  قي للّ مّخ  يمّرباة  اإلبهلب ةيحلبب شدلب يي لّ يلسة الّمولّية، اّت  تا على أولوّللتهل
 االه نل  األيرل ّي.  ائرة قي  ق 

ّية، الّمباس يالهعهل قي الّاظر تديم وأ  أليرل ل، يدلويلت تقم ن  لّقة الدللن  وو يي يطلوبلة  أامن  (2
الوال لت  يلسةس ي  ي دلبض ال بنل يّيةاإلع  سيلسلتهل وتوجيه اإلبهلب، لمّ  أّنهل وتدلي النللّية، والّ دلي ت

 .األيرل ّية النّ حمة
 العني ، على سيطرتهل وهينا هل لم ط الدللن   وو قي الّ مّخ   قّ  األيرل ّية النّ حمة للوال لت ياحو  نل (3

 .  2003سنة والدرا   ، 2001سنة أقغلن  ل  ا   لهل بدم خلّاة الدللن  شرطيّ  وتصمن

 النص األتي ثم أجي : السؤال السادس: أقرأ
 ساة لىة األو ان قلو الوال لت النّ حمة األيرل ّية يي نطلقهل الوطاّي إلى الدللنّي عاميل شلبصو قي الحرب الدللنيّ 

، م1941 ساة ية خولهل الحرب الدللنّية الّثلن الّ وّسديّ  الوال لت النّ حمة ، وصلنو النر لة الحلسنة قي يشروعم1917
 للهيناة يّ و  قو وبما ة اد ،قليمّ ة )برلطلنيل وقرن ل(علية الدللنّية ال ّ اّل ي أّ   إلى نهل ة الزّ  وان صلبهل الحلسن
ة، و خلو القطميّ  نظل  ثالئيّ  االّتحل  الّ وقي ّي صقو  صمر  قي الدللن ذات ي قظهرت   ل ة الدللنّيةاأليرل ّية على ال ّ 

ل ّية األير حمة  لت الن ّ ل ا ر  الوال  لت ديايّ ال ّ  ّتحل  ال وقيي ي قي أوائ   ّك  االبان هى    قي اراع أيميولوجيّ لالّمول 
 .القطمّية  ل يّ أ  نظل   بدم ذل  بللّ يطرة على الدللن قي ظ ّ 
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 ة.أوازن بين النظامين ثنائي القطبية، وأحادي القطبي
  حل  جلن  االت لنّية إلىوال يلسة الدل الوال لت الن حمة األيرل ّية الاظل  الدللنيّ  تزعن: ةالقطبيّ  يثنائالنظام

وقرن ل قي  وانهيلب القو  ال قليمّ ة صمرلطلنيل ،م1945ال وقي ي بدم ان هل  الحرب الدللنّية الثلنّية عل  
 ال يطرة على الدللن.

 حل  لب االتت ّر  الوال لت الن حمة األيرل ّية قي ال يطرة على الدللن بدم انهي: النظام أحادي القطبية
ي ند  رلّ ، وان هل  الحرب الملب ة بيي الفي أوائل التسعينيات من القرن العشرينل وقي ي وت ك ه عل  ا

 الشرقّي والغربي.  
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 الوحدة الرابعة: مشاريع قومية وحدوية
 

  
 

 كل قّوة ما مل تكن موّحدة فهي ضعيفة. فاالّّتاد قّوة
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 ة:ة الوطنيّ ة والهويّ الدرس األول: القوميّ 

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختارل: األوّ  الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 أ 2
 ج 3

 السؤال الثاني: أوضح المقصود بالقومية:
 بض، األو ، بال  على قواسن يش رصة ياهل اللغة، األيةيعنوعة الروابط ال ي تدن  على ال و يم  :القومية

مقة خطلب النحنواجهة األلو مة سيلسية  بهمف خلق  والنصير النش را ،و مة األهماف واآليلوو ال لبلخ، و 
 بهل.

 اه، ي اوتصمن جز  ،ن ل  واألبض ال ي ولم قيهل وترعرعم بيي اإلع قة وجمانية تو ّ  :الهوية الوطنية
 يهنل صل  الثني. جلهل ول مي هلأولضحي يي 

 :ما يأتي الثالث: أفّسرالسؤال 
  ّةة ضرورة نضاليّ سطينيّ ة الفلة الوطنيّ تعد الهوي: 

ي أولى   لي ال ب م  الدمو االس يطلني اإلعلى هول ه الوطاّية   وج الشدوب قي الح لظ أ   الشد  ال ل طيايّ أل
ة إلى بض باقدلة شدلب )أبض ب  شد ، إلى شد  ب  أبض(، إللقة إلى إجرا اته الهل قة وجو ه على ه ه األ قيّ أ

 نقلويةللوطاّي، قيصمن ال أ يم على الهوّلة الوطاّية ال ل طياّية لروبة نضللّية تهولم األبض، وسرقة تراثهل ا
 الن  دن ر، وال أ يم على وجو ه ال ل طياّي، والح لظ على  قوقه.

  ّة ضرورة ملحةالوحدة العربي: 
  س دنلبّلةاالخطلب واأل ،تدلظن ال طر الّصهيونيّ ب م   ،ة الدربّيةيّ ة لألالو  مة الدربّية لروبة يلحّ أامحو 

 ة بهل. ق  م  حْ الن  
   ر الكميي الوطي الدربيّ الكيل  الّصهيونّي على أبض ق ل  طيي الدربّية صحلجز  نا  تو يم شطر  تن إنشل 

 مة و  تشّ    للحيلولة  و      راب قي النع ندلت الدربّية واإلس يّية  دى إلى  بع ب وب ال  اة واالاّل ي 
 أهماقه.الّشد  ال  ل  طياّي قي تحقيق عربّية تدن  على  عن يقلوية 
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 .ان جذور الفكر القومي وتطوره في أوروببيّ أالسؤال الرابع: 
 لى للاظر إبوذل    بلسن قر  القويّيلتالني  ّي القر  الّ لس  عشر  تدو  ج وب ال كر القويّي قي أوبوبل إلى

 لنوصّ يلسّية وّبل الأوب  خرلطةرت يدللن اّل ي غيّ  ّنةالن هاأل ماث األسلسّية  أل ّ   اّتعلهلته الّ يلسّية األسلسّية
ي قيّيلت ، وان صلب يممأ  قو  القو ال للدة لقويّيلت أخر     قكرة القويّية قي ن وس األين األوبوبّيةغتغل

 .النيل يي الّمولّية
  ّصف الّثلني يي القر  الّ لس  عشر.اي ّم تأثيرهل إلى الوطي الدربّي قي الا 
  ّلّ لس  االقر   خير ييب  األقي الرُّ و متهل ال يلسّية قم  تحقيق  )على سمي  النثلو( ت األلنلنّيةول  لنو الم

 .عزئةل ّ ا  االنق ل  واب م  شدوبهن بللّضدف جرّ    لة لل كرة القويّيةأ ثر النالطق تحنُّ الني  ّي  عشر
  ل  ت الّاظالّموو ذا قيل كرة القويّية ول ت األلنلنّية، وظهرت يدلبلة للت القويّية قي المّ ظرلّ الاّ ظهرت

ى لقويّية عل كرة امو التغلّ  ،هل ةوقي الاّ ، اإليمراطوبّي، أو يي الّموو اّل ي تر  قي القويّيلت تهميماة لنصللحهل
 .سيلسلت الّموو الندلبلة لهل

 يرل لأ  يي  وو وعم ،وبويلنيل ،ربوالّص  ،وبلعي ل ،واليونل  ،وإ طلليل ،أشهر الّموو القويّية  ألنلنيل 
 وغيرهل. ،الّ تياّية

 :على الصعيد العربيّ  أهمية االنتماأ القوميّ  أناقش الخامس:السؤال 
  ّة يدليير جنلع ك ّ لة. قتمر  أهّنّية االن نل  القويّي على يال ي الحيلة المشرّلة صلّقة  قهو أسلس تنلس  األي

 . ا   لبهل لهلن على ال ر  النا ني وقين ي ح ّ 
  ّ قرا  ي  أّي اإل علب لع  اه يي ال ّ الّثقلقّي اّل ي  ن ّ  اإلبثي ال ر  عي طرلق ان نلئه لهل يي ا   لب ي ن

 .بجيّ أو خل تهميم  اخليّ  أيّ  لمّ  هالّمقلع عاو  ،الوطي قي بال ت لعم األّية إللقة إلى أّنهل  .يع نده
 عما ر على األحّقق الّاص مة الدرب ت  و  ق مة، الو   أهّنّية يممأ ةوالندلار  ةالقم ن األ ماث الّ لبل ّية أّ مت ،

، ة الوا مة  األيّ لرابطة ثقلقّية  ضلبّلة بيي أبال ع يم الدنليّ قللو  مة هي ال ّ  ،ال ش وت ّرقهن  داي الهزلنة و 
 ال ،عللن اليو   قو  على النصللن أل ّ   غيرةوهي يي لروبات الدصر   ي  ال ي ل  قيه للكيلنلت الّص 

 ال  ن ي تحقيق النصللن. ،ئ بللمبجة األولى، و و  الو  مةالنمل  على
 النش رصة لألّية  ي  النصللنقي الو مة ويشلعر إن لنّية  ،وبوابط تلبل ّية ،وقين ،تع ن  النمل ئ يي عقلئم 

قي تحقيق الو  مة صنل ت  هن انية  اخ  الوطي النّ حم الكمير.  ي  ت كلي  عالار اإلن لج ي  شروط ال ّ 
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ة، واأليي القويّي لأليّ  ،ت لعم على االس ق و الوطايّ كلي  االق صل ّي اّل ي  حّقق اال   ل  الّ اتّي، و ال ّ 
  رل  الّماخلّية. ويحلوالت ال ّ  ،الهيمة والنادة أيل  األطنلع ال لبجّيةالقّوة و وتنان األّية 

  خطلب ألوا ،تدلظن ال طر الّصهيونيّ قي لو   ،ة الدربّيةيّ ة لألالو  مة الدربّية اليو  لروبة يلحّ أامحو
تو يم  ز  نا إنشلؤه على أبض ق ل  طيي الدربّية صحلج ة بهل. قللكيل  الّصهيونّي تنّ ق  م  حْ االس دنلبّلة الن  

  ّيةاإلس يو   راب قي النع ندلت الدربّية   دى إلى  بع ب وب ال  اة واالاّل ي  ي الوطي الدربّي الكميرشطر  
 أهماقه.  مة عربّية تدن  على  عن يقلوية الّشد  ال  ل  طياّي قي تحقيق   و  للحيلولة  و  تش ّ 

 السؤال السادس: أقرأ النص اآلتي، ثم أجي :
، ةاإلس ييّ  ةنلنيّ ابطة الدثصاقي  للرّ  ،ب  األخير يي القر  الّ لس  عشرقي الدللن الدربّي قي الرُّ  القوييّ  ان شر ال كر

ا ال كر جو ه وّ ير  ولكي لن ي نّ ي، األّية الدربّية صليلة تضنّ  ،كولي  ولة عربّية ي  قّلةوت ،ن صلو عاهلل إلى االو ع
   ص ّ ووأ، الوطي الدربيّ  الهيناة االس دنلبّلة الغربّية على  هليي أهنّ  ،ألسملب عميمة  يي تطميقه على أبض الواق 
 يشلبل  الو  مة الدربّية الّشليلة.

 قومي في تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.أعلل عدم نجاح رواد الفكر ال 
 ، ووأ  يشلبل  الو مة الدربّية الشليلة.ة على الوطي الدربية الغربيّ الهيناة االس دنلبلّ ب م  

 لمانيةالدرس الثاني: الوحدة األ 

 :يأتي فيما الّصحيحة جابةاإل رمز أختار: األّول الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ج 1
 ب 2
 ب 3
 ب 4

 ة.لمانيا قبل تحقيق الوحدة األلمانيّ أال الثاني: أصف أوضاع السؤ 
   و خضدو ل و  ا  عم هل عي ث ث يلئة  وللة، ، و  ول ت اق قمت ال علنل واالن عل  إلىنة يق ّ  ألنلنيل لنو 

بية وب   تصمن قوة قل بة على تحمي الموو األأ  وجو  ينلكة )بروسيل( ال ي اس طلعو أ إالوال رن ي،  الان لوي 
 وقيل ة يشروع الو مة.
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 أسباب الوحدة األلمانية ومبرراتها. الثالث: أناقشالسؤال 
 .ة والدمالة والن لواة الحرلّ  إلىة ال ي  عو قكلب الثوبة ال رن يّ أ (1
 وبق  الح ن األجامي. األلنل ،تاليي الازاعلت القويية لم   (2
 الشدوب.القلئن على و مة   ل  ال على و مة  األلنلنيلدف االتحل   (3
 .ال  طيط للو مة وب نلبا قيالموب الكمير ال ي لدم ه بروسيل وي  شلبهل  (4
 وتطوب االق صل  األلنلني. األلنلنّيةالنصللن النش رصة بيي المول ت  (5
 .م1970ثن قرن ل عل  ، م1866عل  تحقيق الاصر على الان ل  (6

 السؤال الرابع: أوضح عوامل نجاح الوحدة األلمانية.
 ة.ق صل  ّ االالنماي على اللغة والعال والنصللن  القوييّ  تاليي ال كر (1
 ة نحو الو مة.ة نعحو قي ت  ير النقمبات الماخليّ وجو  قيل ة ذصيّ  (2
 .يمبب و مي  االع نل  على جي  قويّ  (3
 الكمر . القو   ابة الصراع ي  إالقمبة على  (4

 لمانية.الوحدة األ  أبين نتائج السؤال الخامس:
 .)الان لوّي وال رن ّي( ة يي الا وذ األجاميلنيّ لنتحرلر الوال لت األ (1
 لى ي  قلة يو مة.إلنلنيل يي  ولة خللدة أتحوو  (2
 قي أوبوبل.   ر يوا لي القو ة غيّ يمراطوبلّ إة ثن لنلنيل صمولة قولّ أظهوب  (3
 ل.نة وانح لبهة وال رن يّ يمراطوبل يي الان لولّ لدف اإل (4
 .ا   و أجزا  يي قرن ل يث  اإللزاس واللوبلي (5
 لنلنيل.ألى إوبوبل يي قرن ل أان قلو يرصز الثق  قي غرب  (6

 وأجي : ،النص اآلتي السادس: أقرأالسؤال 
 لف  وليّ تحل تشّ   أيّ  لنا   م1862ي  الّموو النعلوبة يا  ساة  سيلسة واقدّية قي اس  ما  القّوةب نلبا م  اتّ 
  ثلوية بمالة يي الحرب الّشليلة، قدلى سمي  النلرب يشروع الو  مة، وذل  عي طرلق الحروب الن  للإلى همف ي

 لنيلل  برلطي  ين  ل   (سيما )وعاميل واجه قرن ل قي يدرصة  ،ي  يل  قرن لن  ل   (سل وا)عاميل واجه الّان ل قي يدرصة 
 قي يدللعة أوللعهل الّماخلّية. اّل ي صلنو ياشغلة 
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 .األلمانيةلوحدة أناقش السياسة الواقعية التي اتبعها بسمارك في تحقيق ا
رصة ل قي يدداميل واجه الّان ق ،الحرب الشليلة اتم  ب نلبا سيلسة واقدية ذصية قلئنة على الحروب الن  للية بمالة 

قي لة اّل ي صلنو ياشغ ي  يل  برلطلنيلن  ل   (سيما )وعاميل واجه قرن ل قي يدرصة  ،ي  يل  قرن لن  ل   (سل وا)
 يدللعة أوللعهل الّماخلّية. 
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 الدرس الثالث: مشاريع الوحدة العربية

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختار :األّول الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ج 1
2   
3   

 ، أجي  عن اآلتي:العربيّ  فكر القوميّ للالسؤال الثاني: من خالل دراستي 
  ّاهل اللغةيوا مة تعندهل قواسن يش رصة  أيةربية الد األية بأ  نل  اإل :العربيّ  مفهوم الفكر القومي، 

 لىإلنحيط ا، ل ا ققيل   ولة عربية وا مة يي الدربّية النش رصة والنصللن ،والعغراقية ،وال لبلخ ،والثقلقة
 ال ليج هي النحقق لطنو  الدرب وتطلدلتهن.

  ّالعربيّ  تطور الفكر القومي. 
 ة على أسل يش رصة ياهل اللغة والثقلقة.  بللقمليّ ابتمط ي هو  القويية عام الدرب قم  اإلس  (1
ّم ، وعاميل ظهر نظل  ال  قة تّن  صرهل قي الدرب، وعوا مة أيةي  ظهوب اإلس   تو م الدرب قي  (2

 األيوّلة  ييالّمول ضن ه ا األير قي ظ ّ اتّ المد  أّ  الّا   القرشّي شرط يي شروط توّليهل، و 
 صللننللي ، ،ب م  سيطرة غير الدرب على يقلليم الح نط ي  شى  ثّن أخ  ه ا الّشر والدملسّية، 
 والدثنلنّييي.

يعنوعة  ة على يمة وياهل الدربيّ ة الدثنلنيّ ة لم  القوييلت ال للدة لإليمراطوبلّ نشطو األقكلب القوييّ  (3
  ق .بهمف قيل  صيل  سيلسي ي   وبشيم بلل ،ويحنم عممه ،عمم الر ني الكوا مي أيثلويي الن كرلي 

ث  ة ييّ ة األوبوبة بدم نعل  الحرصلت القوييّ الناله  للرابطة الدثنلنيّ  الدربيّ  تاليي ال كر القوييّ  (4
 ة.ة واإل طلليّ الو مة األلنلنيّ 

 ولن تا ه   ى يويال الحللي. ،ة الكمر  ة يا  الثوبة الدربيّ انط   يشلبل  الو مة الدربيّ  (5

 ة: يّ السؤال الثالث: أوضح مقومات الوحدة العرب
 ، والنواب  المشرّلة ال ي تعن  الدرب، وت ش   علي ة لاعل  الو مة الدربّية.النواب  الطميدّية (1
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واا  بيي   وال ّ اقّ  واجز طميدّية تديق ال ّ هل الدربّي  ق  لني أبض وا مة ال ت صل للوطي النوق  العغراقيّ  (2
 .سّ لنه

 ا ج عاه تكلي  اق صل ّي. ول ،قي ال اّوع االق صل يّ  الن الخيّ     هن الّ اّوع (3
  .وتلبلخ وا م  ضلبّي يش را،وتراث ، النواب  المشرّلة قي قيل  الو  مة الدربّية  قللدرب لهن لغة وا مة ت  هن (4
لة ثّ لّية الن نحم لت الّمو ال ّ أو  ،لل طر الّصهيونيّ ص ،سوا  على الّصديم اإلقلينيال لبجّية ن  هل، حم لت ال ّ  (5

 نّ حمة األيرل ّية على  وو الوطي الدربّي.قي هيناة الوال لت ال

 ة، أجي  عن اآلتي:السؤال الرابع: بعد دراستي لمشاريع الوحدة العربيّ 
 مشاريع الوحدة العربية: أبرز 

 جليدة الموو الدربية. (1
 . (1961 –1958)ة الن حمة ة الدربيّ العنهوبلّ  (2
 .يعلل ال دلو  ال ليعيّ  (3
 .اتحل  النغرب الدربيّ  (4

 ة المتحدة:ة العربيّ جمهوريّ أسباب فشل ال 
 .اق قلبهل لل واا  العغراقيّ  (1
 .ةة على يقلليم الح ن واإل ابة قي سوبلّ الهيناة النصرلّ  (2
 بيي المول يي. عم  ال طلبق قي النصللن والمال  االق صل يّ  (3
 ة أ ثر يي النصللن النش رصة.عمم الالار على النشلعر الدربيّ الرئيل اع نل   (4

 الخليجيّ هداف مجلس التعاون أ: 
 تحقيق ال دلو  وال كلي  بيي الموو األعضل  قي جني  النعلالت. (1
 توثيق الروابط بيي الشدوب. (2
 ة.ة والدلنيّ ول  أنظنة ي نلثلة قي النيل يي االق صل  ّ  (3

 ة.ة العربيّ السؤال الخامس: أقيم أداأ جامعة الدول العربية في تحقيق األهداف الوحدويّ 
 ة.ية الدربيّ ة لألالو مة ال يلسيّ ال ت حقق أهماف العليدة ايغو بطرلقة  (1
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 ّية.قي النعلالت ال يلسّية واالق صل ّ ة واالج نلع النش را خلقو  للة يي ال دلو  وال ا يق الدربيّ  (2
 النحلقظة على اس ق و الموو األعضل . (3
 االل زا  بنمل ئ الناظنلت المولّية قي الح لظ على األيي وال لن المولّييي. (4
 الدل . ل يحمو ة ال أثير على الصديم الدربيّ ظلو قلعلي ه (5
 .الصهيونيّ  ة والصراع الدربيّ عم  القيل  بللش   النطلوب قينل ي دلق بللقضية ال ل طيايّ  (6

 احها. لنج، ثم أقترح حلوال  ة في الوطن العربيّ السؤال السادس: أناقش أسباب فشل المحاوالت الوحدويّ 
 األسباب: 

 والنصللن الن  ل ة. األيميولوجّيةال وجهلت  ة ذات  األ زاب الدربيّ تدمّ  (1
 ة على النصلحة النش رصة.تغلمو النصللن القطرلّ  (2
 ة.الدربيّ وال يلسّي ة تمليي األنظنة االق صل  ّ  (3
 ة.ة على عم  يي األنظنة الدربيّ هيناة القو  ال لبجيّ  (4
 .ةالدربيّ  األيةقل  قي  النؤايرات االس دنلبلة على الناطقة الدربية ياهل  بع الكيل  الصهيونيّ  (5

 الحلول: 
 تانية ال كر القويي الدربّي. (1
  باسة ال علبب ال لبل ّية الو موّلة واإلقل ة ياهل قي تحقيق الو مة الدربّية. (2
 بّية.  الدر نهج النقلوية لكلقة أش لو الهيناة ال يلسّية واالق صل ّ ة واالج نلعية والد  رّلة قي الملما (3
 دربّية على أسل جميمة تكو  قلعمة انط   نحو تحقيق الو مة الشليلةإعل ة بال  جليدة الموو ال (4

 الدربّية.
 بال  قلعمة شدمّية و موّلة قي الوطي الدربي. (5
 تانية النصللن النش رصة بيي الشدوب الدربّية. (6
 تحقيق الدمالة االج نلعية والن لواة وا  را   قو  اإلن ل . (7
 ّي.تدزلز ال كر الم نقراطّي قي الوطي الدرب (8
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 الدرس الرابع: االتحاد السوفييتي

 :يأتي فيما الّصحيحة اإلجابة رمز أختار :األّول الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 أ 2
 ج 3
4   

نظام السؤال الثاني: أكت  عن االتحاد السوفيتي من حيث: سنة تشكيله، مساحته، عدد سكانه، وال
 الذي ساد فيه. االقتصاديّ 

 .م1922تش   االتحل  ال وقيي ي عل   (1
 .(2كم22.400.000) والي  سمس ي ل ة اليلبل يي الكرة األبلية بلغو ي ل ة االتحل  ال وقي يّ  (2
 يليو  ن نة. 293 والي  م1991عم  ال  ل  عل  وا   (3
 .هو الاظل  االش را يّ ل تحل  ال وقي ّي  طميدة الاظل  االق صل يّ  (4

 من حيث المفهوم. روسيا واالتحاد السوفيتيّ  السؤال الثالث: أوازن بين
ضن قيلتية    هو اتحل  جنهوبللت سو ال وقي يّ االتحل  ، أيل بوسيل هي صمر  الموو ال وقيي ية وهي الوبل  الشرعي له

 جنهوبلة يي لناهل بوسيل. 15

 :السؤال الرابع: أعلل اآلتي
  ّتيّ من أهم مبررات وجود االتحاد السوفي يعد العامل السياسي. 

 ة.أوبوبل الشرقيّ و وو أ اة لر ع الا وذ األيرل ي قي العنهوبللت ال وقيلتية  (1
 .على الصديم الدللنيّ  تحقيق توا    وليّ  (2

  االنسجام.عدم عانت الجمهوريات السوفيتية من حالة 
 .ققما  إبا ة الو  مة القلئنة على القّوة أ ثر يي النصلحة (1
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لسمة ط النان يعة ال ش  قي ول  ال ط  طّوب ه لإلا   وال ّ   قلبليّ وعم ،هيمة االّتحل  الّ وقي يّ  تراج  (2
 .للقضل  على ال  ل 

 لدف ان شلب ال كر االش را ّي بيي أبال  الّشدوب والقويّيلت ال للدة له. (3
 . عام المشر يميُّ ما  اّل ي خلق ه الاظرّلة الّشيوعّية ي  قطرة ال ّ الصّ   (4

 م أجي :ث ،السؤال الخامس: أقرأ النص اآلتي
نة قي طة  ل  لذ القرابات، وهو أعلى سلى االّتحل  الّ وقي ّي نظل  الحزب الوا م قي الح ن، والنرصزّلة قي اتّ تماّ 

صزّلة ة النر ويا    يي اللعا ،ا    يي الن    الّ يلسيّ اّل ي ي   وعلى بأس ه ا الحزب  أتي األييي الدل ّ  ،الّمولة
لل يعقي ة الّ لطة ال ا ي  ّ وتنّثلو  ،وقييو األعلى  بنعلل ال ّ ق نثّ  ،شرلديّ للحزب الّشيوعّي. أّيل العلن  ال ّ 

 الو با .

  ّنستنتج آلية الحكم في االتحاد السوفيتي. 
 نظل  الحزب الوا م.  (1
 ة قي ات لذ القراب.النرصزلّ  (2
 .سلطة  ل نة أعلىالحزب  (3
 .ة للحزب الشيوعيّ النرصزلّ ولا    يي اللعاة  ال لطلت،ه ه  أعلىبئيل الحزب األييي الدل  هو  (4
 ينث  بنعلل ال وقييو األعلى. العلن  ال شرلديّ  (5
 ة ت نث  قي يعلل الو با .ال لطة ال ا ي  ّ  (6

  ُق بين نظام الحزب الواحد وتعدد األحزاب.فرّ ن 
 ي يّ ال يقيهل يي الواإل ابّي  لح كر الاشلط ال يلسيّ و وا م قي المولة،  وجو   زب سيلسيّ  :نظام الحزب الواحد

هو ليهل، و ، إللقة إلى تمخله قي أنشطة المولة صلقة ول يطر ع زاب يدلبلةأة، وال   نن بقيل  ة وال دليّ القلنونيّ 
قر قيهن يي االقرا  ال يي ت وا يحمو ة  ةالدضولة قي الحزب على قبنثلبة القوة النوجهة للنع ن  والمولة، و صر 

 . طليدة النع ن    بلع ملبهنا لت وشروط خلاة
زب قي ع ل نظل  الحزب ال يلسّي الوا م، يؤيي بلل دم  ة الحزبّية، أي وجو  أ ثر يي    نظام تعّدد األحزاب

 المولة، وهو أ ثر   نقراطّية  ألنه    ام إلى ال ماوو ال لنّي لل لطة يي خ و االن  لبلت.
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 وروبيالدرس الخامس: االتحاد األ 

 :يأتي فيما الّصحيحة جابةاإل رمز أختار ل:األوّ  الّسؤال
 رمز اإلجابة الرقم

 ب 1
 أ 2
 أ 3
 ج 4

 :السؤال الثاني: أوضح المقصود باالتحاد األوروبيّ 
و  لى ال ّ إلو قينل بدم  وو أوبوبّية بدم الحرب الدللنّية الّثلنية، تحوّ  يي سوّ أوبوبّي، تكّو    اق صل ّي عنُّ ت

دم بلّ يلسّية الو  مة اان قلو إلى ثّن الو  مة الّ علبّلة بيي الّموو النشلبصة قيهل،   ي ش لو نواة الّ  ،األوبوبّية النش رصة
ل  اخرهل صوعشرلي  ولة أوبوبّية،  ي  ثنلن م2017 االّتحل  عل  لنّ و  .م1992 ساة توقي  يدلهمة يلس رل و )هولاما(

صف يليلب أوبوبل، ولزلم عم  س لنه عي ن  ل ة شلسدة يياالّتحل  على ي   لن مّ و  م،2013 رواتيل اّل ي انضّنو عل  
 ن نة، وت دّم الن يحّية الم لنة الرسنّية لندظن س ل   وله. 

 .نشأة االتحاد األوروبيّ  إلىالسؤال الثالث: أوضح الظروف التي أدت 
ي نوعة ي ي  انطلقو صأقكلب على يم يع ،تدو  قكرة االّتحل  األوبوبّي إلى ير لة الحرب الدللنّية األولى (1

  ون  و )   لاقكراب الحرب، وعم  ت   ،ل حقيق الّ     طرلق الو  مةعي ميم يي الّ القل الشّ  للحمّ   ال  س ة
 .وجي  أوبوبيّ  ،بضروبة قيل  اّتحل  أوبوبيّ  بئيل و با  برلطلنيل (تشرش 

 . ت واأل  ف الّمولّية اّل ي أعقمو الحرب الدللنّية األولىك ُّ سيلسة ال ّ  (2
ويل  وبوّبل،أعريل  على الوسيل ة  ،بقيل  الو  مة األوبوبّية عي طرلق القّوة نل  اّل ي  ل يّ الاّ  ظهوب ال كر (3

 .ة يي ول ت الحرب الدللنّية الّثلنيةلو له القلبّ تدرّ 
، م1951 ل عل  األوبوبّية يي خ و تأسيل جنلعة ال حن والصُّ  ،ّ دلو  االق صل يّ للطر  الو  مة األوبوبّية  (4

 مة   و  وقيل ،لوص نموبج(و هولاما، و بلعي ل، و  طلليل، وإقرن ل، و  وو أوبوبّية )ألنلنّيل،  و سوّ  ي لنالّ 
 . قينل بياهلجنرصّية 
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لّموو ب طولر اوتش ي  النعنوعة االق صل ّ ة األوبوبّية. وت  ذل  قيل  ه ه  م،1958 ساةتوقي  اّت لقّية بويل  (5
قي  وسلهنو ه ه الندلهمة(، يلس رل و)بدم توقي  يدلهمة م 1992 ساةالنعنوعة إلى االّتحل  األوبوبّي 
لّ يلسّية الت احوّ ن يعة ال ّ   صة قيهشلب  وا م، خلّاة بدم  لل ة عم  الّموو الن   تو يم أوبوّبل قي إطلب سيلسيّ 

 ّية.وغيلب تأثيره على  وو أوبوّبل الّشرق ،واالق صل ّ ة قي الدللن بدم انهيلب االّتحل  الّ وقي يّ 
 

 .األوروبيّ السؤال الرابع: أناقش المبررات السياسية واالقتصادية التي شكلت االتحاد 
 ، ّيةاأليرل رت ييزا  القو  لصللن الوال لت النّ حمةصو  الحرب الدللنّية الّثلنية غيّ  :المبرر الّسياسيّ  (1

الّصديم  يرهل علىوانح ر تأث ،ن ل(قر و برلطلنيل، و  تراجدو الّموو األوبوبّية )ألنلنّيل،إذ   واالّتحل  الّ وقي يّ 
لو  مة وتحقيق  لنهل قي ا ،غمة النش رصة عام ه ه القو  بلس دل ة ي لن هل ون وذهلظهرت الرّ و الدللنّي، 

 وا  را   قو  اإلن ل .    ،ر  الّ لنّية، وعلى أسل الّم نقراطّيةبللطّ 
 ، ةالق  وي   ،ويلكّية قر ّ ة ،نظل  بأسنلليّ  وجو  قي ظ ّ  ل تحل  لة بئي  لة  يحرّ شّ    :العامل االقتصاديّ  (2

  ّلة تاقُّ و رّ  ،ةدرقة العنرصّية الّماخليّ غل  ال ّ بإل ،، ووجو  يصللن يش رصة بيي الّموو األوبوبّيةواق صل   رّ 
على  مة قلئنةوبال  ع قلت جمي ،قي تقلبب الّشدوب األوبوبّية    هن وه ال  واألقرا  بيي  وو االّتحل ، ال ّ 
 .وو الغاّية وال قيرة يدلة حّقق ال لئمة للمّ ت  و ّ دلو  قينل بياهل، ال

ميدّية روف الطوتشلبه الظّ   ن  ه،طل  العغراقيّ الّموو النشلبصة قي الاّ  ب م  وقوع ص ّ  :العوامل الجغرافّية (3
 قيهل. 

 .السؤال الخامس: أعلل نجاح االتحاد األوروبيّ 
وو م  و  الق  يإلى  يل ةقة لل ّ يّ ظرة الّض و يي الاّ حوّ ّموو األعضل  قي ال ّ غمة واإلبا ة الّ يلسّية لقيل ات الالرّ  (1

 يي سيل ة  ولهن لصللن الو  مة.  ال و عي جز وال ّ 
ه وّلة الح لظ على ال  و والحلجلت النش رصة للنعنوعةللموو ملت ال لّاة وقيق بيي الن طلّ   قي ال ّ لاعال (2

 .الو  مة األوبوبّية قي ظ ّ  الوطاّية
 .لينال ّ  مبلعيّ طميق ال ّ القوانيي واالّت لقّيلت وال ّ  رونة قيالن (3
 .ائن قي الح لظ على الو  مة و  نوي هلطّوب المّ ال ّ  (4
  مة.وا ةبدنلبرلط  وله  ،قمبة االّتحل  على  يج الّموو األوبوبّية قي يصللن اق صل ّ ة يش رصة خلّاة (5
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 السؤال السادس: أقرأ النص وأجي :
  ّ صقي  هيونّيةالّص ن عي الهيناة األيرل ّية الناحل ة إلى النصلل قرأ  قي االّتحل  األوبوبّي بمي ة  ،يّ أّيل النوقف الدرب

 –يّ راع الدربة الّص يي الوال لت النّ حمة األيرل ّية قي قضيّ  ي  وو االّتحل  يواقف أ ثر اع ماالة الحلالت، خلّاة بدم تماّ 
ه بح       عربة الو موّلة صنثلو ة أاحلب ال كر القويّي إلى ه ه ال ّ ياظر الدرب خلّا  ،الّصهيونّي، ويي جهة أخر  

 الّ عزئة اّل ي ت و  الوطي الدربّي. قي ظ ّ 
  األوروبيّ أعلل الموقف العربي من االتحاد. 

 النواقف ب م  اع ماوالناحل ة إلى النصللن الصهيونّية  يرل ية عي الهيناة األ بمي ة وجم قي االتحل  األوبوبّي 
 .الصهيونيّ -ألوبوبّية قي قضل ل الصراع الدربيّ أ

  ّ؟كيف يمكن االستفادة من تجربة االتحاد األوروبي على الصعيد العربي 
 .الدربيّ  الوطي ح    به قي ظ  ال عزئة ال ي ت و  تعربة و موّلة صنثلو 

 
 


