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 القزية األولى : متغيخات صشعت العرخ الحجيث
 م في محّكخاتو مجيشة حمب ؟ ٔٙٚٔكيف وصف دارفيػ القشرل الفخندّي في بالد الّذام عام  1-
 الثالثة في السستمكات العثسانّية باألىسّية بػصفيا وسعتيا وسّكانيا ورخائيا 1-
 .ع بذيخٍة تجارّيةال تدال تتستّ  ٖ-    .ىي أقّل مغ القدصشصيشية والقاىخة 2-
 إال أّنيا برّحة ىػائيا ومتانة بشائيا وأناقتيا ونطافة شخقيا أفزل مغ االثشتيغ 3-
 العخبّية اإلسالمية ؟ ما ىي مقّػمات الجحٍب التي أمتمكيا السذخق العخبي لمذعػب األخخى خالل عرػر الحزارة 2-

 ) الحزاري  ة عمى تفػقوأو ما السبادئ التي يجب أن يتسيد بيا مجتسع ما لمسحافط) 
 ما يتعّمق بتحّكسو بالصخق التجارّية العالسّية*    .ما يتسّيد بو مجتسعو مغ خرائز . 
 حزارة مجنو*    .مػقعو الجغخافّي االستخاتيجي. 
 بسا تسيدت حزارة السجن العخبية اإلسالمية في السذخق العخبي ؟ 3-
 . ػاصل مع األمع األخخى عغ شخيق الّدالمسعت لمت 2- -    . رسست مالمح الفكخ اإلنداني 1-
 .التكاتف مع الذعػب واألمع السختمفة، مغ أجل مدتقبل مذخق لمبذخّية جسعاء 3-
 كيف استصاع السجتسع العخبّي واإلسالمّي أن يقّجم نفدو إلى شعػب العالع؟ 4-

 قجم نفدو بصخيقة لفتت انتباه الجسيع وشجعتيع عمى األخح مغ ىحه الحزارة
 لع يدتصيع السجتسع العخبي أن يأخح دوره الصبيعّي الستقّجم في صشع الحزارة اإلندانية اليػم ؟ 5-

ومغ ثع االحتالل في العرخ  السغػلالّذخق حسالت الفخنجة ومغ الغخب بدبب ضخوَف السجتسع العخبّي وتعّخضو لمغدو مغ 
 . إلندانية اليػما الحجيث جعمو ال يأخح الجور الصبيعي الستقجم في صشع الحزارة

 حزاري متقجم ؟  كيف تؤثخ الستغيخات العالسية في السجتسعات ؟ وما الدبل الػاجب اتباعاىا لمحفاظ عمى دور 6-
حجث في السجسع العخبي الحي تعخض لمغدو  تؤثخ في مشع السجتسعات مغ الؿيام بجروىا الفعال في الحزارة اإلندانية كسا

يتعخض لسثل ىحه االمخ حتى اآلن ، وتدتصيع السجتسعات التخمز مغ ىحا  اريخ وال يدالواالحتالل فخ مخاحل عجة مغ الت
 . والتزامغ مع بعزيا البعس مغ خالل التكاتف

 (أو فدخ معشى الحزارة  )  ما ىي الثسخة السادية والسعشػية لمحزارة ؟ 7-
  .توالثسخة السعشػّية والسادّية لكّل جيج يقػم بو اإلندان لتحديغ ضخوف حيا

بالتجخبة،  الحي استثسخ ذكاءه لرشع حزارةواإلندان  ( التفكيخ )والعقل   )الػقت(الدمغ :  ماىي عشاصخ الحزارة ؟ 8-
 .عمى الكذف واالختخاع( السكان)وحفدتو ضخوفو البيئّية 

 االجتساع اإلنداني ضخورّي لكيام الحزارة ؟  لساذا -ٜ
 .عاونيع مع بعزيع البعسوت ألّن الحزارة ال تتع إال باجتساع البذخ

 ما ىي معاييخ الحكع عمى مجتسع أّنو متحزخ؟ -ٓٔ
 ال يػجج إندان وال مجتسع إال ولو نريب مغ الحزارة. 
 الّثسخة السعشػّية ىي الغاية مغ الحزارة . 
 معيار الحكع عمى مجتسع أّنو متحّزخ يتػقف عمى أمخيغ: 
 وعجم االستغالل اية والتفاىع والتعاون والسحّبةاألّول مجى شعػر أفخاده باألمان واالشسئشان والكف. 
 الثاني الّتقجم واالنجازات الحزارّية الفكخّية والعمسّية التي تشعكذ عمى السجتسع. 
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 : عخف التاريخ 11-
 .والساضي التاريخ عسمّية مدتسّخة مغ التفاعل الستبادل بيغ األندان ومحيصو، وحػار ال يشتيي بيغ الحاضخ -
مجااًل واحجًا بل ىػ   يعيج نفدو   ألّن التاريخ مختب  بالطخوف الحاتّية والسػضػيّية لسجتسع ما، وألّنو ليذوالتاريخ ال -

 .).....ثقاؼّية واقترادّية وسياسّية واجتسايّية) مجاالت مختمفة 
 فق  تتكّخر مخحمة مغ مخاحل التاريخ في الّطاىخ  -

 تاريخية ؟ عمى ماذا يتػقف َفيع اإلندان لمحػادث ال 12-
 .مزى وما يحجث مغ الػقائع، لكي يخخج بذيء يسّكشو مغ التعخف عمى مدار األحجاث ومغداىا مغ خالل البحث عغ الّتذابو بيغ ما

 مغ أىع مبادئ التاريخ االستسخاِر والتغييِخ عخفو    13-
لسقاربة بيغ الساضي والحاضخ، أو اصجاِر حالِو، والحي تغّيخ، والتسكغُّ مغ إجخاِء ا ىػ مبجأ ييجف إلى تحجيِج ما بقي عمى

 .استسخاِرىا أو تغّيخىا، وبالتالي مػاصمة التصّػر حكٍع حػل
 السجى البعيج في العرػر التي تمييا فسا ىي   تػجج أحجاث تاريخّية تذّكل بأسبابيا ونتائجيا متغّيخات تطيخ آثارىا عمى 14-

وعقمي ة العرػر الػسصى ونطاميا  َة التي خخجت فييا أوروبا عمى ثقافةتسّثل السخحمة التاريخي  الشيزة األوروبِّيَّة  -
 الشيزة غّيخت أفكار تمظ العرػر، وحّخرت الفكَخ األوروبي مغ القيػد التي ألنّ  )  سبب / نتيجة ( االقترادي واالجتساعي

 ) سبب / نتيجة   (الججيجة البخجػازّية قتراديةفطيخت الحخكُة اإلندانية، بتػّجياتيا االكبََّمْتو خالليا ، الشطام اإلقصاعّي، 
ى إلى  حيث نذأ التفكيُخ العمسيُّ العقميّ   قػمّية تذّكل دول أوروّبا الحجيثة عمى أسذوالسجرسة العمسيَّة لمتاريخ، مسَّا أدَّ

فكانت حخكة الّخحالت )  سبب/ نتيجة  (إلييا، فتبّشت المُّغات القػميَّة، وانتقل مخكد الثقل االقترادي )  سبب / نتيجة (
  . الجغخافي ة األوروبية

 حياة السجتسعات؟ ما ىي أىع الثػرات التي شيجىا التاريخ اإلنداني و أحجثت تغّيخاٍت كبيخة في 15-
  صشاعة الػرق في القخن الثامغ السيالدّي مغ الشفايات القصشّية*   .ق.م ٓٓٗٔاختخاع األبججّية عام. 
  الخامذ عذخ السيالديّ السصبعة في مشترف القخن. 
 ألنيا أدخمت ؟ عمل ذلظ إلى الحجيثة  »رسل « السصبعة أحج معالع انتقال أوروبا مغ العرػر الػسصى  عّج الفيمدػف

 . إلى تفّػق أوروبا مخكد تمظ الثػرة اإلندان عرخ االترال الجساىيخّي بذكل أكبخ وأّدت
 يثة ليذ مجخد كتابة كالم عمى ورق أو حفخه عمى خذب أو رسعفّغ الصباعة في العرػر الحج:  تعخيف الصباعة   -ٙٔ

عمى معادن بذكل يجعميا ُتجسع فتربح  م نْقر الحخوف السفخدة ٓٗٗٔصػر بحبخ، وإّنسا السقرػد بو تصػيخ غػتشبخغ عام 
 .جسعيا بريغة أخخى فتصبع كالمًا آخخ وىكحا كالمًا ُيصبع عمى الػرق، ثع ُتحّل ويعاد

 اإلندان وحياتو ونقل أوروبا عذخات الّدشيغ إلى األمام تغييخًا في فكخ توسيمة لشذخ العمػم والسعارف، أحجثاعة : أىسية الصب 17-
    اليياأوروبا بعج تجّفق الثخوات ما اليجف الحي سعت إليو  -ٛٔ

لسؤّلفو روما بالمغة العخبّية  يم ُشبَع أّول كتاب عمسّي ف ٘ٛ٘ٔذخائخ الذخق وكشػزه الفكخّية والعمسّية، ففي عام  الحرػل عمى
 » بدتان في عجائب األرض والبمجان « الرالحي، 

« م نذخت ٖٜ٘ٔوفي عام  الحاجب،لسؤلفو ابغ  قػاعج المغة العخبّية م كتاب ٕٜ٘ٔوأصجرت مصبعة آل مجيتذي بخوما عام 
 .سيشا ابغ لسؤّلفو »القانػن في الّصب 

 األمام نقل أوروبا عذخات الدشيغ إلى شيزة األوروبية ما أثخ شباعة الكتب العخبّية عمى ال 19-
 .   الجور الكبيخ لمصباعة في تصػر الحزارة البذخيةما داللة تصػيخ غػتشبخغ لمّصباعة  -ٕٓ
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  بعس الحزارة تشذأ مغ تعاون البذخ بعزيع مع  ما الفكخة التي تعّبخ في الّشّز عغ - ٕٔ
 . لذخق وكشػزه الفكخية والعمسيةصبح ىاجذ أوروبا ىػ الحرػل عمى ذخائخ اا

 : ثػرات االترال بيغ  22-
 الثػرة الثانية العرػر التاريخية الػسصى تصػيخ الػرق    الثػرة األولى العرػر التاريخية القجيسة اختخاع الصباعة 
 الثػرة الثالثة في العرػر التاريخية الحجيثة السصبعة 
 تاريخية السعاصخة االتراالت اإللكتخونية بطيػر الكيخباءالثػرة الخابعة في العرػر ال 
 الثػرة الخامدة الثػرة الخقسية التي أدى ألييا الكػمبيػتخ والقسخ الّرشاعّي واإلنتخنت 

 : ما ىي ميدات الثػرة الخقسية 23-
 .سخعتيا في معالجتيا وتحميميا واستخجاعيا وأرساليا -ٗ   .دّقتيا في تخديغ السعمػمات .ٔ
 .السعاصخ وأعسالو صبحت السعمػمة تبحخ عبخ األجيدة وتحتّل مكانة ميّسة في حياة اإلندانأ .ٕ
 .ضيخت الفزائّيات وتقانة الػسائ  الستعّجدة .ٖ
 .كجول مخكدّية عمى بؿّية العالع تفّػق الجول التي تستمظ ىحه التقانة وسيصختيا ما ىي نتائج الثػرة الخؾيسة : 24-
 ة يسكغ أْن تكػن اكتذافًا فدخ ذلظ  ليدت كّل معخفة ججيج 25-

 .ليا ألنيا رّبسا تكػن إعادة اكتذاف، أو إعادة معخفة، أو تأكيجًا لسعخفٍة سابقة، أو نزجاً 
 العرػر التاريخية الػسصى والحجيثة في أوروبَّا  عجَّ بعس السؤّرخيغ الكذػف الجغخاؼية األوروبية الَحجث التاريخيَّ الفاصل بيغ -ٕٙ

 .ت بالشدبة لدمانيا إنجازاٌت عمسيٌَّة ججيجةألنيا قجم -ٔ
 .أثارت دىذة الشاس وفزػَليع  -ٕ
 .ألنيا أدت إلى تغمغل أوروبّي في آسيا وإفخيؿيا وأمخيكا  -ٖ
 .دعست االقتراد األوروبي بالػصػل إلى أماكغ الّتػابل والّحىب  -ٗ
عمى أكبخ رقعٍة مغ السستمكات في  ثّع الديصخةرسخت القػة الّدياسيِّة بتحصيع الديصخة التجارّية لمبشجؾيَّة ولمسساليظ،  -٘

 .أوروبَّا وخارجيا
  ما نتائج الكذػف الجغخاؼّية: سياسّياً، اقترادّيًا، اجتسايّياً، ثقاؼّيًا عمى أوروبا   -ٕٚ

 ثقاؼية  اجتسايية )اقترادية) سياسية
بجأت ضاىخة  -

االحتالل 
 األوروبي

 ألشمدي. انتقل مخكد الّشذاط التجاريِّ إلى السحيط ا -
 تخاجع دوُر البحِخ الستػّسط. -
تجفق كسّيات كبيخة مغ الّحىب والفّزة والّثخوات و تػافخ   -

 الُعْسمة في أوروبا
تحّػلت الّديصخِة الّتجاري ة مغ بعس اإلمارات اإليصالية  -

 الغخبية   والبالد العخبية  إلى دوِل أوروبا  
ت بجأ إنذاء البػرصات كبػرصة ليػن، بيشسا تصّػر   -

صشاعُة الشديج عمى مكانتيا  صشاعة التعجيغ، وحافطت
 األولى

وضيخت قزي ة  -
السمػنيغ في أوروّبا 
وأمخيكا بعج مسارسة 

 األوروبييغ تجارَة العبيج
 بحّق األفارقة 

تخافقت حخكة الّتجارة  -
األوروبية ىحه بالبعثات 

 التبذيخي ة

تػّفخت معمػماٌت أكثخ دق ًة  -
عغ شكل األرض وأبعادىا، 

 وبحارىا 
دخمِت القار اُت الُسكَتَذَفُة  -

التي عخفتيا أوروّبا حيَِّد 
 التجويغ التاريخيِّ كحزارة

 اآلنكا والسايا واآلزتظ

 بخأيظ أكانت نتائج الكذػف الجغخاؼّية االجتسايية إيجابّية أم سمبّية  عمى مغ  ولساذا   -ٕٛ
 . خاع الصبقي بيغ فئات الذعبسمبية ، تخكد الثخوة في يج فئة قميمة مغ السجتسع والر
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 لساذا سسي القخن الدادس عذخ في أوروبا بعرخ الفّزة   -ٜٕ
 بدبب تجفق كسّيات كبيخة مغ الّحىب والفّزة والّثخوات و تػافخ الُعْسمة في أوروبا

القترادي والدياسّي، االستقالل ا ألن الّحىب في بمٍج ما ركيدةَ  لساذا ُيذّكل الّحىب عرب اقترادّيات الّجول الحجيثة  -ٖٓ
 .أمشيا االقتراد وألّنو مغ أىّع السعادن التي تختكد عمييا الّجول في

 ما العالقة بيغ احتياشّي الّحىب وقّػة الجول سياسّياً   31-
يو الّصمب عم األزمات الدياسّية واالقترادية والحخوب مقابل العسالت األخخى (فدخ ذلظ) الرتفاع يعػد ذلظ الرتفاع ؾيستو في

 .كػنو أىّع استثسارات السخدون االقترادي لمجول
 ما الشتائج الدياسّية لتغّيخ شخق التجارة العالسّية عمى السشصقة العخبّية  32-
 . حرػل األوروبييغ عمى االمتيازات مغ الجولة العثسانّية .ٔ
 .ػِب واحتكارىاالذع تشافذ القػى الدياسّية( البختغال واسبانيا وىػلشجا) لمديصخة واستغالل ثخواِت  .ٕ
البخيصانّية التي تشقل البزائع إلى البرخة،  ومع نياية القخن الّدادس عذخ و أصبح الخميج العخبّي مفتػحًا أمام الدفغ .ٖ

م، ثع أصبحت مخكدًا لمتجارة ولذخكة اليشج  ٜٖٙٔبسجيشة البرخة عام  وتّع إنذاء أّول معتسج بخيصانّي في العخاق
 البخيصانّية، أّما الذخؾّية

 لساذا اىتست بخيصانيا بالخميج العخبّي والعخاق  33-
 دجمة والفخات دخػل بخيصانيا ميجان التشافذ الجولّي عمى الخميج العخبّي والسالحة الشيخّية في. 
  السػقع االستخاتيجي عمى شخيق اليشج التجاري . 
 م   ٔٙٚٔبَع تفّدخ تعييغ فخندا قشرل ليا في البرخة عام  34-
 . بخيصانيا وفخندا أىسية مشصقة العخاق والذخق األوس  االستعساري بيغ التشافذ      
 . كيف انعكذ التشافذ بيغ الجول األوروبية عمى السشصقة العخبية  35-
 .فقج السساليظ دورىع االقترادي بعج معخفة أوروبا شخيق رأس الّخجاء الّرالح .ٔ
 .تعخَّضت أشخاُف شبو الجديخة العخبيَّة لغدٍو بختغاليِّ  .ٕ
 .شغَّ اإلسبان غاراِتيع عمى الّذسال اإلفخيقي العخبيِّ  .ٖ
انييغ لمتشاُفذ .ٗ  .مغ أجل الديصخة عمييا إضعاف البالد العخبيََّة، وإتاحة الفخصة لمقػى األخخى كالرفػيِّيغ والعثسَّ
 ما األسمػب الحي اتبعو العثسانيػن لمديصخة عمى بالد الّذام ومرخ والجدائخ   36-

م، والخيجانّية عام  ٙٔ٘ٔعام  م، ومخج دابق ٗٔ٘ٔالسباشخ حيث خاض عّجة معارك  جالجيخان عام الرجام العدكخي 
عغ الترّجي لإلسبان شمبت السداعجة مغ الجولة العثسانّية التي  م ). أما الجدائخ فعشجما ضعفت القػة السحمّية فييا ٚٔ٘ٔ

 .م 1519 سيصخت عمييا عام
 السػقع التجارّي لحمب  كيف استغّمت الجول األوروبية  -ٖٚ

 لجوليع أقامت إنكمتخا وفخندا مسّثميِغ تجارييِغ فييا، واّتخح ىؤالء الرفة الدياسّية كقشاصل. 
  مخاسالت تجارّية ودبمػماسّية مع  م، وكان ليحه السخاكد ُٔٛ٘ٔأؾيست فييا شخكة بالد السذخق ليفانت اإلنكميد عام

 .مخكد الذخكة الخئيذ في لشجن
 االمتيازات، الحي ُبجِئ العسل بو مشح  ة العثسانّية الّتجار األجانب امتيازات تجارّية وقانػنّية بسػجب نطاممشحت الجول

 .العذخيغ م، واستسّخ حّتى مصمع القخن  ٖ٘٘ٔعام 
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 . التجارية أىسية مجيشة حمب ما داللة إقامة الّجول األوروبية مسثِميغ تجارييغ ليا في مجيشة حمب   -ٖٛ
الجول العثسانية لمجول  مغ خالل االستفادة مغ االمتيازات التي مشحتيا استغالل التجارة لرالح الدياسة   كيف تعّ  -ٜٖ

 . األوربية وخاصة في مخحمة ضعفيا وتجخل الجول األوروبية في شؤونيا
 )م -16ٚٔ (عمل األىسية التجارية لسجيشة حمب في القخنيغ ال  -ٓٗ

 انّية خاصة مشاشق األناضػل أمامياانفتاح أسػاق اإلمبخاشػرية العثس . 
 والخميج العخبيّ  كػنيا مخكدًا ميّسًا لتجارة السخور بيغ أوروبا وايخان، وبيغ الستػس  والعخاق. 
 نذاط أسػاقيا وخاناتيا كخان الذػنة، وحخكة ميشائيا الصبيعّي اسكشجرونة. 
 م     -16ٚٔفي القخنيغ   لغّر في مجيشة حمبفدخ تعّيغ مخاقبيغ لمسػازييغ والسكاييل السدتخجمة ومالحقة ا -ٔٗ

 . أّدتو حمب محمّيًا ودولّياً لمحفاظ عمى القانػن التجارّي، ونطخًا لمجور التجارّي الحي 
 كيف تجّمى اإلبجاع الحي قام بو التجار العخب ليػاكب تصػرات العرخ الحجيث التجارّية  -ٕٗ

 .مدتخجمًا نطسًا اقترادّية مختمفة مب الجولّي عمى الدمع األساسيةمغ خالل تصػيع تجارتو السحمّية لتتػاكب مع الص .ٔ
اليسشّي الحي أصبح اإلؾبال عميو  في مرخ نياية القخن الدادس عذخ تع استبجال تجارة التػابل بتجارة الّدكخ والُبغ .ٕ

 .شخب القيػة كبيخًا في مرخ والػاليات العثسانّية بعج شيػع
متابعتيع لكافة تفاصيل االقتراد الجولّي،  يخًا في اتجاىات الّتجارة الجولّية مغ خاللفي بالد الّذام أحجث تجارىا تغي .ٖ

 .التجارّية لبيع كّل مشتجات مجنيع وتػاججىع في كّل مخفأ مغ السخافئ
لجػدة السشتجات السحمّية مع رّد  وضع سجالت تحتػي عمى األسعار، ومػاسع البيع، وندبة التشديالت السقبػلة، وتقييع .ٗ

 .خديء مشيا ميسا قلَّ سعخهال
 الثانية تشبو فكخي ة القزي

  . الرحف والسجالت –السخصػشات  –األثار  –الكتب  ما األسذ الثقاؼّية التي تداىع في يقطة السجتسع  1-
 البخيصانّية  شخكة السذخق الميفانت م بخفقة مجسػعة الّتجار مغ ٜٔٙٔبسا وصف ىاليفاكذ مجيشة تجمخ عام  2-

كان أّلي مجيشة في العالع  سباني عمى جػٍّ مغ الخّقة والخائحة في مشحػتات حجخّية رائعة لمغاية، وأنا أشّظ ؼيسا إذاتحتػي ال
 أسبؿّية في مججىا عمى ىحه السجيشة

 فدخ تجّفق الجاليات األوروبية إلى بالد الّذام مع بجاية عرخ الشيزة األوروبية   3-
 .عمى السعمػمات الجغخاؼّية العمػم الذخؾّية والحرػل لمبحث عغ 

 ما لمجور الحي لعبتو الجالية اإلنكميدية في حمب   4-
 انتباىيع عمى سػرية لجراسة نباتاتيا وحيػاناتيا وآثارىا وفكخىا كان ليا دور أساسّي في تشبيو اآلثارييغ لتخكيد 

 وروبا بأبخذ األثسان  ما ىػ أثخ االىتسام بجسع السخصػشات العخبّية بكافة العمػم ونقميا إلى أ 5-
 .وإعاقة تقّجمو دعع الشيزة األوروبية الثقاؼّية ومقّػمات تخاثيا الفكخّي ، و تخاجع التصّػر الفكخّي لمسشصقة العخبّية

فيي محّرمة الشذاط الفكخّي والفشّي  تسّثل الثقافة الجانب السعشػّي الفاعل في التكػيغ الحزارّي لذعب ما، عخف الثقافة : 6-
 .وشخريتو دبي واإلرث االجتساعي الحي يذّكل شباع الفخدواأل

إندانّية عالسّية بيجف  عشجما ُتعّسع بيجف إندانّي، فيتّع االنتقال بالتخاث السحمّي إلى آفاقمتى تربح الثقافة عالسّية    7-
 .إيجاد تقارب بيغ الثقافات في إشار التعّجد والتشّػع الثقافيّ 
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 ة :تأثيخات انتقالي
 في الػشغ العخبي ٜٔالقخن  في اوروبا ٜٔ القخن  

 .ضيػر الثػرة الرشاعّية - اقتراديًا 
 الػشغ العخبّي لخجمة إخزاع الجول األوروبية اقتراد -

 .مرالحيا

 العخبي سيصخة الجول األوروبية عمى االقتراد -

اسع البخجػازّية، التي  ضيػر شبقة ججيجة ُأشمق عمييا اجتساعيًا 
 .فيسا بعج مخحمة الخأسسالّية لترل إلى تصػرت

وسصاء في الػشغ  ضيخت شبقة اجتساعّية مكّػنة مغ تّجار
 العخبيّ 

األوروبية لمديصخة  كذفت الدياسات التي وضعتيا القػى  - انتذخت الفكخة القػمّية  - سياسيا 
 العخبي واالحتالل عمى الػشغ

 ثقافيا 
 

انة في البحث والتق سيادة التفكيخ العمسّي ومشيجّية -
  أوروبا

» التفّتح الفكخّي  « أصبح القخن التاسع عذخ السيالدي في -
 .اليقطة في مجاالتيا كافة الػشغ العخبّي قخن 

 ما اليجف وراء الحخوب االقترادية عبخ التاريخ   8-
  .كانت صخاع عمى السػارد كالساء واألراضي الدرايّية -
  . سالّيػن عغ أسػاق ججيجةمع ضيػر التقجم الكبيخ في الرشاعة بحث الخأس -
االقترادي يجخي مغ  االحتالل فأصبحفي الّشرف الثاني مغ القخن العذخيغ شخأ تغييخ واضح عمى ىحا األسمػب  -

 .خالل التحّكع بحخكة الػاردات ورؤوس األمػال
  .في القخن الحالي فتديصُخ عغ شخيق أنطسة السعمػمات واإلعالم -

 ّية لمجول صاحبة الديصخة لمتحكع باالقتراد العالسّي ما الحي وّفختو الثػرة الخقس -ٜ
الحػاسب واالتراالت السدتخجمة  إتالف، أو تدييف، أو سخقة، أو تجميخ السعمػمات السدّجمة والستجاولة عمى أنطسة -

 .في نطع السعمػمات لجولة ما
لكسبيػتخ، مثل شبكات البشػك، أو ا ضخب وتعصيل شبكات الخجمات والبشية التحتّية والذبكات السالّية السعتسجة عمى -

 .البػرصات
 لساذا لجأت الجولة العثسانية إلى سياسة مشح االمتيازات   10-

 . الخارجّية لمجولة العثسانّية أصبح خاسًخ لمسخة األولى نتيجة لمثػرة الرشايية في أوروبا ألن ميدان التجارة
 عمى ماذا نّرت ىحه االمتيازات    11-

 تتمّقاىا الجولة العثسانّية عمى البزائع األوروبية السدتػردة، وبالسقابل كانت التجارة ب الجسخكّية التيعمى تخؽيس الزخائ
 .مشافدتيا لمبزائع األوروبية السدتػردة الجاخمّية تخزع لشدبة كبيخة مغ الزخائب الجسخكّية مّسا أضّخ بيا وأضعف

 ما ىي نتائج االمتيازات    12-
السجاالت االقترادية، األمخ الحي أّدى إلى تحّػل الجولة العثسانّية  جشبي عمى السخاكد الخئيدة في جسيعاستيالء رأس السال األ

 .مدتعسخة أوروبّية تحت وشأة الجيػن واالحتكارات األجشبية نياية القخن التاسع عذخ بخمتيا إلى شبو
 األوروبي   السشاسبة لمديّ فدخ ضعف إنتاج البزائع السختبصة بالّدي السحمّي ورواج البزائع  13-
 .أنتجت الجول األوروبية مشتجات نديجّية تشاسب السجتسع العخبيّ  -
  .مشافدة السشتجات السحمّية بجػدتيا ورخريا -
  . تحّػل قدع مغ األىالي لمدي األوروبي -
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 اليجخة  فدخ انتذار البصالة وتحّػل الكثيخ مغ العّسال إلى أعسال وميغ أخخى أو إلى 14-
  . السشافدة األوروبية لمبزائع السحمّيةاشتجاد 
 ما ىي نتائج بيع الّتجار األجانب مشتجاتيع بالعسمة الّحىبّية   15-
 .انييار ؾيسة العسمة السحمّية الفزّية -  . انتذار الفػضى في الحياة االقترادية السحمّية -
 االجباري  التجشيجازدياد الزائقة السالّية بدبب الزخائب و    .كثخت الزخائب عمى األىالي -
 .فدخ احتساء األىالي بالقشرمّيات األجشبية   لتحاشي دفع اإلعانة 17-
 التحجي األوروبي   ما ىي اتجاىات التصّػر االقترادي لمفعميات العخبية في القخن التاسع عذخ لسػاجية 16-

 مغ إنتاج سمعة جّيجة بدعخ معتجلزيادة رأس السال السػّضف لمتسّكغ  -: اعتساد الذخاكة في العسل واليجف مشيا -أ
 .الحرػل في الػقت نفدو عمى أرباح أكبخ -  . تحقيق الجػدة في اإلنتاج -
 .واألثخ األوروبي التأّقمع مع السؤّثخات األجشبية، فطيخت عّجة صشاعات يطيخ فييا الصابع السحميّ  -ب 
 .في الحرػل عمى ثقة السدتيمظ ) السحمّي في دمذق تقميج البزاعة األوروبية إلى حّج التفّػق عمييا( نديج الّجيسا -ت 
 والتدػيق اإللكتخوني   ما الحي وّفختو الثػرة الخقسّية لمجول الرشايية مغ مّيدات التجارة  -ٛٔ

 إقامة عالقات تعاقجّية مباشخة بيغ البائع والدبػن  -ٖ ساعجت عمى اخترار السدافات بيغ مشاشق العالع .ٔ
 .والتػاصل عمى مجار الداعة -٘      االنفتاح عمى األسػاق العالسّية،  -ٗ ة، التكاليف التدػيؿيّ  تخؽيس .ٕ
 عمل  م ٕٜٔٔم مقابل إشالق يجىا في السغخب مخاكر عام  ٜٔٔٔوافقت فخندا عمى احتالل إيصاليا لميبيا عام  -ٜٔ

 عمى أساس التعػيزات الستقابمةوالسداومة  بانتطار الفخصة السشاسبة لتحقيق مصامعيا مغ غيخ مجازفة عغ شخيق السفاوضة
 فّدخ استسخار الجولة العثسانّية رغع ضعفيا حتى بجاية القخن العذخيغ   -ٕٓ

انتقاليا إلى أيجي دولة أوروبّية  بقاء تمظ األماكغ تحت إدارة الجولة العثسانّية الزعيفة أفزل مغب اتفقتاألوروبية  ألن الجول
 .بعزيا ببعس ة في الحفاظ عمى الجولة العثسانّية بل تحاشيًا مغ اصصجامرغب قػّية، ولع تتّفق عمى ىحه الدياسة

 م   ٜٛٚٔما ىػ ىجف فخندا مغ إرسال حسمة إلى مرخ عام  21-
 .امكانّية شّق قشاة تخب  بيغ البحخيغ األحسخ والستػّس  لمتحّكع في السػاصالت الجولّية -  . أىّسّية مػقع مرخ -
 .تػجيو ضخبة لسرالح إنكمتخا في الذخق واليشج إنكمتخا بقصع شخيق البحخ عمى حسخ لمفخندّييغتأميغ السالحة في البحخ األ -

 ما ىػ مػقف بخيصانيا مغ الحسمة الفخندية   22-
بتجميخىا  بسرالحيا وتيجيج لمسشاشق التي تحتميا فداعجت الجولة العثسانّية ضّج فخندا مداعجة فعمّية إخالل أنيارأت بخيصانيا  

 .ػل الفخندّي في معخكة أبي قيخ البحخّيةاألسص
 كانت الحسمة الفخندّية ُأولى التحجيات التي واجيت السجتسع العخبّي   لساذا  23-

 والثػرة عمييا، وإجبارىا عمى الخخوج مغ مرخ  أثارت مذاعخه الػششّية ونّبيتو إلى الخصخ السحجق بو ودفعتو إلى مقاومتيا
  األحسخ قج أصبح بحيخة مرخّية  ما الجليل عمى أّن البحخ 24-

 . الخميج العخبّي واألناضػل في أراضي الجولة العثسانّية ذاتيا وصػل قػات دمحم عمي إلى 
 ما دوافع دمحم عمي مغ التػسع في شبو الجديخة العخبّية   25-

 .في مشصقة السذخق العخبّي تستمظ مقّػمات الجولة الحجيثة تأسيذ دولة كبيخة ناشئة
 .م ٜٖٛٔغ األىسية التي تتسّتع بيا عجن حتى أقجمت بخيصانيا عمى احتالليا عام بيّ  26-

 . واشالليا عمى مزيق باب السشجب -وقػعيا عمى شخيق اليشج التجاري 
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 : أىع أعسال دمحم عمي باشا بيغ -ٕٚ
 .شّػر الجير واألسصػل عمى الّشس  األوروبي -ٗ   اعتسج دمحم عمي نطام اإلدارة السخكدّية .ٔ
 .اىتّع بالتعميع وجعمو إلدامياً  -٘   .أقام السرانع الحجيثة كالشديج واألسمحة .ٕ
 .ىّجد مرالح الجول األوروبية -ٙ    .أرسل البعثات العمسّية إلى أوروبا .ٖ
 ٕٓٛٔووقعت معاىجات الّدالم العامة عام  أرسمت بخيصانيا حسمة عمى ُعسان ما مػقف الجول األوروبية مغ دمحم عمي   -ٕٛ
 م  ٖٓٛٔفخندا الجدائخ  احتّمت ٕٛٛٔاحتّمت مرخ عام و  ٜٖٛٔاحتالل عجن عام  ع مذيخات الخميج العخبيّ م م

 . تسثل أحج مقػمات اليقطة ماذا تسّثل المغة والعادات والتقاليج في السجتسع  29-
تاسع عذخ والتي تعج نقصة انصالق ال مجسػعة الّتصػرات الثقاؼّية التي بجأت مع القخن استشتج تعخيفًا لميقطة العخبّية    -ٖٓ

 .العخبّي إلقامتيا عمى مقػماتو األساسية مغ لغة وثقافة وعادات وتقاليج نحػ الّتقجم، وثػرة فكخّية استشج السجتسع
 : ما ىي عػامل اليقطة 31-

لصبقة السثّقفة مغ تأّخخ حيث ضاقت ا الػعي الحاتي: إذ تأّثخت أفكار السجتسع العخبّي بالعػامل االقترادية واالجتسايية، -أ
 .والتشػيخ السجتسع عمى اليقطة، استخجمت التخاث بسا يختدنو مغ عػامل الشيػض بالدىع، فأخحت تدعى لمتغييخ، ولسداعجة

والتجارة والبعثات العمسّية إلى التأّثخ باألفكار  التػاصل مع اآلخخيغ: أّدى االحتكاك بيغ الّذخق والغخب عغ شخيق الّدفخ -ب 
 .الفخندّية بّية، وخاّصة أفكار الثػرةالغخ 

 .السشطسات خمق اإلدراك ألىسية وفائجة العسل الجساعي السشّطع ويػّفخ الخبخة الالزمة لبشاء -: ما داللة تشػع الجسعيات 32-
 ما نتائج إنذاء الجسعيات الخيخية   33-

 . والعشايةتكػيغ السدؤولية االجتسايية تجاه السػاشغ الحي يحتاج إلى الخعاية  -
 .لغة رسسّية التخّمز مغ الخالفات والسصالبة باالستقالل وتػحيج األىجاف والسصالبة بجعل المغة العخبية -
 .بيشسا سعت الجسعيات العمسّية إلى نذخ العمػم وتشذي  الفشػن  -

 كيف ساىست الجسعّيات في تكػيغ حّذ السدؤولّية عشج أفخاد السجتسع  34-
 .لألفخاد ػعي العام والسدؤولية االجتسايية والدياسّية واالقترادية والثقاؼّيةيؤّثخ في بمػرة ال -
 .االنتساء تجاىو األثخ الفّعال الحي يتخكو غخس ونسػ معاني السدؤولية تجاه السجتسع مغ خمق -

 الّذام  بالدكيف تجّمت الشيزة الشدػّية في  35-
الػعي بيغ الّديجات بالسحاضخات  تجيخىا نداء أديبات، ىجفغ لشذخ تسّثمت بتأسيذ الشػادي والرالػنات األدبية التي -

 . لمشداء، وإصالح السعيذة العائمّية والسباحثات العمسّية واألدبية وتحديغ الػضع االجتساعي
م لراحبتيا ماري عجسي وجسعية يقطة السخأة الذامّية  ٜٓٔٔالعخوس عام  إصجار أّول صحيفة ندائّية عخفتيا دمذق ىي -
 . م وكانت الغاية مشيا إحياء الرشاعات اليجوّية وتصػيخىا ٕٜٚٔلتي أّسدتيا نازك العابج في دمذق عام ا

 .العػن ليغ م وكانت الغاية مشيا تعميع الفتيات وتقجيع ٕٜٛٔجسعية خخيجات دور السعمسات عام  -
 ما الحي يحّجد واجبات وحقػق األفخاد   36-

 . واتخحه وششا ؼيقال وششي، ومعشى ذلظ أّنو يتستع بحقػق بمجه غ بوابغ الػشغ الستأصل بو، الحي تػش
الػششّية ال تدتجعي فق  أن يصمب اإلندان حقػقو  صفةما الّدمػكيات التي عميظ الؿيام بيا لتعّبخ عغ انتسائظ الػششّي   37-

 عميو أيزًا أن يؤّدي الحقػق التي لمػشغ عميو .« الػاجبة لو عمى الػشغ، بل يجب
 .عمى إجخائو إذا كان ُمشقادًا لقانػن الػشغ وُمعيشاً  متى نقػل عغ الفخد أّنو وششّي بخأي الصيصاوي  -ٖٛ
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 القزية الثالثة: االستذخاق ضاىخة ثقافية وتاريخية
 ما ىي دوافع االستذخاق ؟ 1-
يصخة وإخزاع الجانب اآلخخ -  .احتػائو ثقاؼّياأو  األشساع االقترادية والدياسّية لكال الصخفيغ ومحاولِة الدَّ
خق  -  . في العرػر الحجيثة محاولُة الغخب لفيع الذَّ
 اندب الكتب التالية إلى مؤلفييا ؟ 2-

  األعالق الخصيخة في ذكخ أمخاء الذام والخديخة ( ابغ شجاد –تاريخ دمذق ( ابغ عداكخ ) 
 ما ىي السيام الخئيدية لمقشاصل والخحالة والتجار الغخبييغ ؟ 4-
 . نقل تخاث الحزارات في العالع القجيع وخاصة التخاث العخبيالعسل عمى  -
 . التسييج الحتالل البالد العخبية -   . ) الشفعية السعخفة)ايجاد شخق ومخاكد تجارية ججيجة  -

 ما عػامل االستذخاق  ما العالقة بيغ االحتالل واالستذخاق ؟ 5-
 .وثقاؼّية ات جغخاؼّية واجتسايّية وسكانّيةكان االستذخاق ىػ القادر عمى أن يسّج أوروبا بسخّصص -
 .ُيعّج مغ أىّع الػسائل التي مّيجت لالحتالل العدكخّي الحجيث -
والزعف فييا مع دراسة نفدّية لمذعػب وعاداتيا  تفاصيل عغ مكّػنات كّل مشصقة وخرائريا، ومػاشغ القّػةقجمػا  -

 .وتحزيخ العالع الستخّمف تيحيبو بحّجة تأدية رسالتو التاريخّية عمييا بأقّل التكاليف،  وتقاليجىا، وأفزل وسيمة لمديصخة
 السخاحل األربعة التي مخ بيا االستذخاق ؟ بيغ -ٙ

وِل األوروبية الخاغبة باالحتالل .ٔ شايية في الجَّ  .األولى تخافقت مع الثػرة الرِّ
 . العخبية حكع بالثقافةالثانية تمبية لسخحمة اإلمبخيالية التي تدعى لمديصخة عمى الػشغ العخبي والت .ٕ
 : الثالثة : تبجأ بطيػر حخكات التحخر في البالد العخبّية، ولالستذخاق فييا ثالثة اتجاىات .ٖ
 . االقتراديةواإلمكانات ركد السدتذخقػن عمى االستفادة مغ الثخوة الشفصية ودراسة الشدعات االجتسايية  .ٗ
 تحّػلت إلى شخائق تفكيخ؟ الذعػب الذخقية بيا والتي ما ىي الترّػرات التي حاول السدتذخقيغ فييا اقشاع 6-

 .السجتسعات الغخبّية اآلخح بأساليب الحياة الحجيثة فيب يتعب . التحجيث  .لمشيػض بيحه البالد ضخورةأ. االحتالل 
 .ت . وجػد عشاصخ جػىخّية عشج السػاشغ األوروبي تكفل تفّػقو دوما

 .متخّمف ػمًا، مّسا يفخض تأثيخ ما ىػ متفّػق عمى ما ىػاإليحاء بتخّمف اآلداب الذخؾّية عس ث .
  عخف الرػرة الشسصّية ؟ -ٛ
 .فكخة معشّية عغ الحات أو األشخاص أو مجسػعة مغ الشاس تعشي إصجار حكع نتيجة لػجػد فكخة مدبقة أو إشاعة 

 .الجاىدة نػع التفكيخ الحي يّتبعو اإلندان اعتسادًا عمى األفكارعخف التفكيخ الشسصّي ؟  9-
 .الشسصّية الدمبّية تجّمخ نفدّية اإلندان وتسشعو مغ الشجاح . تبادل اآلراء - ما ىي أثخ الشسصّية عمى اإلندان ؟ -ٓٔ

 .أىّع األسباب التي دفعت السدتذخقيغ إلى دراسة الحزارة العخبّية في العرػر الػسصى 11-
 ّن كّل حزارة ليا خرائز مسيدةمحاولة استكذاف شبيعة ىحه الحزارة وخرػصيتيا وذلظ أل -
 .اإلسالمية واالستفادة مغ تجاربيا، والشيػض بػاقع أوروبا عغ مشجدات الحزارة العخبّية : الكذفتفديخّية وجية الشطخ -
شخيق معخفة التشاقزات القػمّية  التحّكع في مدار حزارة الذعػب العخبّية اإلسالمية عغ تػجييّية،وجية الشطخ الثانية:  -
 .األسخار التي تفّجخ األزمات في الدمان والسكان السالئسيغ مغ خالل معخفة بياتػّجو األحجاث، وُتحِكع و صائؽّية واإلقميسية، وال
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لع يشجح في كتابة تاريخ العالع لساذا ؟  الغخب نجح في كتابة تاريخو عمى أحجث نطخيات الّشقج ومشاىج البحث، 12-
تسّكغ مشو وتدّم  عميو، فأىسل كتابة تاريخ باقي الحزارات وكتبيا كسا أراد وىحا وىع  ه، وقجلذعػره أّنو سّيج ىحا العالع ومخكد 

 .وإلغاء اآلخخ نذأ نتيجة التخكيد عمى الحات الغخبيّ 
 ما ىي السػضػعات األكثخ انتذاًر في لػحات السدتذخقيغ ؟  14-

 . د والحياكةالذخؾّيات، ووصف إعجاد الذاي والقيػة والعسل بالتصخي رسع الشداء
 التي قجميا السدتذخقيغ فدخ ذلظ ؟ المػحاتأّدى الخيال جدءًا كبيخًا في إنياء  15-

بسداعجة نساذج أو اكددػرات أوروبّية،  أكسل الكثيخ مغ السدتذخقيغ لػحاتيع في مخاسسيع لجى عػدتيع مغ أسفارىع ألنو 
 .لذخؾّيةقامػا بخسع السخأة ا وىشاك فشانػن لع يغادروا مػششيع أبجاً 

 عخف االستذخاق ؟  16-
 . بيغ الحزارة الذخؾية والغخبية مجرسة فكخية ذات خرائز ودوافع وغايات وأىجاف وليجة صخاع شػيل-
 . عمػم الذخق وآدابو ويعشي بالسفيػم االصصالحي شمب عمػم الذخق وحزارتو وآثاره وفشػنو وأشمق عمى مغ عخف -
 

 القزية الخابعة : تبجالت سياسية
وضخوف متبايشة، وأخحت  باحتالل البالد العخبّية بأوقات مختمفة (فخندا وبخيصانيا وإيصاليا وإسبانيا)قامت الجول األوروبية  1-

 ذلظ   تحكع كلًّ مشيا وفق أساليب إدارّية اقترادّية ثقاؼّية خاّصة عمل
 اءتفج بيجف صشع فػارق بيغ الباد العخبّية تؤّدي إلى ضيػر دول متعجدة مجّدأة، 

 الثػرات العخبّية ّضج االحتالل مشفرمة تدعى لحّل السذكالت الجاخمّية فدخ ذلظ    2-
وضخوف متبايشة، وأخحت  قامت باحتالل البالد العخبّية بأوقات مختمفة( فخندا وبخيصانيا وإيصاليا وإسبانيا) الجول األوروبية  ألن

 .خاّصة تحكع كلًّ مشيا وفق أساليب إدارّية اقترادّية ثقاؼّية
 ماذا تعشي كمسة استعسار    3-

البشاء، نقػل استعسخ األرض؛ أي أمّجىا بسا ُيصّػرىا، لكّغ  في المغة العخبّية: التعسيخ والدعي لتحقيق الُعسخان فيي تجّل عمى
ة عمى دولة أخخى كطاىخة تاريخّية في العرػر الحجيثة تعشي استيالء دولة ما بالقػّ  باحثي التاريخ أجسعػا عمى أّن االستعسار

 .واستغال أرضيا، وتدخيخ شاقات أفخادىا لرالح السدتعِسخيغ لشيب ثخواتيا،
 ما داللة إجساع باحثي التاريخ عمى استبجال كمسة استعسار باالحتالل   4-

 . واالستغالل الحي مارستو الجول السدتعِسخة نتيجة الدياسة التعدؽّية
 . لتجسيل صػرتو أمام الجول التي يديصخ عمييا االستعسار لساذا أشمق االحتالل عمى نفدو اسع  5-
 دوافع االحتالل   بيغ 6-
 .الحاجة إلى السػاد الخام واألسػاق وشخق السػاصالت، واأليجي العاممة الخخيرة .ٔ
 .رغبة شخكاتيا التجارّية في استثسار رؤوس األمػال بسذاريع استخاتيجّية .ٕ
 .القترادي، الحي حّخك لجييع روح الييسشةإحداسيع بالتفّػق الحزارّي والتصّػر ا .ٖ
  ما ىػ دافع االحتالل كسا يجعي   7-

 .واألخالؾية والفشية واالقترادية الغخبّية إلييع تصػيخ البمجان الُسحتّمة، ونقل محاسغ الثقافة االجتسايية 
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 جحبت السشصقة العخبّية الجول األوروبية الحتالليا   لساذا  -ٛ
 .جية، ونتيجة امتالك شعبيا مقّػ مات صشع الحزارة حتاجو تمظ الجول مغنتيجة امتالكيا ما ت

 والسشتجات الدرايّية كالقصغ والحخيخ الديصخة عمى السػارد والسعادن ومرادر السياهما دوافع فخندا لمديصخة عمى سػرية   9-
 .يخوت ودمذق، وسكة حجيج دمذق حساةومخفأ بيخوت وشخيق العخبات بيغ ب يداعجىا في التػّسع بإقامة معامل الحخيخ، عمل
 .تعّج دّرة الّتاج البخيصانّي الحفاظ عمييا، بتأميشيا الصخق والسشافح البحخّية السؤّدية إلييا؟ عمل أىسية اليشج لبخيصانيا  -ٓٔ
األوروبية،  السشافدة بيشيا وبيغ الجول نطخًا الشتجاد    (الحساية)لجأت بخيصانيا إلى تصبيق شكل االحتالل  لساذا -ٔٔ

  بد  سيصختيا بأقّل تكاليفو وخػفيا مغ ضيػر أّي مقاومة محمّية لدياستيا،  »بقاء ما كان عمى ما كان  «،وتسدكيا بسبجأ
 . إلضعاف ىحه السشصقة اقترادّيًا وسياسّياً  الخميج العخبي احتاجت بخيصانيا لدياسة تغييخ البشية االجتسايية في مشصقة 12-
 .االستسخار في تػاججىا في شسال إفخيكياو  القػى  يا؟ ألنيا بالذاشئ الخابع إليصاليا والجدائخ فخندا ما وراء البحخ فدخ تدسية ليب 13-
اليجخة األوروبية إلى الذسال  تذجيع  ما ىي االجخاءات التي قامت بيا الجول األوربية في شال افخيؿيا لجعع احتالليا    14-

 .المغة العخبّية وفخض لغتيع األجشبيةة حاربمالميع األراضي ، اإلفخيقي، حساية السدتػششيغ واست
 .الجاخمّيِة كالبصالة وزيادة عجد الّدكان تغمب الجول األوروبية عمى مذكالتيا  ما الحي ساعجت ؼيو سياسة االستيصان   15-
السشصقة، وقسعػا الثػرات العخبية  نّفحوا قػانيغ االحتالل، واستغّمػا    غما األعسال التي قام السدتػششيغ األوروبي 16-

 .وأربكت سياسة التيجيخ السشاىزة التي شّكمت عائقًا أمام سياسة االستيصان،
 اإلفخيقي    كيف انعكدت سياسة االحتالل األوروبي عمى الّدكان السحّمّييغ في الذسال 17-

جعت تخبية الساشية، مّسا أّثخ عمى الػضع وتخا ُأجبخ الفالحػن عمى تخك أراضييع، وعاش الكثيخ مشيع بحالة مغ الفقخ،
 وىجخ عجد كبيخ مغ السػاششيغ في القخى أو السشاشق الجخداء إلى السجن؛ ألّنيع لع التقميجّي لشذاط الؿبائل االقترادي،

 .الفالحيغ في السػاسع غيخ السشتجة يتكّيفػا مع الػضع الججيج، كسا تجىػرت عادَة خدن الحبػب التي كانت تداعج
 عجد أىع الثػرات في شال إفخيؿيا     -ٛٔ

 الفخندّي لمجدائخ وثػرة عسخ السختار ضّج االحتالل اإليصالي ليبيا وثػرة عبج الكخيع ثػرة عبج القادر الجدائخّي ضج االحتالل
 . الخّصابي ضّج االحتالل اإلسباني والفخندّي السغخب العخبيّ 

 أعسال األميخ عبجالقادر الجدائخي   بيغ -ٜٔ
 .وم االحتالل الفخندي بثػرة خاض فييا السعارك دفاعًا عغ وششو الجدائخقا .ٔ
 .بحل جيجه في تحقيق وحجة الجدائخ رغع سياسة االحتالل والرعػبات .ٕ
 .قام بشذخ حسالت تػيية، وإصالحات اجتسايّية .ٖ
 . حارب الفداد األخالقي .ٗ
 .عسج إلى تأسيذ دولة مػّحجة جعل مجيشة معدكخ عاصسة ليا .٘
 .الخجال مّسغ تسّيدىع الكفاءة العمسّية والسيارة الدياسّية اختار أفزل .ٙ
 .الحي أنذأه نّطع ميدانية الجولة والجير، وعسل عمى استتباب األمغ مغ خالل نطام الذخشة-ٚ
 .تسّكغ مغ إلحاق اليدائع باالحتالل الفخنديّ -ٛ
 عمل تػقف ثػرة األميخ عبج القادر الجدائخي    -ٕٓ

 السحخوقة، ودّمخ السجن وأحخق السحاصيل وأىمظ الجواب، فأّدى إلى تػّقف الثػرة ياسة األرضاّتبع الجشخال بيجػ س
 .م ونفي األميخ ٚٗٛٔعام 
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 ما االجخاءات التي قامت بيا الجول األوروبية لتحقيق سياسة الجمج   21-
 . إيجاد مجتسع مغ أبشاء الجولة السحتّمة  السدتػششػن  ليع تأثيخ ثقافيّ  .ٔ
 . التي تسّثمت بالسجارس والدوايا والجػامع غة العخبّية عغ شخيق القزاء عمى مخاكد الثقافة العخبّية التقميجّيةمحاربة الم .ٕ
 . ووثائق وكتب نيب التخاث الثقافّي العخبّي الحي ُعثخ عميو في السكتبات مغ مخصػشات .ٖ
 .ّيةبحل الجيػد لسحاربة السقاومة الػششّية بكّل أشكاليا، ومشيا الرحافة الػشش .ٗ

 أّييسا أخصخ احتالل األرض أم احتالل العقل  22-
 : اإلعالم والتعميع والسجارس(الػسائل)يعّج احتالل العقل أخصخ مغ الغدو العدكخّي، إذ ال يحتاج إلى األسمحة التقميجّية  -

 .وششّية تربح ثقافة البمج تابعة لمشس  األجشبي، وليدت ثقافة و بيجف أن تقػل الذعػب نعع بمغة السحتّل، 
إلحاق الجولة السحتّمة بالجولة االحتالل، لجوام  الييسشة االقترادية والدياسّية إلى حجّ  بيجفالغدو العدكخّي احتالل األرض،  -

 .واستغالل مػقعيا االستخاتيجي ومرادرىا وأسػاقيا نيب خيخات الذعػب وثخواتيا الصبيعّية
 .مغ يديصخ عمى ىحه السشصقة يديصخ عمى العالع ػّي لسرالح بخيصانيا،يعتبخ شخيان حيأىسية البحخ الستػس     بيغ 23-
السفتػح لمقاّرة اآلسيػية، وتسّثل سػرية السحػر  يذّكل الّداحل الدػرّي الػاجية الغخبّية والبابأىسّية مػقع سػرية    بيغ 24-

 االتجاىات والصخق بيغ الغخب والذخق  السخكدّي الحي تسّخ بػاسصتو جسيع
 السقرػد باالنتجاب    ما 25-

، والتي تدتصيع بدبب مػاردىا وخبختيا أو مػقعيا )فخندا وبخيصانيا( ىػ أن ُيعيج بالػصاية عمى ىحه الذعػب لألمع الستقّجمة
حّتى تربح قادرة عمى الشيػض وحجىا، ويجب أن يكػن  االشخاف عمى الجول السشتجب عمييا تأخح عمى عاتقيا الجغخافّي أن
 ىحه الػصاية بالشيابة عغ عربة األمع تسارس ألول في اختيار الجولة السشتجبةا الذعػب السقاملخغبات ىحه 

 ما ىي أىجاف التجدئة  -ٕٚ
 اضعاف الثػرات*  .تسديق وحجة الذعب العخبّي الدػريّ  . إضعاف االتجاىات الػحجوّية والػششّية 
 ّيد في شخقي البحخ الستػّس الحرػل عمى مخكد مس . الديصخة عمى البالد واستغالل مػاردىا . 
 أىسيتيا. ذلظ   أخحت كيميكيا تدتيػي نفػس بعس الداسة ورجال االقتراد في فخندا عمل 28-
 . ألن الجبال والشيار السػجػدة كانت َتِعُج بسدتقبٍل اقترادٍيّ  .ٔ
 .والفزة غشى مخعر غشّية بالثخوات الباششّية، ومشصقة ديار بكخ فييا مشاجع الّخصاص .ٕ
 .فخندا مغ تجسيع األرمغ الحيغ شّخدتيع الدياسة التخكّية فييا تسّكغ .ٖ
 ورعاية الغخيبالعخبّي كخم الشفذ   ما الحي ساعج األرمغ لمحفاظ عمى وجػدىع الثقافّي ضسغ وششيع الججيج سػرية  29-
 قي األردن   العخاق وفمدصيغ وشخ  لساذا فخضت فخندا لغتيا عمى سػرية ولبشان، وبخيصانيا فخضت لغتيا عمى 31-
 .ولغدو كل مياديغ الحزارة اإلندانية في السشصقة العخبّية، وتذػيو التاريخ السحميّ  ،االحتالل ثقافتو فخض 
 ما الثػابت التي دعا السفّكخ جػرج صميبا لمتسّدظ بيا   31-

 العخبيّ  عخبّية وتذػيو التاريخسياسة االحتالل الفخندّي الخامية إلى شسذ معالع الحزارة ال إحياء التخاث العخبّي لسػاجية
 يعّج عشرخًا مغ عشاصخ وجػدنا واستسخارنا -  أىسية التاريخ عشج جػرج صميبا   32-

ومدتقبمو، ومغ يشدى تاريخ أمتو يكغ كسغ  مقّػمًا أساسّيًا مغ مقػمات ىػيتشا، ومغ يفّخط بتاريخو يعجد عغ إدراك حاضخه -
 مدايا أّمتو التاريخّية وآثارىا العمسّية واألدبية، ويجب دراسة الثقافة العخبّية في فقج ذاكختو، ىحه الحاكخة التي تعّخفو

 الساضي ألّنو يػّضح الكثيخ مغ االتجاىات الفكخّية العخبّية السعاصخة .«
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 .الرييػنّي بالسشصقة العخبّية الػقػف بػجو االتحاد الدػفيتي ودمج الكيان األحالف العدكخية   ىجفما  33-
 ىي سبل السقاومة التي اتبعتيا الجول العخبية بعج أن نالت استقالليا   ما 34-
 .إقامة حياة ديسقخاشّية - ٗ    . الّتخصي  والّتكامل لقصاعات الجولة .ٔ
 .إلغاء السمكّيات الكبيخة مغ خالل التأميع -٘  .االستغالل األمثل لمسػارد البذخّية والصبيعّية .ٕ
 .مقاشعة دول االحتالل -ٙ   الّتعاون مع الّجول الّرجيقة،  .ٖ
 م  ٕٜ٘ٔتسػز في مرخ عام  ٖٕبثػرات ضج بعس الحكػمات التي تعاونت مع الغخب، مثل ثػرة لذعػب فدخ ؾيام  35-

تسػز في مرخ أّمست قشاة الدػيذ  ٖٕثػرة  . الجول العخبّية عمى استقالليا وسيادتيا، وتجعع اقترادىا الػششيّ  لكي تحافظ
 .أّمست شخكات الّشف  العخاؾّية ٜٛ٘ٔالفخندّية البخيصانّية إلى الذخكة السرخّية، وثػرة العخاق  ذخكةحػلت ممكيتيا مغ الو 

 ما ىي وسائل االحتالل الحجيث   36-
 .لمتجارة والّشقج واإلعالم واالترال الذخكات متعجدة الجشديات التي فخضت سيصختيا عمى السفاصل السخكدّية .ٔ
 .الخأسسالّية لالقتراد األجشبي مغ خالل االستجانة مغ البشػك جعل االقتراد العخبّي تابعاً  .ٕ
 .تفخض العقػبات بحجج مختمفة كسحاربة اإلرىاب .ٖ
 .إضعاف السشتجات الػششّية، وَجعِميا غيخ قادرة عمى مشافدة الّدمع األجشبية .ٗ
َمع األجشبية عمى الػششّية .٘  .انذاء ثقافة استيالكية بيغ الدكان تقػم عمى تفزيل الدِّ
 الفػضى الخالقة أو الحخب ضج اإلرىاب ما ىجف الػاليات السّتحجة األمخيكية مغ استخجام اسمػب  31-

 . الّذخق األوس  الكبيخ إلجبار العجيج مغ الّجول العخبّية عمى تقجيع التشازالت التي تشاسب سياساتيا في السشصقة وخمق مذخوع
 ما ىي دعائع مذخوع الذخق األوس  الججيج    39-
 .صخاع العربّيات، َضْخب االستقخار األمشي، زعدعة الػضع االقترادي، التعبئة العالسية ق الّرخاع العخقي، إشالقإشال
 م   ٔٛٛٔعمى ماذا تشز معاىجة بادرو بيغ االحتالل الفخندّي و تػنذ عام -ٓٗ

 .فخندا تػنذ خارجّياً  تسثل -ٖ    .تحتل فخندا السشاشق التي تخاىا مشاسبة في الداحل والجاخل لتحقيق األمغ .ٔ
 .االتفاق عمى وضع نطام مالّي إليفاء الجيػن  -ٗ  .ال يبخم الباي أي معاىجة إال بإشخاف فخندا .ٕ
 بشػد اتفاؾية سايكذ بيكػ  ما  -ٔٗ

  : تقديع بالد الذام والعخاق بيغ فخندا وبخيصانية عمى الشحػ التالي
 . شاقػرة حتى كميكميةمشصقة زرقاء فخندية وتذسل الداحل الدػرية مغ ال 1-
 . مشصقة حسخاء بخيصانية تذسل بغجاد والبرخة 2-
 . مشصقة سسخاء دولية 3-
دول عخبية عمى أن  مشصقة  أ و ب  ما تبقى مغ سػريا الجاخمية وشسال العخاق مشصقة عخبية تقادم فيو دولة أو اتحاد 4-

خالل االعتساد عمى السدتذاريغ والخبخاء مغ  يصانيا ( مغمختبصة ببخ  (ب  )متخبصة بفخندا والسشصقة  (أ  )تكػن السشصقة 
 . بخيصانييغ(ب  )والسشصقة  يكػنػا فخندييغ (أ  )ىاتيشي الجولتيغ في السشصقة 

 م   ٕٔٔٔقخارات مؤتسخ سان ريسػ  -ٕٗ
  : اتفقت فخندا وبخيصانية عمى اقتدام خيخات الػشغ العخبي وتجدئة أرضيو عمى الذكل التالي

  . ندا عمى سػريا ولبشانانتجاب فخ 
 انتجاب بخيصانيا عمى العخق وشخقي األردن مع تصبيق وعج بمفػر لزسان نجاح السذخوع الرييػني
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 القزية الخامدة : تحجيات الساضي وبشاء الحاضخ
  وتحّجياتو الحزارّية ألن األمة تحتاج في أوقات الّذجة إلى مغ يخوي ليا سيخة الساضي بإنجازاتو لساذا نكتب التاريخ  1-
 مشيا   م واذكخ أىع معارك كل -1921ٜٔٔٔعجد أىع الثػرات التي قامت ضج االحتالل الفخندي بيغ  -ٕ
 .)تل كمخ –وادي ورور ) ثػرة جبال الالذؾية أو الداحل بؿيادة الذيخ صالح العمي  -
يع ىشانػ  -  ) جدخ الذغػر –حارم ) ثخوة جبل الداوية أو ثػرة الذسال بؿيادة إبخـا

 قجميا لفخندا   يما مصالب الذيخ صالح العمي الت 3-
 .السػافقة عمى ضّسو إلى الحكػمة العخبّية بجمذق  -    . الجالء عغ الّداحل الدػري  -
 .دفع التعػيزات عغ األضخار التي ألحقيا الجير الفخندّي بالقخى التي أحخقيا -

 ما أسباب تػقف ثػرتا الداحل والذسال   4-
 نفاد الّدالح والعتاد  -  السجن الجاخمّية،  دمذق وحسز وحساة وحمب وبؿّيةاحتالل  - 
 . إمجادات عدكخّية إحزار الجير الفخنديّ   -      تعّحر السػاصالت،  -

السػصل لبخيصانيا، ووافقت عمى  مغ خالل التشازل عغ كيف ضيخ ترسيع فخندا عمى بد  سيصختيا عمى سػرية    5-
 .ىجنة مع األتخاك لمتشازل عغ كيميكيا بأجسعيا نتجاب البخيصاني، وعقجتوضع فمدصيغ تحت اال 

 ما الّثػابت التي شالب بيا السؤتسخ الدػرّي العام  -ٙ
 عجم االعتخاف بأي معاىجة تعقجىا الحكػمة  - . تشريب فيرل ممظ عمى سػريا - .استقالل سػريا استقالاًل تاماً  -
 ة  مسيدات مْجَسع المغة العخبيّ ما  -ٚ
 .َوْضع ألفاظ لمسدتحجثات العرخّية - . حفظ التخاث والمغة االىتسام بالسرصمحات -
 .تشذي  التأليف والتعخيب -    إحياء التخاث العخبّي،  -      .تشؿيح الكتب -     الّشطخ في إصالح المغة، -

 كة ميدمػن  ما ىي األعسال التي قام بيا يػسف العطسة لسػاجية القػات الفخندية في معخ  8-
 .قِبل الستصػعيغ و قّدع القػات إلى فخق  - -   . أوقف تدخيح الجير وبجأ باالستجعاء لمخجمة -
أصجر األوامخ لمػحجات بالحىاب إلى مججل عشجخ، وُحفخت الخشادق وُنربت الستاريذ واألسالك الذائكة لدّج شخيق  -

 .نذخ البيانات دفاعًا عغ مقجسات الػشغ -  .بيخوت دمذق
 ما ىي السصالب التي نادى بيا سمصان باشا األشخش   -ٜ

 تأليف جير وششيّ  -  . االعتخاف بجولة سػرية عخبّية واحجة مدتقمة -  .وحجة البالد الدػرّية -
 .األمة قيام حكػمة شعبّية تجسع السجمذ الشيابي لػضع قانػن أساسّي عمى مبجأ سيادة -
 نذخ معارك الثػرة في كّل مشاشق سػرية  عجد أىع القادة الحيغ تعاونػا عمى -ٓٔ

الّصعان الجنجشي، وحدغ الخخاط في غػشة دمذق،  الزابط رمزان شالش في بادية تجمخ وديخ الدور، في تمكمخ حدغ
 .إبخاليع ىشانػ واليخمل، وفي حساة فػزي القاوقجي، في حمب وتػفيق ىػلػ حيجر في بعَمّبظ

 ما ىي أىع أعسال نازك العابج   11-
 .اّتخحت مغ مجمة العخوس مشبخا آلرائيا وأفكارىا      -نزاليا ضج االحتالل الفخندي -
 .أثشاء معخكة ميدمػن أنذأت مدتذفى ميجاني لعالج الجخحى - . أسدت مجرسة بشات الذيجاء وجسعية نػر الؽيحاء -
 .ئيغ الفمدصيشييغأسدت جسعية تأميغ العسل لالج دعع القزية الفمدصيشّية  - .ساعجت ثػار الغػشة -
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 ما دور الشداء الدػريات في صشع االستقالل  12-
 .بالّخصاص صالح العمي، كانت تسأل لو البشجؾية في أثشاء السعارك وتخمي األعجاء زوجة الذيخ حبابة -
يع ىشانػ بثخوتيا وأمالكيا لرالح الثػرة، -  .وتتخأس السطاىخات الشدائّية تبّخعت زكّية ىشانػ شؿيقة إبخـا
 .وشعامًا تدّود بو الثػار بدتان شمغيغ باعت ما تسمظ لتذتخَي سالحًا وذخيخة -زيشب الغداوي التي استذيجت في السعخكة،  -

نذخ االحتالل الفخندي الذائعات عمى أن بخيصانيا تسّػل الثػرة، وبشفذ  - ما  أسباب تػقف الثػرة الدػرية الكبخى   13-
 األردنية، قسع الثػرة وتدػية األمػر الستعمقة بالحجود الدػرّيةيزع خصة مع بخيصانيا ل الػقت كان

 .رغبة فخندا بالتفاوض إلنياء الثػرة - وصػل تعديدات عدكخّية فخندّية، - نقز اإلمجادات،  -
 ما ىي شخوط الػششييغ لمتفاوض مع فخندا   14-

 إجخاء انتخابات لتذكيل جسعية تأسيدّية تزع دستػرًا دائسًا لمبالد، -
 .إصجار عفػ عغ السبعجيغ -    العخفّية، إلغاء اإلحكام -

 . بدبب رفزو السعاىجة التي تقجم بيا السشجوب الدامي فدخ تعصيل السجمذ الشيابي   15-
 . تعصيل فخندا إلعسال السجمذ الشيابي فدخ ؾيام االضخاب الدتيشي   16-
 . تدميح السػاششيغ في نزاليع ضّج االحتالل الفخنديّ  - .عخبّيةالجعاية لمقزّية ال -   ما ىي أىجاف مذخوع الفخنظ   16-

 .انذاء صشجوق قػمّي يقػم عمى التبخعات الصػيّية -
صجاقة وتعاون مع بخيصانيا التي  استقالل العخاق، وإقامة عالقات  بيغ بخيصانيا والعخاق   ٖٜٓٔما بشػد معاىجة عام  11-

 . الستحجة اق لعربة األمعستحرخ وجػدىا بقػاعج جػّية، وضّع العخ 
مخاحل الكفاح الػششّي في  كانت بجاية مخحمة شػيمة مغ  ة أو مزسػنيا بيغ فخندا وسػري ٖٜٙٔما بشػد معاىجة عام  19-

 الدياسة الخارجّية وشؤون الجفاع، لع تزسغ مصمق الحخّية في -     سبيل االستقالل
 .لشيخب والسّدة، وقػات عدكخّية في الالذقية وجبل العخبا فاحتفطت فخندا بحّق إقامة قاعجتيغ جػيتيغ في -

تكػن المغتيغ التخكّية والعخبّية رسسيتيغ  االستقالل الحاتّي لمػاء، عمى أن ما قخارات األمع الستحجة الخاصة بالمػاء    21-
 .سػرية في اإلدارة والّشقج فيو، وعمى أن يذتخك مع الػشغ األم

استصاعة و التػصل إلى اّتفاق مع تخكيا في السجال العدكخّي  -   عغ لػاء اسكشجرونة لتخكيا   ما دوافع فخندا لمتشازل 22-
الّجول األخخى، وازدياد قمق فخندا مغ السخصصات اإليصالية الستعّمقة بذخقي  تيا معمفخندا السخور عبخ السزائق لتأميغ ص

 .يصاليّ وجػد تخكيا صجيقة يكػن سّجًا في وجو أّي اختخاق إ الستػّسط،
 م    ٜ٘ٗٔأيار عام  ٜٕفدخ ؾيام فخندا بعجوان  23-

 .واقترادّية وعدكخّية، ورفس الذعب والحكػمة إعصاء ىحه االمتيازات مصالبًة فخندا بامتيازات ثقافّية
 .قتراديوبجاية الحتالل ججيج، والزغط اال فخض االعتخاف بالكيان الرييػنّي،  ةاالنقالبات العدكخية في سػريىجف  بيغ 24-
م، شخاء الدالح مغ  1955 لجوره في إبعاد سػرية عغ حمف بغجاد عام  عمل اغتيال العقيج عجنان السالكي   25-

بل لكيام الػحجة مع  .مرخ السعدكخ االشتخاكي وعسل عمى تسييج الدُّ
  : م بيغ سػرية ومرخ ٜٛ٘ٔما عػامل وحجة عام  -ٕٙ

 .مصمب قػمي يػفخ القػة والخخاء والػسيمة لمتخمز مغ واقع التبعية والتجدئة : متسثل بجساىيخ سػرية ومرخ فالػحجة شعبي
دة لػحجة عخبية شاممة تزع أقصار الػشغ العخبي في دولة واحجة مكاني  . تختقي إلى مراف الجول الستقجمة : تكػن نػاة مؤسِّ

 .الثانية وانقدام العالع إلى معدكخيغالحخب العالسية  رفس كل مغ سػرية ومرخ سياسة األحالف العدكخية بعج :زماني 
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السكاسب التقجمّية ولتذّكل قاعجة فكخّية  نتيجة تخاجع حكػمة االنفرال عغ م    ٖٜٙٔآذار عام  ٛفدخ ؾيام ثػرة  27-
 .والعسل عمى الشيػض بدػرية اجتساعّيًا وثقافّيًا وحزارّياً  الستئشاف مديخة العسل القػمّي مغ ججيج،

 م    ٜٔٚٔلحخكة الترحيحية عام ما ىي نتائج ا 21-
 ُأرسيت دعائع الجولة العرخّية وأساليب تصػيخ اإلدارة ووسائل عسميا، -  االجتساعي. الشسػ االقترادي واالستقخار -
 .إقخار الّجستػر الجائع -العمسّي،  تحجيث القػانيغ بسا يمّبي حاجات وتصػرات التشسية الّذاممة وحخكة السجتسع والّتقجم -

 أىسية حخب تذخيغ التحخيخية    بيغ 29-
 تسّدظ الّذعب الدػري بحّب الػشغ والتزحية مغ أجل استقاللو أثبتت -العخبّي،  شّكمت نقمًة نػعّية في مدار الشزال -
 .الكيان الرييػنّي العجوانّية التػسعّية الحخب دليٌل عسميٌّ عمى قػة العخب في الّجفاع والقجرة عمى مػاجية مخصصات -
 أىسية معخكة مخصج جبل الذيخ    -ٖٓ

 بدبب مشاعة مػقعو الصبيعّية، السخصج مخكدًا رئيدًا لمسخاقبة -
 الّذيخ الّذخقية، إلى غػشة دمذق وسيػل حػران،  يديصخ عمى كّل السشاشق السستجة مغ سفػح جبل -
 ػير، والتذ قمعة حريشة، مجّيدة بأحجث األجيدة اإللكتخونية لالترال، فكان عيشًا لمسخاقبة -
 .تحخيخه نقصة بجاية لتحخيخ الجػالن -
 مبادئ الػثيقة الػششّية التي اصجرىا أبشاء الجػالن   ما 31-

 .ىزبة الجػالن السحتمة جدء ال يتجدأ مغ سػرية العخبّية -
 .تدول وتشتقل مغ اآلباء إلى األبشاء الالجشدّية العخبّية الدػرّية، صفة حؿيؿية ممدمة لشا  -
 .مجتسعشا وخيانة وششّية عغ شبٍخ مشيا لمسحتميغ جخيسة كبخى بحق خميالتتشازل أو المدػرييغ، لة مقجسة أراضيشا ممكي -

انتدبت إلى مشطسة اليالل األحسخ العخبّي  - .مغ رائجات العسل اإلنداني الصػعي - عجد أعسال ناريسان العصار ؟ 32-
 .ساىست في تأسيذ جسعية كفالة الصفػلة -شاركت في أنذصة الخعايا الرحية واالجتسايية -الدػرّي 
 مغ القزايا العخبية ؟ ةما مػقف سػري 33-
  . اتخحت سػرية مػقفا ثابتا مغ قزايا األمة العخبية، فدعت لجعع التزامغ العخبي .ٔ
  . وقفت في الحخب األىمية إلى جانب الذعب المبشاني إلنياء الحخب .ٕ
  .الجسيػرية اإلسالمية اإليخانيةعدزت عالقات التعاون مع السعدكخ االشتخاكي، و  .ٖ
 .األرض مقابل الدالموافقت عمى تدػية الرخاع الرييػني وفق االستخاتيجية  .ٗ
المبشاني انصالقا مغ واجبيا القػمّي، إلنياء  وقفت سػرية إلى جانب الذعب العخبي  ما مػقف سػريا مغ لبشان ؟ 34-

 الكيان الرييػنّي حتى استصاعت تحخيخ الجشػب  ة لرج اعتجاءاتالحخب األىمية، كسا سانجت سػرية السقاومة المبشانيّ 
 ما الشيج الحي اتبعو الجكتػر بذار األسج رئيذ الجسيػرّية العخبّية الدػرّية ؟ 35-
 .تصػيخ آليات العسل الدياسّي واإلداري، وكيفية التخاشب مع األجيال الججيجة .ٔ
 .ولة وشبعيا بصابع السعمػماتّية لغة الحػار مع القػى الػششّية، وتشطيع إدارة الجّ  .ٕ
 . تأميغ متصمبات الّجفاع الػششّي والقػمي لسػاجية السذخوع الرييػنيّ  .ٖ
 . والتػّسع في الّتشسية ليسشة االحتالل، وإرساء القاعجة االقترادية الستيشة عمى أسذ التعجدّية االقترادية، .ٗ
ميسات العسل الػششّي كأساس راسخ  ىيخي والسذاركة فيزيادة اإلنتاج وتحقيق العجالة االجتساعية، والتفاعل الجسا .٘

 .لمػشغ وازدىار لتعسيق الػحجة الػششّية، بسا يحقق التقّجم
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 القزية الدادسة : كفاح مدتسخ
 ما أىسية دراسة التاريخ ؟  1-

 .ا العالسّيةوفيع القزاي العمسّي مغ نقج وتحميل، عغ شخيق دراسة تاريخ الذعػب ومذكالتيا تشسية ميارات التفكيخ -
 ؟ ما الشقاط األربعة التي وضعيا مؤتسخ بال بجعػة مغ زعيع الحخكة الرييػنية ىختدل 2-
 . بتذجيع استيصان العسال الدراعييغ والرشاعييغ الييػد في فمدصيغ -
 .والعالسيتشطيع الييػد وربصيع بػاسصة مؤسدات عمى الرعيج السحّمي  -
 .الييػديّ القػمّي تقػية السذاعخ الييػدّية والػعي  -
 .الرييػنّية لتحقيق ىجف الغخبيةلحرػل عمى مػافقة الحكػمات ا  -

 .فمدصيغ بصخيقة مشّطسة ذخاء أراضيلفدخ تأسيذ حاييع وايدمغ شخكة تصػيخ أراضي فمدصيغ في يافا ؟  3-
 . عمييا إخالء األراضي الفمدصيشية مغ أالف الفالحيغ السكيسيغما نتائج نكبة فمدصيغ األولى ؟  4-
 مصامع الرييػنّية،  ؟ نجيب نرار ىجفو التححيخ مغمغ مؤسذ مجمة الكخمل وما ىػ اليجف مشيا  5-
الخخائط والتشقيب عغ اآلثار،  عغ شخيق رسع االستعسار في دراسة اوضاع فمدصيغ ؟ ىا ما الػسائل التي اعتسج 6-

 يو أو تقجيخًا لو إّنسا بيجف إثبات أّن فمدصيغ ليدت عخبّيةعم ودراسة العادات والتقاليج لمسجتسع الفمدصيشي، ليذ حفاضاً 
 ما الصخق التي اتبعتيا بخيصانيا في بالد الذام والعخاق لزسان نفػذىا ؟  7-

 .زعامتو التفاوض مع الّذخيف حديغ بيجف دفعو إعالن الثػرة عمى العثسانييغ مقابل استقالل العخب تحت األول:- 
 . م ٜٙٔٔبيكػ عام  -سايكذ دا بذأن مدتقبل العخاق وبالد الّذام، فكانت معاىجةالتفاوض مع فخن الثاني: -
 .م ٜٚٔٔكان التفاوض مع الرييػنّية فكان وعج بمفػر عام  الثالث:- 

إفخيكيا، و العخبية في آسيا  السشاشق بيغقصع الّرمة  - إفخاغ فمدصيغ مغ شعبيا العخبّي، - ما اليجف مغ وعج بمفػر؟ -ٛ
 .التقّجم أو التصّػرة عخقم -     إنياك العخب،  -    م دولة عخبّية مػّحجة،قيا مشع -

 ما ىي سسات مخحمة ما بعج وعج بمفػر ؟  9-
 .البذخّي لتقػية شاقاتو العدكخّية واالقترادية زيادة أعجاد السياجخيغ الييػد إلييا، وتدويجه باستسخار بالعشرخ

 ي األخصخ لساذا ؟ ّتعّج اليجخة السشّطسة والسجفػعة ى -ٓٔ
 . عشرخّي يدعى إلى إذابة الذعب األصمي والقزاء عميو ومحػ شخريتو ألنيا تتصّػر إلى احتالل استيصانيّ 

 الثػرة الفمدصيشية الكبخى ثػرة وشعبية وقػمية ؟ 11-
 .ج العاصسعي –فػزي القاوقجي  –شارك فييا الدػريػن مشيع دمحم األشسخ و  ألنو شارك فييا مختمف فئات الذعب، 

 قدسيغقجمت المجشة تػصياتيا في  - ما ىي تػصيات لجشة بيل ؟ 12-
 :المتراص غزب العخب، انصػى عمى (السدكّشات) األول:  

 تحجيج اليجخة باثشي عذخ ألفًا في الّدشة لسجة خسذ سشيغ، -
 لمييػد،  مشع انتقال األراضي العخبية -
 . مجمذ تذخيعياالىتسام بالعخب وتحديغ اقترادىع، وإنذاء  -
 تزّسغ تقديع فمدصيغ إلى ثالثة أقدام:  ُسّسي القدع الثاني: بالعسمّية الجخاحّية، -

 .ومشصقة ييػدّية، ومشصقة خاضعة لالنتجاب البخيصانيّ  مشصقة عخبّية،



 

  18الصفحة                 ننصح باالعتماد على الكتاب المدرسً          9001367990قضاٌا تارٌخٌة ثالث ثانوي ادبً        دمحم اللكود 

 

 ما ىي الشقاط التي تجل عمى أن القزية الفمدصيشية اتخحت بعجًا وشابعًا دوليًا ؟  13-
انتقمت مطاىخ  -إلنكميد في الذخاء والبيع، وقخروا العريان السجنّي لاليشػد مقاشعة  ج لتأييج فمدصيغ،مؤتسخ في اليش عقج

 تأييج لإلضخاب الفمدصيشّي في كّل العالع العخبيّ في اإلضخاب الفمدصيشي إلى السجن في البمجان العخبية 
 .حقيق الحخّية واالستقاللمغ أجل ت فدخ تػحيج جيػد العخب بعج الحخب العالسية الثانية ؟  14-
 م ؟ ٚٗٔٔعمى ماذا أكج مؤتسخ أنذاص في مرخ ومؤتسخ بمػدان في سػرية عام  15-

 ييػدّية  رفس االنتجاب ووعج بمفػر ورفس إنذاء دولة - لتأكيج عمى عخوبة فمدصيغ ورفس تقديسيا، ا -
 الييػدية  ليجخةوْقف ا - السصالبة باستقالل وحق الّذعب الفمدصيشي في تقخيخ مريخه،  -
 .إصجار شابع باسع فمدصيغ -    والسؤسدات الييػدّية، إنذاء مكاتب لسقاشعة البزائع -

 مشيا لجسع السعمػمات ؟ ما لسقرػد بسمف القخى ؟ وما ىي الشقاط التي ركد عمييا وما ىي األمػر التي استفادوا -ٙٔ
الدكان واالرتباط  ات عغ نػع األراضي، ومجى غشىجسعت معمػم,  عسمية جسع معمػمات عغ كّل قخية في فمدصيغ -

 .الدياسي ومجى سيػلة احتالليا أو صعػبة ىحا االحتالل
 .أن األمػر أفمت مغ يجىا في فمدصيغما الحّجة التي ادعتيا بخيصانيا لتحػيل القزية الفمدصيشّية إلى األمع السّتحجة؟  17-

 ما ردة فعل العخب عمى قخار التقديع ؟  -ٛٔ
 .أجل نججة فمدصيغ الجعػة لمتصػع مغو تطاىخات حاشجة مشجدًة بقخار التقديع،  خخجت
 فدخ تخاجع الجيػش العخبّية في حخب االنقاذ ؟ 19-

 . الرييػنّي، مسا أّدى إلى تغّيخ ميدان القػى  تجخل القػى اإلمبخيالية ودعع الكيان -
 األميغ العام لجامعة الجول العخبية ؟ خّي كسا أوضحيااألسباب التي حسمت الحكػمات العخبّية عمى التجخل العدك -ٕٓ
 .السجاورة إلى البالد العخبيةو مشع انتذار الفػضى في فمدصيغ  - . أمغ فمدصيغ وديعة مقّجسة في عشق الجول العخبّية  -
 .خمفوقيام سمصة شخعّية ت سّج الفخاغ الحادث في الجياز الحكػمّي الفمدصيشّي نتيجة لدوال االنتجاب وعجم -
 .مداعجة سّكانيا عمى إعادة الّدمع والسغ -

 سياسة الكيان الرييػني في فمدصيغ ؟ 21-
  .تعاممػا مع مغ بقي بػصفيع غخباء مغ الجرجة الثانية . شخد وتذخيج ثمثي الذعب الفمدصيشّي مغ أرضو .ٔ
 . الديصخة عمى االقتراد الفمدصيشّي عغ شخيق التحّكع بسا يجخل لمسػانئ .ٕ
  .ات التعميسّية تحت إدارة الحاكع العدكخيّ وضع السؤسد .ٖ
 .التػتخ واضصخابات في البالد العخبّية نتيجة عجم استقخار السشصقة وقيام حخوب فييا، .ٗ
 .في غدة وسيشاء ؟ القزاء عمى قػاعج الفجائييغما الحجة التي قام ورائيا العجوان الثالثي عمى مرخ  24-
 عمى مرخ؟  ما مػقف الّجول العخبية مغ العجوان 25-

 معشػّيًا وسياسّيًا،  وقفت الّجول العخبّية إلى جانب مرخ -
العخاقي التي تسمكيا شخكات أجشبّية وتسّخ  وضعت سػرية إمكاناتيا تحت ترخف الجير السرخي، وُندفت أنابيب الّشفط -

 وبخيصانيا، في األراضي الّدػرّية كػسيمة لمزغط عمى فخندا
 .الستػّسط جسال في أثشاء تجميخه البارجة الفخندية في البحخاستذيج البصل الدػري جػل  -

 ما أثخ تشطيع السقاومة الفمدصيشّية نفديا؟  26-
 .الذعب العخبّي الفمدصيشيّ  أصبحت السسّثل الذخعّي والػحيج لحقػق  - الفمدصيشّية  جسيع فرائل السقاومة وحجت -
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رغبًة مشو في تحقيق مذخوعو  احتالل أراض عخبّية ججيجة  ؟ ٜٚٙٔما اليجف مغ عجوان الخامذ مغ حديخان عام  27-
 .وسيشاء ومختفعات الجػالن الدػرّية التػّسعي واحتالل القجس الذخقّية والّزفة الغخبّية وقصاع غّدة

 تحجث عغ السحاور الثالثة لعسمية تيػيج القجس ؟ 28-
 تحّقق بالسرادرةو ييػني عمى إدراجيا تحت سيصختيا، شكمت البشية األساسية لمسذخوع، حخص الكيان الر األول : األراضي

 والدسدخة والتحايل، 
التزييق والتيجيخ عمى الدكان  مارست سياسةو حذج ما يقارب مميػن مدتػشغ في نياية السجة السحجدة،  الدكانالثاني 

 .السدتػششيغ في الحاضخ والسدتقبل العخب بػية الحفاظ عمى التػازن الجيسػغخافي لرالح
 .تيار اليجخة الستجّفق مغ حيغ آلخخ تحقيق استيعابو مدتػششات  أشمق عجمة بشاء االستيصانالث الث

 ؟  ٖٜٚٔفدخ قيام حخب تذخيغ عام  29-
 . لسدتػششاتاندحابو مغ األراضي العخبّية، واستسخاره ببشاء و الجولّية  عجم التدام الكيان الرييػنّي بقخارات الذخيّية

 ؟  ٖٜٚٔخيغ عام ما ىي نتائج حخب تذ -ٖٓ
 اختخاق تحريشات العجو،  -
 وحّصست ثقة الكيان الرييػنّي بشفدو، حّققت انترارات -
 تحّخيخ سيشاء ومجيشة القشيصخة، -
 زاد االىتسام الجولّي بقزّية فمدصيغ، التي أصبحت قزّية العخب األولى  -
 ٜٗٚٔعام  الفمدصيشّي في مؤتسخ القسة العخبّي في الخباطالتحخيخ رسسيًا مسثاًل شخعّيًا وحيجًا لمّذعب  االعتخاف بسشطسة -

؟  ٖٜٚٔعام  بالزغط عمى األمع السّتحجة إليقاف حخب تذخيغ الكيان الرييػني تدارع القػى اإلمبخيالية إلى دعععمل  31-
 . عمى الكيان الرييػنيّ  نتيجة استسخار حخب االستشداف عمى الجبية الّدػرية التي شّكمت ضغصًا كبيخاً 

 م ؟ ٜٜٔٔوزراء بخيصانيا بتاريخ  ماذا تزّسشت الخسالة السػّجية مغ قبل حاييع وايدمان إلى ديفيجلػيج جػرج رئيذ 32-
 (بيكػ -سايكذ)خ  ألن ضخورة شسػل حجود فمدصيغ: مشحجرات جبل الذيخ ومشابع نيخي األردن والميصاني، وذلظ  -

 .الخربة في الجػالن وحػران مغ الحقػل االستيصانية الييػدي  يقصع مشابع السياه، ويحخم الػشغ القػمي
 .تأكيج أّن أنيار أرض الكيان الرييػنّي ىي األردن والميصاني واليخمػك -
 م ؟  ٜٜ٘ٔما ىي نتائج تحػيل الكيان الرييػنّي مياه نيخ األردن عام  33-

 .الدراعي الفمدصيشي، وقيام الكيان بحفخ اآلبار تجىػر االقتراد
 سات خخوج فرائل السقاومة الفمدصيشّية مغ جشػب لبشان؟ ما انعكا 34-

 م لتحجث تغييخاً  ٜٚٛٔأىالي الجاخل فانجلعت انتفاضة الحجارة داخل األراضي الفمدصيشّية عام  عسمت عمى تقػية عدم
 . كبيخًا في الّداحة الدياسّية الفمدصيشية وحّققت مكاسب إعالمية

 الرييػنّي في قصاع غدة؟  ما اإلجخاءات التي اّتخحىا الكيان 35-
عمى الذعب الفمدصيشّي، قامت دولة االحتالل بإغالق السعابخ وتذجيج الحرار عمى قصاع  تابع الكيان الرييػنّي عجوانو

وغمق السعابخ بيغ القصاع  مشع دخػل السحخوقات والكيخباء والكثيخ مغ الّدمع، ومشع الّريج في عسق البحخ،- غدة 
 .القصاع إلى العالع الخارجّي مغ جانب مرخ م، وغمق معبخ رفح السشفح الػحيج ألىالي ٜٛٗٔ والخاضي السحتمة عام

 



 

  20الصفحة                 ننصح باالعتماد على الكتاب المدرسً          9001367990قضاٌا تارٌخٌة ثالث ثانوي ادبً        دمحم اللكود 

 

 القزية الدابعة : بجاية الػاقع
 فّدخ مفيػم الحخب بالػكالة؟  1-

 الحخوب، وقج أصبح ىحا السفيػم نياية القخن العذخيغ دون ججوى فأوججت خيارً  االعتساد عمى شخف آخخ ودعسو لمؿيام بيحه
 .التقشية الفائقة الّدخعة ونذخ اإلشاعات آخخ ىػ افتعال األزمات، مثل األزمات االقترادية أو الخاّصة بالسرارف، مدتخجمةً 

 وصفت حزارة القخن العذخيغ بأنيا حزارة نفصية لساذا ؟  2-
العتساد الّجول الرشاعّية  طخاً الشفط محػر محخك الستخاتيجيات العالع؛ ألنو يحتل مػقعًا أساسّيًا في الدياسة الّجولية ن -

 . عميو، ولدعييا إلى استشداف نفط العالع الثالث
 ما ىي نتائج الثخوة الشفصية عمى البالد العخبية ؟ 3-

 .زاد استيخاد الّجول الشفصّية لمتكشػلػجيا الجاىدة مغ الخارج بذكل ىائل-ٖ          .تػافخ رؤوس األمػال .ٔ
 .تحّػل اقتراد السشصقة العخبّية االقتراد مدتيمظ غيخ مشتج -ٗ  .نذػء ضاىخة ترجيخ رأس السال .ٕ
أوججتيا الحخب لتعديد وجػدىا الدياسّي  مغ الثغخات التي كيف استفادت الػاليات السّتحجة مغ دول الخميج ؟  4-

 .إلى مدخح لمرخاع والّتػتخ، كػن الخميج بسثابة بحيخة نفصّية والعدكخّي في مشصقة الخميج التي تحػلت
 القػة العدكخّية العخاقّية، ذريعة لتجميخ - كيف استغمت الػاليات السّتحجة األمخيكية الخالف بيغ العخاق والكػيت؟  5-

 .الخاّصة باألسمحة الشػوية إلى الّذخق العخبي، باستثشاء الكيان الرييػنيّ  لحّج مغ تجفق الّتقانةا - 
 الػاليات الستحجة األمخيكية بالسشصقة العخبّية؟أيغ تطيخ سياسة الكيل بسكياليغ التي تعتسجىا  6-

 بدبب ألن انتذارىا ييجد الدالم العالسي مشع انتذار األسمحة الشػوّية، والحيمػلة دون امتالكيا -
  .قبػل السداعجة االمخيكية ليربح القػة اإلقميسية في السشصقة واضعاف األخخ ال جباره عمى أواًل : تقػية أحج األشخاف- 

 ذريعة لذغ الحخب الذاممة  ٕٔٓٓعام  ل" جاعمة أحجاث أيمػ يًا : شخح مفيػم حخبي حجيث " الحخب عمى اإلرىابثان -
 الػاليات الستحجة لحلظ ؟ ما أىجاف التحالف الجولّي مغ ضخب البشية التحتّية في العخاق وما ىي الحجة التي قجمتيا 6-

  . ةتجميخ جيذو وأنطستو وأجيدتو اإلدارية واالقترادي .ٔ
 .قتل عمسائو ونيب نفصو وآثاره .ٕ
 .الفمدصيشّية قجيع مداعجات لمسقاومةالنو ي، والخبط بيغ العخاق واإلرىاب  امتالكو أسمحة دمار شامل: حرائع ال .ٖ
 مغ التصػر والتقجم ؟ تي تسكغ العالع العخبيال أسباب التخّمف الحي يعاني مشو العالع العخبّي وما ىي الػسائل 8-
يدسى ب: الفجػة التكشػلػجّية بيغ العالع  التصّػرات التكشػلػجّية الحجيثة في مختمف السجاالت واّتداع ما عجم مػاكبة -

 : الػسائل - .الغخبّي والعالع العخبيّ 
 . تصػيخ القػى اإلنتاجية والخخوج مغ حالة الّخكػد والتخّمف التكشػلػجيّ  -
تعبئة كّل وسائل اإلنتاج الػششّية، وتصػيخ الرشاعة،  امل، وتتصّمبتعتسج عمى التخصيط الذالتي تحقيق الّتشسية التي  -

 . البذخّي بالجرجة األولى واالىتسام بالجيج والعسل
وغيخ الفشييغ، إلى دول الشفط  ىجخة أعجاد كبيخة مغ العسال الفشييغ   ُأىسمت تشسية السػارد البذخّية الػششّية لساذا ؟ 9-

 .البمجان السرّجرة لمعسالة تساعية الصاردة فينتيجة الطخوف االقترادية واالج
 . حساية األفخاد مغ آثار العسميات العدكخيةما الغاية مغ وضع القانػن الجولي اإلنداني ؟  11-

 


