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 القضية األولى : متغيرات صنعت العصر الحديث
 م في مذّكراته مدينة حلب ؟ 1761كيف وصف دارفيو القنصل الفرنسّي في بالد الّشام عام  1-
 الثالثة في الممتلكات العثمانّية باألهمّية بوصفها وسعتها وسّكانها ورخائها 1-
 .ع بشهرٍة تجارّيةال تزال تتمتّ  3-    .هي أقّل من القسطنطينية والقاهرة 2-
 إال أّنها بصّحة هوائها ومتانة بنائها وأناقتها ونظافة طرقها أفضل من االثنتين 3-
 العربّية اإلسالمية ؟ ما هي مقّومات الجذٍب التي أمتلكها المشرق العربي للشعوب األخرى خالل عصور الحضارة 2-

 ) الحضاري ة على تفوقهأو ما المبادئ التي يجب أن يتميز بها مجتمع ما للمحافظ) 
 . ما يتعّلق بتحّكمه بالطرق التجارّية العالمّية*    .ما يتمّيز به مجتمعه من خصائص •
 .حضارة مدنه*    .موقعه الجغرافّي االستراتيجي •
 بما تميزت حضارة المدن العربية اإلسالمية في المشرق العربي ؟ 3-
 . واصل مع األمم األخرى عن طريق الّسالمسعت للت 2- -    . رسمت مالمح الفكر اإلنساني 1-
 .التكاتف مع الشعوب واألمم المختلفة، من أجل مستقبل مشرق للبشرّية جمعاء 3-
 كيف استطاع المجتمع العربّي واإلسالمّي أن يقّدم نفسه إلى شعوب العالم؟ 4-

  .قدم نفسه بطريقة لفتت انتباه الجميع وشجعتهم على األخذ من هذه الحضارة
 لم يستطيع المجتمع العربي أن يأخذ دوره الطبيعّي المتقّدم في صنع الحضارة اإلنسانية اليوم ؟ 5-

ومن ثم االحتالل في العصر  المغولالّشرق حمالت الفرنجة ومن الغرب بسبب ظروَف المجتمع العربّي وتعّرضه للغزو من 
 . إلنسانية اليوما الحديث جعله ال يأخذ الدور الطبيعي المتقدم في صنع الحضارة

 حضاري متقدم ؟  كيف تؤثر المتغيرات العالمية في المجتمعات ؟ وما السبل الواجب اتباعاها للحفاظ على دور 6-
حدث في المجمع العربي الذي تعرض للغزو  تؤثر في منع المجتمعات من القيام بدروها الفعال في الحضارة اإلنسانية كما

يتعرض لمثل هذه االمر حتى اآلن ، وتستطيع المجتمعات التخلص من هذا  اريخ وال يزالواالحتالل فر مراحل عدة من الت
 . والتضامن مع بعضها البعض من خالل التكاتف

 (أو فسر معنى الحضارة  )  ما هي الثمرة المادية والمعنوية للحضارة ؟ 7-
  .تهالثمرة المعنوّية والمادّية لكّل جهد يقوم به اإلنسان لتحسين ظروف حيا

بالتجربة،  الذي استثمر ذكاءه لصنع حضارةواإلنسان  ( التفكير )والعقل   )الوقت(الزمن :  ماهي عناصر الحضارة ؟ 8-
 .على الكشف واالختراع( المكان)وحفزته ظروفه البيئّية 

 االجتماع اإلنساني ضرورّي لقيام الحضارة ؟  لماذا -9
 .عاونهم مع بعضهم البعضوت ألّن الحضارة ال تتم إال باجتماع البشر

 ما هي معايير الحكم على مجتمع أّنه متحضر؟ -10
 .ال يوجد إنسان وال مجتمع إال وله نصيب من الحضارة ✓
 . الّثمرة المعنوّية هي الغاية من الحضارة ✓
 :معيار الحكم على مجتمع أّنه متحّضر يتوقف على أمرين ✓
 .وعدم االستغالل اية والتفاهم والتعاون والمحّبةاألّول مدى شعور أفراده باألمان واالطمئنان والكف ✓
 .الثاني التّقدم واالنجازات الحضارّية الفكرّية والعلمّية التي تنعكس على المجتمع ✓



 

 20من  2الصفحة ننصح باالعتماد على الكتاب المدرسي                                   0947631005قضايا تاريخية ثالث ثانوي ادبي        محمد اللكود 
 

 : عرف التاريخ 11-
 .والماضي التاريخ عملّية مستمّرة من التفاعل المتبادل بين األنسان ومحيطه، وحوار ال ينتهي بين الحاضر -
مجااًل واحدًا بل هو   يعيد نفسه ؟ ألّن التاريخ مرتبط بالظروف الذاتّية والموضوعّية لمجتمع ما، وألّنه ليسوالتاريخ ال -

 .).....ثقافّية واقتصادّية وسياسّية واجتماعّية) مجاالت مختلفة 
 فقط تتكّرر مرحلة من مراحل التاريخ في الّظاهر  -

 تاريخية ؟ على ماذا يتوقف َفهم اإلنسان للحوادث ال 12-
 .مضى وما يحدث من الوقائع، لكي يخرج بشيء يمّكنه من التعرف على مسار األحداث ومغزاها من خالل البحث عن الّتشابه بين ما

 من أهم مبادئ التاريخ االستمراِر والتغييِر عرفه ؟  13-
لمقاربة بين الماضي والحاضر، أو اصداِر حالِه، والذي تغّير، والتمكنُّ من إجراِء ا هو مبدأ يهدف إلى تحديِد ما بقي على

 .استمراِرها أو تغّيرها، وبالتالي مواصلة التطّور حكٍم حول
 المدى البعيد في العصور التي تليها فما هي ؟ توجد أحداث تاريخّية تشّكل بأسبابها ونتائجها متغّيرات تظهر آثارها على 14-

وعقلي ة العصور الوسطى ونظامها  َة التي خرجت فيها أوروبا على ثقافةتمّثل المرحلة التاريخي  النهضة األوروبِّيَّة  -
 النهضة غّيرت أفكار تلك العصور، وحّررت الفكَر األوروبي من القيود التي ألنّ  )  سبب / نتيجة ( االقتصادي واالجتماعي

 ) سبب / نتيجة   (الجديدة البرجوازّية قتصاديةفظهرت الحركُة اإلنسانية، بتوّجهاتها االكبََّلْته خاللها ، النظام اإلقطاعّي، 
 قومّية تشّكل دول أوروّبا الحديثة على أسسوالمدرسة العلميَّة للتاريخ، ممَّا أدَّى إلى  حيث نشأ التفكيُر العلميُّ العقليّ 

فكانت حركة الّرحالت )  سبب/ نتيجة  (إليها، فتبّنت اللُّغات القوميَّة، وانتقل مركز الثقل االقتصادي )  سبب / نتيجة (
  . الجغرافي ة األوروبية

 حياة المجتمعات؟ ما هي أهم الثورات التي شهدها التاريخ اإلنساني و أحدثت تغّيراٍت كبيرة في 15-
 .صناعة الورق في القرن الثامن الميالدّي من النفايات القطنّية*   .ق.م 1400اختراع األبجدّية عام  ✓
 .الخامس عشر الميالديّ المطبعة في منتصف القرن  ✓
ألنها أدخلت ؟ علل ذلك إلى الحديثة  »رسل « المطبعة أحد معالم انتقال أوروبا من العصور الوسطى  عّد الفيلسوف ✓

 . إلى تفّوق أوروبا مركز تلك الثورة اإلنسان عصر االتصال الجماهيرّي بشكل أكبر وأّدت
 يثة ليس مجرد كتابة كالم على ورق أو حفره على خشب أو رسمفّن الطباعة في العصور الحد:  تعريف الطباعة ؟ -16

ّنما المقصود به تطوير غوتنبرغ عام  على معادن بشكل يجعلها ُتجمع فتصبح  م نْقش الحروف المفردة 1440صور بحبر، وا 
 .جمعها بصيغة أخرى فتطبع كالمًا آخر وهكذا كالمًا ُيطبع على الورق، ثم ُتحّل ويعاد

 اإلنسان وحياته ونقل أوروبا عشرات الّسنين إلى األمام تغييرًا في فكر توسيلة لنشر العلوم والمعارف، أحدثاعة : أهمية الطب 17-
 ؟  اليهاأوروبا بعد تدّفق الثروات ما الهدف الذي سعت إليه  -18

لمؤّلفه روما باللغة العربّية  يم ُطبَع أّول كتاب علمّي ف 1585ذخائر الشرق وكنوزه الفكرّية والعلمّية، ففي عام  الحصول على
 » بستان في عجائب األرض والبلدان « الصالحي، 

« م نشرت 1593وفي عام  الحاجب،لمؤلفه ابن  قواعد اللغة العربّية م كتاب 1592وأصدرت مطبعة آل مديتشي بروما عام 
 .سينا ابن لمؤّلفه »القانون في الّطب 

 األمام نقل أوروبا عشرات السنين إلى نهضة األوروبية؟ما أثر طباعة الكتب العربّية على ال 19-
 . ؟ الدور الكبير للطباعة في تطور الحضارة البشريةما داللة تطوير غوتنبرغ للّطباعة  -20
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 ؟بعض الحضارة تنشأ من تعاون البشر بعضهم مع  ما الفكرة التي تعّبر في الّنّص عن - 21
 . لشرق وكنوزه الفكرية والعلميةصبح هاجس أوروبا هو الحصول على ذخائر اا

 : ثورات االتصال بين  22-
 الثورة الثانية العصور التاريخية الوسطى تطوير الورق  .  الثورة األولى العصور التاريخية القديمة اختراع الطباعة  .
 الثورة الثالثة في العصور التاريخية الحديثة المطبعة  .
 تاريخية المعاصرة االتصاالت اإللكترونية بظهور الكهرباءالثورة الرابعة في العصور ال  .
 الثورة الخامسة الثورة الرقمية التي أدى أليها الكومبيوتر والقمر الّصناعّي واإلنترنت  .

 : ما هي ميزات الثورة الرقمية 23-
 .سرعتها في معالجتها وتحليلها واسترجاعها وأرسالها -4   .دّقتها في تخزين المعلومات .1
 .المعاصر وأعماله صبحت المعلومة تبحر عبر األجهزة وتحتّل مكانة مهّمة في حياة اإلنسانأ .2
 .ظهرت الفضائّيات وتقانة الوسائط المتعّددة .3
 .كدول مركزّية على بقّية العالم تفّوق الدول التي تمتلك هذه التقانة وسيطرتها ما هي نتائج الثورة الرقيمة : 24-
 ة يمكن أْن تكون اكتشافًا فسر ذلك ؟ليست كّل معرفة جديد 25-

 .لها ألنها رّبما تكون إعادة اكتشاف، أو إعادة معرفة، أو تأكيدًا لمعرفٍة سابقة، أو نضجاً 
 العصور التاريخية الوسطى والحديثة في أوروبَّا؟ عدَّ بعض المؤّرخين الكشوف الجغرافية األوروبية الَحدث التاريخيَّ الفاصل بين -26

 .ت بالنسبة لزمانها إنجازاٌت علميٌَّة جديدةألنها قدم -1
 .أثارت دهشة الناس وفضوَلهم  -2
فريقيا وأمريكا  -3  .ألنها أدت إلى تغلغل أوروبّي في آسيا وا 
 .دعمت االقتصاد األوروبي بالوصول إلى أماكن الّتوابل والّذهب  -4
على أكبر رقعٍة من الممتلكات في  ثّم السيطرةرسخت القوة الّسياسيِّة بتحطيم السيطرة التجارّية للبندقيَّة وللمماليك،  -5

 .أوروبَّا وخارجها
  ما نتائج الكشوف الجغرافّية: سياسّياً، اقتصادّيًا، اجتماعّياً، ثقافّيًا على أوروبا؟  -27

 ثقافية  اجتماعية )اقتصادية) سياسية
بدأت ظاهرة  -

االحتالل 
 األوروبي

 ألطلسي. انتقل مركز الّنشاط التجاريِّ إلى المحيط ا -
 تراجع دوُر البحِر المتوّسط. -
تدفق كمّيات كبيرة من الّذهب والفّضة والّثروات و توافر   -

 الُعْملة في أوروبا
تحّولت الّسيطرِة الّتجاري ة من بعض اإلمارات اإليطالية  -

 الغربية   والبالد العربية  إلى دوِل أوروبا  
ت بدأ إنشاء البورصات كبورصة ليون، بينما تطّور   -

صناعُة النسيج على مكانتها  صناعة التعدين، وحافظت
 األولى

وظهرت قضي ة  -
الملونين في أوروّبا 
وأمريكا بعد ممارسة 

 األوروبيين تجارَة العبيد
 بحّق األفارقة 

ترافقت حركة الّتجارة  -
األوروبية هذه بالبعثات 

 التبشيري ة

توّفرت معلوماٌت أكثر دق ًة  -
عن شكل األرض وأبعادها، 

 وبحارها 
دخلِت القار اُت الُمكَتَشَفُة  -

التي عرفتها أوروّبا حيَِّز 
 التدوين التاريخيِّ كحضارة

 اآلنكا والمايا واآلزتك

 برأيك أكانت نتائج الكشوف الجغرافّية االجتماعية إيجابّية أم سلبّية؟ على من؟ ولماذا؟  -28
 . راع الطبقي بين فئات الشعبسلبية ، تركز الثروة في يد فئة قليلة من المجتمع والص
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 لماذا سمي القرن السادس عشر في أوروبا بعصر الفّضة؟  -29
 بسبب تدفق كمّيات كبيرة من الّذهب والفّضة والّثروات و توافر الُعْملة في أوروبا

القتصادي والسياسّي، االستقالل ا ألن الّذهب في بلٍد ما ركيزةَ  لماذا ُيشّكل الّذهب عصب اقتصادّيات الّدول الحديثة؟ -30
 .أمنها االقتصاد وألّنه من أهّم المعادن التي ترتكز عليها الّدول في

 ما العالقة بين احتياطّي الّذهب وقّوة الدول سياسّياً؟  31-
يه الّطلب عل األزمات السياسّية واالقتصادية والحروب مقابل العمالت األخرى (فسر ذلك) الرتفاع يعود ذلك الرتفاع قيمته في

 .كونه أهّم استثمارات المخزون االقتصادي للدول
 ما النتائج السياسّية لتغّير طرق التجارة العالمّية على المنطقة العربّية؟ 32-
 . حصول األوروبيين على االمتيازات من الدولة العثمانّية .1
 .وِب واحتكارهاالشع تنافس القوى السياسّية( البرتغال واسبانيا وهولندا) للسيطرة واستغالل ثرواتِ  .2
البريطانّية التي تنقل البضائع إلى البصرة،  ومع نهاية القرن الّسادس عشر و أصبح الخليج العربّي مفتوحًا أمام السفن .3

م، ثم أصبحت مركزًا للتجارة ولشركة الهند  1639بمدينة البصرة عام  وتّم إنشاء أّول معتمد بريطانّي في العراق
 البريطانّية، أّما الشرقّية

 لماذا اهتمت بريطانيا بالخليج العربّي والعراق؟ 33-
 .دجلة والفرات دخول بريطانيا ميدان التنافس الدولّي على الخليج العربّي والمالحة النهرّية في •
 . الموقع االستراتيجي على طريق الهند التجاري •
 م؟  1761بَم تفّسر تعيين فرنسا قنصل لها في البصرة عام  34-
 . بريطانيا وفرنسا أهمية منطقة العراق والشرق األوسط االستعماري بين التنافس      
 . كيف انعكس التنافس بين الدول األوروبية على المنطقة العربية  35-
 .فقد المماليك دورهم االقتصادي بعد معرفة أوروبا طريق رأس الّرجاء الّصالح .1
 .تعرَّضت أطراُف شبه الجزيرة العربيَّة لغزٍو برتغاليِّ  .2
 .شنَّ اإلسبان غاراِتهم على الّشمال اإلفريقي العربيِّ  .3
تاحة الفرصة للقوى األخرى كالصفويِّين والعثمَّانيين للتناُفس .4  .من أجل السيطرة عليها إضعاف البالد العربيََّة، وا 
 ما األسلوب الذي اتبعه العثمانيون للسيطرة على بالد الّشام ومصر والجزائر ؟ 36-

م، والريدانّية عام  1516عام  م، ومرج دابق 1514المباشر حيث خاض عّدة معارك  جالديران عام الصدام العسكري 
عن التصّدي لإلسبان طلبت المساعدة من الدولة العثمانّية التي  م ). أما الجزائر فعندما ضعفت القوة المحلّية فيها 1517

 .م 1519 سيطرت عليها عام
 الموقع التجارّي لحلب؟ كيف استغّلت الدول األوروبية  -37

 .لدولهم أقامت إنكلترا وفرنسا ممثّليِن تجارييِن فيها، واّتخذ هؤالء الصفة السياسّية كقناصل ✓
مراسالت تجارّية ودبلوماسّية مع  م، وكان لهذه المراكز 1581ُأقيمت فيها شركة بالد المشرق ليفانت اإلنكليز عام  ✓

 .مركز الشركة الرئيس في لندن
االمتيازات، الذي ُبدِئ العمل به منذ  ة العثمانّية الّتجار األجانب امتيازات تجارّية وقانونّية بموجب نظاممنحت الدول ✓

 .العشرين م، واستمّر حّتى مطلع القرن 1535عام 
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 . التجارية أهمية مدينة حلب ما داللة إقامة الّدول األوروبية ممثِلين تجاريين لها في مدينة حلب؟  -38
الدول العثمانية للدول  من خالل االستفادة من االمتيازات التي منحتها  استغالل التجارة لصالح السياسة؟ كيف تمّ  -39

 . األوربية وخاصة في مرحلة ضعفها وتدخل الدول األوروبية في شؤونها
 )م -1716 (علل األهمية التجارية لمدينة حلب في القرنين ال  -40

 . انّية خاصة مناطق األناضول أمامهاانفتاح أسواق اإلمبراطورية العثم ✓
 .والخليج العربيّ  كونها مركزًا مهّمًا لتجارة المرور بين أوروبا وايران، وبين المتوسط والعراق ✓
 .نشاط أسواقها وخاناتها كخان الشونة، وحركة مينائها الطبيعّي اسكندرونة ✓

 م ؟   -1716في القرنين   لغّش في مدينة حلبفسر تعّين مراقبين للموازيين والمكاييل المستخدمة ومالحقة ا -41
 . أّدته حلب محلّيًا ودولّياً للحفاظ على القانون التجارّي، ونظرًا للدور التجارّي الذي 

 كيف تجّلى اإلبداع الذي قام به التجار العرب ليواكب تطورات العصر الحديث التجارّية؟ -42
 .مستخدمًا نظمًا اقتصادّية مختلفة لب الدولّي على السلع األساسيةمن خالل تطويع تجارته المحلّية لتتواكب مع الط .1
اليمنّي الذي أصبح اإلقبال عليه  في مصر نهاية القرن السادس عشر تم استبدال تجارة التوابل بتجارة الّسكر والُبن .2

 .شرب القهوة كبيرًا في مصر والواليات العثمانّية بعد شيوع
متابعتهم لكافة تفاصيل االقتصاد الدولّي،  يرًا في اتجاهات الّتجارة الدولّية من خاللفي بالد الّشام أحدث تجارها تغي .3

 .التجارّية لبيع كّل منتجات مدنهم وتواجدهم في كّل مرفأ من المرافئ
لجودة المنتجات المحلّية مع رّد  وضع سجالت تحتوي على األسعار، ومواسم البيع، ونسبة التنزيالت المقبولة، وتقييم .4

 .رديء منها مهما قلَّ سعرهال
 الثانية تنبه فكرية القضي

  . الصحف والمجالت –المخطوطات  –األثار  –الكتب  ما األسس الثقافّية التي تساهم في يقظة المجتمع؟ 1-
 بريطانّية؟ال شركة المشرق الليفانت م برفقة مجموعة الّتجار من 1691عام هاليفاكس مدينة تدمر بما وصف  2-

كان أّلي مدينة في العالم  تحتوي المباني على جوٍّ من الرّقة والرائحة في منحوتات حجرّية رائعة للغاية، وأنا أشّك فيما إذا
 أسبقّية في مجدها على هذه المدينة

 فسر تدّفق الجاليات األوروبية إلى بالد الّشام مع بداية عصر النهضة األوروبية ؟ 3-
 .م الشرقّية والحصول على المعلومات الجغرافّيةالعلو  للبحث عن 

 ما للدور الذي لعبته الجالية اإلنكليزية في حلب ؟ 4-
 انتباههم على سورية لدراسة نباتاتها وحيواناتها وآثارها وفكرها كان لها دور أساسّي في تنبيه اآلثاريين لتركيز 

 علوم ونقلها إلى أوروبا بأبخس األثمان ؟ما هو أثر االهتمام بجمع المخطوطات العربّية بكافة ال 5-
عاقة تقّدمه دعم النهضة األوروبية الثقافّية ومقّومات تراثها الفكرّي ، و تراجع التطّور الفكرّي للمنطقة العربّية  .وا 

كرّي والفنّي فهي محّصلة النشاط الف تمّثل الثقافة الجانب المعنوّي الفاعل في التكوين الحضارّي لشعب ما، عرف الثقافة : 6-
 .وشخصيته واألدبي واإلرث االجتماعي الذي يشّكل طباع الفرد

إنسانّية عالمّية بهدف  عندما ُتعّمم بهدف إنسانّي، فيتّم االنتقال بالتراث المحلّي إلى آفاقمتى تصبح الثقافة عالمّية ؟  7-
 .إيجاد تقارب بين الثقافات في إطار التعّدد والتنّوع الثقافيّ 
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 ة :انتقاليتأثيرات 
 في الوطن العربي 19القرن  في اوروبا 19القرن  

 .ظهور الثورة الصناعّية - اقتصاديًا 
 الوطن العربّي لخدمة إخضاع الدول األوروبية اقتصاد -

 .مصالحها

 العربي سيطرة الدول األوروبية على االقتصاد -

تي اسم البرجوازّية، ال ظهور طبقة جديدة ُأطلق عليها اجتماعيًا 
 .فيما بعد لتصل إلى مرحلة الرأسمالّية تطورت

وسطاء في الوطن  ظهرت طبقة اجتماعّية مكّونة من تّجار
 العربيّ 

األوروبية للسيطرة  كشفت السياسات التي وضعتها القوى - انتشرت الفكرة القومّية  - سياسيا 
 العربي واالحتالل على الوطن

 ثقافيا 
 

البحث والتقانة في  هجّيةسيادة التفكير العلمّي ومن -
  أوروبا

» التفّتح الفكرّي  « أصبح القرن التاسع عشر الميالدي في -
 .اليقظة في مجاالتها كافة الوطن العربّي قرن

 ما الهدف وراء الحروب االقتصادية عبر التاريخ ؟ 8-
  .راضي الزراعّيةكانت صراع على الموارد كالماء واأل -
  . مع ظهور التقدم الكبير في الصناعة بحث الرأسمالّيون عن أسواق جديدة -
االقتصادي يجري من  الحتاللا فأصبحفي الّنصف الثاني من القرن العشرين طرأ تغيير واضح على هذا األسلوب  -

 .خالل التحّكم بحركة الواردات ورؤوس األموال
  .يق أنظمة المعلومات واإلعالمفي القرن الحالي فتسيطُر عن طر  -

 ما الذي وّفرته الثورة الرقمّية للدول صاحبة السيطرة للتحكم باالقتصاد العالمّي؟ -9
الحواسب واالتصاالت المستخدمة  إتالف، أو تزييف، أو سرقة، أو تدمير المعلومات المسّجلة والمتداولة على أنظمة -

 .في نظم المعلومات لدولة ما
الكمبيوتر، مثل شبكات البنوك، أو  ات الخدمات والبنية التحتّية والشبكات المالّية المعتمدة علىضرب وتعطيل شبك -

 .البورصات
 لماذا لجأت الدولة العثمانية إلى سياسة منح االمتيازات؟  10-

 . وروباالخارجّية للدولة العثمانّية أصبح خاسًر للمرة األولى نتيجة للثورة الصناعية في أ ألن ميزان التجارة
 على ماذا نّصت هذه االمتيازات ؟  11-

 تتلّقاها الدولة العثمانّية على البضائع األوروبية المستوردة، وبالمقابل كانت التجارة على تخفيض الضرائب الجمركّية التي
 .لمستوردةمنافستها للبضائع األوروبية ا الداخلّية تخضع لنسبة كبيرة من الضرائب الجمركّية مّما أضّر بها وأضعف

 ما هي نتائج االمتيازات ؟  12-
المجاالت االقتصادية، األمر الذي أّدى إلى تحّول الدولة العثمانّية  استيالء رأس المال األجنبي على المراكز الرئيسة في جميع

 .مستعمرة أوروبّية تحت وطأة الديون واالحتكارات األجنبية نهاية القرن التاسع عشر برمتها إلى شبه
 األوروبي ؟ فسر ضعف إنتاج البضائع المرتبطة بالّزي المحلّي ورواج البضائع المناسبة للزيّ  13-
 .أنتجت الدول األوروبية منتجات نسيجّية تناسب المجتمع العربيّ  -
  .منافسة المنتجات المحلّية بجودتها ورخصها -
  . تحّول قسم من األهالي للزي األوروبي -
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 الهجرة؟ الكثير من العّمال إلى أعمال ومهن أخرى أو إلىفسر انتشار البطالة وتحّول  14-
  . اشتداد المنافسة األوروبية للبضائع المحلّية

 ما هي نتائج بيع الّتجار األجانب منتجاتهم بالعملة الّذهبّية ؟ 15-
 .انهيار قيمة العملة المحلّية الفضّية -  . انتشار الفوضى في الحياة االقتصادية المحلّية -
 االجباري التجنيدو ازدياد الضائقة المالّية بسبب الضرائب    .ائب على األهاليكثرت الضر  -
 .فسر احتماء األهالي بالقنصلّيات األجنبية ؟ لتحاشي دفع اإلعانة 17-
 األوروبي ؟التحدي  ما هي اتجاهات التطّور االقتصادي للفعليات العربية في القرن التاسع عشر لمواجهة 16-

 زيادة رأس المال الموّظف للتمّكن من إنتاج سلعة جّيدة بسعر معتدل -: اعتماد الشراكة في العمل والهدف منها -أ
 .الحصول في الوقت نفسه على أرباح أكبر -  . حقيق الجودة في اإلنتاجت -
 .واألثر األوروبي التأّقلم مع المؤّثرات األجنبية، فظهرت عّدة صناعات يظهر فيها الطابع المحليّ  -ب 
 .في الحصول على ثقة المستهلك تقليد البضاعة األوروبية إلى حّد التفّوق عليها( نسيج الّديما ) المحلّي في دمشق -ت 
 والتسويق اإللكتروني؟  ما الذي وّفرته الثورة الرقمّية للدول الصناعية من مّيزات التجارة  -18

 إقامة عالقات تعاقدّية مباشرة بين البائع والزبون -3 العالمساعدت على اختصار المسافات بين مناطق  .1
 .والتواصل على مدار الساعة -5      االنفتاح على األسواق العالمّية،  -4 التكاليف التسويقّية،  تخفيض .2
 علل؟ م 1912م مقابل إطالق يدها في المغرب مراكش عام  1911ا عام وافقت فرنسا على احتالل إيطاليا لليبي -19

 والمساومة على أساس التعويضات المتقابلة بانتظار الفرصة المناسبة لتحقيق مطامعها من غير مجازفة عن طريق المفاوضة
 فها حتى بداية القرن العشرين؟ فّسر استمرار الدولة العثمانّية رغم ضع -20

انتقالها إلى أيدي دولة أوروبّية  بقاء تلك األماكن تحت إدارة الدولة العثمانّية الضعيفة أفضل منب اتفقتاألوروبية  ألن الدول
 .بعضها ببعض حاشيًا من اصطدامتالدولة العثمانّية بل  رغبة في الحفاظ على على هذه السياسةقوّية، ولم تتّفق 

 م ؟ 1798ما هو هدف فرنسا من إرسال حملة إلى مصر عام  21-
 .امكانّية شّق قناة تربط بين البحرين األحمر والمتوّسط للتحّكم في المواصالت الدولّية -  . أهّمّية موقع مصر -
 .لمصالح إنكلترا في الشرق والهندتوجيه ضربة  إنكلترا علىالبحر بقطع طريق  تأمين المالحة في البحر األحمر للفرنسّيين -

 ما هو موقف بريطانيا من الحملة الفرنسية ؟ 22-
بتدميرها  بمصالحها وتهديد للمناطق التي تحتلها فساعدت الدولة العثمانّية ضّد فرنسا مساعدة فعلّية إخالل أنهارأت بريطانيا  

 .الفرنسّي في معركة أبي قير البحرّية األسطول
 كانت الحملة الفرنسّية ُأولى التحديات التي واجهت المجتمع العربّي ؟ لماذا  23-

جبارها على الخروج من مصر  أثارت مشاعره الوطنّية ونّبهته إلى الخطر المحدق به ودفعته إلى مقاومتها  والثورة عليها، وا 
  ل على أّن البحر األحمر قد أصبح بحيرة مصرّية؟ما الدلي 24-

 . الخليج العربّي واألناضول في أراضي الدولة العثمانّية ذاتها وصول قوات محمد علي إلى 
 ما دوافع محمد علي من التوسع في شبه الجزيرة العربّية؟  25-

 .لحديثةفي منطقة المشرق العربّي تمتلك مقّومات الدولة ا تأسيس دولة كبيرة ناشئة
 .م 1839بّين األهمية التي تتمّتع بها عدن حتى أقدمت بريطانيا على احتاللها عام  26-

 . واطاللها على مضيق باب المندب -وقوعها على طريق الهند التجاري 
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 : أهم أعمال محمد علي باشا بين -27
 .ألوروبيطّور الجيش واألسطول على الّنمط ا -4   اعتمد محمد علي نظام اإلدارة المركزّية .1
 .اهتّم بالتعليم وجعله إلزامياً  -5   .أقام المصانع الحديثة كالنسيج واألسلحة .2
 .هّدد مصالح الدول األوروبية -6    .أرسل البعثات العلمّية إلى أوروبا .3
ووقعت معاهدات الّسالم العامة عام  أرسلت بريطانيا حملة على ُعمان ما موقف الدول األوروبية من محمد علي ؟ -28

  م 1830فرنسا الجزائر  احتّلت 1882احتّلت مصر عام و  1839احتالل عدن عام  مشيخات الخليج العربيّ  م مع 1820
 . تمثل أحد مقومات اليقظة ماذا تمّثل اللغة والعادات والتقاليد في المجتمع؟ 29-
التاسع عشر والتي تعد نقطة انطالق  عة الّتطورات الثقافّية التي بدأت مع القرنمجمو استنتج تعريفًا لليقظة العربّية ؟  -30

 .العربّي إلقامتها على مقوماته األساسية من لغة وثقافة وعادات وتقاليد نحو التّقدم، وثورة فكرّية استند المجتمع
 : ما هي عوامل اليقظة 31-

حيث ضاقت الطبقة المثّقفة من تأّخر  بالعوامل االقتصادية واالجتماعية، الوعي الذاتي: إذ تأّثرت أفكار المجتمع العربيّ  -أ
 .والتنوير المجتمع على اليقظة، استخدمت التراث بما يختزنه من عوامل النهوض بالدهم، فأخذت تسعى للتغيير، ولمساعدة

والبعثات العلمّية إلى التأّثر باألفكار  والتجارة التواصل مع اآلخرين: أّدى االحتكاك بين الّشرق والغرب عن طريق الّسفر -ب 
 .الفرنسّية الغربّية، وخاّصة أفكار الثورة

 .المنظمات خلق اإلدراك ألهمية وفائدة العمل الجماعي المنّظم ويوّفر الخبرة الالزمة لبناء -: ما داللة تنوع الجمعيات 32-
 ما نتائج إنشاء الجمعيات الخيرية ؟ 33-

 . جتماعية تجاه المواطن الذي يحتاج إلى الرعاية والعنايةتكوين المسؤولية اال -
 .لغة رسمّية التخّلص من الخالفات والمطالبة باالستقالل وتوحيد األهداف والمطالبة بجعل اللغة العربية -
 .بينما سعت الجمعيات العلمّية إلى نشر العلوم وتنشيط الفنون -

 ؤولّية عند أفراد المجتمع؟كيف ساهمت الجمعّيات في تكوين حّس المس 34-
 .لألفراد يؤّثر في بلورة الوعي العام والمسؤولية االجتماعية والسياسّية واالقتصادية والثقافّية -
 .االنتماء تجاهه األثر الفّعال الذي يتركه غرس ونمو معاني المسؤولية تجاه المجتمع من خلق -

 الّشام؟ بالدكيف تجّلت النهضة النسوّية في  35-
الوعي بين الّسيدات بالمحاضرات  تمّثلت بتأسيس النوادي والصالونات األدبية التي تديرها نساء أديبات، هدفن لنشر -

صالح المعيشة العائلّية والمباحثات العلمّية واألدبية وتحسين الوضع االجتماعي  . للنساء، وا 
حبتها ماري عجمي وجمعية يقظة المرأة الشامّية م لصا 1910العروس عام  إصدار أّول صحيفة نسائّية عرفتها دمشق هي -

 . م وكانت الغاية منها إحياء الصناعات اليدوّية وتطويرها 1927التي أّسستها نازك العابد في دمشق عام 
 .العون لهن م وكانت الغاية منها تعليم الفتيات وتقديم 1928جمعية خريجات دور المعلمات عام  -

 حقوق األفراد؟ ما الذي يحّدد واجبات و  36-
 . واتخذه وطنا فيقال وطني، ومعنى ذلك أّنه يتمتع بحقوق بلده ابن الوطن المتأصل به، الذي توطن به

الوطنّية ال تستدعي فقط أن يطلب اإلنسان حقوقه  صفةما الّسلوكيات التي عليك القيام بها لتعّبر عن انتمائك الوطنّي؟  37-
 عليه أيضًا أن يؤّدي الحقوق التي للوطن عليه .« الواجبة له على الوطن، بل يجب

 .على إجرائه إذا كان ُمنقادًا لقانون الوطن وُمعيناً  متى نقول عن الفرد أّنه وطنّي برأي الطهطاوي؟ -38
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 القضية الثالثة: االستشراق ظاهرة ثقافية وتاريخية
 ما هي دوافع االستشراق ؟ 1-
خضاع الجانب اآلخر -  .أو احتوائه ثقافّيا األطماع االقتصادية والسياسّية لكال الطرفين ومحاولِة السَّيطرة وا 
 . في العصور الحديثة محاولُة الغرب لفهم الشَّرق -
 الية إلى مؤلفيها ؟انسب الكتب الت 2-

  األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والخزيرة ( ابن شداد –تاريخ دمشق ( ابن عساكر ) 
 ما هي المهام الرئيسية للقناصل والرحالة والتجار الغربيين ؟ 4-
 . العمل على نقل تراث الحضارات في العالم القديم وخاصة التراث العربي -
 . مهيد الحتالل البالد العربيةالت -   . ) النفعية المعرفة)ايجاد طرق ومراكز تجارية جديدة  -

 ؟العالقة بين االحتالل واالستشراق ما  عوامل االستشراق ما  5-
 .وثقافّية كان االستشراق هو القادر على أن يمّد أوروبا بمخّططات جغرافّية واجتماعّية وسكانّية -
 .ُيعّد من أهّم الوسائل التي مّهدت لالحتالل العسكرّي الحديث -
والضعف فيها مع دراسة نفسّية للشعوب وعاداتها  تفاصيل عن مكّونات كّل منطقة وخصائصها، ومواطن القّوةقدموا  -

 .وتحضير العالم المتخّلف تهذيبو التكاليف، بحّجة تأدية رسالته التاريخّية عليها بأقّل  وتقاليدها، وأفضل وسيلة للسيطرة
 التي مر بها االستشراق ؟المراحل األربعة  بين -6

ناعية في الدَّوِل األوروبية الراغبة باالحتالل .1  .األولى ترافقت مع الثورة الصِّ
 . العربية الثانية تلبية لمرحلة اإلمبريالية التي تسعى للسيطرة على الوطن العربي والتحكم بالثقافة .2
 : راق فيها ثالثة اتجاهاتالثالثة : تبدأ بظهور حركات التحرر في البالد العربّية، ولالستش .3
 . االقتصاديةواإلمكانات االستفادة من الثروة النفطية ودراسة النزعات االجتماعية ركز المستشرقون على  .4
 تحّولت إلى طرائق تفكير؟ ما هي التصّورات التي حاول المستشرقين فيها اقناع الشعوب الشرقية بها والتي 6-

 .المجتمعات الغربّية فيذ بأساليب الحياة الحديثة اآلخب يتمب . التحديث  .للنهوض بهذه البالد ضرورةأ. االحتالل 
 .ت . وجود عناصر جوهرّية عند المواطن األوروبي تكفل تفّوقه دوما

 .متخّلف متفّوق على ما هواإليحاء بتخّلف اآلداب الشرقّية عمومًا، مّما يفرض تأثير ما هو  ث .
  عرف الصورة النمطّية ؟ -8
 .أو مجموعة من الناسأو األشخاص فكرة معنّية عن الذات  إصدار حكم نتيجة لوجود فكرة مسبقة أو إشاعة ينعت 

 .الجاهزة نوع التفكير الذي يتّبعه اإلنسان اعتمادًا على األفكارعرف التفكير النمطّي ؟  9-
 .النمطّية السلبّية تدّمر نفسّية اإلنسان وتمنعه من النجاح . تبادل اآلراء - ّية على اإلنسان ؟ما هي أثر النمط -10

 .أهّم األسباب التي دفعت المستشرقين إلى دراسة الحضارة العربّية في العصور الوسطى 11-
 محاولة استكشاف طبيعة هذه الحضارة وخصوصيتها وذلك ألّن كّل حضارة لها خصائص مميزة -
 .واالستفادة من تجاربها، والنهوض بواقع أوروبااإلسالمية  منجزات الحضارة العربّيةعن  : الكشفتفسيرّية وجهة النظر- 
طريق معرفة التناقضات القومّية  التحّكم في مسار حضارة الشعوب العربّية اإلسالمية عن توجيهّية، وجهة النظر الثانية:- 

 .ي تفّجر األزمات في الزمان والمكان المالئميناألسرار الت من خالل معرفة بهاتوّجه األحداث، وُتحِكم و والطائفّية واإلقليمية، 
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لم ينجح في كتابة تاريخ العالم لماذا ؟  نجح في كتابة تاريخه على أحدث نظريات الّنقد ومناهج البحث،الغرب  12-
هذا وهم و كما أراد  تمّكن منه وتسّلط عليه، فأهمل كتابة تاريخ باقي الحضارات وكتبها لشعوره أّنه سّيد هذا العالم ومركزه، وقد

لغاء اآلخر الغربيّ نشأ نتيجة التركيز على الذات   .وا 
 ما هي الموضوعات األكثر انتشاًر في لوحات المستشرقين ؟  14-

 . الشرقّيات، ووصف إعداد الشاي والقهوة والعمل بالتطريز والحياكة رسم النساء
 ي قدمها المستشرقين فسر ذلك ؟الت اللوحاتأّدى الخيال جزءًا كبيرًا في إنهاء  15-

بمساعدة نماذج أو اكسسورات أوروبّية،  أكمل الكثير من المستشرقين لوحاتهم في مراسمهم لدى عودتهم من أسفارهم ألنه 
 .قاموا برسم المرأة الشرقّية وهناك فنانون لم يغادروا موطنهم أبداً 

 عرف االستشراق ؟  16-
 . بين الحضارة الشرقية والغربية ايات وأهداف وليدة صراع طويلمدرسة فكرية ذات خصائص ودوافع وغ-
 . علوم الشرق وآدابه ويعني بالمفهوم االصطالحي طلب علوم الشرق وحضارته وآثاره وفنونه وأطلق على من عرف -
 

 القضية الرابعة : تبدالت سياسية
سبانيا)قامت الدول األوروبية  1- يطاليا وا  وظروف متباينة، وأخذت  الل البالد العربّية بأوقات مختلفةباحت (فرنسا وبريطانيا وا 

 ذلك ؟ تحكم كلًّ منها وفق أساليب إدارّية اقتصادّية ثقافّية خاّصة علل
 فجاءت بهدف صنع فوارق بين الباد العربّية تؤّدي إلى ظهور دول متعددة مجّزأة، 

 الداخلّية فسر ذلك ؟  الثورات العربّية ّضد االحتالل منفصلة تسعى لحّل المشكالت 2-
سبانيا) الدول األوروبية  ألن يطاليا وا  وظروف متباينة، وأخذت  قامت باحتالل البالد العربّية بأوقات مختلفة( فرنسا وبريطانيا وا 

 .تحكم كلًّ منها وفق أساليب إدارّية اقتصادّية ثقافّية خاّصة
 ماذا تعني كلمة استعمار ؟  3-

البناء، نقول استعمر األرض؛ أي أمّدها بما ُيطّورها، لكّن  ر والسعي لتحقيق الُعمران فهي تدّل علىفي اللغة العربّية: التعمي
كظاهرة تاريخّية في العصور الحديثة تعني استيالء دولة ما بالقّوة على دولة أخرى  باحثي التاريخ أجمعوا على أّن االستعمار

 .دها لصالح المستعِمرينواستغال أرضها، وتسخير طاقات أفرا لنهب ثرواتها،
 ما داللة إجماع باحثي التاريخ على استبدال كلمة استعمار باالحتالل؟  4-

 . واالستغالل الذي مارسته الدول المستعِمرة نتيجة السياسة التعسفّية
 . لتجميل صورته أمام الدول التي يسيطر عليها لماذا أطلق االحتالل على نفسه اسم االستعمار؟ 5-
 وافع االحتالل ؟د بين 6-

 .الحاجة إلى المواد الخام واألسواق وطرق المواصالت، واأليدي العاملة الرخيصة .1
 .رغبة شركاتها التجارّية في استثمار رؤوس األموال بمشاريع استراتيجّية .2
 .إحساسهم بالتفّوق الحضارّي والتطّور االقتصادي، الذي حّرك لديهم روح الهيمنة .3
  كما يدعي ؟ما هو دافع االحتالل  7-

 .واألخالقية والفنية واالقتصادية الغربّية إليهم تطوير البلدان الُمحتّلة، ونقل محاسن الثقافة االجتماعية 
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 جذبت المنطقة العربّية الدول األوروبية الحتاللها ؟ لماذا  -8
 .رةجهة، ونتيجة امتالك شعبها مقّو مات صنع الحضا نتيجة امتالكها ما تحتاجه تلك الدول من

 والمنتجات الزراعّية كالقطن والحرير السيطرة على الموارد والمعادن ومصادر المياهما دوافع فرنسا للسيطرة على سورية؟  9-
 .ومرفأ بيروت وطريق العربات بين بيروت ودمشق، وسكة حديد دمشق حماة يساعدها في التوّسع بإقامة معامل الحرير، علل
 .بتأمينها الطرق والمنافذ البحرّية المؤّدية إليهاالحفاظ عليها، تعّد دّرة التّاج البريطانّي ؟ ا علل أهمية الهند لبريطاني -10
المنافسة بينها وبين الدول األوروبية،  نظرًا الشتداد ؟  (الحماية)لجأت بريطانيا إلى تطبيق شكل االحتالل  لماذا -11

  بسط سيطرتها بأقّل تكاليفو وخوفها من ظهور أّي مقاومة محلّية لسياستها،  »بقاء ما كان على ما كان  «،كها بمبدأوتمس
 . وسياسّياً  إلضعاف هذه المنطقة اقتصادّياً  الخليج العربي تغيير البنية االجتماعية في منطقةاحتاجت بريطانيا لسياسة  12-
 .االستمرار في تواجدها في شمال إفريقياو  القوى ها؟ ألنفسر تسمية ليبيا بالشاطئ الرابع إليطاليا والجزائر فرنسا ما وراء البحر  13-
إلى الشمال الهجرة األوروبية  تشجيع  ما هي االجراءات التي قامت بها الدول األوربية في شال افريقيا لدعم احتاللها ؟  14-

 .لغتهم األجنبية اللغة العربّية وفرضة حاربماإلفريقي، حماية المستوطنين واستالمهم األراضي ، 
 .الداخلّيِة كالبطالة وزيادة عدد الّسكان تغلب الدول األوروبية على مشكالتها  ما الذي ساعدت فيه سياسة االستيطان ؟ 15-
المنطقة، وقمعوا الثورات العربية  نّفذوا قوانين االحتالل، واستغّلوا  ؟ نوروبيما األعمال التي قام المستوطنين األ 16-

 .وأربكت سياسة التهجير المناهضة التي شّكلت عائقًا أمام سياسة االستيطان،
 اإلفريقي ؟  كيف انعكست سياسة االحتالل األوروبي على الّسكان المحّلّيين في الشمال 17-

وتراجعت تربية الماشية، مّما أّثر على الوضع  راضيهم، وعاش الكثير منهم بحالة من الفقر،ُأجبر الفالحون على ترك أ
 وهجر عدد كبير من المواطنين في القرى أو المناطق الجرداء إلى المدن؛ ألّنهم لم التقليدّي لنشاط القبائل االقتصادي،

 .الفالحين في المواسم غير المنتجة نت تساعديتكّيفوا مع الوضع الجديد، كما تدهورت عادَة خزن الحبوب التي كا
 عدد أهم الثورات في شال إفريقيا ؟   -18

 الفرنسّي للجزائر وثورة عمر المختار ضّد االحتالل اإليطالي ليبيا وثورة عبد الكريم ثورة عبد القادر الجزائرّي ضد االحتالل
 . الخّطابي ضّد االحتالل اإلسباني والفرنسّي المغرب العربيّ 

 أعمال األمير عبدالقادر الجزائري ؟ بين -19
 .قاوم االحتالل الفرنسي بثورة خاض فيها المعارك دفاعًا عن وطنه الجزائر .1
 .بذل جهده في تحقيق وحدة الجزائر رغم سياسة االحتالل والصعوبات .2
صالحات اجتماعّية .3  .قام بنشر حمالت توعية، وا 
 . حارب الفساد األخالقي .4
 .عمد إلى تأسيس دولة موّحدة جعل مدينة معسكر عاصمة لها .5
 .اختار أفضل الرجال مّمن تمّيزهم الكفاءة العلمّية والمهارة السياسّية .6
 .الذي أنشأه نّظم ميزانية الدولة والجيش، وعمل على استتباب األمن من خالل نظام الشرطة-7
 .تمّكن من إلحاق الهزائم باالحتالل الفرنسيّ -8
 لل توقف ثورة األمير عبد القادر الجزائري ؟ ع -20

 المحروقة، ودّمر المدن وأحرق المحاصيل وأهلك الدواب، فأّدى إلى توّقف الثورة اتّبع الجنرال بيجو سياسة األرض
 .م ونفي األمير 1847عام 
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 ما االجراءات التي قامت بها الدول األوروبية لتحقيق سياسة الدمج ؟ 21-
 . لهم تأثير ثقافيّ  المستوطنون  بناء الدولة المحتّلة إيجاد مجتمع من أ .1
 . التي تمّثلت بالمدارس والزوايا والجوامع محاربة اللغة العربّية عن طريق القضاء على مراكز الثقافة العربّية التقليدّية .2
 . ووثائق وكتب نهب التراث الثقافّي العربّي الذي ُعثر عليه في المكتبات من مخطوطات .3
 .لجهود لمحاربة المقاومة الوطنّية بكّل أشكالها، ومنها الصحافة الوطنّيةبذل ا .4

 أّيهما أخطر احتالل األرض أم احتالل العقل؟ 22-
 : اإلعالم والتعليم والمدارس(الوسائل) يعّد احتالل العقل أخطر من الغزو العسكرّي، إذ ال يحتاج إلى األسلحة التقليدّية -

 .تصبح ثقافة البلد تابعة للنمط األجنبي، وليست ثقافة وطنّية و تقول الشعوب نعم بلغة المحتّل،  بهدف أن
االحتالل، لدوام إلحاق الدولة المحتّلة بالدولة  إلى حدّ الهيمنة االقتصادية والسياسّية  بهدفالغزو العسكرّي احتالل األرض،  -

 .واستغالل موقعها االستراتيجي ومصادرها وأسواقها نهب خيرات الشعوب وثرواتها الطبيعّية
 .من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم شريان حيوّي لمصالح بريطانيا،يعتبر أهمية البحر المتوسط ؟  بين 23-
المفتوح للقاّرة اآلسيوية، وتمّثل سورية المحور  يشّكل الّساحل السورّي الواجهة الغربّية والبابأهمّية موقع سورية ؟  بين 24-

 لشرقاالتجاهات والطرق بين الغرب وا المركزّي الذي تمّر بواسطته جميع
 ما المقصود باالنتداب ؟  25-

، والتي تستطيع بسبب مواردها وخبرتها أو موقعها )فرنسا وبريطانيا( هو أن ُيعهد بالوصاية على هذه الشعوب لألمم المتقّدمة
قادرة على النهوض وحدها، ويجب أن يكون حّتى تصبح  االشراف على الدول المنتدب عليها تأخذ على عاتقها الجغرافّي أن

 بالنيابة عن عصبة األممهذه الوصاية  تمارس ألول في اختيار الدولة المنتدبةا لرغبات هذه الشعوب المقام
 ما هي أهداف التجزئة؟ -27

 اضعاف الثورات*  .تمزيق وحدة الشعب العربّي السوريّ  . إضعاف االتجاهات الوحدوّية والوطنّية •
 . متوّسطالحصول على مركز ممّيز في شرقي البحر ال . السيطرة على البالد واستغالل مواردها •
 تها.أهمي ذلك ؟ أخذت كيليكيا تستهوي نفوس بعض الساسة ورجال االقتصاد في فرنسا علل 28-
 . ألن الجبال والنهار الموجودة كانت َتِعُد بمستقبٍل اقتصاديٍّ  .1
 .والفضة غنى مرعش غنّية بالثروات الباطنّية، ومنطقة ديار بكر فيها مناجم الّرصاص .2
 .شّردتهم السياسة التركّية فيهاتمّكن فرنسا من تجميع األرمن الذين  .3
 ورعاية الغريب العربيّ كرم النفس   ما الذي ساعد األرمن للحفاظ على وجودهم الثقافّي ضمن وطنهم الجديد سورية؟ 29-
 العراق وفلسطين وشرقي األردن ؟  فرضت فرنسا لغتها على سورية ولبنان، وبريطانيا فرضت لغتها علىلماذا  31-
 .ولغزو كل ميادين الحضارة اإلنسانية في المنطقة العربّية، وتشويه التاريخ المحليّ  ، االحتاللثقافته  فرض
 ليبا للتمّسك بها؟ ما الثوابت التي دعا المفّكر جورج ص 31-

 العربيّ  سياسة االحتالل الفرنسّي الرامية إلى طمس معالم الحضارة العربّية وتشويه التاريخ إحياء التراث العربّي لمواجهة
 يعّد عنصرًا من عناصر وجودنا واستمرارنا -  أهمية التاريخ عند جورج صليبا ؟ 32-

ومستقبله، ومن ينسى تاريخ أمته يكن كمن  ط بتاريخه يعجز عن إدراك حاضرهمقّومًا أساسّيًا من مقومات هويتنا، ومن يفرّ  -
 مزايا أّمته التاريخّية وآثارها العلمّية واألدبية، ويجب دراسة الثقافة العربّية في فقد ذاكرته، هذه الذاكرة التي تعّرفه

 الماضي ألّنه يوّضح الكثير من االتجاهات الفكرّية العربّية المعاصرة .«
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 .الصهيونّي بالمنطقة العربّية الوقوف بوجه االتحاد السوفيتي ودمج الكيان األحالف العسكرية ؟ هدفما  33-
 ما هي سبل المقاومة التي اتبعتها الدول العربية بعد أن نالت استقاللها ؟ 34-
 .إقامة حياة ديمقراطّية - 4    . الّتخطيط والّتكامل لقطاعات الدولة .1
 .إلغاء الملكّيات الكبيرة من خالل التأميم -5  .البشرّية والطبيعّية االستغالل األمثل للموارد .2
 .مقاطعة دول االحتالل -6   الّتعاون مع الّدول الّصديقة،  .3
 م  1952تموز في مصر عام  23بثورات ضد بعض الحكومات التي تعاونت مع الغرب، مثل ثورة لشعوب فسر قيام  35-
تموز في مصر أّممت قناة السويس  23ثورة  . الدول العربّية على استقاللها وسيادتها، وتدعم اقتصادها الوطنيّ  افظلكي تح

 .أّممت شركات الّنفط العراقّية 1958العراق الفرنسّية البريطانّية إلى الشركة المصرّية، وثورة  حولت ملكيتها من الشركةو 
 ما هي وسائل االحتالل الحديث ؟ 36-
 .واالتصال للتجارة والّنقد واإلعالم الشركات متعددة الجنسيات التي فرضت سيطرتها على المفاصل المركزّية .1
 .الرأسمالّية جعل االقتصاد العربّي تابعًا لالقتصاد األجنبي من خالل االستدانة من البنوك .2
 .تفرض العقوبات بحجج مختلفة كمحاربة اإلرهاب .3
 .إضعاف المنتجات الوطنّية، وَجعِلها غير قادرة على منافسة الّسلع األجنبية .4
َلع األجنبية على الوطنّيةانشاء ثقافة استهالكية بين السكان تقوم على تف .5  .ضيل السِّ
 الفوضى الخالقة أو الحرب ضد اإلرهاب؟ما هدف الواليات المّتحدة األمريكية من استخدام اسلوب  31-

 . الّشرق األوسط الكبير على تقديم التنازالت التي تناسب سياساتها في المنطقة وخلق مشروع جبار العديد من الّدول العربّيةإل
 ما هي دعائم مشروع الشرق األوسط الجديد ؟  39-

 .التعبئة العالمية صراع العصبّيات، َضْرب االستقرار األمني، زعزعة الوضع االقتصادي، إطالق الّصراع العرقي، إطالق
 م ؟ 1881على ماذا تنص معاهدة بادرو بين االحتالل الفرنسّي و تونس عام -40

 .تمثل فرنسا تونس خارجّياً  -3    .تحتل فرنسا المناطق التي تراها مناسبة في الساحل والداخل لتحقيق األمن .1
 .يفاء الديوناالتفاق على وضع نظام مالّي إل -4  .ال يبرم الباي أي معاهدة إال بإشراف فرنسا .2
 بنود اتفاقية سايكس بيكو ؟ما  -41

  : تقسيم بالد الشام والعراق بين فرنسا وبريطانية على النحو التالي
 . منطقة زرقاء فرنسية وتشمل الساحل السورية من الناقورة حتى كليكلية 1-
 . منطقة حمراء بريطانية تشمل بغداد والبصرة 2-
 . منطقة سمراء دولية 3-
دول عربية على أن  أ و ب  ما تبقى من سوريا الداخلية وشمال العراق منطقة عربية تقادم فيه دولة أو اتحاد  منطقة 4-

خالل االعتماد على المستشارين والخبراء من  مرتبطة ببريطانيا ( من (ب  )متربطة بفرنسا والمنطقة  (أ  )تكون المنطقة 
 . بريطانيين(ب  )والمنطقة  يينيكونوا فرنس (أ  )هاتيني الدولتين في المنطقة 

 م ؟ 1121قرارات مؤتمر سان ريمو  -42
  : اتفقت فرنسا وبريطانية على اقتسام خيرات الوطن العربي وتجزئة أرضيه على الشكل التالي

  . انتداب فرنسا على سوريا ولبنان
 روع الصهيونيانتداب بريطانيا على العرق وشرقي األردن مع تطبيق وعد بلفور لضمان نجاح المش
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 القضية الخامسة : تحديات الماضي وبناء الحاضر
  الحضارّية وتحّدياته ألن األمة تحتاج في أوقات الّشدة إلى من يروي لها سيرة الماضي بإنجازاته لماذا نكتب التاريخ؟ 1-
 منها ؟ م واذكر أهم معارك كل -19111921عدد أهم الثورات التي قامت ضد االحتالل الفرنسي بين  -2
 .)تل كلخ –وادي ورور ) ثورة جبال الالذقية أو الساحل بقيادة الشيخ صالح العلي  -
 ) جسر الشغور –حارم ) ثروة جبل الزاوية أو ثورة الشمال بقيادة إبراهيم هنانو  -

 قدمها لفرنسا ؟ يمطالب الشيخ صالح العلي التما  3-
 .ى ضّمه إلى الحكومة العربّية بدمشقالموافقة عل  -    . الجالء عن الّساحل السوري -
 .دفع التعويضات عن األضرار التي ألحقها الجيش الفرنسّي بالقرى التي أحرقها -

 أسباب توقف ثورتا الساحل والشمال ؟ما  4-
 نفاد الّسالح والعتاد  -  المدن الداخلّية،  احتالل دمشق وحمص وحماة وحلب وبقّية - 
 . إمدادات عسكرّية ار الجيش الفرنسيّ إحض  -      تعّذر المواصالت،  -

الموصل لبريطانيا، ووافقت على  من خالل التنازل عن كيف ظهر تصميم فرنسا على بسط سيطرتها على سورية ؟  5-
 .هدنة مع األتراك للتنازل عن كيليكيا بأجمعها وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني، وعقدت

 ر السورّي العام؟ما الّثوابت التي طالب بها المؤتم -6
 عدم االعتراف بأي معاهدة تعقدها الحكومة  - . تنصيب فيصل ملك على سوريا - .استقالل سوريا استقالاًل تاماً  -
 مميزات مْجَمع اللغة العربّية ؟ما  -7
 .َوْضع ألفاظ للمستحدثات العصرّية - . حفظ التراث واللغة االهتمام بالمصطلحات -
 .تنشيط التأليف والتعريب -    إحياء التراث العربّي،  -      .تنقيح الكتب -     ظر في إصالح اللغة،النّ  -

 ما هي األعمال التي قام بها يوسف العظمة لمواجهة القوات الفرنسية في معركة ميسلون ؟ 8-
 .قِبل المتطوعين و قّسم القوات إلى فرق - -   . أوقف تسريح الجيش وبدأ باالستدعاء للخدمة -
وُنصبت المتاريس واألسالك الشائكة لسّد طريق ر األوامر للوحدات بالذهاب إلى مجدل عنجر، وُحفرت الخنادق أصد -

 .نشر البيانات دفاعًا عن مقدسات الوطن -  .بيروت دمشق
 ما هي المطالب التي نادى بها سلطان باشا األطرش ؟ -9

 تأليف جيش وطنيّ  -  . ّية واحدة مستقلةاالعتراف بدولة سورية عرب -  .وحدة البالد السورّية -
 .األمة قيام حكومة شعبّية تجمع المجلس النيابي لوضع قانون أساسّي على مبدأ سيادة -
 عدد أهم القادة الذين تعاونوا على نشر معارك الثورة في كّل مناطق سورية؟ -10

الّطعان الدندشي، وحسن الخراط في غوطة دمشق،  خ حسنفي تلكلالضابط رمضان شالش في بادية تدمر ودير الزور، 
 .إبراهيم هنانو في حلبوالهرمل، وفي حماة فوزي القاوقجي،  وتوفيق هولو حيدر في بعَلّبك

 ما هي أهم أعمال نازك العابد ؟ 11-
 .اّتخذت من مجلة العروس منبرا آلرائها وأفكارها      -نضالها ضد االحتالل الفرنسي -
 .أثناء معركة ميسلون أنشأت مستشفى ميداني لعالج الجرحى - . أسست مدرسة بنات الشهداء وجمعية نور الفيحاء -
 .أمين العمل لالجئين الفلسطينيينجمعية تأسست  دعم القضية الفلسطينّية  - .ساعدت ثوار الغوطة -
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 دور النساء السوريات في صنع االستقالل؟ما  12-
 .بالّرصاص كانت تمأل له البندقية في أثناء المعارك وترمي األعداءصالح العلي،  زوجة الشيخ حبابة -
 .وتترأس المظاهرات النسائّية ت زكّية هنانو شقيقة إبراهيم هنانو بثروتها وأمالكها لصالح الثورة،تبّرع -
 .وطعامًا تزّود به الثوار سالحًا وذخيرةلتشترَي باعت ما تملك  بستان شلغين -المعركة، زينب الغزاوي التي استشهدت في  -

نشر االحتالل الفرنسي الشائعات على أن بريطانيا تمّول الثورة، وبنفس  - أسباب توقف الثورة السورية الكبرى ؟ ما  13-
 األردنية، يضع خطة مع بريطانيا لقمع الثورة وتسوية األمور المتعلقة بالحدود السورّية الوقت كان

 .رغبة فرنسا بالتفاوض إلنهاء الثورة - وصول تعزيزات عسكرّية فرنسّية، - دات، نقص اإلمدا -
 ما هي شروط الوطنيين للتفاوض مع فرنسا ؟ 14-

 إجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسّية تضع دستورًا دائمًا للبالد، -
 .إصدار عفو عن المبعدين -    العرفّية، إلغاء اإلحكام -

 . بسبب رفضه المعاهدة التي تقدم بها المندوب السامي النيابي ؟فسر تعطيل المجلس  15-
 . تعطيل فرنسا إلعمال المجلس النيابي فسر قيام االضراب الستيني ؟ 16-
 . تسليح المواطنين في نضالهم ضّد االحتالل الفرنسيّ  - .الدعاية للقضّية العربّية -   ما هي أهداف مشروع الفرنك ؟ 16-

 . يقوم على التبرعات الطوعّيةانشاء صندوق قوميّ  -
قامة عالقات  بين بريطانيا والعراق ؟ 1930بنود معاهدة عام ما  11- صداقة وتعاون مع بريطانيا التي  استقالل العراق، وا 

 . المتحدة ستحصر وجودها بقواعد جوّية، وضّم العراق لعصبة األمم
 مراحل الكفاح الوطنّي في كانت بداية مرحلة طويلة من ؟ة أو مضمونها بين فرنسا وسوري 1936بنود معاهدة عام ما  19-

 السياسة الخارجّية وشؤون الدفاع، لم تضمن مطلق الحرّية في -     سبيل االستقالل
 .النيرب والمّزة، وقوات عسكرّية في الالذقية وجبل العرب فاحتفظت فرنسا بحّق إقامة قاعدتين جويتين في -

تكون اللغتين التركّية والعربّية رسميتين  االستقالل الذاتّي للواء، على أن قرارات األمم المتحدة الخاصة باللواء ؟ ما  21-
 .سورية في اإلدارة والّنقد فيه، وعلى أن يشترك مع الوطن األم

استطاعة و التوصل إلى اّتفاق مع تركيا في المجال العسكرّي  -   ما دوافع فرنسا للتنازل عن لواء اسكندرونة لتركيا؟  22-
الّدول األخرى، وازدياد قلق فرنسا من المخططات اإليطالية المتعّلقة بشرقي  تها معلفرنسا المرور عبر المضائق لتأمين ص

 .وجود تركيا صديقة يكون سّدًا في وجه أّي اختراق إيطاليّ  المتوّسط،
 م ؟  1945أيار عام  29فسر قيام فرنسا بعدوان  23-

 .واقتصادّية وعسكرّية، ورفض الشعب والحكومة إعطاء هذه االمتيازات مطالبًة فرنسا بامتيازات ثقافّية
 .وبداية الحتالل جديد، والضغط االقتصادي فرض االعتراف بالكيان الصهيونّي،؟ ةاالنقالبات العسكرية في سوريهدف  بين 24-
م، شراء السالح من  1955 لدوره في إبعاد سورية عن حلف بغداد عام  علل اغتيال العقيد عدنان المالكي ؟ 25-

 .مصر وعمل على تمهيد السُّبل لقيام الوحدة مع المعسكر االشتراكي
  : م بين سورية ومصر 1958ما عوامل وحدة عام  -26

 .والرخاء والوسيلة للتخلص من واقع التبعية والتجزئةسورية ومصر فالوحدة مطلب قومي يوفر القوة : متمثل بجماهير  شعبي
  .ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة ملة تضم أقطار الوطن العربي في دولة واحدة: تكون نواة مؤسِّسة لوحدة عربية شا مكاني
 .الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى معسكرين سياسة األحالف العسكرية بعدرفض كل من سورية ومصر  :زماني 
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المكاسب التقدمّية ولتشّكل قاعدة فكرّية  االنفصال عننتيجة تراجع حكومة  م ؟  1963آذار عام  8فسر قيام ثورة  27-
 .والعمل على النهوض بسورية اجتماعّيًا وثقافّيًا وحضارّياً  الستئناف مسيرة العمل القومّي من جديد،

 م ؟  1971ما هي نتائج الحركة التصحيحية عام  21-
 لعصرّية وأساليب تطوير اإلدارة ووسائل عملها،ُأرسيت دعائم الدولة ا -  االجتماعي. النمو االقتصادي واالستقرار -
 .إقرار الّدستور الدائم -العلمّي،  تحديث القوانين بما يلّبي حاجات وتطورات التنمية الّشاملة وحركة المجتمع والّتقدم -

 أهمية حرب تشرين التحريرية ؟  بين 29-
 استقاللهالسوري بحّب الوطن والتضحية من أجل تمّسك الّشعب  أثبتت -العربّي،  شّكلت نقلًة نوعّية في مسار النضال -
 .الكيان الصهيونّي العدوانّية التوسعّية الحرب دليٌل عمليٌّ على قوة العرب في الّدفاع والقدرة على مواجهة مخططات -

 أهمية معركة مرصد جبل الشيخ ؟  -30
 بسبب مناعة موقعه الطبيعّية، المرصد مركزًا رئيسًا للمراقبة -
 الّشيخ الّشرقية، إلى غوطة دمشق وسهول حوران،  يسيطر على كّل المناطق الممتدة من سفوح جبل -
 والتشويش،  لالتصال، فكان عينًا للمراقبةقلعة حصينة، مجّهزة بأحدث األجهزة اإللكترونية  -
 .الجوالننقطة بداية لتحرير تحريره  -
 مبادئ الوثيقة الوطنّية التي اصدرها أبناء الجوالن ؟ ما 31-

 .هضبة الجوالن المحتلة جزء ال يتجزأ من سورية العربّية -
 .تزول وتنتقل من اآلباء إلى األبناء اللنا  الجنسّية العربّية السورّية، صفة حقيقية ملزمة -
 .مجتمعنا وخيانة وطنّية جريمة كبرى بحق عن شبٍر منها للمحتلين خليالتتنازل أو اللسوريين، لأراضينا ملكية مقدسة  -

انتسبت إلى منظمة الهالل األحمر العربّي  - .ن رائدات العمل اإلنساني الطوعيم - عدد أعمال ناريمان العطار ؟ 32-
 .ة الطفولةساهمت في تأسيس جمعية كفال -شاركت في أنشطة الرعايا الصحية واالجتماعية -السورّي 
 من القضايا العربية ؟ ةموقف سوريما  33-
  . اتخذت سورية موقفا ثابتا من قضايا األمة العربية، فسعت لدعم التضامن العربي .1
  . وقفت في الحرب األهلية إلى جانب الشعب اللبناني إلنهاء الحرب .2
  .اإلسالمية اإليرانيةعززت عالقات التعاون مع المعسكر االشتراكي، والجمهورية  .3
 .مقابل السالم األرضوافقت على تسوية الصراع الصهيوني وفق االستراتيجية  .4
نهاء إلاللبناني انطالقا من واجبها القومّي،  وقفت سورية إلى جانب الشعب العربي  موقف سوريا من لبنان ؟ما  34-

 الكيان الصهيونّي حتى استطاعت تحرير الجنوب  الحرب األهلية، كما ساندت سورية المقاومة اللبنانّية لصد اعتداءات
 ورّية العربّية السورّية ؟النهج الذي اتبعه الدكتور بشار األسد رئيس الجمهما  35-
 .تطوير آليات العمل السياسّي واإلداري، وكيفية التخاطب مع األجيال الجديدة .1
 .لغة الحوار مع القوى الوطنّية، وتنظيم إدارة الّد ولة وطبعها بطابع المعلوماتّية .2
 . تأمين متطلبات الّدفاع الوطنّي والقومي لمواجهة المشروع الصهيونيّ  .3
رساء القاعدة االقتصادية المتينة على أسس التعددّية االقتصادية،هيمنة االحتال  .4  . والتوّسع في التّنمية ل، وا 
مهمات العمل الوطنّي كأساس راسخ  زيادة اإلنتاج وتحقيق العدالة االجتماعية، والتفاعل الجماهيري والمشاركة في .5

 .للوطن وازدهار لتعميق الوحدة الوطنّية، بما يحقق التقّدم



 

 20من  17الصفحة ننصح باالعتماد على الكتاب المدرسي                                   0947631005قضايا تاريخية ثالث ثانوي ادبي        محمد اللكود 
 

 ية السادسة : كفاح مستمرالقض
 ما أهمية دراسة التاريخ ؟  1-
 .وفهم القضايا العالمّية ومشكالتهاالشعوب العلمّي من نقد وتحليل، عن طريق دراسة تاريخ  تنمية مهارات التفكير -

 ؟ عوة من زعيم الحركة الصهيونية هرتزلالنقاط األربعة التي وضعها مؤتمر بال بدما  2-
 . بتشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين -
 .والعالميتنظيم اليهود وربطهم بواسطة مؤسسات على الصعيد المحّلي  -
 .اليهوديّ تقوية المشاعر اليهودّية والوعي القومّي  -
 .الصهيونّية لتحقيق هدف الغربيةمات لحصول على موافقة الحكو ا  -

 .فلسطين بطريقة منّظمة شراء أراضيلفسر تأسيس حاييم وايزمن شركة تطوير أراضي فلسطين في يافا ؟  3-
 . إخالء األراضي الفلسطينية من أالف الفالحين المقيمين عليهاما نتائج نكبة فلسطين األولى ؟  4-
 مطامع الصهيونّية،  نجيب نصار هدفه التحذير من؟ لهدف منها مؤسس مجلة الكرمل وما هو امن  5-
الخرائط والتنقيب عن اآلثار،  عن طريق رسم االستعمار في دراسة اوضاع فلسطين ؟ ها الوسائل التي اعتمدما  6-

 عليه أو تقديرًا له إّنما بهدف إثبات أّن فلسطين ليست عربّية يد للمجتمع الفلسطيني، ليس حفاظاً ودراسة العادات والتقال
 الطرق التي اتبعتها بريطانيا في بالد الشام والعراق لضمان نفوذها ؟ ما  7-

 .زعامته تحتاستقالل العرب بهدف دفعه إعالن الثورة على العثمانيين مقابل الّشريف حسين  التفاوض مع األول:- 
  .م 1916بيكو عام  -سايكس الّشام، فكانت معاهدةالتفاوض مع فرنسا بشأن مستقبل العراق وبالد  الثاني:- 
 .م 1917كان التفاوض مع الصهيونّية فكان وعد بلفور عام  الثالث:- 
فريقيا، و العربية في آسيا  المناطق بينقطع الّصلة  - إفراغ فلسطين من شعبها العربّي، - ؟ما الهدف من وعد بلفور -8 ا 
 .التقّدم أو التطّورة عرقل -     إنهاك العرب،  -    موّحدة،قيام دولة عربّية  منع -

 ما هي سمات مرحلة ما بعد وعد بلفور ؟  9-
 .ة طاقاته العسكرّية واالقتصاديةالبشرّي لتقوي وتزويده باستمرار بالعنصرزيادة أعداد المهاجرين اليهود إليها، 

 ّتعّد الهجرة المنّظمة والمدفوعة هي األخطر لماذا ؟  -10
 . عنصرّي يسعى إلى إذابة الشعب األصلي والقضاء عليه ومحو شخصيته ألنها تتطّور إلى احتالل استيطانيّ 

 الثورة الفلسطينية الكبرى ثورة وشعبية وقومية ؟ 11-
 .سعيد العاص –فوزي القاوقجي  –السوريون منهم محمد األشمر شارك فيها و  ئات الشعب،ألنه شارك فيها مختلف ف 

 قسمينقدمت اللجنة توصياتها في -  ما هي توصيات لجنة بيل ؟- 12
 :المتصاص غضب العرب، انطوى على (المسكّنات) األول:  
 تحديد الهجرة باثني عشر ألفًا في الّسنة لمدة خمس سنين، -
 لليهود،  منع انتقال األراضي العربية -
نشاء مجلس تشريعي -  . االهتمام بالعرب وتحسين اقتصادهم، وا 
 تضّمن تقسيم فلسطين إلى ثالثة أقسام:  ُسّمي القسم الثاني: بالعملّية الجراحّية،- 

 .ومنطقة يهودّية، ومنطقة خاضعة لالنتداب البريطانيّ  منطقة عربّية،
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 التي تدل على أن القضية الفلسطينية اتخذت بعدًا وطابعًا دوليًا ؟ ما هي النقاط  13-
انتقلت مظاهر  -إلنكليز في الشراء والبيع، وقرروا العصيان المدنّي لالهنود مقاطعة  مؤتمر في الهند لتأييد فلسطين، عقد

 تأييد لإلضراب الفلسطينّي في كّل العالم العربيّ في اإلضراب الفلسطيني إلى المدن في البلدان العربية 
 .الحرّية واالستقاللمن أجل تحقيق  فسر توحيد جهود العرب بعد الحرب العالمية الثانية ؟  14-
 م ؟ 1147على ماذا أكد مؤتمر أنشاص في مصر ومؤتمر بلودان في سورية عام  15-

 يهودّية  رفض االنتداب ووعد بلفور ورفض إنشاء دولة - لتأكيد على عروبة فلسطين ورفض تقسيمها، ا -
 اليهودية  وْقف الهجرة - المطالبة باستقالل وحق الّشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،  -
 .إصدار طابع باسم فلسطين -    والمؤسسات اليهودّية، إنشاء مكاتب لمقاطعة البضائع -

 منها لجمع المعلومات ؟ ما لمقصود بملف القرى ؟ وما هي النقاط التي ركز عليها وما هي األمور التي استفادوا -16
السكان واالرتباط  جمعت معلومات عن نوع األراضي، ومدى غنى,  سطينعملية جمع معلومات عن كّل قرية في فل -

 .ومدى سهولة احتاللها أو صعوبة هذا االحتاللالسياسي 
 .أفلت من يدها في فلسطيناألمور أن  ما الحّجة التي ادعتها بريطانيا لتحويل القضية الفلسطينّية إلى األمم المّتحدة؟ 17-
 ؟ قرار التقسيم  ما ردة فعل العرب على -18

 .أجل نجدة فلسطين الدعوة للتطوع منو منددًة بقرار التقسيم، خرجت تظاهرات حاشدة 
 فسر تراجع الجيوش العربّية في حرب االنقاذ ؟ 19-

 . ، مما أّدى إلى تغّير ميزان القوىالصهيونيّ  تدخل القوى اإلمبريالية ودعم الكيان -
 األمين العام لجامعة الدول العربية ؟ األسباب التي حملت الحكومات العربّية على التدخل العسكرّي كما أوضحها -20
لى البالد العربيةو الفوضى في فلسطين منع انتشار  - . أمن فلسطين وديعة مقّدسة في عنق الدول العربّية  -  .المجاورة ا 
 .قيام سلطة شرعّية تخلفه سّد الفراغ الحادث في الجهاز الحكومّي الفلسطينّي نتيجة لزوال االنتداب وعدم -
 .ّسلم والمنمساعدة سّكانها على إعادة ال -

 سياسة الكيان الصهيوني في فلسطين ؟ 21-
  .من الدرجة الثانيةتعاملوا مع من بقي بوصفهم غرباء  . طرد وتشريد ثلثي الشعب الفلسطينّي من أرضه .1
 . السيطرة على االقتصاد الفلسطينّي عن طريق التحّكم بما يدخل للموانئ .2
  .ة الحاكم العسكريّ وضع المؤسسات التعليمّية تحت إدار  .3
 .التوتر واضطرابات في البالد العربّية نتيجة عدم استقرار المنطقة وقيام حروب فيها، .4
 .في غزة وسيناء القضاء على قواعد الفدائيين؟ ما الحجة التي قام ورائها العدوان الثالثي على مصر  24-
 ما موقف الّدول العربية من العدوان على مصر؟  25-

 معنوّيًا وسياسّيًا،  وقفت الّدول العربّية إلى جانب مصر -
تمّر العراقي التي تملكها شركات أجنبّية و  وضعت سورية إمكاناتها تحت تصرف الجيش المصري، وُنسفت أنابيب الّنفط -

 وبريطانيا، في األراضي الّسورّية كوسيلة للضغط على فرنسا
 .المتوّسط استشهد البطل السوري جول جمال في أثناء تدميره البارجة الفرنسية في البحر -

 ما أثر تنظيم المقاومة الفلسطينّية نفسها؟  26-
 .الشعب العربّي الفلسطينيّ  أصبحت الممّثل الشرعّي والوحيد لحقوق - الفلسطينّية  جميع فصائل المقاومة وحدت -
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رغبًة منه في تحقيق مشروعه  احتالل أراض عربّية جديدة ؟  1967الهدف من عدوان الخامس من حزيران عام ما  27-
 .وسيناء ومرتفعات الجوالن السورّية قدس الشرقّية والّضفة الغربّية وقطاع غّزةالتوّسعي واحتالل ال

 تحدث عن المحاور الثالثة لعملية تهويد القدس ؟ 28-
 بالمصادرةتحّقق و ها، على إدراجها تحت سيطرتالكيان الصهيوني  حرصشكلت البنية األساسية للمشروع،  األول : األراضي

 والسمسرة والتحايل، 
على السكان التضييق والتهجير  مارست سياسةو مليون مستوطن في نهاية المدة المحددة، حشد ما يقارب  السكانالثاني 

 .في الحاضر والمستقبلالمستوطنين  العرب بغية الحفاظ على التوازن الديموغرافي لصالح
 .تيار الهجرة المتدّفق من حين آلخر استيعابتحقيق و مستوطنات  أطلق عجلة بناء االستيطانالثالث 
 ؟  1973فسر قيام حرب تشرين عام  29-

 . لمستوطناتانسحابه من األراضي العربّية، واستمراره ببناء و الدولّية  الصهيونّي بقرارات الشرعّيةعدم التزام الكيان 
 ؟  1973ما هي نتائج حرب تشرين عام  -30
 اختراق تحصينات العدو،  -
 وحّطمت ثقة الكيان الصهيونّي بنفسه، حّققت انتصارات -
 تحّرير سيناء ومدينة القنيطرة، -
 االهتمام الدولّي بقضّية فلسطين، التي أصبحت قضّية العرب األولى زاد  -
 1974عام  التحرير رسميًا ممثاًل شرعّيًا وحيدًا للّشعب الفلسطينّي في مؤتمر القمة العربّي في الرباط االعتراف بمنظمة -

؟  1973عام  حدة إليقاف حرب تشرينبالضغط على األمم المتّ  الكيان الصهيوني تسارع القوى اإلمبريالية إلى دعمعلل  31-
 . على الكيان الصهيونيّ  نتيجة استمرار حرب االستنزاف على الجبهة الّسورية التي شّكلت ضغطًا كبيراً 

 م ؟ 1919وزراء بريطانيا بتاريخ  ماذا تضّمنت الرسالة الموّجهة من قبل حاييم وايزمان إلى ديفيدلويد جورج رئيس 32-
 (بيكو -سايكس)خط ألن ين: منحدرات جبل الشيخ ومنابع نهري األردن والليطاني، وذلك ضرورة شمول حدود فلسط -

 .الخصبة في الجوالن وحوران من الحقول االستيطانية اليهودي  يقطع منابع المياه، ويحرم الوطن القومي
 .تأكيد أّن أنهار أرض الكيان الصهيونّي هي األردن والليطاني واليرموك -
 م ؟  1959تحويل الكيان الصهيونّي مياه نهر األردن عام ما هي نتائج  33-

 .الزراعي الفلسطيني، وقيام الكيان بحفر اآلبار تدهور االقتصاد
 ما انعكاسات خروج فصائل المقاومة الفلسطينّية من جنوب لبنان؟  34-

 م لتحدث تغييراً  1987ة عام أهالي الداخل فاندلعت انتفاضة الحجارة داخل األراضي الفلسطينيّ  عملت على تقوية عزم
 . كبيرًا في الّساحة السياسّية الفلسطينية وحّققت مكاسب إعالمية

 ما اإلجراءات التي اّتخذها الكيان الصهيونّي في قطاع غزة؟  35-
ع على الشعب الفلسطينّي، قامت دولة االحتالل بإغالق المعابر وتشديد الحصار على قطا تابع الكيان الصهيونّي عدوانه

وغلق المعابر بين القطاع  منع دخول المحروقات والكهرباء والكثير من الّسلع، ومنع الّصيد في عمق البحر،- غزة 
 .القطاع إلى العالم الخارجّي من جانب مصر م، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد ألهالي 1948والراضي المحتلة عام 
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 القضية السابعة : بداية الواقع
 ر مفهوم الحرب بالوكالة؟ فسّ  1-

 الحروب، وقد أصبح هذا المفهوم نهاية القرن العشرين دون جدوى فأوجدت خيارً  على طرف آخر ودعمه للقيام بهذهاالعتماد 
 .اتالتقنية الفائقة الّسرعة ونشر اإلشاع آخر هو افتعال األزمات، مثل األزمات االقتصادية أو الخاّصة بالمصارف، مستخدمةً 

 وصفت حضارة القرن العشرين بأنها حضارة نفطية لماذا ؟  2-
العتماد الّدول الصناعّية  محور محرك الستراتيجيات العالم؛ ألنه يحتل موقعًا أساسّيًا في السياسة الّدولية نظراً النفط  -

 . عليه، ولسعيها إلى استنزاف نفط العالم الثالث
 روة النفطية على البالد العربية ؟ما هي نتائج الث 3-

 .زاد استيراد الّدول النفطّية للتكنولوجيا الجاهزة من الخارج بشكل هائل-3          .توافر رؤوس األموال .1
 .تحّول اقتصاد المنطقة العربّية االقتصاد مستهلك غير منتج -4  .نشوء ظاهرة تصدير رأس المال .2
أوجدتها الحرب لتعزيز وجودها السياسّي  من الثغرات التي كيف استفادت الواليات المّتحدة من دول الخليج ؟  4-

 .إلى مسرح للصراع والّتوتر، كون الخليج بمثابة بحيرة نفطّية والعسكرّي في منطقة الخليج التي تحولت
 القوة العسكرّية العراقّية، ذريعة لتدمير - بين العراق والكويت؟  كيف استغلت الواليات المّتحدة األمريكية الخالف 5-

 .الخاّصة باألسلحة النووية إلى الّشرق العربي، باستثناء الكيان الصهيونيّ  لحّد من تدفق الّتقانةا - 
 تعتمدها الواليات المتحدة األمريكية بالمنطقة العربّية؟أين تظهر سياسة الكيل بمكيالين التي  6-
 بسبب ألن انتشارها يهدد السالم العالمي منع انتشار األسلحة النووّية، والحيلولة دون امتالكها -
  .قبول المساعدة االمريكية لقوة اإلقليمية في المنطقة واضعاف األخر ال جباره علىليصبح ا أواًل : تقوية أحد األطراف- 
 ذريعة لشن الحرب الشاملة  1002عام  لأيلو" جاعلة أحداث  ثانيًا : طرح مفهوم حربي حديث " الحرب على اإلرهاب- 

 الواليات المتحدة لذلك ؟ ما أهداف التحالف الدولّي من ضرب البنية التحتّية في العراق وما هي الحجة التي قدمتها 6-
  . تدمير جيشه وأنظمته وأجهزته اإلدارية واالقتصادية .1
 .قتل علمائه ونهب نفطه وآثاره .2
 .الفلسطينّية مساعدات للمقاومةقديم النه ي، والربط بين العراق واإلرهاب  دمار شاملامتالكه أسلحة : ذرائع ال .3
 من التطور والتقدم ؟ تي تمكن العالم العربيال أسباب التخّلف الذي يعاني منه العالم العربّي وما هي الوسائل 8-
يسمى ب: الفجوة التكنولوجّية بين العالم  مختلف المجاالت واّتساع ما عدم مواكبة التطّورات التكنولوجّية الحديثة في -

 : الوسائل - .الغربّي والعالم العربيّ 
 . تطوير القوى اإلنتاجية والخروج من حالة الّركود والتخّلف التكنولوجيّ  -
ّل وسائل اإلنتاج الوطنّية، وتطوير الصناعة، تعبئة ك تعتمد على التخطيط الشامل، وتتطّلبالتي تحقيق الّتنمية التي  -

 . البشرّي بالدرجة األولى واالهتمام بالجهد والعمل
وغير الفنيين، إلى دول النفط  هجرة أعداد كبيرة من العمال الفنيين   ُأهملت تنمية الموارد البشرّية الوطنّية لماذا ؟ 9-

 .بلدان المصّدرة للعمالةال نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية الطاردة في
 . حماية األفراد من آثار العمليات العسكريةما الغاية من وضع القانون الدولي اإلنساني ؟  11-

 


