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 الوحدة األولـى

العربي في الوطن االستعماريةالسياسة   
  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف 

 الدرس األول / التجزئة السياسية :

 ( 24 -  23  - 22)      بمغ عدد دوؿ الوطف العربي     .1
 ( 22 – 11 – 12بمغ عدد الدوؿ العربية في قارة آسيا   )  .2
 ( 22 – 11 – 12بمغ عدد الدوؿ العربية في قارة أفريقيا  )  .3
 كالىما معًا ( -أفريقيا    -) آسيا  الوطف العربي في قارة   تتمثؿ أراضي .4
 أوروبا ( –أفريقيا  –تقع دولة جيبوتي في قارة              ) آسيا  .5
 القمع ( –التجييؿ  –السياسة التي قسـ فييا االستعمار الوطف العربي إلى حدود اصطناعية ) التجزئة السياسية  .6
 وأمريكا واستراليا( أفريقيا –وأوروبا آسيا واستراليا –وأوروبا )آسيا وأفريقيايشكؿ الوطف العربي حمقة وصؿ بيف قارة  .7
 الفرنسي ( –البريطاني  –خضعت بالد المغرب العربي لالستعمار   ) اإليطالي  .8
 األسباني (  –اإليطالي  –خضع حوض النيؿ لالستعمار   ) البريطاني  .9

 أوسمو ( –سايكس بيكو  -قسمت بالد الشاـ والعراؽ حسب اتفاقية    ) كامب ديفيد   .11
 ـ (1916 – 1921 -  1914عقدت اتفاقية سايكس بيكو عاـ          )   .11
يطاليا ( –بريطانيا وأسبانيا  –عقدت اتفاقية سايكس بيكو بيف        ) فرنسا وبريطانيا  .12  فرنسا وا 
 الفرنسي ( –البريطاني  -كياف فصؿ قارة آسيا عف أفريقيا           ) الصييوني  .13
 مشيخات ( –قرى  –خميج العربي إلى ) مدف جزأ االستعمار البريطاني ال .14
 ـ ( 1917 – 1921 – 1948أصدر وعد بمفور عاـ                     )  .15
 فرنسا ( –بريطانيا  –) إيطاليا الدوؿ االستعمارية المانحة وعد بمفور لمييود  .16
 تندوؼ ( –حاليب  –) اإلسكندرونة    النزاع الحدودي بيف سوريا وتركيا لواء  .17
 البريمي ( –الكفرة  –سيوه )       واإلماراتواحة تقع بيف عماف والسعودية  .18
نوبؿ  – مؿء الفراغ –)جنيؼ التقميدية أمريكا بعد ضعؼ القوي االستعمارية تيانبتاالستعمارية التي  السياسة .19

 لمسالـ(
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 ـ ( 1967 – 1956 – 1948أعمف تأميـ قناة السويس عاـ   )  .21
 ـ ( 1958 – 1957 – 1956أعمف مشروع مؿء الفراغ عاـ   )  .21
 جماؿ عبد الناصر ( –محمد انور السادات  –رئيس مصري أمـ قناة السويس ) محمد حسني مبارؾ  .22
 تعدد العمالت( –االستقواء باألجانب -يمي مف اآلثار المادية لمتجزئة السياسية ما عدا )جوازات السفر جميع ما .23
 التعصب لميوية( –تعدد األعالـ والسفارات  –مف اآلثار المعنوية لمتجزئة السياسية )تبديد الثروات العربية  .24
 الفرنسي ( –األسباني  –ـ  لالنتداب ) البريطاني 1921تعرضت فمسطيف عاـ  .25
 البريطاني ( –اإلسرائيمي  –فرنسي ـ تحت االحتالؿ   ) ال 1948خضعت فمسطيف عاـ  .26
 جميع ما سبؽ ( –إقامة الحواجز العسكرية  –)ضـ القدس اإلجراءات الصييونية في فمسطيف  .27
 كفار داروـ (  – نيتساريـ – يوريةف) المنتـ  1856عاـ  أوؿ مستوطنة ييودية في فمسطيف  .28
 % (61 -% 78 -% 21نسبة  )  ىـ عم1948سيطر الييود خالؿ حرب  .29
 ألؼ الجئ ( 341 –ألؼ  675 –ألؼ  851ـ )  1948ىجر مف األراضي الفمسطينية المحتمة خالؿ حرب  .31
 ـ ( 2112 – 1967 – 1948ضمت إسرائيؿ القدس لألراضي المحتمة بعد حرب )  .31
جميع ما   –صحراء سيناء وقناة السويس  –ـ ) الضفة والقطاع  1967األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ في حرب  .32

 سبؽ ( 
 ـ ( 2112 – 1967 – 1948)  أقاـ الييود الجدار الفاصؿ عاـ              .33
 ـ ( 2118 – 2117 – 2115انسحبت إسرائيؿ مف مستوطنات قطاع غزة عاـ )  .34
 ـ ( 2114 – 2117 – 2111تعرض قطاع غزة لمحصار اإلسرائيمي عاـ  )  .35
 ليس مما سبؽ ( –قطاع غزة  –ـ عف ) الضفة الغربية  1948يفصؿ جدار الضـ والتوسع العنصري أراضي  .36
 ـ (1967 –1948 – 1945تأسست جامعة الدوؿ العربية عاـ )  .37
 محمية ( –إقميمية  –جامعة الدوؿ العربية ) دولية  ىالصفة التي تطمؽ عم .38
المحافظة  –التدخؿ بنظاـ حكـ الدوؿ  –كؿ ما يمي مف أىداؼ الجامعة العربية ما عدا ) تحقيؽ التعاوف المشترؾ  .39

 عمى استقالؿ الدوؿ ( 
 إمارات (  7 – 6 – 5تتكوف اإلمارات العربية المتحدة مف )  .41
 مسقط ( –الفجيرة  –جميع ما يمي مف اإلمارات العربية المتحدة ما عدا ) دبي  .41
 ـ (1967 – 1958 – 1961الجميورية العربية المتحدة عاـ ) أنشأت .42
 سوريا (مصر و  –مصر وليبيا  –تتكوف الجميورية العربية المتحدة مف  ) مصر والسوداف  .43
 ـ (1967 – 1958 – 1961) عاـ انفصمت الجميورية العربية المتحدة  .44
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 ـ (1973 – 1961 – 1945تحررت صحراء سيناء وىضبة الجوالف في حرب )  .45
 دولة ( 22  -دوؿ   5  –دوؿ  6تكوف مجمس التعاوف الخميجي مف   )  .46
 ـ ( 1989 – 1981 – 1945أنشأ مجمس التعاوف الخميجي عاـ )  .47
 اليمف والعراؽ ( –الكويت وقطر  –كؿ ما يمي مف مجمس التعاوف الخميجي ما عدا ) السعودية والبحريف  .48
 العراؽ ( –السعودية  –الدولة التي منعت مف عضوية مجمس التعاوف الخميجي ) عماف  .49
 –عماف  –دولة عربية ال تقع عمى الخميج العربي وسمح ليا بالعضوية في مجمس التعاوف الخميجي ) العراؽ  .51

 اإلمارات (
 ـ ( 1989 – 1981 – 1945أنشأ مجمس التعاوف المغاربي عاـ )  .51
 دوؿ ( 3  -دوؿ   5  –دوؿ  6تشكؿ مجمس التعاوف المغاربي مف   )  .52
 المغرب وموريتانيا ( –مصر والسوداف   –كؿ ما يمي مف مجمس التعاوف المغاربي ما عدا ) تونس والجزائر  .53
 ـ ( 1989 – 1981 – 1945دعمت الجامعة العربية القضية الفمسطينية عاـ )  .54
 اليونيسيؼ ( –اليونسكو  –منظمة دولية اىتمت بالتراث الفمسطيني ) األونروا  .55
 اليونيسيؼ ( –اليونسكو  –تطمؽ عمى منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو  ) األونروا  .56

 

 : في الوطن العربي االقتصاديةالسياسة االستعمارية / الدرس الثاني
االجتماعي  –يعتبر أكثر العوامؿ أىمية في دفع الدوؿ األجنبية لمسيطرة عمى الوطف العربي العامؿ ) االقتصادي  .1

 السياسي ( –
 السياسة االقتصادية ( –القمع  –العممية التي تسخر فييا إمكانات المستعمرة لصالح الدوؿ االستعمارية ) التجييؿ  .2
الثورة  –في الوطف العربي مف انطالؽ حركة ) الكشوؼ الجغرافية  اديةاالقتصمارست الدوؿ األجنبية السياسة  .3

 العولمة ( –الصناعية 
 ـ ( 1492 - 1924  – 1294انطمقت الكشوفات الجغرافية عاـ ) .4
 –إغراؽ األسواؽ بالمنتجات االستعمارية  –تقـو السياسة االستعمارية االقتصادية عمى ) احتكار الموارد األولية  .5

 كالىما معًا (
إضعاؼ  –التحكـ بالودائع  –ما عدا ) احتكار األسواؽ  االقتصاديةجميع ما يمي مف دوافع السياسة االستعمارية  .6

 القدرات (
 اإلنتاجضرب  –التخطيط والتكامؿ  –الممرات المائية  ىمف مظاىر السياسة االقتصادية االستعمارية )السيطرة عم .7

 الوطني (
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التضامف مع الدوؿ  –االستعمارية ) التعاوف مع الدوؿ الصديقة  االقتصاديةالسياسة  ىية عمتمثمت الردود الرسم .8
 مقاومة الغزو الثقافي ( –الصديقة 

 –الدوؿ الصديقة جميع ما يمي مف الردود الشعبية عمى السياسة االقتصادية االستعمارية ما عدا ) التضامف مع  .9
 تعزيز االنتماء ( –التأميـ 

 االنتماء ( –التخطيط  –يطمؽ عمى نقؿ الممكية مف الشركات الخاصة إلى الدولة أو الشعب ) التأميـ  .11
 كالىما معًا ( –السعودية  –الدوؿ التي قامت بتأميـ شركات النفط ) العراؽ  .11
 كالىما معًا ( –الصيف  –مف الدوؿ غير االستعمارية الصديقة لمدوؿ العربية ) اليند  .12
القوانيف  –جميع ما يمي مف إجراءات الصياينة في إضعاؼ االقتصاد الفمسطيني ما عدا ) السيطرة عمى األراضي  .13

 تشجيع االستثمار ( –الجائرة 
وانتشار األمراض في اآلونة األخيرة               تخريب وتدمير االحتالؿ الصييوني لالقتصاد الفمسطيني  ىمف األدلة عم .14

 كالىما ( –إطالؽ قطعاف الخنازير  –) كب النفايات السامة 
 –جميع ما يمي مف الردود الشعبية عمى السياسة االقتصادية االستعمارية ما عدا ) التضامف مع الدوؿ الصديقة  .15

 تعزيز االنتماء ( –التأميـ 
 تشجيع المنتج الوطني ( –معابر التحكـ بال –التبعية االقتصادية أىـ المقترحات لتطوير االقتصاد الفمسطيني )  .16

 

 : سيـــاسـة التجهيــــل/  الدرس الثالث
 التجييؿ ( –التمييز  –السياسة االستعمارية التي استيدفت التربية والتعميـ العربي ) القمع  .1
 فساد الحكاـ واألمراء (  -القنوط مف رحمة اهلل     –عد أشد أنواع الجيؿ   ) العمـ الناقص  ي .2
قمة ميزانية  –فساد األخالؽ  –العوامؿ الداخمية التي سببت في تفشي التخمؼ والجيؿ بالوطف العربي ) فساد الحكاـ  .3

 التعميـ (
 جميع ما سبؽ ( –التنظيـ الحرفي  –مف مظاىر التجييؿ زمف الدولة العثمانية واالستعمار ) العادات البالية  .4
 كالىما معًا (  -الحكيـ   –الحرؼ التي بقيت بأيدي أسر معينة  ) المفتي   .5
 كالىما معًا ( –تعميـ المرأة  –ىدفت البرامج اإلصالحية إلى ) إصالح التعميـ  .6
 التمسؾ بالتقاليد البالية( -سرقة التراث –ما عدا ) انخفاض نفقات التعميـ جميع ما يمي مف مظاىر سياسة التجييؿ .7
 ( النساء  -الرجاؿ –األطفاؿالعادات والتقاليد التالية تحظر مف تعميـ )  .8
 اإليطالية (  -الفرنسية –اندمج الجزائرييف في الثقافة ) البريطانية    .9

 التبعية الثقافية ( –سرقة التراث  –تمثمت أساليب االستعمار في تجييؿ الوطف العربي ) توجيو وسائؿ اإلعالـ  .11
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 العدالة ( -الديمقراطية  –كممة يونانية بمعنى حكـ الشعب لمشعب ) الحرية  .11
  - التدخؿ في المناىج –يعتبر أبرز أساليب االستعمار األوروبي في تجييؿ الوطف العربي ) القوانيف العسكرية    .12

 سياسة القمع (
إعطاء  –افتتاح المؤسسات التعميمية  – تمثمت سياسة القمع والتنكيؿ االستعمارية في ) اعتقاؿ القيادات الطالبية .13

 الحرية لألنشطة المدرسية (
 كالىما معًا ( –المعاىد  –أىـ المؤسسات التعميمية العربية زمف االستعمار ) المقامات  .14
العجز في   -ىدر الطاقات –جميع ما يمي مف اآلثار المادية لسياسة التجييؿ ما عدا ) األمراض االجتماعية  .15

 مواجية التحديات (
 تبديد الثروات (  -التبعية الثقافية –المعنوية لسياسة التجييؿ )ضعؼ المساىمة في اإلنجازات    اآلثارمف  .16
 تكريس األمية ( –األمراض االجتماعية  –تعتبر أشد آثار التجييؿ خطورًة عمى الوطف العربي ) التبعية الثقافية  .17
 ديفيد ( بكام -أوسمو   –لية أكدت عمى حؽ التعميـ لمشعوب المستعمرة ) جنيؼ اتفاقية دو  .18
 ( 146 – 51 -33المادة الدولية التي أكدت عمى حؽ التعميـ لمشعوب المستعمرة )  .19
جميع  –الالمساواة   -االستعالء –األسس التي يستند إلييا االحتالؿ الصييوني تجاه التعميـ الفمسطيني )العنصرية .21

 ما سبؽ (
جميع ما  –التدخؿ في المناىج  –أبرز إجراءات الصياينة في تجييؿ الشعب الفمسطيني ) الحواجز العسكرية  .21

 سبؽ (
 ـ ( 1948أراضي  –قطاع غزة  –القدس منعت إسرائيؿ معممي الضفة الغربية مف العمؿ في مدارس )  .22
 األردنية ( –اإلسرائيمية  –طبؽ في القدس المناىج ) المصرية  .23
 األردنية ( –اإلسرائيمية  –طبؽ في قطاع غزة خالؿ مرحمة النكبة والنكسة المناىج ) المصرية  .24
 األردنية ( –اإلسرائيمية  –طبؽ في الضفة الغربية خالؿ مرحمة النكبة والنكسة المناىج ) المصرية  .25
 القدس (  –الخميؿ  –توجد مدرسة الخاف األحمر في بادية ) بئر السبع  .26
 ـ (1998  -ـ 1996 – ـ1994)  نشأت أوؿ سمطة وطنية فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاـ  .27
 ـ (1998  -ـ 1996 – ـ1994نشأت وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية عاـ )   .28
 –تزويد المدارس بالوسائؿ التعميمية  –جميع ما يمي مف إجراءات السمطة الوطنية تطوير التعميـ ) تأىيؿ المدارس  .29

 القوانيف العسكرية ( 
 ـ (2117 –ـ 2111–ـ1994)            أعد أوؿ منياج فمسطيني عاـ  .31
 اليونسكو (  -الصميب األحمر–المنظمة الدولية الداعمة لمتعميـ الفمسطيني ) اليونيسيؼ   .31

 
 
 



7 
 

 :سيـــاسـة القمع/  الدرس الرابع
 الساسة االقتصادية ( –القمع  –سياسة مارسيا االستعمار بيدؼ القضاء عمى الثورات ) التجييؿ  .1
 جميع ما سبؽ( –الترحيؿ القسري  –اإلعداـ  –) التعذيب  ي قمع الشعوب العربيةمف أساليب االستعمار ف .2
 (قسنطينة –كفر قاسـ –دنشواي –) دير ياسيف ـ 1916البريطاني في مصر عاـ  عمارالحادثة التي مارسيا االست .3
 اإلعداـ ( -الترحيؿ القسري –السجف  –جميع ما يمي مف أساليب قمع بريطانيا لسكاف دنشواي ما عدا ) التعذيب  .4
 سبعة (  –ستة  –خمسة  –أعدمت بريطانيا مف قرية دنشواي ) أربعة  .5
 ترحيؿ القسري ( لا –السجف  –المجازر  –تعتبر أبشع أساليب القمع االستعمارية ) التعذيب  .6
الكريـ  عبد –عطا الزير  –في ليبيا  ) عمر المختار  اإلعداـالقائد الذي نفذ االستعمار اإليطالي فيو حكـ  .7

 عبد القادر الجزائري ( –الخطابي 
جميع ما  –ناصر الديف  –دير ياسيف  –ـ  ) الطنطورة 1948مف أشير المجازر الصييونية في فمسطيف عاـ  .8

 سبؽ(
 قسنطينة( –كفر قاسـ –دنشواي –ـ )دير ياسيف  1945مجزرة حدثت في الجزائر عاـ  .9

 ـ ( 1967 – 1956 – 1948 – 1945حدثت مجزرة كفر قاسـ في فمسطيف عاـ )  .11
 حيفا ( –يافا  –غزة  –حدثت ثورة البراؽ في ) القدس  .11
 ـ ( 1936 – 1933 – 1929 – 1921حدثت ثورة البراؽ عاـ )  .12
اإلسرائيمي  –األسباني  –أعدـ كؿ مف محمد جمجوـ وعطا الزير وفؤاد حجازي عمى يد االنتداب ) البريطاني  .13

 الفرنسي (  –
 ـ (8/3/2117 –ـ 17/6/1931 –ـ 21/12/2116 –ـ 15/5/1948أعدـ الثوار الفمسطينييف بتاريخ ) .14
 –ـ 17/6/1931 –ـ 21/12/2116 –ـ 15/5/1948بتاريخ ) صداـ حسيف  أعدـ الرئيس العراقي .15

 ـ (8/3/2117
مرسـو  –الغائب الحاضر  –أمالؾ الغائبيف  – 1845القوانيف الفرنسية التي أصدرت في الجزائر ) مرسـو  .16

1882) 
قانوف فرنسي ينص عمى حؽ السمطات الفرنسية في مصادرة أراضي القبائؿ التي تقاـو االستعمار ) مرسوـ  .17

 (1882مرسوـ  –اضر الغائب الح –أمالؾ الغائبيف  – 1845
 –أمالؾ الغائبيف  – 1845البور إلى ممكية الدولة في تونس  ) مرسوـ  أراضيقانوف فرنسي يقضي بضـ  .18

 (1882مرسوـ  –الغائب الحاضر 
 المساواة ( –العنصرية  –الديمقراطية  –مارس االستعمار سياسة القمع اعتمادًا عمى مبدأ ) الحرية  .19
 كالىما معًا ( –الديني  –تتمثؿ مجاالت السياسة القمعية العنصرية في المجاؿ ) االقتصادي  .21
 –ـ 8/3/1967 –ـ 8/3/1948)يـو قانوف منع األذاف في القدس  ىأقر الكنيست الصييوني بالقراءة األول .21

 ـ (8/3/2117 –ـ 8/3/2111
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 ( 71- 61 – 51 – 41)  يحوال قطاع غزة  ـ مف مساجد 2114دمر اليود خالؿ حرب  .22
 ـ ( 1391 – 1381 – 1931 – 1831أغمقت فرنسا المساجد في الجزائر عاـ )  .23
 األسبانية (  –االنجميزية  –الفرنسية  –المغة الرسمية في الجزائر زمف االستعمار الفرنسي ) العربية  .24
القرف  –بالد الشاـ  –المغرب العربي  –أصدرت فرنسا قانوف الظيير البربري في دوؿ   ) اليالؿ الخصيب  .25

 األفريقي (
 ـ ( 2111 – 1921 – 1848 – 1831ظيرت اإلرساليات التبشيرية في جنوب السوداف عاـ ) .26
 ـ ( 2111 – 1921 – 1848 – 1831نشأت دولة جنوب السوداف عاـ ) .27
 طرابمس (  –القاىرة  –الخرطوـ  –تعتبر العاصمة الحالية لدولة جنوب السوداف ) جوبا  .28
 ـ ( 2111 – 1921 – 1848 – 1831فصمت فرنسا سوريا عف لبناف وأنشأت لبناف الكبير عاـ ) .29
 تونس ( –لبناف  –الجزائر  –كرست فرنسا الحكـ بالمحاصصة الطائفية في دولة ) سوريا  .31
 الييودية(  –الشيعية  اإلسالمية –اإلسالمية السنية  –ينتمي الرئيس المبناني إلى الطائفة ) المسيحية المورونية  .31
 –اإلسالمية الشيعية  –اإلسالمية السنية  –ينتمي رئيس الوزراء المبناني إلى الطائفة ) المسيحية المورونية  .32

 الييودية(
اإلسالمية الشيعية  –اإلسالمية السنية  –ينتمي رئيس مجمس النواب المبناني إلى الطائفة ) المسيحية المورونية  .33

 الييودية( –
 جميع ماسبؽ( –مناطؽ اإلقامة  –عراقة النسب  –قسمت فرنسا المجتمع المبناني عمى أساس ) الميجات  .34
 –لوزاف  –كامب ديفيد  –اتفاقية دولية تمنع فرض العقوبات الجماعية عمي سكاف اإلقميـ المحتؿ ) أوسمو  .35

 جنيؼ(
 ( 147 – 146 – 33 – 51) المادة الدولية التي منعت العقوبات الجماعية والتيديدات واإلرىاب  .36
 –مصادرة األراضي  –تتمثؿ أساليب قمع االحتالؿ الصييوني لمشعب الفمسطيني ما عدا ) حرية التنقؿ  .37

  اإلعداـ ( –االعتقاؿ والتعذيب 
أمالؾ  – 1845ـ ) مرسوـ 1948قانوف يحظر أي مواطف فمسطيني الذي خرج مف قريتو العودة إلييا عاـ  .38

 (1882مرسـو  –الغائب الحاضر  –الغائبيف 
ـ 1948قانوف صييوني يتـ بموجبو وضع يد الدولة عمى أراضي الفمسطينييف الذيف ىجروا مف وطنيـ عاـ  .39

 (1882مرسـو  –الغائب الحاضر  –أمالؾ الغائبيف  – 1845ـ ) مرسوـ 1951وأصدر عاـ 
 غزة ( –المجدؿ  –يافا  –تقع قرية عيف حوض في قضاء ) حيفا  .41
ـ يشير إلى األوامر العسكرية الجائرة في اعتقاؿ الفمسطينييف بصرؼ 1945ف صادر عف بريطانيا عاـ قانو  .41

 (1882مرسوـ  –الغائب الحاضر  –أمالؾ الغائبيف  –النظر عف العمر والجنس ) الطوارئ 
 18 –ألؼ  15 –بمغ عدد األسرى الفمسطينييف الكمي في سجوف االحتالؿ الصييوني حوالي ) نصؼ مميوف  .42

 (251 –ألؼ 
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 (211 –ألؼ  18 –ألؼ  15 –بمغ عدد األسيرات في سجوف االحتالؿ الصييوني حوالي ) نصؼ مميوف  .43
 –ألؼ  18 –ألؼ  15 –بمغ عدد األطفاؿ األسرى في سجوف االحتالؿ الصييوني حوالي ) نصؼ مميوف  .44

211) 
 18 –ألؼ  15 –بمغ عدد األسرى الذيف استشيدوا في سجوف االحتالؿ الصييوني حوالي ) نصؼ مميوف  .45

 (211 –ألؼ 
أشير وقابمة لمتجديد )  6ـ ينص عمى زج المعتقميف في السجوف لمدة 1945قانوف وضعتو بريطانيا عاـ  .46

 التحقيؽ ( –االعتقاؿ اإلداري  –الحبس البيتي  –الطوارئ 
ـ ينص عمى فرض اإلقامة الجبرية عمى المتيميف في البيوت وعدـ السماح 1945قانوف وضعتو بريطانيا عاـ  .47

 التحقيؽ ( –االعتقاؿ اإلداري  –الحبس البيتي  –ليـ بالخروج منيا ) الطوارئ 
 – 181 – 194المادة الدولية التي اعتبرت القتؿ العمد جريمة مف المخالفات الجسيمة التفاقية القتؿ العمد )  .48

33 – 146  ) 
مصطمح سياسي عسكري اقتصادي األصؿ قائـ عمى تفريؽ قوة الخصـ الكبيرة إلى أقساـ متفرقة لتصبح أقؿ  .49

 العنصرية ( –القمع  –فرؽ تسد  –قوة وغير متحدة مع بعضيا البعض ) التجييؿ 
 العمؿ ( –التعميـ  –حرية كفمتيا جميع القوانيف واألعراؼ الدولية ) التنقؿ  .51
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ةالوحدة الثاني  

 المقاومة والتحرر في الوطن العربي
  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف 

 :ظهور حركات التحرر/  الدرس األول
العالمية  –ـ ) العالمية األولي 1945/ 1939حرب دولية حدثت بيف دوؿ الوسط ودوؿ الحمفاء خالؿ عامي  .1

 العالمية الثالثة ( –الثانية 
 كالىمًا معًا ( –العالمية الثانية  –اتضحت معالـ حركات التحرر أكثر خالؿ الحرب ) العالمية األولي  .2
 كالىمًا معًا ( –العالمية الثانية  –اشتدت حركات التحرر بعد الحرب ) العالمية األولي  .3
 كالىما معًا ( –االستعباد  –ىدفت حركات التحرر إلى التخمص مف ) الظمـ  .4
 السممي ( –السياسي  –اتخذت أغمب حركات التحرر الطابع  ) العسكري  .5
 العراؽ ( –فمسطيف  –جميع الدوؿ العربية استقمت خالؿ وبعد الحرب العالمية الثانية ما عدا ) المغرب .6
 اإلسرائيمي (  –الفرنسي  –تعرضت فمسطيف بعد الحرب العالمية الثانية لالحتالؿ ) البريطاني  .7
جميع  –الخبرة العسكرية –العوامؿ الداخمية لقياـ حركات التحرر في الوطف العربي ) الوعي السياسي والقومي   .8

 ما سبؽ (
جميع ما  –الخطب  –عممت المنظمات السياسية عمى تنمية الوعي الوطني والقومي مف خالؿ ) المقاالت  .9

 سبؽ (
 فرنسا ( –بريطانيا  –ب العالمية الثانية ) أمريكا القوة العالمية التي ظيرت خالؿ الحر  .11
 –االتحاد السوفيتي  –وتعرؼ حاليًا باسـ روسيا ) االتحاد األوروبي تتكوف مف خمسة عشرة دولة شيوعية  .11

 الواليات المتحدة (
 العربية الكبرى ( –الفرنسية  –ـ وطالبت باالشتراكية والشيوعية ) البمشفية  1917ثورة ظيرت في روسيا عاـ  .12
 كالىما معًا ( –األردف  –الدوؿ العربية التي حصمت عمى االستقالؿ بعد الحرب العالمية الثانية ) سوريا  .13
 زب البمشفي (حال –الحزب الشيوعي  –حركة ) الحزب الوطني ـ  1917عاـ تولى مصطفى كامؿ  .14
 تحسيف الظروؼ ( –وضع الدستور لمبالد  –ىدؼ الحزب الوطني في مصر إلى ) رفع المستوى الثقافي  .15
 التخمص مف التبعية االقتصادية ( –احتراـ المعاىدات  –ىدفت حركات التحرر إلى ) استقالؿ مصر  .16
 كالىما معًا ( –بريطانيا  –مواقع تجارية وعسكرية في بعض الدوؿ العربية ) أمريكا العظمي التي ليا  ىالقو  .17
 الوىابية ( –السنوسية  –في ليبيا ) الميدية  االيطالي إلى تدميرىااالستعمار الحركة التي ىدؼ  .18
 نزع الممكية ( –المراوغة  –استخدـ االستعمار اإليطالي في ليبيا أسموب ) العنؼ  .19
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 نزع الممكية ( –المراوغة  –استخدـ االستعمار الفرنسي في المغرب أسموب ) العنؼ  .21
 جميع ما سبؽ ( –كبت الحريات  –تتمثؿ إجراءات االستعمار الفرنسي في المغرب ) قطع الماء والكيرباء  .21
 أفريقيا ( –أوروبا  –ظيرت القومية البربرية في شماؿ ) آسيا  .22
 نزع الممكية ( –المراوغة  –اعتمد االستعمار في ضرب المقاومة الوطنية عمى سياسة ) فرؽ تسد  .23
 نزع الممكية ( –المراوغة  –ستعمار لمحد مف الثورات واالضطرابات ) العنؼ أسموب يستخدمو اال .24
 ( 181 – 1621 – 194الرقـ الدولي الذي نص عمى أف االستعمار جريمة وخرؽ )  .25
 ( 1971 – 1949 – 1948عاـ )  1621أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرار  .26
 كامب ديفيد ( –أوسمو  –اتفاقية دولية طالبت بحسف معاممة األسرى ) جنيؼ  .27
 ـ (  1974 – 1971 – 1949وقعت اتفاقية جنيؼ المتعمقة بأسرى الحرب عاـ )  .28
كالىما  –حؽ تقرير المصير  –ـ ) المساواة 1971أىـ مبادئ القانوف الدولي في ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ  .29

 ( معاً 
ف الدولي يعني منح الشعب إمكانية أف يقرروا شكؿ السمطة التي يريدونيا وطريقة تحقيقيا مصطمح في القانو  .31

 حؽ تقرير المصير ( –المساواة  –بشكؿ حر وبدوف تدخؿ خارجي ) العدالة 
 

 

 :االستعمارأشكال مقاومة /  لدرس الثانيا
 –التعميـ  –ى ) المقاومة األذؽ السممية والعسكرية أو كمييما لرد طر مواجية المستعمر بالتطمؽ عمى  .1

 االستقالؿ (
 غاية ووسيمة (  –وسيمة  –تعتبر المقاومة ) غاية  .2
 الوسيمة ( –السبب  –الغاية  دفاع المواطف عف الوجود واليوية تندرج تحت ) .3
 -194ـ ) 1974عاـ  القرار الدولي الذي سمح لمشعب في ممارسة الكفاح المسمح مف أجؿ تقرير المصير .4

1621- 3314 ) 
عمميات قتاؿ يقوـ بيا عناصر وطنية دفاعًا عف المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى االستعمار والييمنة  .5

 السياسية ( –السممية  –المقاومة ) المسمحة 
 ة الثانية (االنتفاض –االنتفاضة األولى  –مف األمثمة عمى المقاومة المسمحة ) الثورة الجزائرية الكبرى  .6
عبد القادر  –ـ ) عبد القادر الحسيني  1831قائد وطني تولى المقاومة الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي عاـ  .7

 عز الديف القساـ (  –الجزائري 
 ـ ( 1954 – 1871 – 1831حدثت الثورة الجزائرية الكبرى عاـ )  .8
 ( ـ  1962 – 1954 – 1831منحت فرنسا االستقالؿ لمجزائر عاـ )  .9
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نوع مف السموؾ الالعنيؼ الذي يشمؿ سمسمة مف اإلجراءات المستمرة والدؤوبة ضد قوة أو سمطة معينة  .11
 العسكرية (  –السممية  –المقاومة ) المسمحة 

 كالىما معًا ( –الشعبية  –اسـ المقاومة ) المدنية يطمؽ عمى المقاومة السممية  .11
المواجية  –طرح المطالب الوطنية  –السممية ما عدا ) فؾ أشكاؿ التبعية  المقاومة جميع ما يمي مف أساليب .12

 (بالسالح 
 العشريف ( –التاسع عشر  –بدأت اليجرات الييودية إلى فمسطيف في نياية القرف ) الثامف عشر  .13
 لكبرى (الثورة الفمسطينية ا –ثورة البراؽ  –تعتبر أطوؿ ثورة فمسطينية استمرت لمدة ستة أشير ) ثورة يافا  .14
 ـ ( 1987 – 1936 – 1921حدثت الثورة الفمسطينية الكبرى عاـ )  .15
 ( 1621 – 194 – 181ـ قرار )  1947أصدرت األمـ المتحدة عاـ  .16
 ـ ( 1948 – 1921 – 1917خضعت فمسطيف لالحتالؿ الصييوني عاـ )  .17
 (ـ 1994 –ـ 1965 –ـ 1964ة عاـ ) مسمحتبنت منظمة التحرير الفمسطينية المقاومة ال .18
 ـ ( 1987 – 1988 – 1994طالبت القيادة الوطنية الموحدة بالمقاومة السممية في فمسطيف عاـ )  .19
 ( 242 –  194 – 19القرار الذي طالبت بو القيادة الوطنية الموحدة المقاومة السممية في فمسطيف )  .21
 كالىما معًا ( –بضائع الصييونية مقاطعة ال –تتمثؿ أساليب المقاومة الفمسطينية السممية في ) االعتصامات  .21
 انتفاضة األقصى ( –انتفاضة الحجارة  –الثانية  االنتفاضة) فـ في فمسطي 1987انتفاضة شعبية حدثت عاـ  .22
 انتفاضة األقصى ( –انتفاضة الحجارة  –ـ في فمسطيف) االنتفاضة األولى  2111انتفاضة شعبية حدثت عاـ  .23
 إبراىيـ طوقاف ( –عمى محمود طو  –مود درويش الشاعر الذي ألؼ قصيدة فمسطيف ) مح .24
 (غياب التخطيط  –وحدة القيادة  –مف التحديات التي واجيت المقاومة العربية المسمحة ) تطور األسمحة  .25

 

 : نماذج من حركات التحرر في الوطن العربيالثالث /  الدرس
 البريطاني ( –اإليطالي  –) الفرنسي                         لالحتالؿخضعت ليبيا  .1
 ـ (1914 –ـ 1912 –ـ 1911الدولة العثمانية عاـ )  ىأعمنت إيطاليا الحرب عم .2
 صقمية ( –رودوس  –احتؿ األسطوؿ اإليطالي جزيرة                 ) قبرص  .3
 ـ (1914 –ـ 1912 –ـ 1911ليبيا عاـ                 )  ىسيطرت إيطاليا عم .4
 أوسػػػػػػمو (  –لػػػػػػػػػػػػػوزاف  –ـ  ) فػػػػػاس 1912اتفاقية عقدت بيف إيطاليا واألتراؾ عاـ  .5
إصالح  -ارتكاب الجرائـ  –جميع ما يمي مف ممارسات االحتالؿ اإليطالي في ليبيا ما عدا ) اعتقاؿ األحرار .6

 التعميـ(
 السنوسية ( –بية الوىا –) الميدية  قاومت االستعمار اإليطالي  الحركة التي .7
 عمر المختار ( –أحمد السنوسي  –أوؿ قائد لمحركة السنوسية في ليبيا    ) محمد إدريس السنوسي  .8
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أحمد  –قاد الحركة الوطنية في ليبيا بعد الحرب العالمية األولى وتوجو إلى مصر ) محمد إدريس السنوسي  .9
 عمر المختار ( –السنوسي 

 ـ1931يد القوات اإليطالية عاـ  ىأعدـ عمراء صحشيخ المجاىديف وأسد ال .11
 أحمد الشريؼ السنوسي ( –عمر المختار  –)محمد إدريس السنوسي                                 

 ىتمر ( –نابميوف  –) موسوليني ـ 1923عاـ  القائد الذي تولي الحكـ في إيطاليا مف الحزب الفاشي .11
 ( كالىما معاً  –البريطاني  –ة لالستعمار ) الفرنسي تعرضت ليبيا بعد الحرب العالمية الثاني .12
 ( 194 – 289 – 181ـ )  1949القرار الصادر عف األمـ المتحدة حوؿ منح ليبيا االستقالؿ عاـ  .13
 ـ (1969 –ـ 1951 –ـ 1912)                     استقمت ليبيا عاـ                            .14
معمر  –أحمد السنوسي  –ـ )محمد إدريس السنوسي 1969حتى عاـ  1951أوؿ ممؾ عمى ليبيا مف عاـ  .15

 القذافي (
 معمر القذافي( –أحمد السنوسي –ـ)محمد السنوسي 1969عقيد ليبي قاـ بانقالب عسكري وغير نظاـ الحكـ عاـ  .16
 ( ـ 2111 – 1969 – 1951قتؿ معمر القذافي في األحداث الداخمية عاـ )  .17
 ـ ( 1945 – 1918 – 1914انتيت الحرب العالمية األولى عاـ )  .18
الشريؼ حسيف بف  –عبد اهلل بف الحسيف  –ـ ) فيصؿ بف الحسيف  1918أمير عربي تولى حكـ سوريا عاـ  .19

 عمي( 
 ساف ريمو ( –كامب ديفيد  –خضعت سوريا تحت االنتداب الفرنسي وفؽ اتفاقية ) سايكس بيكو  .21
 (  1919 – 1916 – 1921)              عقدت اتفاقية ساف ريمو عاـ  .21
 ىتمر ( –غورو  –) نابميوف  1921قائد فرنسي احتؿ لبناف وسوريا عاـ  .22
 كالىما معًا ( –إلغاء التجنيد اإلجباري  –لسوريا في ) قبوؿ االنتداب الفرنسي تمثمت المطالب الفرنسية  .23
 إبراىيـ ىنانو ( –يوسؼ العظمة  –الحربية السوري ) حافظ األسد  أوكمت ميمة الدفاع عف دمشؽ لوزير .24
 ميسموف ( –القادسية  –ـ ) التؿ الكبير 1921السورييف عاـ  ىالمعركة التي انتصر فييا الفرنسييف عم .25
 ( 8111 – 6111 – 3111استشيد في معركة ميسموف حوالي          )  .26
 ترؾ سالح األىالي ( –فرص الحكـ العسكري  –تمثمت الممارسات الفرنسية في سوريا   ) رفع العمـ السوري  .27
 إمارات ( –دويالت  –قسمت فرنسا سوريا إلى               ) واليات  .28
 حوراف ( –جبؿ العموييف  –حدثت ثورة إبراىيـ ىنانو في    ) جبؿ الزاوية  .29
 حوراف ( –جبؿ العموييف  –في  ) جبؿ الزاوية حدثت ثورة الشيخ صالح العمي  .31
 الشيخ صالح العمي ( –إبراىيـ ىنانو  –عرفت الثورة السورية الكبرى باسـ ثورة ) سمطاف باشا األطرش  .31
 ـ (1993 –ـ 1936 –ـ 1931عقدت فرنسا مع سوريا معاىدة             )  .32
 ـ (1946 –ـ 1936 –ـ 1921)    استقمت سوريا عػػاـ                      .33
 (  األسباني –اإليطالي–خضعت العراؽ لالحتالؿ                  ) البريطاني  .34
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 سايكس بيكو ( –فرساي  –ظيرت مطامع بريطانيا في العراؽ سابقة التفاقية ) ساف ريمو  .35
  الموصؿ ( –الكوت  –ـ في معركة ) البصرة  1916انيزمت القوات البريطانية عمى يد العثمانييف عاـ  .36
 ـ ( 1918 –ـ 1917 –ـ 1914احتمت بريطانيا العراؽ كاممة عاـ          )  .37
 ـ ( 1916 – 1918 – 1921أعمف االنتداب البريطاني عمى العراؽ عاـ )  .38
 –التنكيؿ باألحرار  –جميع ما يمي مف ممارسات االحتالؿ البريطاني في العراؽ ما عدا ) فرض الضرائب  .39

 د الغذائية (السماح بتجارة الموا
 تجنيد الفالحيف ( –إلقاء القبض عمى شيخ عشيرة المظالـ  –السبب المباشر لثورة العشريف ) التنكيؿ باألحرار  .41
 حرية الرأي (  –سوء اإلدارة البريطانية  –ما عدا ) كثرة الضرائب  1921كؿ ما يمي مف عوامؿ قياـ ثورة  .41
 ـ1921العراؽ عاـ ممكًا عمي األمير العربي الذي عينتو بريطانيا  .42

 عبد اهلل بف الحسيف ( –فيصؿ بف الحسيف  –)الشريؼ حسيف بف عمي                            
 ـ (1958 –ـ 1936 –ـ 1931عقدت بريطانيا مع العراؽ معاىدة          )  .43
 ـ (1932 –ـ 1931 –ـ 1917دخمت العراؽ في عضوية عصبة األمـ عاـ )  .44
 ـ (1958 –ـ 1941 –ـ 1931)                    استقمت العراؽ عػػاـ      .45
 صداـ حسيف ( –فيصؿ بف الحسيف  –انتيى العيد الممكي في العراؽ عمى يد  ) عبد الكريـ قاسـ  .46
 ـ ( 17/6/1931 – 13/2116/ 21 – 8/3/2117أعدـ الرئيس العراقي صداـ حسيف بتاريخ )  .47
 اإليطالي ( –الفرنسي  –ـ لالحتالؿ     ) األمريكي 2113تعرضت العراؽ عاـ  .48
 ـ (1969 –ـ 1965 –ـ 1964تأسست منظمة التحرير الفمسطينية عاـ     )  .49
 محمود عباس ( –ياسر عرفات  –أوؿ رئيس لمنظمة التحرير الفمسطينية ) أحمد الشقيري  .51
 الرباط ( –القدس  –عقد المؤتمر العربي الفمسطيني في مدينة    ) القاىرة  .51
 ـ (1/1/1994 –ـ 1/1/1965 –ـ 1/1/1964أعمنت منظمة التحرير الفمسطينية رسميًا بتاريخ )  .52
 القدس ( –الجزائر  –المقر األساسي لممجمس الوطني األساسي في مدينة ) القاىرة  .53
 ـ (2114 –ـ 1969 –ـ 1964تسمـ ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفمسطينية عاـ )  .54
 ـ (2114 –ـ 1969 –ـ 1964استشيد الرئيس ياسر عرفات عاـ )  .55
 محمود عباس ( –يحيي حمودة  –شقيري الالرئيس الحالي لمنظمة التحرير الفمسطينية ) أحمد  .56
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 : استقالل الدول العربية/ الدرس الرابع 
 العدالة ( –تقرير المصير  –يطمؽ عمى تحرر الدولة مف االستعمار وتمتعيا بالحقوؽ والسيادة ) االستقالؿ  .1
 األموية ( –العثمانية  –ظير مفيـو االستقالؿ بعد سقوط الدولة ) العباسية  .2
 كالىما معًا ( –اإلقميـ  –تتمثؿ مقومات الدولة في ) الشعب  .3
 العالمية الثالثة ( –العالمية الثانية  –استقمت معظـ الدوؿ العربية بعد الحرب ) العالمية األولي  .4
 ـ (1993 –ـ 1988 –ـ 1985أعمف استقالؿ فمسطيف في الجزائر عاـ )  .5
 ياسر عرفات ( –أحمد الشقيري  –الرئيس الفمسطيني الذي أعمف استقالؿ فمسطيف في الجزائر ) محمود عباس  .6
 العزيز بو تفميقو( عبد –ياسر عرفات –عاـ االستقالؿ )الحبيب بو رقيبو ىتولى الحركة الوطنية في تونس حت .7
 ـ ( 1956 – 1955 – 1954دء الحراؾ التونسي نحو الحؿ السممي ) ب .8
 ـ ( 1956 – 1955 – 1954حصمت تونس عمى الحكـ الذاتي عاـ )  .9
 –المقاومة  –اتبعتو الحركات الوطنية ويتمثؿ في المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ) العمؿ السياسي أسموب  .11

 االثناف معًا(
 األردف ( –لبناف  –المغرب  العمؿ السياسي ) أسموبالدوؿ العربية التي انتيجت  .11
 تونس  ( –المغرب  –المقاومة        ) غزة  أسموبالدوؿ العربية التي انتيجت  .12
 المغرب ( –األردف  –لبناف  العمؿ السياسي والمقاومة ) أسموبالدوؿ العربية التي انتيجت  .13
 رزاف النجار ( –دالؿ المغربي  –فتاة جزائرية قاومت االستعمار الفرنسي في الجزائر ) جميمة بوحيرد  .14
دالؿ  –) جميمة بوحيرد ـ 1978فتاة فمسطينية قادت عممية دير ياسيف الفدائية عمى الساحؿ الفمسطيني عاـ  .15

 رزاف النجار ( –المغربي 
 الدستور (  –العمـ  –تعتبر الركيزة األولى لمظاىر االستقالؿ وأىميا ) المؤسسات المدنية  .16
 الدستور ( –المؤسسات المدنية  –تعتبر أبرز مظاىر استقالؿ الدولة ) العممة  .17
 التشريعي (  –األمة  –تعرؼ المؤسسة التشريعية في فمسطيف باسـ مجمس ) الشعب  .18
 غير عضو مراقب ( –غير عضو غير مراقب  –يف ) عضو مراقب اعترفت األمـ المتحدة بفمسط .19
 (     289 - 194 -181رقـ عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة )  .21
النظاـ الذي يتولي فيو الممؾ أو األمير أو السمطاف رئاسة الدولة لفترة غير محددة وغالبًا ما تمتد حتى الوفاة  .21

 االنتخابي ( –الجميوري  –ويرثو ولي عيده ) الوراثي 
النظاـ الذي يكوف فيو رأس الدولة شخصًا يحمؿ لقب رئيس جميورية، يتوالىا عف طريؽ االنتخابات أو  .22

 الوراثي ( –الممكي  –االنقالبات العسكرية ) الجميوري 
 ليس مما سبؽ ( –الجميوري  –يندرج الممؾ أو األمير أو السمطاف تحت النظاـ ) الوراثي  .23
 الممؾ ( –األمير  –قطر ) السمطاف يسمى حاكـ البحريف و  .24
 أميري (  –سمطنة  –نظاـ الحكـ في سمطنة عماف ) جميوري  .25
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 كالىما معًا ( –االنقالبات العسكرية  –الرئيس في النظاـ الجميوري يصؿ لمحكـ عف طريؽ ) االنتخابات  .26
 ( 673 – 421 -194التي تؤمف حؽ الشعوب في تقرير المصير )  واألساليب طرؽقرار دولي حدد ال .27
 ـ ( 1956 - 1952 – 1951عاـ  )  421أصدر قرار  .28

 – 421- 673قرار دولي اعتبر حؽ الشعوب في تقريرىا مصيرىا شرطًا ضروريًا لمتمتع بالحقوؽ األساسية )  .29
194 ) 

 ـ (  1956 - 1952 –  1951عاـ ) 673أصدر قرار    .31

 

 : االستقاللتحديات واجهت الدول العربية بعد / الدرس الخامس 
 التعددية ( –البطالة  –تعتبر مف أشد المخاطر التي تيدد استقرار المجتمعات البشرية ) التبعية  .1
النعددية  –تطمؽ عمى عدـ توافر العمؿ لشخص راغب فيو، وقادر عمى أداء مينة تتفؽ مع استعداده ) البطالة  .2

 التبعية ( –
 األمراض االجتماعية ( –انية الزيادة السك –صة خجميع ما يمي مف عوامؿ البطالة ما عدا ) الخص .3
 –الزيادة السكانية  –يطمؽ عمى تحويؿ المؤسسات مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص )الخصخصة  .4

 األمراض االجتماعية (
 كالىما معًا ( –الدورية  –مف أنواع البطالة                 ) الظاىرة  .5
 ليس مما سبؽ ( –الموسمية  –)الظاىرة   البطالة الدورية اسـ  ىيطمؽ عم .6
 –نوع مف البطالة تظير أو تختفي بشكؿ دوري طبقًا لوجود نشاط اقتصادي معيف خالؿ السنة ) الظاىرة  .7

 العامة ( -الدورية  
 –عمى العمؿ والراغبيف فيو دوف جدوى ) الظاىرة  نوع مف البطالة تتمثؿ في وجود عدد مف األفراد القادريف .8

 الموسمية (  -الدورية  
 احتكاكية (–موسمية  –نوع مف البطالة التي يمثميا الخريجوف          ) ظاىرة  .9

 مقنعة ( –ظاىرة  –نوع مف البطالة المرتبطة بأنشطة اقتصادية معينة ) دورية  .11
 جميع ما سبؽ ( –الثورات  –مف آثار البطالة )تفشي الفقر  .11
 متساوية ( –متشابية  –معدالت البطالة في الوطف العربي ) متباينة  .12
 جميع ما سبؽ (  –طبيعة الموارد االقتصادية  –تتمثؿ عوامؿ تبايف معدالت البطالة في ) عدد السكاف  .13
 جميع ما سبؽ ( –سوريا  –حدثت ثورات الربيع العربي في كؿ مف ) اليمف  .14
 سوريا (  –السعودية  –أدت حروب أمريكا إلى تبديد موارد دولة ) العراؽ  .15
تشير إلى العالقة الغير متكافئة بيف الدوؿ االستعمارية والدوؿ العربية القائمة عمى االستغالؿ والتبادؿ غير  .16

 الديمقراطية ( –التبعية االقتصادية  –المتكافئ ) البطالة 
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ر المواد األولية في مقابؿ استيراد السمع الصناعية مف الدوؿ المتقدمة ) التجارية نوع مف التبعية وتتمثؿ في تصدي .17
 المالية (  –الغذائية  –
نوع مف التبعية وتتمثؿ في اعتماد الدوؿ العربية عمى الغرب في تأميف احتياجاتيا الغذائية مف السمع األساسية )  .18

 المالية (  –الغذائية  –التجارية 
تمثؿ في الديوف الخارجية التي أصبحت سالحًا تستخدمو الدوؿ الغربية لمحصوؿ عمي تنازالت نوع مف التبعية ت .19

 المالية (  –الغذائية  –سياسية مف الدوؿ العربية ) التجارية 
 % (111 -% 81 -% 61يستورد الوطف العربي القمح مف الخارج بنسبة )  .21
التعددية  –البطالة  –خالؿ ) التبعية االقتصادية  الدخؿ الفردي ويضعؼ التكامؿ االقتصادي مف ىيتدنى مستو  .21

 الحزبية (
يراف ) حاليب  .22  ( ىطنب الكبر  –تندوؼ  –النزاع الحدودي بيف اإلمارات وا 
 البحر المتوسط ( -الخميج العربي –في ) المحيط اليندي وأبي موسى   ىوالصغر ى تقع جزر الطنب الكبر  .23
 البحريف ( –اإلمارات  –سيطرت إيراف عمى جزر الطنب الكبرى والصغرى  وأبي موسى مف دولة ) اليمف  .24
 كالىما معًا(  –المواصالت البحرية  –استولت الدوؿ االستعمارية في الوطف العربي عمى ) مصادر المياه  .25
 –اتفاؽ دوؿ الوطف العربي  –مف اآلثار السمبية لقياـ الوطف الصييوني الخيؿ ) الفصؿ بيف شطري الوطف  .26

 سيولة التنقؿ بيف الدوؿ العربية (
 الدكتاتورية ( –الديمقراطية  –كممة التينية تعني حكـ الشعب لمشعب ) التعددية  .27
 –التاسع عشر  –حصمت غالبية الدوؿ العربية عمى االستقالؿ في النصؼ الثاني مف القرف ) الثامف عشر  .28

 العشريف (
إحدى مقومات الديمقراطية التي تعطي الحؽ لمجماعات في التعبير عف نفسيا وتشكيؿ ىيئات خاصة بيا )  .29

 البطالة ( –التبعية  –التعددية 
 تنعدـ التعددية ( –التعددية  –تتبع أغمب دوؿ الوطف العربي نظاـ ) الحزب الواحد  .31
 عماف ( –دف األر  –) سوريا           الدوؿ التي انعدمت فييا التعددية  .31
 لبناف ( –اإلمارات  –الدوؿ التي اتجيت نحو التعددية الحزبية ) األردف  .32
 كالىما معًا ( –تونس  –) سوريا               الدوؿ ذات حزب واحد   .33
 العسكري ( –االقتصادي  –ارتبط التعميـ في الوطف العربي بالنظاـ ) السياسي  .34
 كالىما معًا ( –طغياف النزعة الكمية  –مف مظاىر تدني التعميـ العربي ) قمة ميزانية التعميـ  .35

 


