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    زؽِبْ إٌّزد١ٓ اٌؿؼاػ١١ٓ ِٓ رك٠ٛك ِٕزدبرُٙ -41

   ق١بق١خ ِسّع ػٍٝ االلزًبظ٠خ -41

 اٌمٛح االلزًبظ٠خ -42

 ثؽٚؾ اٌجعٚ ومٛح اخزّبػ١خ ِكزمؽح -43
 اجابة اسئلة االمتحانات اجلزء االول

 االٔزٙبء ِٓ ِهبوٍٗ اٌعاض١ٍخ  -1
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 قرارات مإتمر اآلستانة -8
 قوة التحصٌنات المصرٌة غرب الدلتا -9

 ٌضمن سٌطرة إنجلترا علً مصر -11
   تحقٌق العدالة االجتماعٌة -11
تنفٌذ الهدف من إرسال المذكرة المشتركة األولى  -12

     م1882
 الهٌبات الحكومٌةالسٌطرة علً  -13
 ارتباطها بالدٌون الخارجٌة لمصر -14
 ضمان استقرار األوضاع السٌاسٌة فى مصر -15
 اهتمامها بالحفاظ على عالقتها مع الدولة العثمانٌة -16
 اعتمدت مصر على برٌطانٌا فى توفٌر احتٌاجات الجٌش -17
 تقارب الضرابب المفروضة على السلع ومستلزمات اإلنتاج -18

       ارتفاع شؤن الشركات التجارٌة األجنبٌة -19
  فقدان االقتصاد المصرى لالستقالل المالى -21

 21- بٌع اإلنتاج الصناعى األوروبى فى مصر  
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 22- حدوث فجوة غذابٌة فى مصر
 تنشبة جٌل سلبى اإلرادة -23

 24- النظام التعلٌمی السابد 

 ( الثانى()اجلزء   اجابة اسئلة االمتحانات

  تحسٌن نظم الري والصرف -1
 استمرار تمثٌلهم فً تنظٌم ٌحمٌهم كطابفة -2
 اإلهتمام بالنواحً التعلٌمٌة -3
   تقٌٌد استقالل مصر  -4
 فرض األحكام العرفٌة   -5
 م    ۰۸۸۱استغالل إنجلترا لمٌثاق النزاهة  -6
 تعاظم دور مالك األراضً -7
 حل الجٌش المصري      -8

 (امتحان الفصل الثالث  ) اجلزء الثانى 

   االهتمام بنوعٌة معٌنة من االنتاج   -1

  الغرب -2
الخدٌوي توفٌق  -3  
   1882صدور دستور فبراٌر  -4
   تملك وال تحكم -5
فرمان السلطان بعصٌان عرابً  -6  
تبعٌة مصر للدولة العثمانٌة -7  
 ضرب الروح الوطنٌة  -8

    تركٌا -9
 االستهزاء   -11
    سقوط شرعٌة الخدٌوي -11
   شبون الري -12
   توجٌه السٌاسة المالٌة للدولة -13

   االستفادة من االنقسامات الداخلٌة -14
  ملكٌة األجانب لألراضً الزراعٌة -15
   فقدان مصر كٌانها المستقل -16
    سٌطرة التجار األجانب -17
   تناقض شرعٌتهم  -18

   عسكرٌة-19
    السٌاسً -21

 
 
    تؤخر االنتفاضة الوطنٌة -1
   حفاظا  على عرشه و شرعٌته  -2
  تنحٌة زعماء الحركة الوطنٌة عن الساحة  -3
   مصطفى فهمً -4

 وحدة الهدف المنشود باالستقالل  -5
   صعوبة التعرف على مإسسٌها  -6
 العنف -7
 االنتماءات الفكرٌة -8
جمعٌة االنتقام  -9  

  تدعٌم إدارة سلطة واحدة للبالد  -11
   اللجوء للدبلوماسٌة السٌاسٌة -11
   ثورته على التبعٌة لبرٌطانٌا     -12
 التمسك بؤمور السٌادة فى مصر  -13
 انتقاص من السلطة الفعلٌة -14
 اٌجاد رقابة حكومٌة وطنٌة -15
   تغٌٌر االوضاع السٌاسٌة  -16
  فقدان الدولة لالستقرار السٌاسً  -17
  تكوٌنه قاعدة شعبٌة  -18
    شحذ الروح الوطنٌة  -19
ا  لسلطته الشرعٌة  -21  تدعٌم 
  م1883القانون االساسى  -21
 إثارة السلطة التشرٌعٌة -22
  توهج بعض الشخصٌات الوطنٌة -23
       المطالبة بالجالء والدستور -24
 المناخ الثقافً والفكري    -25
 تنسٌق عالقته بالخدٌوعباس حلمى الثانى -26
 السلطة القانونٌة األسمٌة -27
   تالشى اخطاء الماضىسعٌه ل -28
 توافق المصالح االستعمارٌة بؤفرٌقٌا -29
   م۰۸٩۸حادث فاشودة  -31
 شرعٌة وجود انجلترا فى السودان -31
    حادثة فاشودة -32
  انتهاك السٌادة المصرٌة -33
  حادثة فاشودة -34
 اكتساب الحق الشرعً بالسودان       -35
 إدراكه قوة المصالح األوربٌة -36
  زٌارة عباس حلمى الثانى لندن  -37
  عالقة انجلترا بالسلطة الصورٌة فى مصر -38
 التوافق الدبلوماسى الفرنسى االنجلٌزى فى السودان -39

 فقدان الخدٌوى الجبهة الشعبٌة -41
   توغل تٌار االستعمار االنجلٌزى فى السودان -41
 هندسً -42
   الحركة الوطنٌة    -43
   السلطان العثمانً -44
 م1898انسحاب فرنسا من السودان  -45
 االعتماد على زٌادة الوعى الوطنى -46

الثالثاجلزء  الثالثالفصل 
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  -التنكٌل االنجلٌزى بالشعب المصرى وممثلٌه  -47
 تكوٌن جبهة موحدة انجلو فرنسٌة

   تالعبها بكل االطراف لصالحها -48
   صعوبة اضطهاد االنجلٌز للمقاومة الوطنٌة -49
 عدم تغٌٌر الحالة السٌاسٌة فً مصر -51
   تغٌٌر االوضاع السٌاسٌة بالقارة االوروبٌة -51
    حاول استغالل العالقة السٌبة بٌن انجلترا وفرنسا  -52

   التحالف مع العدو التارٌخً لسلطات االحتالل -53
   االنضمام للحٌاة الحزبٌة -54
 اشتداد ساعد الحركة الوطنٌة -55
  توسٌع سلطات الخدٌوي -56
 جورست -57
 خداع الرأى العام الداخلى والخارجى -58
 نبهت الضمٌر العالمى لتعنت االحتالل -59
  الدولى -61
 التعسف -61
 الشراكة الدولٌة مع االنجلٌز -62
   التوافق مع السلطة الصورٌة -63
 تنوع الشرابح االجتماعٌة باألحزاب -64
 التعببة الشعبٌة ضد االحتالل البرٌطانى -65
  الحكم المطلقتراجع سٌاسة  -66
 تالقى الجبهتٌن الثقافٌة والحزبٌة -67
 تالشى تكسٌر الوعى و تغٌٌب الضمٌر -68
    محمد فرٌد -69
 محاربة االحتالل للصناعة -71

 ( الثالث () اجلزء   اجابة حصص مصر

 القضاء على أفراد جمعٌة االنتقام -1
  حرصه على عدم الصدام مع جورست -2
 اإلنجلٌز إحداث حراك وطنى ضد -3
 واإلدارٌة والسٌاسٌةاالقتصادٌة  -4
 استمرار هٌمنة السلطة الفعلٌة -5
 ٌشتد الصراع بٌن السلطتٌن الفعلٌة والشرعٌة -6
 رفض تعٌٌن حسٌن فخرى للوزارة -7
 سٌاسة كرومر -8
 ظهود كوادر وطنٌة -9

 تنمٌة روح المقاومة لدى المصرٌٌن -11
 إلنجلترااالستفادة من عداء فرنسا  -11
 انسحاب فرنسا من السودان -12
 إسناد الوظابف للمصرٌٌن -13
 وجود مصالح استعمارٌة إلنجلترا فً المنطقة -14
 جورست -15

 ضم أعضاء النقابات العمالٌة للحزب -16

 ( الثالث()اجلزء   اجابة اسئلة االمتحانات

 فاشودة -1
  الهدف من القانون األساسً -2
 لخدمة مصالحها سعً القوى الدولٌة -3
 مطالبة السلطان بالتنازل عن الٌونان مقابل مصر -4
 ثمار النهضة التعلٌمٌة فً مصر -5
 التطلع باإلنفراد بالسلطة -6
 صفقة مراكش االستعمارٌة -7
 صدام عباس حلمً الثانً فً بداٌة حكمه مع اإلنجلٌز -8

 (امتحان الفصل الثالث  ) اجلزء الثالث 

   زبظثخ فبنٛظح -1

  رفؼ١ً ظٚؼ ػّبي إًٌبػخ  -2

 االُّٔبَ ٌٍسؽوخ اإلقال١ِخ         -3

    األظاؼٜ -4

 قؼ١ٗ ٌٍسفبظ ػٍٝ ًِٕجٗ ٚ وؽاِزٗ -5

 ظ١ٕ٠خ ٚق١بق١خ -6

 ؼفٍ ِٙبظٔخ اٌٛؾاؼح ٌٍّؼزّع اٌجؽ٠طبٔٝ  -7

   إٌفبغ إٌٝ لٍت إفؽ٠م١ب -8

       اٌك١بق١خ ٚاإلػال١ِخ -9

        اٌعٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ   -11

  اٌزؽاخغ ػٓ رؼ١١ٓ االخبٔت فٝ االظؼاح  -11

أيجسذ رعاؼ ِٓ ضبؼج ًِؽ  -12  

 .االٔفؽاظ ثبٌكٍطخ اٌفؼ١ٍخ فٟ اٌجالظ -13

   ٚلٛػٗ فٟ أؾِبد ِغ االززالي -14

    رؤ١ٌف خجٙخ ِٛزعح -15

   إثبؼرٗ اٌؽٚذ ا١ٌِٕٛخ-16

   ػعَ رٛز١ع اٌٙعف-17

    اٌزفبُ٘  -18

 االقزىبٔخ ٌألززالي -19

   اركبق أ٘عافٙب -21

 امتحان الفصل الثالث

 دعم العرابٌٌن للمواقف السٌاسٌة لمجلس النواب  -1
    الزراعة -2
 ظهور بوادر الثورة وخلع الخدٌوي -3
  تنحٌة االجانب بشكل جزبى عن االدارة -4
  الوفاق بٌن الخدٌوي واإلنجلٌز -5
 سٌاسة القبضة الحدٌدٌة -6
   النضال  -7
 أصبحت قناة السوٌس تمثل كٌان شبه مستقل  -8
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  بداٌة االنقسام فً صفوف األمه -9
   بطش االحتالل -11
 العمل على تقلص السلطات النٌابٌة  -11
   الخدٌوي -12
   تدهور حال التعلٌم الصناعى -13
    إدارٌة -14
 السلطة التشرٌعٌة  -15
    اتساع جبهات الصدام  -16
 االعتماد على الزراعات الصٌفٌة -17
  تراجع عن صبغ مصر بالصبغة االنجلٌزٌة  ال -18
  تشكٌله بعد ثورة جماهٌرٌة -19
 تكوٌن جبهة مشتركة مع برٌطانٌا  -21

 اسئلة املشتويات العليا ) الفائقني ( 

  التدخل االجنبى -1
       1881ٌولٌة  31المرسوم العسكرى الصادر  -2
 قسم الوالء للثورة على ٌد محمد عبده      -3
 مواجهة  االجانب و الخدٌو تحالف عرٌض متعدد الطبقات -4

  موقعة كفر الدوار          -5
خطورة االستعمار لٌست كامنه بداخله بل بحلفابه  -6

 داخل الوطن 
 اطمبنان احمد عرابى ألقوال دلٌسبس    -7
   اعتبار الخدٌو االنجلٌز حماة السلطة الشرعٌة   -8
  نجاح االجانب فى إدارة مصر دون احتاللها مباشرة     -9

   م  1879دستور   -11
   تؤثر العسكرٌٌن بالمناخ العام المنذر بالثورة    -11
   انهٌار الخدمات و الحرمان من ثمرة الجهود    -12
   حادثة العربجى               -13
  تكوٌن نقابة الصنابع الٌدوٌة     -14

 
 

 

أنها احد االسانٌد التى  - توافر االبعاد الدٌنٌة  -1
 اعتمد علٌها الكفاح الوطنى 

     الحفاظ على وحدة العالم اإلسالمً -2
  توجهات قادة الحركة الوطنٌة  -3
   رفع الرقابة الوطنٌة عن الحكومة -4
   كونها مجالس صورٌة -5
  السٌطرة على االوضاع الداخلٌة  -6
 استخدام موارد مصر لصالح برٌطانٌا اثناء الحرب  -7
 الدولة العثمانٌة    -8
 تشدٌد برٌطانٌا قبضتها على مصر  -9

 م ۰۸۸۱ضرب مدٌنة اإلسكندرٌة  -11
  اكتمال فرٌق دول الوسط  -11
 حسٌن كامل           -12
 مٌادٌن القتال الخارجٌة للدولة العثمانٌة -13
   التدخل االجنبى فى تنحٌتهم عن العرش -14
 االستٌالء على القطن المصرى  -15
دخول تركٌا الحرب ضد إنجلترا  -16  
 تغٌٌر الوضع السٌاسً لمصر -17
الحبوب والمواصالتارتفاع أسعار  -18  
   توقف الحٌاة النٌابٌة -19
   الجامعة المصرٌة  -21
   جذب الوالٌات المتحدة العالم للتحالف معها -21
   انتقال تبعٌة مصر السٌاسٌة  -22
    شعار مصر للمصرٌٌن-23
   المنظمات الدولٌة -24
 زٌادة الطموح السٌاسى للمصرٌٌن -25
 لمسلح بٌن الدولاشتعال الصراع العالمى ا -26
 فكر الخروج من البوتقة التركٌة    -27
 الحماٌة البرٌطانٌة   -السٌادة العثمانٌة  -28
 تحالف الدول الُمستعمرة مع مستعمرٌها -29
  تبلور األٌدلوجٌة المصرٌة -31
 تدعٌم حقوق الشعوب العربٌة  -31
 للمفاوضات مع الحكومة البرٌطانٌة  -32
    إنجلتراالسفر إلى  -33
   ٌفقد الوفد دعامته القانونٌة  -34
   إنهاء الحركة الوطنٌة المصرٌة -35
   افتقادهم للتمثٌل الشعبى  -36
   بلورت الهوٌة المصرٌة الجدٌدة  -37
 وحدة المعاناة االجتماعٌة  -38
    1919شمولٌة ثورة  -39
  االجتماعٌة -41
   بداٌة عصر االستقالل الوطنً -41
 عمال الزراعة -42
 اتساع نطاق الثورة خارج القاهرة  -43
 بروز دور الجماعات الوطنٌة المسلحة  -44
 ضرب الوفد فى المٌدان الخارجى  -45
   تداعً وعود الوالٌات المتحدة -46
 تالعب الغرب بالشعارات الرنانة   -47
   االهتمام بالنقابات العمالٌة -48
السلطة التشرٌعٌة -49  
  دانشوي حادثة -51
 إرسال وفد سٌاسً إلى مصر -51

ل الرابع اجلزء االولالفص
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 اعتماد انجلترا الوفد ممثل للشعب  -52
  انتقاص السٌادة المصرٌة -53
 وقوف الحركة الوطنٌة على طرف النقٌض من اإلنجلٌز  -54

 تشبث برٌطانٌا بسٌادتها الفعلٌة   -55
 الحفاظ على نفوذ االستعمار فً مصر  -56
   م۰٩۱۱فبراٌر  ۱۸تصرٌح  -57
    فرض انجلترا سٌاستها -58
 تطبٌق بعض المبادئ اللٌبرالٌة  -59
   الحفاظ على الوضع السٌاسً فً مصر -61

 ) اجلزء االول (  اجابة حصص مصر 

     استقالل مصر عن برٌطانٌا -1
      دٌنٌة -2
 م  1882ضرب مدٌنة اإلسكندرٌة  -3
ا عن الدولة العثمانٌة -4  ٌ     فصل مصر نهاب
  سٌاسات االحتالل تجاه قادة الحركة الوطنٌة -5
  ظهور فكرة تشكٌل منظمة دولٌة -6
 التغٌرات والتطورات االجتماعٌة -7
 إعالن نظام عالمى جدٌد ٌحكم العالقات الدولٌة -8
 العمومٌة -9

     اإلجتماعٌة -11
     فكرة الجامعة اإلسالمٌة -11
 تزاٌد نمو الوعً القومً -12
 الدولٌة المشتركةالمصالح  -13
   التفوٌض الشعبى من الفبات المختلفة -14
 القضاء على فكرة الجامعة المصرٌة -15

 16- بطش القوات اإلنجلٌزٌة 
 17- إقامة جبهة مضادة فى بارٌس ضد أهداف مصر

 18- تعدٌل الشعب المصرى ألسلوب نضاله
 استمالة السلطات التشرٌعٌة للدول األوروبٌة -19
   التشرٌعٌة  -21
     اعتماده على األوروبٌٌن فى دعم استقالل مصر -21

   نجاح عبد الرحمن فهمً فً تؤدٌة مهمته -22
   نمو الوعى السٌاسى -24         لجنة ملنر -23
  إٌجاد مبرر للوجود البرٌطانى فى مصر -25
 تطبٌق مبادئ مرتبطة بالحرٌة والمساواة -26

 ) اجلزء االول (  اجابة اسئلة االمتحانات

   م 1922فبراٌر  ۱۸بنود تصرٌح  -1
   فبراٌر ۱۸نشوب الحرب العالمٌة األولى حتى تصرٌح  -2

  عزل الخدٌو عباس حلمً الثانً -3
   منع انعقاد الجمعٌة التشرٌعٌة لممثلً الشعب -4
 هزٌمة الدولة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة األولى -5

   فرض األحكام العرفٌة    -6
 امتحان الفصل الرابع  ) اجلزء االول (

   االعتراف بسٌادة االستانة  -1
  رغبة الكتلة الغربٌة فً الهٌمنة السٌاسٌة على العالم  -2
   بلورة دور جمعٌة االنتقام -3
  نفً سعد زغلول إلى مالطة -4
 م  1922فبراٌر  28تصرٌح  -5
   المدنٌة الحدٌثةبروز الدولة  -6
 االحتكار اإلنجلٌزي للموارد  المصرٌة  -7
 االهتمام بالنقابات العمالٌة   -8
مبادئ حق تقرٌر المصٌر  -9  

 توقف المصالح البرٌطانٌة    -11
 تمسك المصرٌٌن باالستقالل التام -11
نفً سعد زغلول إلى جزٌرة سٌشل  -12  
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االولاجلزء  الشادضالفصل 
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رفضه للخالفة العثمانٌة -6  
إفشال فكرة تكتل الشعوب ضد إنجلترا -7  
إٌقاع الفرقة فى العالم اإلسالمى -8  
زٌادة مكانته السٌاسٌة والدٌنٌة -9  

موروث العداء التارٌخً بٌن األتراك وآل سعود -11  
االلتزامات السٌاسٌة بٌن إنجلترا والعرب -11  
ظهور قوة عبدالعزٌز آل سعود العسكرٌة -12  
سٌاسة المصالح الدولٌة المشتركة -13  
سعٌه لتحقٌق طموحاته الشخصٌة -14  
ظروفها السٌاسٌة -15  
  السلطان حسٌن كامل -16

 17- إضفاء الصفة القانونٌة لالستعمار فً الشام والعراق

تغٌر ظروف السٌاسة العالمٌة -18  

 الولاجلزء ا -اجابات اسئلة االمتحانات 

 إتفاق ساٌكس بٌكو -1
  الجفاء بٌن العرب واألتراك -2
 ٌتجنب ردود أفعال العثمانٌٌن -3

 امتحان الفصل الشادض  ) اجلزء االول (

 1- انكار لإلرادة العربٌة  
 2- ظهور االطماع االستعمارٌة بعد الثوة البلشٌفٌة 

 3- خلق انقسام داخلى فى الجبهة اإلسالمٌة 
سٌاسٌة ودٌنٌة    -5           العسكرٌة -4  
الدولة العثمانٌة  -6  
تحطٌم مشروع  الشرٌف حسٌن       -7  
فرضٌة هزٌمة الدولة العثمانٌة -8  

 9- االهداف  
فقدان سٌادته على الحجاز       -11  

 11- التواصل السٌاسى و الدبلوماسى مع انجلترا  
غرب القارة اآلسٌوٌة    -12  
ا مع الدولة العثمانٌة -13 ًّ ٌ عدم التوافق سٌاس  
منع تفتٌت العراق وسورٌا لدوٌالت صغٌرة  -14  
لتدعٌم السٌادة العثمانٌة -15  

 16-اعالن رغبتهما االنفصالٌة للدول االجنبٌة  
تراجع عن نداءه المقدس ضد الدولة العثمانٌة   -17  
فرنسا   -18  
سٌادة روح العداء بٌن العرب واألتراك    -19  
الحرب الدٌنٌة   -21  

 
 

 1- محاكاة  المشروع االنجلٌزى بمصر ٌونٌة 1898م 
  2- رد الشرٌف مكماهون على الشرٌف حسٌن 

التحدٌث  -3  
تفتٌت وحدة البالد  -4  

 5- قرارات مإتمر سان رٌمو 
 6- اضعاف روح المقاومة لسورٌا  

السٌاسات النقدٌة       -7  
اإلدارة -8  
اكتساب الحركة الوطنٌة سلطات تشرٌعٌة -9  

رفض السورٌٌن  االستقالل الصوري  -11  
التنافر -11  
قبول المستعمر مبدأ التفاوض -12  

 13- تشكٌل فرنسا مفهوم مغاٌر لألستقالل لدى سورٌا
 14- تقنٌن صك انتدابها على سورٌا و لبنان  

ظهور نذر حرب عالمٌة -15  
 16- اعالن الجمهورٌة اللبنانٌة 

 17- استمرار توجٌه فرنسا للسٌاسة الداخلٌة السورٌة
ضرب السلطة التشرٌعٌة   -18  
تقاعس الحكومة الفرنسٌة  -19  
التجانس الدٌنً   -21  

 21- التوجه العسكرى فى سورٌا و لبنان لدول المحور
 22- االنقسام الداخلى للقوة النظامٌة لفرنسا 

 23- استقرار اوضاع منطقتها وفق مإتمر سان رٌمو 
 24- االنتماء الوطنى لقوات فرنسا بسورٌا 

احوال العسكرٌٌن بالعراق    -25  
الدعم للمقاومة من خارج أراضٌهم     -26  
الدعم الدبلوماسً الخارجً  -27  
  التضامن العربً والدولً  -28

 29- استخدما اسلوب الدعاٌا السٌاسٌة 
 31- هدنة مدروس بٌن القوات التركٌة و الحلفاء 
 31- محاكاة الثورات العربٌة بالجناح االفرٌقً 

 32- تطوٌر بنظام الحكم العراقى 
تهدبة الحراك الشعبً العراقً   -33  

 34- حماٌة مصالحها بالشرق 
 35- افساح المجال للخالف على اساس الدٌن 

لم ٌمنحا الشعب آماله الوطنٌة  -36  
خمول الحركة الوطنٌة -37  

 38- عدم اثراء االحزاب للحٌاة السٌاسٌة 
حكمت سلٌمان     -39  

 41- التواجد العسكرى لدول المحور بالمنطقة 
 41- عدم التزام القوات البرٌطانٌة بموقعها بالبصرة 

 42- محاولة اإلنجلٌز االخالل بنصوص معاهدة 1931م 
 43- اٌجاد قنوات اتصال مع اعداء انجلترا 

 44- تفعٌل نصوص المعاهدات بٌنهما  

الثانىاجلزء  الشادضالفصل 
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  الغرب -46                 على ماهر -45
نوري السعٌد          -47  
استكانتهم ألسلوب المهادنة مع برٌطانٌا -48  
اتباعهم أسلوب التفاوض -49  
تجنب شدة المقاومة العراقٌة  -51  

 51- االنضمام لتحالفات عسكرٌة مع دول اجنبٌة 
فٌصل بن الحسٌن -52  

 لثانىاجلزء ا -اجابات حصص مصر 

أحداث الحرب العالمٌة األولى -1  
العبث بوحدة األراضى السورٌة -2  
زٌادة مساحة الدولة الساحلٌة شمال فلسطٌن  -3  
سٌاسة االنتداب الفرنسى  -4  
إعادة رسم خطوط اإلدارة الفرنسٌة فى سورٌا  -5  

 6- سورٌا               7- معاهدة ۰٩۲۵م
المثابرة لتحقٌق الهدف -8  
وحدة صف الشعب اللبنانى -9  

اجتذاب الشعب العراقى فى صفهم -11  
سٌاسة التقرب من الشعوب -11  
  رفض العراقٌٌن للوضع السٌاسى فى بالدهم -12
إخفاء نواٌاهم تجاه العراقفشل اإلنجلٌز فى  -13  
م 1918 عقد هدنة مدروس -14  
افتقاد التجانس الشعبى -15  
اعتقاد العراقٌٌن أن ألمانٌا ستنجدهم  -16  
السعى للتفاهم مع اإلنجلٌز -17  
ضعف الرإٌة السٌاسٌة للقٌادة العراقٌة آنذاك -18  

 لثانىاجلزء ا -اجابات اسئلة االمتحانات 

شمال العراق -1  

إحٌاء فكرة الدولة العربٌة الكبرى -2  
تعدٌل إتفاقٌة ساٌكس بٌكو -3  

منح العراق االستقالل التام -4  

سورٌا -5  

 امتحان الفصل الشادض  ) اجلزء الثانى (

   جذب الحراك الشعبً -1
ا  -2  ًٌّ    جغراف
 سهولة توجٌهه سٌاسٌا   -3
   توسٌع حدودها الجغرافٌة -4
 ظهور بوادر الحٌاة النٌابٌة بسورٌا  -5
     مصطفى النحاس  -6
 دعم سٌادتها داخل مستعمراتها   -7
  حفاظهم على وجود قوات برٌطانٌة بالبالد -8

 مصر   -11     دخولهم عصبة األمم -9
   نابلٌون بونابرت   -12       دٌمقراطٌة   -11
   حالة عدم التجانس الشعبى  -13
 جمال عبد الناصر    -14
   وقوع سورٌا بٌن نقضٌن   -15
م1952ٌولٌو  23 -16  
   السٌاسٌة العسكرٌة  -17
 ضعف االحتالل            -18
 تخاذل قوات الحلفاء  -19
    االسكندرونة -21

 امتحان الفصل الشادض  

         الملك فإاد األول -1
   ربط العملة -2
   سورٌا الكبرى  -3
 دارٌن                  -4
   عدم تحدثهم اللغة العربٌة -5
 القوة العسكرٌة  -6
   حاكم الرٌاض -7
  خروجها من دابرة االستعمار االوروبى -8
 سٌاسً  -11             الفرنسٌة -9

  جبل الدروز -11
 سٌاسٌة وعسكرٌة  -12
  عنف المستعمر -13
  فضح نواٌا دول الحلفاء -14
 قٌام الثورات           -15
  إٌهامهم بضرب عدو مشترك -16
 منع محاكاة السلطة فى لبنان لنظٌرتها فى سورٌا -17
   تفعٌل صك االنتداب الفرنسى  -18
    التردد -21            اللٌبٌة -19

 اجابات اسئلة الفائقني  

 حتمٌة الصدام بٌن مكة و االستانة -1
 حقٌقة لقب رجل اوروبا المرٌض        -2
 الجهود التى بذلها العرب لنصرة الحلفاء          -3
 تمزٌق وحدة الهالل الخصٌب لدحر مقاومته -4
   انهار الكٌان المادى لدولة سورٌا -5
  تغٌٌر الوضع السٌاسى بالعراق    -6
    سهولة تحرك القوات البرٌطانٌة بالعراق     -7
 وقوف العرب و االتراك على النقٌضإدراكه  -8
     سذاجة الشرٌف حسٌن  -9

 دعم موقف الحلفاء بالحرب العالمٌة االولى     -11
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     فٌصل بن الحسٌن  -1
 نشؤة الحواجز الجمركٌة     -2
    لبنان  -3
 تفعٌل قررات مٌثاق جامعة الدول العربٌة    -4
    العراق -5
 تقلص الترابط الفكرى بٌن اجزاء الوطن العربى -6
    إعاقة الوحدة العربٌة -7
 دخول مصطلحات غربٌة للغة العربٌة -8
    تزٌٌف االصول العربٌة  -9

 إثارة النعرات المحلٌة    -11
   مكاسب اجتماعٌة واقتصادٌة -11
  التمسك بالوطنٌة والحفاظ على االرض  -12
    الحفاظ على الهوٌة -13
 إثارة روح التعصب    -14
   خصٌة العربٌةطمس معالم الش -15
  هٌمنة الدول االستعمارٌة -16
 ضرب الوحدة الوطنٌة -17
 توحٌد النظم العربٌة بكافة المجاالت -18
  األفكار األٌدٌولوجٌة المشتركة -19
  توجٌه دفتهم نحو من ٌسلبون ارادتهم  -21
   التارٌخ العربً -21
   محنة االستعمار المشتركة -22
 وحدة المصٌر      -23
  الكفاح المشترك ضد االستعمار -24
   مصر والسعودٌة -25
    استعادة العالقات الودٌة بٌن مصر و السعودٌة -26
   19أوابل القرن  -28
جذور العداء الموروث بٌن األسرة الهاشمٌة  -29

   واألسرة السعودٌة
 امتدادا لفكرة إحٌاء القومٌة العربٌة  -31
    الجنوبٌة -31
   كٌان مإسسى ٌجمع الدول العربٌةتشكٌل  -32
 توحٌد الرإى المستقبلٌة   -33
 تصفٌة الخالفات لألستفادة من كل الموارد  -34
 م 1917تصرٌح بلفور  -35
  التوجٌه االستراتٌجى للدول العربٌة  -36
 التدعٌم  الغربً لكٌان استٌطانً باألراضً العربٌة -37
 إدراك توجٌه إنجلترا النظرة العربٌة نحو مصالحها  -38
 ادراكه اثر االستعمار على سٌاسات الدول العربٌة  -39

  الحاجة لتقرٌب وجهات النظر العربٌة -41

    تحقٌق أهداف البالد العربٌة -41
 ضمان مساندة السلطة التشرٌعٌة المصرٌة  -42
  شكري القوتلً -43
   جاء الملك فاروق -44
   افتقاد دول المغرب العربى للتمثٌل بالجامعة -45
   انضمام العراق لحلف بغداد  -46
 وضعة اللبنة االولى فى ربط المصٌر العربى -47
 ضمان حدود الرقعة المادٌة لكل دولة   -48
    1949عقد هدنة رودس  -49
 قبض ٌد المجلس فى تنفٌذ قرراته  -51
 للدولة العربٌةاالعتراف برٌادة مصر  -51
 قواعد االنضمام للجامعة االلتزام ب -52
  خفض التعرٌفٌة الجمركٌة بٌن الدول العربٌة  -53
   صٌانة استقالل وسٌادة الدول األعضاء -54
 تناحر العصبٌات القبلٌة   -55
  القضاء على الكٌانات االستٌطانٌة باالراضى العربٌة -56

 معاهدة الدفاع المشترك  -57
   1958عقد اتفاقٌة الدفاع المشترك بٌن مصر و سورٌا  -58

 لٌبٌا -59

) اجلزء االول (

     تعدد النظم السٌاسٌة -1
 األسرة الهاشمٌة فً العراق   -2
       تؤثر حركة مقاومة االستعمار -3
 العراق -4
    المثقفٌن العرب -5
   إفشال عبدالعزٌز آل سعود لمخططات الشرٌف حسٌن -6

   إضعاف روح االنتماء للعروبة -7
 والتكنولوجًالتقدم العلمً  -8
   القضٌة السٌاسٌة المتداولة -9

 العرب للمخططات االستعمارٌةادراك  -11
 السٌطرة االستعمارٌة على دول الشمال األفرٌقى  -11
 االعتراف بسٌادة واستقالل الدول المنضمة بحدودها القابمة -12

     وضع أساس قٌام وحدة عربٌة -13
   دور مصر فى إنشاء الجامعة -14
  فتح الباب أمام الدول العربٌة لتعمٌق التعاون الشامل -15
 أن تكون قرارات الجامعة باإلجماع -16

) اجلزء االول (

 ومصر بٌن السعودٌة  ۰٩۲6معاهدة  -1
 مواجهة الخطرٌن النازي والفاشً -2
    العراق والجزابر -3
 تعدد النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة   -4

االولاجلزء  الشابعالفصل 
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 امتحان الفصل الشابع  ) اجلزء االول (

   سٌاسٌة واجتماعٌة -2  اعالء المصالح الذاتٌة  -1
 افتقار الدور الدبلوماسً للجامعة العربٌة -3
    لبنان -4
 والتطور التكنولوجى النهضة العلمٌة -5
   تطبٌق سٌاسة القطٌع -7      االنفتاح -6
   بروز خطر استٌطانى جدٌد بالمنطقة العربٌة -8
    أوربً -9

 فطنة العرب بالسٌاسة البرٌطانٌة  -11
ا -12        العربٌة -11  ًٌّ ا واقتصاد  ًٌّ   استراتٌج
الثانٌة      -14      المغرب العربً -13  
   الدعم الخارجى  -16  فى البالد نظام الحكم-15
    الجامعة العربٌة -18  السعودٌة والٌمن   -17
   المساهمة فى توطٌد العالقات السٌاسٌة  -19
 التخصص -21
 
 

 

  البواعث الدٌنٌة ذات االبعاد التارٌخٌة  -1
 الصدام بٌن الٌهودٌة و المسٌحٌة بؤوروبا  -2
 كذب ادعاء الٌهود بؤن فلسطٌن هً أرض المٌعاد   -3
  1915عقد المإتمر الٌهودى الثانى  -4
 قدراتهم المادٌة -6  الجزابر وفلسطٌن -5
  المٌالد و النشؤة   -8    الٌهود االوروبٌٌن  -7
 رفع شعار العودة إلى فلسطٌن  -9

  ضرب القومٌة العربٌة لفلسطٌن -11
 بروز المهارات االقتصادٌة للٌهود  -11
ا       -13        قومٌة   -12  ٌ  اختالفهم أٌدٌولوج
  توفٌر الدعم المادي لهجرتهم -14
     البنك األهلً -15
  توجٌه سكان الجٌتو لتكوٌن مستوطنات خارجٌة -16
   وقابع  الحرب العالمٌة االولى  -17
  م۰٩۰۱تصرٌح بلفور عام  -18
 تجاهل  حقوق الطوابف غٌر الٌهودٌة بفلسطٌن   -19
   لصفها فً الحربجذب الشعوب  -21
 تالقً أهداف الصهٌونٌة مع مصالح االستعمار-21
   الخداع البرٌطانً للعرب -23    العنصرٌة -22
 ألٌات التنفٌذ و التخطٌط  -24
  م۰٩۰٩المذكرة الصهٌونٌة لمإتمر الصلح  -25
  المطالب الصهٌونٌة بمإتمر الصلح  -26
  تقنٌنها لنظام االنتداب بعد الحرب العالمٌة االولى  -27

 االستجابة للمخطط االستعماري -28
 االلتزام بقررات مإتمر سان رٌمو  -29
 انتقال االرض الزراعٌة لألجانب   -31
    1921قررات عصبة االمم  -31
 تدعٌم السٌادة القومٌة   -32
 الشرعٌة -33
 صهٌنة برٌطانٌا االدارة العلٌا بفلسطٌن   -34
  نجاح الٌهود فى استثمار مهاراتهم االقتصادٌة  -35
 تحدٌد منهجها السٌاسً -36
 الزراعة   -38    منح دولة فلسطٌن للٌهود -37
 تشجٌع شباب الٌهود للقٌام باالعمال الحقلٌة    -39
  تمسك عرب فلسطٌن بوجودهم التارٌخى -41
  اعالن برٌطانٌا مساندة العراق لدخول عصبة االمم -41
 التراجع عن سٌاستها االنحٌازٌة للمستوطنٌن  -42
  تهدبة االوضاع نتٌجة الصدامات مع العرب  -43
  الطموح الصهٌونى بإغتصاب فلسطٌن كاملة -44
  التغافل عن الحق التارٌخى للعرب بفلسطٌن  -45
    تخوف من رد الفعل الٌهودى و بطشهم  -46
 رفض التمثٌل النٌابى لعرب فلسطٌن  -47
   اصدار الكتاب االبٌض الثانى  -48
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   ضعف المنظمات الدولٌة -45
 تغٌٌر استٌراتٌجٌة الهدنة إلستٌراتٌجٌة الرد  -46
 الضغط على إسرابٌل -47
  ضمان التؤٌٌد الشعبً -48
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 فاعلٌة الضربة الجوٌة -3
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  التؤثٌر على القوة الرأسمالٌة لألستجابة لحق العرب -24
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 العربىالتفوق النوعى والعددى للمقاتل  -8
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     احمد اسماعٌل  -9

    الدهاء -11              القضابٌة -11
 انهاء حالة الالسلم و الالحرب  -12
   فاعلٌة مبدأ الحشد -13
 فشل الجهود الدبلوماسٌة   -14
 . السعودٌة -15
 التفوق النوعى للمقاتل االسرابٌلى  -16
 االعتراف بسٌادة كل طرف على أرضه -17

  فقدان القدرة على تنظٌم صفوفهم-18
   المواطنة -19
  المصرٌةالعزٌمة واإلرادة  -21

 امتحان الفصل الشابع والفصل الثامن

 تغٌٌر اإلرادة الشعبٌة -1
   الحرب العالمٌة الثانٌة -2
 الهٌمنة على مقدرات الشرق األوسط -3
   تشكٌل حلف عسكري -4
ا -5   منطق القوة ال ٌمنح سالم 
 قدرة المنظمات الصهٌونٌة المادٌة -6
 إبادة عرب فلسطٌن -7
   ربٌةالخضوع للدول الغ -8
 فضل العقول بهٌبة عملٌات القوات المسلحة  -9

   إدراك إنجلترا األهداف الحقٌقة للصهٌونٌة -11
   االضطراب السٌاسً -11
 قبول إسرابٌل بمبدأ التفاوض -12
   وسابل اتخاذ القرارات -13
  زٌادة صالحٌات السلطة التنفٌذٌة -14
    الحفاظ على كٌان الدولة-15
  1789الفرنسٌة الثورة  -16
  تزٌٌف الوقابع التارٌخٌة -17
 االعتراف بسٌادة السودان المستقلة-18
 ضمان دعم الوالٌات المتحدة-19
    التعاون -21

( الفائقني) 

 وعد بلفور -1
   شرعٌة تهوٌد فلسطٌن -2
 انحٌاز االنتداب البرٌطانى للمستوطنٌن   -3
 قررات مإتمر سان رٌمو -4
   تموٌل النشاطات االستٌطانٌة فً فلسطٌن -5
   تغٌٌر التركٌب الدٌموغرافى بفلسطٌن  -6
 اصدار الكتاب االبٌض الثالث -7
 تراجع القوات البرٌطانٌة عن دورها   -8
 التخطٌط ألبادة عرب فلسطٌن         -9

   اتساع الكٌان المادى لإلسرابٌل الناشبة -11
     1956العدوان الثالثى  -11
 1952ثورة ٌولٌو  قٌام -12
ا ٌجب الرد علٌه -13  ٌ ا وعداب  ٌ   اتخاذه كعمال  حرب
   مرحلة الصمود و التصدى -14
  فخط بارلٌلعقل المدبر للهجوم على استحقاقه لقب ا -15

 الدٌن هلل و الوطن للجمٌع -16

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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الزٌادة -1  
شمال غربها -2  
3-  (1 )  
الشمال الغربى -4  
الزٌاده -5  
ارسطو -6  
البشرٌه -7  
الزٌاده -8  
االنهٌار -9  

الظهور -11  
الرابعه -11  
كلٌن -12  
الهٌمنه -13  
المساحه الصغٌره -14  
السهول -15  
كلٌن -16  
المانٌا                 -17  
تعمارٌهاالس -18  
االجتماعى -19  
كلٌن -21  
ابن خلدون وراتزل -21  
روسٌا االتحادٌة وكازاخستان -22  
الخرٌطة السٌاسٌة -23   
اتحاد الجمهورٌات السوفٌتٌة االشتراكٌة  -24  
الجهاز االداري للدوله -25  
السٌاسٌة                       -26  
االقتصادٌة والسٌاسٌة -27  
الحدود المحصنة -28  
البدو -29  
الثالثة -31  
السٌاسة -31  
تنمو وتنتهً -32  
النظام العالمى الجدٌد -33  
النظام العالمى الجدٌد -34  
االجتماعٌه -35  
النظام العالمى الجدٌد -36  
توفٌر البٌانات والمعلومات            -37  
اهداف الجغراقٌه السٌاسٌه                 -38  
متنافسهاالبعاد الجغرافٌه للدول ال -39  
النظام العالمً -41  

الدولة كوحدة سٌاسٌة -41  
استخراج المعادن -42  
السوٌد -43  
الجٌوبولتٌك -44  
توجٌه النظم االقتصادٌة لدول العالم  -45

 الثالث
الخصائص الجغرافٌة                        -46  
الدولة -47  
المراعً -48  
العولمة السٌاسٌة -49  
الوحدة بٌن أطٌافه -51  
مقدرات فكرٌة -51  
االستشعار عن بعد -52  
المرئٌات الفضائٌة -53  
نظم المعلومات الجغرافٌة    -54  
االستشعار عن بعد -55  
االستشعار عن بعد -56  
المرئٌات الفضائٌه -57  
نظم المعلومات الجغرافٌه -58  
االقتصادٌه -59  
ارسطو -61  
العسكري -61  
تكنولوجٌا االتصاالت -62  
الغابات                       المراعى و -63  
المكانى -64  
المحٌطه به -65  
السالم -66  
ارسطو -67  
68-  (2 )  
69-  (1 )  
(             3و1)  -71  
71-  (1 )  
72-  (3 )  
73-  (1 )  
74-  (1 )  
االسلحه االقتصادٌه         -75  
ارسطو -76  
التارٌخى           -77  
التنظٌمٌه -78  
الجٌوبولتٌك -79  
انتشار العولمه الغربٌه -81  
ارسطو -81  

الدرس التنهيدى
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شرق اوربا -82  
كلٌن -83  
     التحلٌل السٌاسً للقوه     -84
والصٌن كازاخستان -85  

 اجابة امتحان  الدرس التنهيدى

االستشعار عن بعد -1  
التحلٌل السٌاسً للقوة -2  
النظام العالمً -3  
األولى -4  
تقنٌات حدٌثة -5  
ارةاتفاقٌات منظمة التج -6  
الخرٌطة السٌاسٌة -7  
انتفاع -8  
نظم المعلومات الجغرافٌه -9  

السٌطره -11  
اوزبكستان وروسٌا -11  
الحدود الخطٌة بٌن الدول -12  
االستشعار عن بعد -13  
الكثافة السكانٌة -14  
الفاصل الفلكى بٌن مصر والسودان        -15  
قٌام وحده سٌاسٌه فً الصحراء -16  
لسٌاسٌهتغٌر الخرٌطه ا -17  
أرسطو -18  
األوربٌة -19  
نظم المعلومات الجغرافٌه -21  
السوٌدى -21  
الصراع -22  
التحلٌل السٌاسً للقوة -23  
اهدافها -24  
25-  (4 )  
26-  (1 )  
االستشعار عن بعد -27  
السٌاسه -28  
الجغرافٌا السٌاسٌه -29  
روسٌا البٌضاء كازاخستان -31  

 
 

 

ابن خلدون -1  
اسٌهالوحدات السٌ -2  
السٌاسً -3  
4-  (3 )  

االنثوغرافٌه -5  
اقتصادٌه -6  
الٌابان واندونسٌا -7  
التنفٌذٌة -8  
إطار جغرافً واحد -9  

الشكل الجغرافى -11  
استرالٌا والبرازٌل                -11  
روسٌا االتحادٌه -12  
األرض -13  
االعتراف بها -14  
المركزٌة -15  
المركزٌة -16  
التعلٌم -17  
ومٌةالق -18  
سٌاسٌة وعسكرٌة -19  
طوكٌو ونواكشوط -21  
نٌودلهً -21  
عملة نقدٌة واحدة -22  
عدم وضع قوانٌن للعقوبات -23   
البرازٌل -24  
روما -25  
( 4( و )  2)  -26  
سوٌسرا والبرازٌل -27  
السلطه المحلٌه -28  
صنع القرار -29  
سوٌسرا -31  
بحري -31  
الوحدوٌة -32  
السلطة التنفٌذٌة -33  
الوحدوٌة -34  
االقتصادٌة -35  
الرٌادة التارٌخٌة -36  
الكونفدرالٌة -37  
روما -38  
دولً -39  
لندن -41  
هنشو -41  
الهند -42  
وحدوي -43  
االمور السٌادٌه -44  
الشكل -45  
أسترالٌا -46  

الوحدة االوىل الدرس االول
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اقتصادٌه -47  
القاهره                 -48  
49-  (4 )  
المركزٌه -51  
المركزٌه -51  
وهالسلطه والق -52  
السٌاسٌه والدفاعٌه -53  
سوٌسرا -54  
ارسطو -55  
تقدٌم الرعاٌه لكبار السن -56  

 اجابة امتحان  الدرس االول الوحدة االوىل

1-  (1 )  
السٌاسٌة -2  
التعلٌم والصحة -3  
الٌابان والصٌن -4  
5-  (4 )  
فٌدرالٌة -6  
القاهرة الكبرى -7  
8-  (3 )  
التنفٌذٌة -9  

مصر -11  
مدرٌد -11  
األوربً -12  
13-  (2 )  
السٌاسٌة والقانونٌة -14  
القاهرة -15  
الوحدوٌه -16  
السلطه المحلٌه -17  
اقتصادى -18  
سٌاسً -19  
الدٌموعرافٌه -21  
المحلٌه -21  
المركزٌه -22  
مدار السرطان -23  
مهام السٌاده -24  
االشراف على التعلٌم -25  
ا -26 ًّ ٌ عدم اتصال أراضٌها جغراف  
تحدهالوالٌات الم -27  
أسترالٌا -28  
االستشعار عن بعد -29  
( 4( و )  2)  -31  

 

 
   بشري وطبٌعً -1
2-  (3 )  
خط االستواء -3  
الظهٌر الساحلى -4  
داخلٌه -5  
للٌابس والماء -6  
مصر   -7  
الخلٌج العربً    -8  
سورٌا ولبنان   -9  

الجنوبٌة   -11  
النٌل   -11  
أسترالٌا -12  
فرنسا        -13  
رافٌة    جغ -14  
افرٌقٌا   -15  
صقلٌه   -16  
اإلنتاج المعدنً -17  
المكانً        -18  
مندمج       -19  
21-  (3    )  
اٌطالٌا    -21  
22-  (4 )  
الموطن     -23  
الفلبٌن      -24  
جنوبها الشرقى -25  
شمال شرقها -26  
سهول       -27  
    العسكرٌة واالقتصادٌة -28
         بلجٌكا          -29
أسترالٌا -31  
استراتٌجٌة -31  
سلطنه عمان    -32  
المساحة والشكل -33  
البحرٌن وبلجٌكا -34  
بنجالدٌش -35  
التضارٌسً -36  
الطبٌعى   -37  
فرنسا    -38  
الشمالٌه الغربٌه   -39  

الوحدة االوىل الدرس الثانى
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الشمالٌه     -41  
البرانس -41  
التقدم التكنولوجى    -42  
المحٌط الهادئ     -43  
ع بالنسبه للدول المجاوره     الموق -44  
ا      -45 ًّ ٌ شرٌط  
جغرافٌة -46  
كورسٌكا -47  
وفرة بعض الموارد الطبٌعٌة       -48  
(    4(  و )  3)  -49  
الٌمن     -51  
استراتٌجٌة -51  
النظام السٌاسً واالداري   -52  
53-  (2     )  
البرازٌل وتاٌالند       -54  
إٌطالٌا       -55  
ع مناخًتنو -56  
السوٌد      -57  
58-  (4 )  
59-  (4 )  
النبات الطبٌعً    -61  
امرٌكا الشمالٌه     -61  
قله دوائر العرض    -62  
63-  (4 )  
افغانستان    -64  
مظاهر السطح    -65  

 اجابة امتحان  الدرس الثانى الوحدة االوىل

الجزائر -1  
2-  (4 )  
خلٌج العقبة -3  
    الجبال -4
    نالراٌ -5
    التقدم التكنولوجى -6
     أمرٌكا الشمالٌة -7
تركٌا ومنغولٌا     -8  
9-  (1 )    

بلجٌكا -11  
11-  (4 )  
روسٌا والصٌن   -12  
صعوبة ربط أجزاء الدولة -13  
المغرب          -14  
15-  (1 )    

        ش91دائرة عرض  -16
الموقع الفلكً -17  
   الشمالٌه الشرقٌه -18
    القاري البارد -19
    الثروات المعدنٌه -21
21-  (1 )     
   ( 1( و )  2)  -22
عدد الدول المجاوره -23  
24-  (2 )   
    المناخ -25
منغولٌا -26  
27-  (3 )    
    امن قومى لسكانها -28
      كلٌن -29
    العمق الجغرافً -31
 
 
 
  البشري -1
2-  (4 )  
خصائص السكان -3  
ٌات المتحدة    الوال -4  
الفقر االقتصادي -5  
الدٌموغرافٌه    -6  
الوالٌات المتحده والهند    -7  
قطر -8  
التركٌب النوعً    -9  

العمر    -11  
استقبال العمالة األجنبٌة -11  
اإلنثوغرافٌة -12  
سلبا -13  
    سوٌسرا -14
الحبوب الغذائٌة -15  
فرنسا -16  
الحجم السكانى    -17  
ب العمري  التركٌ -18  
هجره االدمغه -19  
النفط -21  
استراتٌجٌة -21  
اإلنتاج الصناعً   -22  
عقول إبداعٌة -23   
بالبحث العلمى   -24  

الوحدة االوىل الدرس الثالث
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العلماء   -25  
االقتصادٌه واالجتماعٌه     -26  
27-  (1 )  
الكفاءة القتالٌة -28  
االقتصادٌة والسٌاسٌة -29  
المورفولوجٌة -31  
إندونٌسٌا والهند -31  
اللغه     -32  
االقتصادٌة    -33  
الكوٌت    -34  
اسٌا -35  
التكنولوجٌا                      -36  
ارسطو -37  
كلٌن                     -38  
39-  (4 )  
النوعً -41  
الهجرة من الرٌف للمدن -41  
الحضارٌة -42  
43-  (2 )  
الدٌن واللغه                     -44  
تنقٌه المعادن    -45  
الصناعً -46  
47-  (3 )  
الخصائص الحضارٌة -48  
اإلنتاج الصناعً -49  
الكٌماوٌات -51  
51-  (1 )  
     الحرب -52 

االجتماعٌة والسٌاسٌة -53  
ا -54 ًّ ٌ مورفولوج  
مورٌتانٌا -55  
الهجره   -56  
االمن القومى   -57  
58-  (1 )  
 59-  (3 )  

رغبه استقاللٌه -61  
تنوع الموارد -61  
ء ذاتى  اكتفا -62  
ضعفها     -63  
نزوح العلماء -64  
التحالفات الدولٌه -65  
اقتصادٌه وسٌاسٌه    -66  

التركٌب العمري -67  
الوزن السكانى    -68  
االنتاج الزراعى    -69  
الحجم السكانى    -71  
تنظٌمٌه    -71  

 اجابة امتحان  الدرس الثالث الوحدة االوىل

البشرٌة -1  
2- (2 )  
االقتصاديالتركٌب  -3  
العقول -4  
الجبال     -5  
اقتصادٌا    -6  
استراتٌجٌة -7  
وسائل الحرب -8  
    بالد الٌونان -9

الضغوط الخارجٌة -11  
التعقٌد اللغوى -11  
الدٌموغرافٌه    -12  
اعتراف الدولة بها -13  
العمر -14  
المانٌا         -15  
التعلٌم والتكنولوجٌا   -16  
االجتماعى -17  
18-  (1 )  
19-  (2 )  
بلجٌكا -21  
المظهر التضارٌسً   -21  
22-  (4 )  
23-  (4 )  
الكترونٌات    -24  
اسالٌب فن االنتاج   -25  
حركات التمرد    -26  
الحجم السكانى    -27  
28-  (1 )  
فائض    -29   

حجم القوات العسكرٌه     -31  
 

 
ضبط النفس -1  
االجتماعٌة -2  
التنظٌمٌة -3  

الوحدة االوىل الدرس الرابع
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الزمنى -4  
مواد دستورٌة لٌبرالٌة -5  
البرازٌل -6  
المغرب -7  
اإلنثوغرافٌة -8  
مؤسسات النظام السٌاسً -9  

تقسٌم االختصاصات للمؤسسات -11  
ا -11 ًّ ٌ دٌمقراط  
12-  (4 )  
13-  (1 )  
التشرٌعٌه -14  
االنتخاب -15  
ٌحكم مع الحكومة -16  
التنفٌذٌة -17  
فرز األصوات -18  
19-  (1 )  
21-  (4 )  
المح السكانٌةالم -21  
الفقر -22  
العادات والتقالٌد -23   
البرلمان -24  
المساحه وعدد السكان    -25  
الدٌموغرافٌة والمورفولوجٌة -26  
الشكل -27  
الوالٌات المتحدة -28  
الدستور -29  
ملكً -31  
الوالٌات المتحدة -31  
حقوق الفرد -32  
عدم تمركز صنع القرار فً هٌئه واحده -33  
34-  (3 )  
رئٌس الوزاراء -35  
االمتثال ألحكام الدستور -36  
الرئٌس ومجلس الوزراء -37  
الدستور -38  
الرئٌس والسلطة التنفٌذٌة -39  
نظام الحكم -41  
الوالٌات المتحدة -41  
اجتماعٌة وتنظٌمٌة    -42  
رئٌس الدوله -43  
التداوال السلمى للسلطه -44  
رئٌس الدوله -45  

الدٌمقراطٌه -46  
ٌه الحكم  مسئول -47  
المورفولوجٌه والدٌموغرافٌه   -48  
حرٌه االختٌار -49  
استقاللٌه مؤسسات الدوله -51  
51-  (3 )  
   التنظٌمٌه -52
الذاتٌه    -53  
الدستور -54  

 اجابة امتحان  الدرس الرابع الوحدة االوىل

الدٌمقراطٌة -1  
التنظٌمٌه -2  
   االداره -3
   الجغرافى -4
السلطات -5  
ستقاللٌة فً نظام الحكماال -6  
الجغرافى -7  
8-  (3 )  
العداله االجتماعٌه             -9  

اإلحصاءات الحٌوٌة -11  
تحلٌل الظروف وأثرها على الفرد -11  
فرنسا -12  
تقسٌم الدوائر -13  
المؤسسات التنظٌمٌة -14  
15-  (4 )  
السٌاده والقوه -16  
17-  (5 )  
    استقالل السلطات -18
19- (3 )  
21- (2 )  
الدكتاتوٌه -21  
نظم المعلومات الجغرافٌه -22  
   االنتماء -23
   الحكومه ورئٌس الدوله -24
   التداول السلمى للسلطه -25
الدٌموقراطٌه   -26  
   الخصائص البشرٌه -27
    البرلمانى -28
التعاون بٌن المؤسسات -29  
31-  (4 )  
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اقتصادٌه -1  
الحدود -2  
امل المورفولوجٌةمراعاة العو -3  
الحصون -4  
عالمات -5  
قالع وحصون -6  
اطار حضاري -7  
مصلحه الوطن   -8  
الحدود -9  

الحصول على بٌانات عن الحدود -11  
بشرٌة -11  
الدول المهٌمنة -12  
شرعٌة الحدود السٌاسٌة -13  
لٌبٌا          -14  
الواقع    -15  
المٌاه االقلٌمٌه   -16  
الدٌموغرافٌه   -17  
التخوم -18  
التقنٌات الحدٌثة               -19  
التخوم -21  
وسائل المواصالت        -21  
اإلقلٌمٌة والتكمٌلٌة -22  
الفصل بٌن الدول   -23  
االستعمار -24  
سرعه تدفق المعلومات -25  
الهدنة    -26  
حماٌة مجالها الحٌوي      -27  
البشري -28  
سٌاسٌة واقتصادٌه -29  
قومى -31  
ٌاسٌه  س -31  
االقتصادٌة والسٌاسٌة   -32  
الحد -33  
الجغرافٌٌن    -34  
التحدٌد   -35  
التعٌن -36  
التعٌن   -37  
اإلدارة -38  
السٌاسٌة -39  
شروط مقٌدة   -41  

الفصل بٌن الدول -41  
وحدوٌة   -42  
الفصل   -43  
التكنولوجٌة والصناعٌة -44  
الفصل بٌن الدول -45  
جغرافٌة -46  
بشرٌة -47  
اعتراف الدول المجاورة بها       -48  
التحدٌد    -49  
العسكرٌة واالقتصادٌة             -51  
االداره -51  
النقاط على الهوامش -52  
الدٌمغرافٌه   -53  
امنٌه    -54  
الثانٌه   -55  
التعٌن   -56  
االستعمار   -57  
اقتصادٌه    -58  
59-  (1 )  
61-  (1 )  
61-  (3 )  
(   4و   1)  -62  

 اجابة امتحان  الدرس االول الوحدة الثانية

سٌاسٌه -1  
الفصل   -2  
البشري -3  
الفصل بٌن األراضً -4  
   االنتاج -5
مناطق تفتقر الى مقومات الحٌاه         -6  
الحماٌة واألمن   -7  
فاعلٌة الحدود السٌاسٌة -8  
تحدٌد المواقع العالمٌه -9  

   سٌاسٌه واقتصادٌه -11
دالتحدٌ -11  
مٌكنة اإلنتاج   -12  
   التعٌن -13
األمنٌة   -14  
وظائف الحد -15  
16-  (3 )  
   التحدٌد -17
الخرائط التفصلٌه     -18  
      االعتراف الدولى -19

الوحدة الثانية الدرس االول
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21-  (2 )  
      سباق التسلح -21
   برٌطانٌا -22
الوظٌفٌه السٌاسٌه     -23  
التعرٌف    -24  
تقسٌم االستعمار   -25  
مترامٌه االطراف   -27         كلٌن  -26  
الفصل بٌن الوحدات السٌاسٌه   -28  
لها قواعد للحماٌه على جانبً الحد -29  
القانونٌه    -31  

 

 
الممرات   -1  
طبٌعٌة    -2  
   الداخلٌة   -3
قرارات سٌادٌه -4  
كله لصالح الوالٌات المتحده     -5  
طبٌعٌة -6  
منافذ خاصة -7  
طبٌعٌه   -8  
انٌا  اسب -9  

الحماٌة الجمركٌة -11  
الشمال والجنوب -11  
الشرقً    -12  
بحرٌه   -13  
الراٌن   -14  
الشمال الشرقى   -15  
تؤثر على رسم الحد   -16  
17-  (3 )  
عوامل التعرٌة -18  
فرنسا وألمانٌا -19  
بوج -21  
رٌوجراند   -21  
إٌري وهورن -22  
موقعها -23   
24-  (1 )  
المعاهدات -25   

26-  (3 )  
ذات أهمٌة اقتصادٌة -27  
الداخلٌة -28  
اإلقلٌمٌة -29  

المحاٌدة     -31  
31-  (4 )  
هندسٌه -32  
اوغندا   -33  
انثوغرافٌا -34  
عمق المٌاه -35  
بشرٌة    -36  
الدولٌة -37  
ا متساوٌة -38 أبعادًّ  
هندسً     -39  
بشرٌة   -41  
التقسٌم بالتساوي -41  
امتدادها    -42  
والجنوبالشمال  -43  
بحرٌة وجبلٌة   -44  
خلٌج العقبة والبحر األحمر -45  
بولندا وبٌال روسٌا وأوكرانٌا -46  
رٌوجراند وبوج -47  
ظاهرة طبٌعٌة   -48  
الداخلٌة -49  
األرصفة القارٌة -51  
اإلقلٌمٌة -51  
دول 3عدد الدول  -52  
االقلٌمٌه والرصٌف القاري   -53  
( 4و  1)  -54  
55-  (1 )  
جراند   رٌو -56  
الوقود الحفري -57  
58-  (3 )  
الثانٌه    -59  
خط تقسٌم مٌاه -61  

 اجابة امتحان  الدرس الثانى الوحدة الثانية

1-  (1 )  
  هندسً         -2
    إنثوغرافٌة -3
اسبانٌا -4  
االقلٌمٌه   -5  
المعاهدات -6  
المالحه   -7  
التعرٌة النهرٌة -8  
اللغه -9  

11-  (3 )  

الثانى الوحدة الثانية الدرس
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11-  (4 )  
انثوغرافٌه وبحرٌه   -12  
طرق المالحة -13  
طبٌعٌه           -14  
السكان -15  
ناصر -16  
النهرٌه -17  
18-  (2 )  
الموانئ البحرٌة -19  
طبٌعٌة -21  
21-  (4 )  
22-  (1 )  
اإلقلٌمٌة والداخلٌة   -23  
فلكٌة     -24  
قلب دوله   -25  
الرصٌف القاري -26  
االستقامه    -27  
28-  (2 )  
التكمٌلٌه    -29  
الداخلٌه -31  
 

 
الوحدات السٌاسٌه -1  
سٌاسٌة دٌنٌة -2  
روما   -3  
فلسطٌن -4  
النصف الثانً من القرن العشرٌن   -5  
   الوحدات السٌاسٌة -6
أمرٌكا الشمالٌة -7  
العسكرٌة والسٌاسٌة -8  
االنقسام والوحدة -9  

الشمال الغربى   -11  
تاٌوان   -11  
    ة الثانٌةالحرب العالمٌ -12
التنقنٌات الحدٌثة فً وسائل الحروب      -13

                                      
الجغرافً    -14  
االتصاالت الحدٌثه -15  
االقتصادٌه   -16  
17-  (2          )  
سٌاسٌة وحدودٌة -18  

سٌادة الدولة -19  
المستعمرات األوربٌة -21  
الجنوبٌة   -21  
22-  (4 )  
تارٌخٌه ودٌموغرافٌه -23   
الجزائر -24  
العسكرٌة والبشرٌة -25  
ممر مائً ضٌق -26  
27-   (3               )  
أوائل القرن العشرٌن -28  
اإلنثوغرافٌة -29  
باكستان الشرقٌة -31  
31-  (3               )  
السعودٌة والٌمن -32  
االستراتٌجً والعسكري    -33  
أسترالٌا وأوربا -34  
35-  (2          )  
نقص البٌانات -36  
زٌادة عدد الوحدات السٌاسٌة -37  
  الحدود المشتركة     -38
ٌوغسالفٌا -39  
مصر والجزائر -41  
اإلنتاج المعدنً -41  
الدوله القومٌه الحدٌثه   -42  
باكستان وافغانستان -43  
سبتة    -44  
إسبانٌا والبرتغال -45  
طول فترة حكمها -46  
التضارٌس -47  
الموقع بالنسبه للٌابس     -48  
الزمنى         -49  
السلبٌه   -51  
الجنوب الغربى   -51  
اقلٌمى              -52  
قانون االجانب -53  
هدنه                          -54  
55-  (3               )  
اوربا -56  
مورٌتانٌا والسنغال -57  
الالجئٌن   -58  

 اجابة امتحان  الدرس الثالث الوحدة الثانية

أوربا -1  

الوحدة الثانية الدرس الثالث
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االستعمار ومستعمراته -2  
3-  (1        )  
4-  (2          )  
سٌاسٌة وحدودٌة -5  
إسبان ومغاربة -6  
إنجلترا -7  
مورٌتانٌا    -8  
9-  (4 )  

االستقطاب العالمى -11  
الهند -11  
الجفاف  -12  
الدٌموغرافٌة والمورفولوجٌة -13  
الحدود الخطٌة -14  
ع وسائل للحروب حدٌثةاخترا -15  
االعتداء على اراضى الرعاه -16  
اتحاد ٌوغسالفٌا   -17  
االدرٌاتى   -18  
الصحراء الغربٌه   -19  
السٌاده     -21  
21-  (2          )  
السٌاسٌه واالقتصادٌه    -22  
سٌاسٌه   -23  
الداخلٌة والسٌاسٌة -24  
الخرٌطه السٌاسٌه -25  
26-  (2          )  
   ستعماراال -27
اجراء استفتاء محاٌد -28  
اقتصادى وسٌاسً -29  
(  6و  3)  -31  
 
 
 

    البرلس -1
حركه السفن -2  
االقتصادٌة    -3  
الداخلٌة -4  
البحر المتوسط   -5  
  متجاورة  -6
سٌاسً -7  
مشتركة -8  
جزٌرة جربة -9  

جٌبوتى والصومال -11  

قطر والسعودٌه -11  
إسبانٌا والمغرب -12  
لدانوب  ا -13  
مالٌزٌا واندونٌسٌا -14  
النهر كله وإحدى ضفافه -15  
النٌل -16  
رٌوجراند -17  
االقتصادٌة       -18  
الوقود الحفري -19  
هرمز وملقا -21  
الصٌن   -21  
المساحة -22  
   المعادن االستراتٌجٌة  -23
24-  (3    )  
النفط -25  
إٌران والسعودٌة -26  
  االقتصادٌة والسٌاسٌة   -27
دولٌة   -28  
اقتسام المٌاه -29  
تونس   -31  
بالتعاون الدولً -31  
األولٌة والبنٌة التحتٌة     -32  
الثروات المدفونة -33  
ا -34 ًّ ٌ معترف بها دول  
حكم محكمه العدل الدولٌه     -35  
بوج     -36  
الراٌن                       -37  
اقتسام المٌاه    -38  
متقابلة -39  
ً  سٌاس -41  
إٌران وعمان   -41  
البنك الدولى لالنشاء والتعمٌر -42  
43-  (2    )  
المسٌسبً -44  
مضٌق هرمز -45  
رٌوجراند -46  
الموارد الطبٌعٌة -47  
المورفولوجٌة -48  
اقتصادٌه              -49  
فرنسا   -51  
51-  (3    )  
الحدٌد والبترول -52  

الوحدة الثانية الدرس الرابع
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53-  (4 )  
جغرافٌه   -54  
الستهالك  االنتاج وا -55  
افرٌقٌا    -56  
متقابله   -57  
58-  (4 )  
رصٌف قاري طالبت به تونس             -59  
محلٌه      -61  
موزمبٌق وصقلٌه                           -61

           
 اجابة امتحان  الدرس الرابع الوحدة الثانية 

لٌبٌا   -1  
األمم المتحدة -2  
اقتصادٌه وسٌاسٌه   -3  
باب المندب وجبل طارق -4  
االقتصادٌة والسٌاسٌة -5  
الوالٌات المتحدة -6  
ا -7 ًّ ٌ ا واقتصاد ًّ ٌ ربط دول العالم سٌاس  
االقتصادي -8  
منظمة األغذٌة والزراعة -9  

االقتصادٌه والسٌاسٌه -11  
النظام العالمً    -11  
الٌونٌدو    -12  
الفاو    -13  
رصٌف قاري طالبت به لٌبٌا     -14  
الموارد الطبٌعٌة -15  
السٌن   -16  
اقتصادٌه   -17  
اللٌبً   -18  
صقلٌه وجبل طارق      -19  
االقتصادٌه   -21  
حٌادى                      -21  
22-  (2    )  
صقلٌه                   -23  
المسٌسبً               -24  
فرنسا                   -25  
اوربا -26  
المغرب -27  
م العالمىالنظا -28  
ضٌق المسطح المائً    -29  
31-  (3    )  

 

 

 
السٌاسٌه -1  
ثقافة اآلخرٌن   -2  
اجتماعٌه   -3  
قومٌة -4  
العرقٌة -5  
سٌاسً -6  
قومٌة -7  
مسلمة -8  
الدٌن -9  

االقلٌه   -11  
مبعثرة داخل الدولة -11  
سٌادة الدولة -12  
أمرٌكا الشمالٌة -13  
البحر المتوسط -14  
(   3و  2)  -15  
األمنً والسٌاسً   -16  
الشرق األوسط -17  
الٌورانٌوم والبترول   -18  
االعتراف بها   -19  
الوالٌات المتحدة -21  
21-  (1    )  
فً شمال غرب إسبانٌا -22  
مصر ونٌجٌرٌا -23   
24-   (3  )  
  الجنوبً الشرقً  -25
أسترالٌا -26  
جنوبها -27  
جنوب غرب القارة   -28  
لفلبٌنالهند وا -29  
إفرٌقٌا -31  
االقتصادي واالجتماعً -31  
لغوٌه   -32  
قومٌة -33  
قومٌة -34  
إفرٌقٌا -35  
واشنطن   -36  
الدٌن -37  
احترام حقوق اإلنسان بالدولة      -38  
بسٌادة الدولة -39  

الوحدة الثانية الدرس اخلامس
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مسلمه -41  
  الزنوج -41
إٌطالٌا -42  
قومٌة -43  
بٌضاء   -44  
عمان   -45  
انثوغرافً -46  
طبٌعٌه   كوارث -47  
فلسطٌن -48  
مصر -49  
االجتماعً -51  
(   4و3)   -51  
االستشعار عن بعد   -52  
القومٌه   -53  
اسٌا واروبا -54  
55-  (1    )  
الهجرات الغٌر قانونٌه   -56  
العراق -57  
58-   (4  )  
جنوب شرق اسٌا -59  
كتالونٌا -61  

 اجابة امتحان  الدرس اخلامس الوحدة الثانية 

ات  اقلٌ -1  
مسلمة   -2  
مواردها -3  
4-  (1    )  
اللغة -5  
الصراعات المحلٌة -6  
أمرٌكا الشمالٌة -7  
( 4و 3)  -8  
9-   (4  )  

فلسطٌن -11  
قوة األقلٌات -11  
ثقافً -12  
لغوٌه -13  
العراق واٌطالٌا -14  
مسٌحٌة -15  
اوربا -16  
مسلمه -17  
عرقٌه   -18  
الصراعات الداخلٌه -19  
ٌه  دوافع قوم -21  

21-   (4  )  
الدٌموغرافى -22  
( 6و  5)-23  
مهاجرٌن وعماله وافده    -24  
الباسك -25  
المحٌط االطلنطى -26  
السٌاسً                  -27  
جنوب افرٌقٌا              -28  
رغبه استقاللٌه -29  
31-   (2    )  

 
 
 

1-  (4 )  
العالمٌة االقتصادٌة -2  
الكومٌسا -3  
ةوحدة مادٌ -4  
فرض القٌود على البضائع األجنبٌة   -5  
تركٌا وروسٌا االتحادٌة -6  
االندماج والتكامل -7  
االتحاد الجمركً -8  
9-  (1 )  

االتصال األرضً -11  
الضرائب   -11  
الحواجز الغٌر جمركٌه   -12  
هٌئة تسوٌة المنازعات -13  
   قٌامها -14
ا -15 ًّ ٌ سٌاس  
الرابعه -16  
   أرضً -17
صر اإلنتاجعنا -18  
وسائل النقل والمواصالت -19  
الخامسه   -21  
الكومٌسا          -21  
تنوع الموارد -22  
    العسكرٌة -23
السٌاسٌة -24  
دٌموغرافٌا   -25  
الكونفدرالٌة -26  
قواعد الدستور -27  
االنتاجٌه   -28  
محكمة العدل األوربٌة -29  

الوحدة الثالثة الدرس االول
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العراق -31  
وضع السٌاسة العامة -31  
ة االقتصادٌةالوحد -32  
اإلدارٌة -33  
مصر -34  
فن اإلنتاج -35  
فشل قٌامه   -36  
البرازٌل واألرجنتٌن -37  
السوق المشتركة -38  
لٌبٌا وتونس -39  
االقتصادٌة -41  
   حكم الشعب بالشعب -41
قبرص   -42  
الدٌموغرافٌه   -43  
44-  (2 )  
اصدار القوانٌن   -45  
البنٌة التحتٌة -46  
ٌهالدٌموغراف -47  
السٌاسٌة -48  
الدولة االتحادٌة -49  
مقٌد   -51  
   هٌئات -51
   السٌاسات -52
جنوبها الشرقى   -53  
السوق المشتركة -54  
مستخدمات اإلنتاج -55  
56-  (2 )  
(   4و  1)  -57  
58-   (6  )  
االتحادٌه -59  
61-  (3 )  

 اجابة امتحان  الدرس االول الوحدة الثالثة

النافتا -1  
2-  (3 )  
الخصائص الطبٌعٌة -3  
ا -4 ًّ ٌ اقتصاد  
   ( 5و1)  -5
   مورفولوجٌه -6
الوحده االقتصادٌه -7  
االتحاد الجمركً -8  
االقتصادي -9  

رفاهٌة المواطنٌن -11  

عمان -11  
  السوق المشتركه  -12
مصر -13  
إٌطالٌا   -14  
زٌاده االنتاج -15  
خصائصهم الثقافٌه واحده -16  
   الشرقى -17
رالٌااست -18  
19-  (4 )  
بحر العرب -21  
21-  (3 )  
   مجلس اعمال  -22
   الكومٌسا -23
التعاون االقتصادى -24  
25-  (2 )  
توحٌد السٌاسٌات االقتصادٌه والسٌاسٌه -26  
المٌزان التجاري لصالح مصر -27  
   االستخراجٌه -28
   تعدد اللغات -29
31-  (2 )  

 
 
 

الزمنى -1  
سٌاسً وعسكري -2  
أمٌن الدولة وحماٌتهات -3  
4-  (2   )  
مشروطة -5  
هٌمنة الدول الكبري -6  
      وارسو -7
الوالٌات المتحدة وأسترالٌا -8  
(   2و  1)  -9  

سٌاسٌة وعسكرٌة -11  
العراق وتركٌا   -11  
12-  (2   )  
البلجٌكٌة -13  
المكسٌك -14  
اقتصادي وعسكري -15  
القوة االقتصادٌة   -16  
ٌات المتحدةهٌمنة الوال -17  
روسٌا -18  
الحرب البارده -19  

الوحدة الثالثة الدرس الثانى
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الوالٌات المتحدة -21  
ألمانٌا االتحادٌة -21  
كل األعضاء   -22  
23-  (4 )  
الصٌن -24  
بالسلم    -25  
مورفلوجٌة -26  
االقتصادٌة -27  
الفوضى -28  
ألمانٌا -29  
هٌمنة الوالٌات المتحدة   -31  
الناتو -31  
الكٌلومترات -32  
السٌاسٌة -33  
المجر ورومانٌا -34  
الناتو -35  
تنادي بالسالم -36  
البعد المكانً   -37  
عسكري وإنسانً -38  
األلمانٌة -39  
اقتصادٌا   -41  
41-  (3 )  
قوات درع الجزٌره   -42  
االحالف العسكرٌه   -43  
(   4و 3) -44  
االٌدولوجٌه   -45  
   دفاعٌه -46
47-  (5   )  
48-  (2  )  
  

 اجابة امتحان  الدرس الثانى الوحدة الثالثة

الحرب الباردة    -1  
 فً الحلف المركزي وجنوب شرق آسٌا -2
         االتحاد السوفٌتً  -3
4-  (3 )  
االنفتاح االقتصادى على الغرب -5  
االقتصادي -6  
7-  (4 )  
منذ بداٌه حٌاه االنسان   -8  
عدد األعضاء -9  

11-  (2   )  
برلٌن -11  

الناتو    -12  
13-  (3 )  
امرٌكا الشمالٌه   -14  
زٌاده عدد وحداته السٌاسٌه    -15  
اقتصادي واجتماعً      -16  
سٌاسٌا وعسكرٌا          -17  
18-  (2   )  
اقتصادٌا   -19  
21-  (1 )  
النزعه االنفصالٌه بٌن الجمهورٌات  -21

   السوفٌتٌه
22-  (3 )  
افرٌقٌا وامرٌكا الجنوبٌه -23  
االقتصادى   -24  
25-  (2   )  
مقدونٌا   -26  
انهٌار الشٌوعٌه   -27  
عدم احترام سٌاده الدول االعضاء -28  
البانٌا   -29  
31-  (4 )  

 
 
 
 

التوازن الدولً -1  
( 4و  2)  -2  
التنموٌة -3  
تجنب مخاطر المستقبل -4  
استرالٌا ونٌوزلندا -5  
الثوره الصناعٌه   -6  
دولٌة   -7  
تبادل الخبرات -8  
عسكرٌة   -9  

البحر المتوسط    -11  
     االفتصادٌه والدٌموغرافٌه -11
مٌكنة اإلنتاج   -12  
البعثات الدبلوماسٌة -13  
التركٌب الجٌولوجً   -14  
مركزي -15  
نٌا    الما -16  
ضعفًّا -17  
العسكري -18  

الوحدة الرابعه الدرس االول
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القانون الدولً -19  
عصبة األمم -21  
المفاوضات    -21  
القانون -22  
اقتصادٌة -23   
24-  (4 )  
أمرٌكا الشمالٌة -25  
مجلس األمن   -26  
االنحٌاز -27  
المهارات   -28  
29-  (4 )  
متبادلة -31  
دولٌة عسكرٌة   -31  
للسٌطرة والنفوذ -32  
شمالها -33  
سٌاسٌة -34  
البحرٌن -35  
دولٌه -36  
     السٌاسٌه واالقتصادٌه -37
العسكرٌة    -38  
طبٌعٌة   -39  
التحكٌم -41  
عالقات دولٌه -41  
البعثات الدبلوماسٌه -42  
السلبٌة والتراجع -43  
المحٌط األطلنطً   -44  
العالقات الدولٌة واألحالف العسكرٌة -45  
الثانٌه -46  
   فلسطٌن -47
صادٌه               اقت -48  
االهداف -49  
العالقات الدولٌه -51  

 اجابة امتحان  الدرس االول الوحدة الرابعة

الموقع الجغرافى -1  
الهدنة -2  
العصر الحدٌث -3  
الٌابان -4  
مصر -5  
قرٌة كونٌة واحدة    -6  
(                 5و  4)  -7  
اقتصادٌة -8  
تفتقر إلى التنوع الجٌولوجً -9  

مراقبٌن دولٌٌن -11  
(                  4و  1)   -11  
االقتصادي والعسكري    -12  
قوة    -13  
التحكٌم      -14  
15-  (3                       )  
سٌاسٌا -16  
العراق وفلسطٌن               -17  
18-   (1                          )  
شمال افرٌقٌا -19  
العسكرٌه والدٌموغرافٌه -21  
افغانستان -21  
   العسكرٌه -22
كلٌن -23  
   السفارات -24
منع قٌام حرب عالمٌه ثالثه -25  
االلتزام بتطبٌق االحكام -26  
27- (1                          )  
غرب اسٌا -28  
العسكرٌه -29  
   القانون الدولى -31

 
 
 

1- (4 )  
   العولمة -2
       الحرب الباردة -3
وحدات السٌاسٌةزٌادة عدد ال -4  
مبادئ عدٌده الحترام استقالل الدول -5  
الكومٌكون -6  
القطبٌة الثنائٌة   -7  
إفرٌقٌا وأمرٌكا الجنوبٌة     -8  
سٌاسٌة -9  

تحقٌق مصالح الشعوب -11  
جورباتشوف    -11  
السٌطرة والهٌمنة -12  
اإلنسانٌة المطلقة -13  
14-  (3  )  
لبنان -15  
زامبٌا -16  
لشرقًجنوبها ا -17  
مشروعٌه  الدول       -18  

رس الثانىالوحدة الرابعة الد



 

 
-17- 

19- (4 )  
الٌابان -21  
تكنولوجٌا المعلومات   -21  
إنجلترا وفرنسا -22  
النافتا   -23  
العولمة -24  
(    3و  2و  1)  -25  
الطبٌعٌة   -26  
     سقوط المعسكر الشرقً  -27
   العراق وفلسطٌن     -28
(  5و4)  -29  
عسكرٌا وسٌاسٌا     -31  
ندة الدول للحلفاءمسا -31  
بولندا   -32  
االقتصادٌة   -33  
أفغانستان -34  
المنظمات الدولٌة -35  
الوالٌات المتحدة -36  
الهند والصٌن   -37  
( 6و  4)   -38  
مجلس األمن   -39   

الوطنٌة   -41  
( 4و  1)  -41  
جنوب شرق اسٌا     -42  
انتهاء الحرب البارده       -43  
متغٌراته -44  
(    4و  1)  -45  
اسٌا   -46  
االقتصادٌه   -47  
48-  (3  )  
جورج بوش االب   -49  
البارده -51  

 اجابة امتحان  الدرس الثانى الوحدة الرابعة

دولً -1  
2-   (1  )  
القطبٌة الثنائٌة -3  
أهدافه    -4  
م 1991الحرب الخلٌجٌه  -5  
حل حلف وارسو -6  
النووٌة -7  
8- (4 )  
  بالفوضى الخالقه   -9

السٌاسً واالقتصادى والدٌموغرافى   -11  
(               3و  2)   -11  
الداخلٌة    -12  
نظام عالمً جدٌد -13  
ألمانٌا -14  
( 4و  2)  -15  
الكوٌت والعراق -16  
كل دول العالم     -17  
تقلص السٌاده الوطنٌه          -18  
تدعٌم واحترام دور االمم المتحده    -19  
21- (4 )  
احترام حقوق االنسان -21  
متغٌراته -22  
االقتصادٌه               -23  
24-  (3  )  
هٌمنه الوالٌات المتحده -25  
السٌاده الوطنٌه للدول      -26  
العالمٌه االولى          -27  
التطور التكنولوجى -28  
الكومٌكون             -29  
جورباتشوف -31  

 


