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 (تبريخ العبمل احلديث واملعبصر)الفرتة الثبلثة ملبدة  أسئلة

 : األولالسؤال 

 :بما تفسر  

 77ص    أمرٌكا فًالمستعمرات االنجلٌزٌة  فً النٌابًاستحالة  التوافق بٌن الحاكم والمجلس  -1

 78اكبر قدر من المعارضة    ص  أمرٌكا فًلقى قانون التمغة  -2

 78ص  األمرٌكٌةقٌام الثورة  -3

 79م      ص   1770مذبحة بوسطن عام  بابأس -4

 79ص  الشايماعدا ضرٌبة  ياألمرٌكانجلترا جمٌع الضرائب المفروضة على الشعب  إلغاء -5

 83قٌام الثورة الفرنسٌة ص  فًالسبب المباشر  األمرٌكٌةتعتبر الثورة  -6

 83العالم        ص  فًالثورات الكبرى  أهمتعتبر الثورة الفرنسٌة واحدة من  -7

 85ص   الفرنسًانتشارا بٌن طبقات الشعب  األكثرنت مؤلفات فولٌتٌر كا -8

 87ٌتم على حسب الغرف   ص  األمةمجلس طبقات  فًالتصوٌت  -9

 90م من اهم معارك التارٌخ ص  1792تعد معركة فالمى  -10

 84لمارى انطوانٌت   ص  الفرنسًكراهٌة الشعب  -11

 86 حرب االستقالل االمرٌكٌة        ص فًاشتراك فرنسا  -12

 79للضرائب سٌئة السمعة  ص  األمرٌكٌونمعارضة  -13

 78ص  مرٌكًاألفرض برٌطانٌا ضرائب على الشعب  -14

 :  الثانيالسؤال     

 :يلياجب عما 

 83ص   مرٌكًاألعدد ممٌزات الدستور  -1

 89صالحات الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة  ص إعدد  -2

 91ص   الفرنسً الوطنًالمؤتمر  أعمالعدد  -3

 93ص ( الكنٌسة أوضاع إصالح –التعلٌم   -المدنٌة  – اإلدارٌة) لٌون بونابرت من الناحٌة صالحات نابإعدد  -4

 84قٌام الثورة الفرنسٌة  ص  فًناقش دور العوامل السٌاسٌة  -5

 86قٌام الثورة الفرنسٌة   ص  فًناقش دور العوامل االقتصادٌة   -6

 88المواطن ص  اإلنسانحقوق  إعالنوثٌقة  فًما جاء  أهمناقش  -7

 90فرنسا ص  فًناقش موقف ملوك اوروبا من االحداث الواقعة   -8

 74الئحة الحقوق االنجلٌزٌة ص  فًناقش اهم ما جاء  -9

 73,74ناقش اسباب الثورة االنجلٌزٌة   ص  -10
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 : الثالث السؤال 

 :على المترتبةما النتائج 

 75الثورة االنجلٌزٌة ص  -1

 77ص (  أمرٌكا فًسكان المستعمرات االنجلٌزٌة  –انجلترا  –فرنسا )اثر حرب السنٌن السبع بالنسبة  -2

  80بوسطن  ص  شايحفلة  -3

 80هزٌمة االنجلٌز عند مدٌنة لكنجستون ص  -4

 82معركة ساراتوجا ص  -5

 83الثورة االمرٌكٌة ص  -6

 88سقوط حصن الباستٌل ص  -7

 90معركة فالمى ص  -8

 92م  ص    1797معركة رٌفولى   -9

 90الجمعٌة التشرٌعٌة ص  فً أنفسهمالجمعٌة الوطنٌة  أعضاءعدم ترشٌح  -10

   :الرابع السؤال 

 : قارن بين كل من

 74الملكٌة االنجلٌزٌة بعد الثورة  ص   أحوال 73الملكٌة االنجلٌزٌة قبل الثورة  ص  أحوال

  

 

 80القوانٌن الجائرة  ص  79القوانٌن سٌئة السمعة  ص 

  

 

 80م ص  1775عام  الثانًت مؤ تمر فٌالدلٌفٌا قرارا 80م   ص  1774  األولقرارات مؤتمر فٌالدلٌفٌا 
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 77ص   الفرنسًطبقات  المجتمع 

 الطبقة العامة الطبقة الممتازة

  

 

 77المستعمرات االنجلٌزٌة ص  فً النٌابًمهام المجلس  المستعمرات االنجلٌزٌة فًمهام الحاكم 

  

 

 92م  ص 1975 عام الفرنسًالدستور  89م  ص  1971عام  الفرنسًالدستور 

  

 

 خارجٌا 16الملك لوٌس  إعدام داخلٌا  16الملك لوٌس  إعدام

  

 

/  1712)روسو  

1778)  

85ص   

/ م 1689) منتٌسكو 

(م1775  

85ص   

 (م1778/م  1694)فولٌتٌر 

85ص    

 وجه المقارنة

 مؤلفاته   

قٌام الثورة  فًدوره    

 الفرنسٌة
 

 76سٌادة الشعبٌة   ص نظرٌة ال 73نظرٌة الحكم المطلق  ص 
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 : الخامسالسؤال 

 :يليالعبارات التالية ثم اجب عما  اقرأ

 (بموافقة الشعب ممثال بنوابه إالتفرض  الضرائب ال) (1

a)  79ص :  رفعت هذا الشعار التًاسم الجمعٌة 

b)  79ص :  لهذا الشعار األمرٌكٌونمعارضة 

 

 أعضاءانتخابات الجمعٌة التشرٌعٌة وامتنع  ءإجرا الفرنسًكان من المنصوص علٌه بعد صدور الدستور ) (2

 90ص (    أنفسهمالجمعٌة الوطنٌة عن ترشٌح 

a)  هذه الجملة  فًالجمعٌة الوطنٌة من وجهة نظر المؤرخٌن  أعضاءوقع فٌه  الذيما هو الخطاء : 

b)  أنفسهمالجمعٌة الوطنٌة عن ترشٌح  أعضاءامتناع   : 

 

 (   الرماح أسنةعلى  إال  ناأماكنالشعب ولن نبرح  بإرادةهنا  إننا) (3

a)  قائل هذه العبارة هو   : 

b)  87قٌلت فٌها هذه العبارة ص  التًما المناسبة 

 :السادس السؤال 

 :اثبت صحة هذه العبارات

 74بعد الثورة ٌملك وال ٌحكم ص   االنجلٌزيالملك  -1

 87الجمعٌة  الوطنٌة ص  أعضاءلوٌس السادس عشر دبر مؤامرة ضد  إن -2

 77ص    األمرٌكٌةنٌن السبع بداٌة الثورة كانت حرب الس -3

 
 

 :  السابعالسؤال 

 :عناكتب مذكرات تاريخية 

 79بوسطن  ص  شايحفلة  -1

 91ص   اإلرهابعهد  -2

 91عصر الٌعاقبة ص     -3
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 :الثامن السؤال 
 

 :ماذا يحدث لو 
 74,  73لم تقع الثورة االنجلٌزٌة   ص    -1

 85,  84لم تقع الثورة الفرنسٌة   ص   -2

 78, 77حرب السنٌن السبع  ص   فًت فرنسا انتصر -3

 91الملك لوٌس السادس عشر  ص  إعدام تم يلم  -4

 90معركة فالمى  ص   فًانتصرت القوات البروسٌة والنمساوٌة  -5
 

 :السؤال التاسع 

 : يليثم اجب عما  اآلتيةالحظ الصور 

 85الثورة الفرنسٌة      ص  مفكريتمثل احد  أمامك التًالصورة  -1

 صاحب هذه الصورة ما اسم  .1

 مؤلفاته أهم هً ما .2

 قٌام الثورة الفرنسٌة فًدوره وضح  .3

 

 

 

 85الثورة الفرنسٌة      ص  مفكريتمثل احد  أمامك التًالصورة  -2

 ما اسم صاحب هذه الصورة  .1

 مؤلفاته أهم هً ما .2

 قٌام الثورة الفرنسٌة فًدوره وضح  .3

 

 74ص    تمثل احد المفكرٌن االنجلٌز أمامك التًالصورة   -3

 ما اسم صاحب هذه الصورة  .1

 مؤلفاته  أهم هًما  .2

 ماذا تنص علٌه نظرٌته .3
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 79ص    . األمرٌكٌةتارٌخ الثورة  فًتمثل حدث هام  أمامك التًالصورة  - 3

 ما اسم هذا الحدث .1

                            ما تارٌخ حدوثه .2

 ما النتائج المترتبة علٌه .3

 

 

 91تارٌخ الثورة الفرنسٌة    ص  فًث هام تمثل حد أمامك النًالصورة  - 4

 ما اسم هذا الحدث .1

 ما تارٌخ حدوثه .2

 اكتب النتائج المترتبة علٌه  .3

 

 

 88تارٌخ الثورة الفرنسٌة ص  فًتمثل حدث هام  أمامك النًالصورة  - 5

 ما اسم هذا الحدث .1

 ما تارٌخ حدوثه .2

 اكتب النتائج المترتبة علٌه  .3
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: أسئمة أخرى 

اشرح العبارة تاريخيًا من خالل ما ( يت السياسة التي اتبعيا جيمس الثاني معارضة البرلمان وحتى أنصارهلق)  -
. درست

م؟ 1689ما األسباب التي أدت إلى قيام الثورة اإلنجميزية المجيدة  -2

م؟ 1688بما تفسر عدم وجود أي مقاومة تذكر لوليم اورانج حين نزل عمى شواطئ انجمترا  -3

. م1689عمل ىروب جيمس الثاني إلى فرنسا  -4

. ناقش أىم ما جاء في وثيقة الحقوق اإلنجميزية من مكتسبات -5

. دلل عمى ذلك من خالل قراءتك لوثيقة الحقوق اإلنجميزية( الممك اإلنجميزي يممك وال يحكم) -6

ما اآلثار التي أحدثتيا الثورة اإلنجميزية في إنجمترا والعالم؟  -7

ناقش العبارة في ظل السيادة الشعبية لجون ( طور النظريات السياسية من أىم مكتسبات الثورة اإلنجميزيةت) -8
. لوك

لقد حمل نظام الحكم في المستعمرات بذرة الشقاق مما جعل التعاون مستحياًل بين الحاكم والمجمس )  -9
. ناقش العبارة تاريخيًا من خالل ما درست( النيابي

نجمترا والمستعمراتانتيت ح)  -10 وضح ذلك من خالل الجدول ( رب السنين السبع مخمفة آثارىا عمى فرنسا وا 
: التالي

المستعمرات انجمترا فرنسا 
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دلل عمى صحة ( بعد سبع سنين عجاف انتيت حرب السنين السبع لتنذر عن بداية الثورة األمريكية)  -11
. العبارة

ما أسباب الثورة األمريكية؟  -12

ما الفرق بين القوانين سيئة السمعة والقوانين الجائرة؟  -13

بما تفسر إصرار انجمترا عمى بقاء ضريبة الشاي رغم عدم أىميتيا؟  -14

. عمل معارضة األمريكيين لقانون التمغة -15

. اشرح العبارة( استند المعارضون لمقوانين سيئة السمعة عمى عدم دستوريتيا فرفضوىا بشدة)  -16

ستخدم سكان المستعمرات سالح المقاطعة التجارية لمبضائع اإلنجميزية فأجبروا إنجمترا عمى الرضوخ ا -17
. دلل عمى صحة العبارة( واإلذعان لطمباتيم

. اكتب مذكرات مختصرة عن حفمة شاي بوسطن -18

( سطنحفمة شاي بو)ما أىم القرارات التي أصدرىا البرلمان اإلنجميزي لمعاقبة ميناء بوسطن  -19

ما وجو الشبو واالختالف بين مجمس الموردات وجمس العموم البريطاني؟  -20

: من حيث( الكونجرس الثاني)وفيالدلفيا الثاني ( الكونجرس أول)قارن بين مؤتمر فيالدلفيا األول  -21

. تاريخ االنعقاد -أ

. أسباب االنعقاد -ب

. قرارات كل منيما -ج 

السمعة والقوانين الجائرة؟  ما الفرق بين القوانين سيئة -22
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في ضوء ما درست أجب عن ( لكجنستون وفالمي مدينتان شيدت كاًل منيما أحداث غيرت مجرى التاريخ)  -23
: اآلتي

أين تقع ىاتين المدينتين؟  -أ 

. النتائج المترتبة عمى موقعة -ب 

. اذكر أىم ما جاء في وثيقة االستقالل األمريكية من مكتسبات -24

. ح كيف تكون جيش الواليات المتحدة األمريكية في مؤتمر فيالدلفيا الثانياشر -25

بالدعوة إلى االستقالل عن انجمترا؟ ( لي)ماذا لو لم يتقدم حاكم فرجينيا  -26

ما النتائج التي ترتبت عمى معركة ساراتوجا؟  -27

. بما تعمل دعم فرنسا لألمريكيين في حرب االستقالل -28

. م1783عترف انجمترا باستقالل الواليات المتحدة في صمح باريس ماذا لو لم ت -29

ما أىم مميزات ىذا . م1789بعد سنوات من االستقالل تم إقرار الدستور العام لمواليات المتحدة األمريكية  -30
الدستور؟ 

ما النتائج التي ترتبت عمى الثورة األمريكية؟  -31

. ناقش العبارة تاريخياً . ر لقيام الثورة الفرنسيةكانت الثورة األمريكية السبب المباش -32

. عمل تعتبر الثورة الفرنسية واحدة من أىم الثورات الكبرى في العالم -33

ما العوامل السياسية التي ساىمت في قيام الثورة الفرنسية؟  -34

. اشرح كيف ساىمت ماري انطوانيت في التمييد لقيام الثورة الفرنسية -35
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. اشرح العبارة. االجتماعية في فرنسا كان ليا نصيب وافر في قيام الثورة الفرنسيةالعوامل  -36

: ما الدور الذي لعبو ىؤالء المفكرون في قيام الثورة الفرنسية -37

: فولتير -أ

: منتسكيو -ب

. جان جاك روسو -جـ

فسيرك لذلك؟ ما ت. نال كتاب العقد االجتماعي درجة من القداسة حتى اعتبروه إنجيل الثورة -38

ما العوامل االقتصادية التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية؟  -39

؟ ةبما تفسر لم يصدر مجمس طبقات األمة الفرنسي قرارًا يتعارض مع مصمحة الطبقة األرستقراطي -40

بما تفسر استياء نواب العامة من خطاب ينكر وزير الخزانة الفرنسي؟  -41

. دلل عمى ذلك. فجار الثورة الفرنسيةلإلشاعة دور كبير في ان -42

ما النتائج التي ترتبت عمى سقوط حصن الباستيل؟  -43

. م1789لماذا ىاجر النبالء الفرنسيين إلى خارج فرنسا عام  -44

. اشرح العبارة. م عمى بقاء الممكية1791من شدة إعجاب الفرنسيين بالثورة اإلنجميزية، نص دستور  -45

. ت الجمعية الوطنية الفرنسيةاذكر أىم إصالحا -46

لقاء القبض عميو ال تخمو من دالالت -47 ما الذي تستطيع استنباطو . محاولة ىروب لويس السادس عشر وا 
من ىذه الحادثة؟ 

. ما الدور الذي لعبو النبالء الفارين خارج فرنسا في إعالن بمنتز والحرب ضد النمسا وبروسيا -48
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دلل عمى صحة . كة فالمي إال أنيا تعد من المعارك الميمة في تاريخ فرنساعمى الرغم من صغر حجم معر -49
. العبارة

ما اآلثار التي ترتبت عمى إعدام لويس السادس عشر داخميًا وخارجيًا؟  -50

. اكتب ما تعرفو عن اليعاقبة -51

ما المقصود بالثورة المضادة؟  -52

استعن بيذه المفاىيم ( اليعاقبة / عصر اإلرىاب / ثورة محكمة ال/ حزب الجيروند / لجنة األمن العام ) -53
. لصياغة ممخصًا عن ما حدث في عصر اإلرىاب في فرنسا

. بما تفسر سيطرة اليعاقبة عمى المؤتمر الوطني رغم قمة عددىم -54

. م في فرنسا1795لخص أىم ما نص عميو دستور السنة الثالثة  -55

: م من حيث1795م ودستور 1791قارن بين دستور  -56

من الذي وضع الدستور؟  -أ 

. نظام الحكم -ب 

. السمطة التشريعية -جـ 

دلل عمى . حاول نابميون بونابرت إعادة كبرياء فرنسا الجريح فقام بعمميات عسكرية في اتجاىات مختمفة -57
. صحة ذلك من خالل ما درست

: التالية ما اإلصالحات التي قام بيا نابميون بونابرت في المجاالت -58

. مجال اإلدارة -أ 
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. القانون اإلداري -ب 

. أوضاع الكنيسة -جـ 

التعميم  -د 

. وضح ذلك. كان لمثورة الفرنسية عظيم األثر عمى الروح القومية في أوربا -59

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 انتهت األسئلة
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 (تارٌخ العالم الحدٌث و المعاصر )أسئلة الفترة الرابعة لمادة 

 :السؤال االول 

 :بما تفسر 

 97ص    20وبداٌة ق   19ق  أواخر فًانقسام العالم سٌاسٌا  - 1

 97محور العالقات الدولٌة ص  أوروباكانت  - 2

 97ص  األباطرةلم ٌدم تحالف عصبة  - 3

 98ص  الثالثًالحلف  إلىانضمام اٌطالٌا  - 4

 98ص   الودي باالتفاقتقارب برٌطانٌا مع فرنسا فٌما عرف  -5

 100ص  (  1918 – 1914)  األولىقٌام الحرب العالمٌة  - 6

 100ص   ألمانٌاضد  األولىدخول الوالٌات المتحدة الحرب العالمٌة  - 7

 100ص    1914الحرب على فرنسا عام  ألمانٌا إعالن - 8

 100ص    3/8/1914 فً ٌاألمانبرٌطانٌا الحرب على  إعالن - 9

 100ص    4/8/1914 فًالحرب على فرنسا  ألمانٌا إعالن - 10

 100ص    1917عام  ألمانٌاالوالٌات المتحد ة الحرب على  إعالن  - 11

 104القٌام بمهامها ص   فً األممفشل عصبة  - 12

 111دخول الوالٌات المتحدة الحرب العالمٌة  الثانٌة  ص   - 13

 113سبقتها  ص  التًٌة الثانٌة عن جمٌع الحروب اختلفت الحرب العالم - 14

 109ص   1938عقد مؤتمر مٌونخ عام  - 15

 116المتحدة ص   األممقٌام منظمة  -16

 110ٌج  ص حرص هتلر على االستٌالء على ممر دانز  -17

 

 

 

 



2 
 

 :السؤال الثانى 

 : اآلتٌةدلل على صحة هذه العبارات  

قٌام الحرب  فًسبب  البوسنةعاصمة  فًكان اغتٌال ولى عهد النمسا وزوجته ) -1

 100ص (  األولىالعالمٌة 

 105ص  (  االقتصادٌة العالمٌة  األزمةحل  فًفكرة النظام الجدٌد لروزفٌلد ساهمت ) -2

 116ص  ( العالم   فًالمتحدة لوقف الحروب  األمممنظمة  أنشئت) -3

 105ص ( وروبًأ اقتصاديكساد  أحدثتوول سترٌت  أزمة) -4

 100ص (  ضد صربٌا بعد مقتل ولى عهدها اإلجراءاتالعدٌد من  اتخذت النمسا) -5
 

 : السؤال الثالث 

 :اربط لعالقة بٌن كل من 

 111جانب الحلفاء ص  إلىقٌام الٌابان بتدمٌر مٌناء هاربر وانضمام الوالٌات المتحدة  -1

ص   القنبلتٌن على نجازاكى وهٌروشٌما أمرٌكا وإلقاءقٌام الٌابان بتدمٌر مٌناء هاربر  -2

112 

 112الحرب العالمٌة الثانٌة وانتحار هتلر ص  أحداث -3

 99ص  أوروبا فً األحالفوقٌام  الوديالوفاق  -4

 114سعٌة وقٌام الحرب العالمٌة الثانٌة  ص سٌاسة هتلر التو -5
 

 :السؤال الرابع 

 :ترتب على كل من  الذي األثرما 

 109ص    1938عقد مؤتمر مٌونخ عام  -1

 109ص   1939عام  الفوالذيالحلف  -2
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 :السؤال الخامس 

 : ٌلًالعبارات التالٌة ثم اجب عما  اقرأ

باغتٌال ولى  صربًهو قٌام طالب  األولىالحرب العالمٌة  فًكان السبب المباشر  - 1

           عاصمة البوسنة  فًالنمسا وزوجته  عهد

 100 مٌن بفتوحاتهم  صو قٌام المسل  األولىقٌام الحرب العالمٌة  أسباباربط العالقة بٌن  - أ

 فًعلى الهدنة  ألمانٌا ممثلوووقع  ألمانٌابهزٌمة  األولىانتهت الحرب العالمٌة  - 1

 عربة من عربات القطار

 102تحتها خط  ص  التًما داللة العبارة  -أ 

 103والحرب العالمٌة الثانٌة ص   فرساياربط بٌن نتائج مؤتمر  -ب 

 منظمة لوقف الحروب إنشاءمن ضرورة  األولىلمٌة بعد الحرب العا األصواتتعالت   -3

  األممعصبة  بإنشاءالسالم وتم االستجابة  وإحاللبٌن الدول 

 األممحلل مدلول عصبة  -أ 

 104حل المشكالت الكبرى ص  فًفشلت  األممعصبة  أندلل  -ب 

 عربة قطار فً فرسايوقعت معاهدة صلح  التًنفسك واحدا من الدول  تخٌل  -4

  بالذل توأحسس

 109ص    ذلك ءازإماذا تفعل  -أ 

  المتحدة  ماذا تفعل لعدم حدوث حرب عالمٌة ثالثة ص األمملو كنت رئٌسا لمنظمة   -5

116     

 األساسٌة اإلنسانبحقوق  إٌماننانؤكد من جدٌد  إننا)المتحدة  األممدٌباجة  فًجاء   -6

 حقوق كبٌرها وصغٌرها من األمموبما للرجال والنساء و, وبكرامة الفرد وقٌمته 

 ( متساوٌة 

ادم وحملناهم  بنًولقد كرمنا  القرآنٌة اآلٌةاربط العالقة بٌن هذه الدٌباجة  وبٌن  -أ 

 116ص     البر والبحر ورزقناهم من الطٌبات  فً
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 القنبلتٌن على نجازاكى وهٌروشٌما من إلقاء أثناء الٌابانًالشعب  أفرادلو كنت احد  -7

 112ص   األمرٌكٌونشعورك اتجاه  ما.............. رٌكاأمقبل 

 

 :السؤال السادس 

 :ماذا ٌحدث لو 

 100موافقة صربٌا على طلبات النمسا ص  -1

 100ص  األمرٌكٌةالسفن التجارٌة  األلمانٌةلم تهاجم الغواصات  -2

 110ص  1939سبتمبر عام  فًلم ٌهاجم هتلر بولندا  -3

 111ص  مرٌكًاألبر لم تهاجم الٌابان مٌناء بٌرل هار -4

 116المتحدة  ص   األمممنظمة  ٌتم إنشاء لم  -5

 105وول سترٌت ص  أزمةلم تحدث  -6
 

 

 

 :السؤال السابع 

 ولماذا .................... ضد  أومع  أنتهل 

 108اٌطالٌا ص  فًالنظام الدٌكتاتورى  -1

 109سٌاسة هتلر التوسعٌة ص  -2

 112ى وهٌروشٌما ص لقاء الوالٌات المتحدة قنبلتٌن على نجازاكإ -3

 115النووٌة ص  باألسلحة األوروبٌةتسلح الدول  -4

 :السؤال الثامن 

 :قارن بٌن كل من 
 97االتفاقٌات الدولٌة ص  97العالقات الدولٌة ص 
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قٌام الحرب العالمٌة  فًالسبب المباشر 
 100ص  األولى

قٌام الحرب العالمٌة  فًالسبب المباشر 
 110الثانٌة ص 

  

 

 101ص  1918  الثانًالمارن  101ص  1914 األولرن الما

  

 

 116المتحدة ص  األمم أهداف 104ص  األممعصبة  أهداف

  

 

 107ص   النازيالنظام  مبادئ 106ص  الشٌوعًالنظام  مبادئ

  

 

 106السوفٌت   ص  107النازٌة    ص  106الشٌوعٌة ص 

   

عوامل قٌام النظام 
 106ص  الشٌوعً

 فًم النازٌة ايعوامل ق
 107ص   ألمانٌا

عوامل قٌام الحركة 
اٌطالٌا  ص   فًالفاشٌة 

108 
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 114نتائج الحرب العالمٌة الثانٌة  ص 

 النتائج السٌاسٌة النتائج العلمٌة النتائج االقتصادٌة النتائج البشرٌة

    

 

 

 117المتحدة ص  لألممالتابعة  األجهزةمهام 

جلس الم الجمعٌة العامة
 االقتصادي
 واالجتماعً

محكمة العدل  العامة األمانة
 الدولٌة

 مجلس الوصاٌا

     

 

 118المتحدة    ص  لألممالوكاالت المتخصصة التابعة 

 الدولًالبنك  وجه المقارنة
 للتنمٌة والتعمٌر

منظمة الصحة 
 العالمٌة

 منظمة العمل الدولٌة

    أهدافها

 

 

والزراعة  منظمة التغذٌة وجه المقارنة
 118ص ( الفاو)

منظمة التربٌة والعلوم 
 118ص ( الٌونسكو) والثقافة

   أهدافها
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 101إحداث مراحل الحرب العالمٌة األولى  ص 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة األولىالمرحلة 

   

 

 :السؤال التاسع 

 :البٌانات المطلوبة  أكملالحظ الصور التالٌة ثم 

 

 107ص    األلمانالقادة  ألحد صورة إمامك

 : االسم  -1
 

 : مبادئه أهم -2

 

 

 

 106القادة الروسٌٌن ص   ألحدصورة  إمامك
 :االسم  -1

 
 : الشٌوعًعوامل قٌام النظام  -2
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  108القادة الفاشٌٌن ص   ألحدصورة  أمامك
 :االسم  -1

 
 :ممٌزات حركته  -2

 

 

 116المنظمات العلمٌة ص   إلحدىصورة  أمامك
 :االسم  -1

 
 :المنظمة  افأهد -2

 

 

 118شعارات المنظمات الدولٌة ص   ألحدصورة  أمامك
 :اسم المنظمة  -1

 
 :المنظمة  أهداف -2

 

 

 118شعارات المنظمات الدولٌة ص   ألحدصورة  أمامك
 :اسم المنظمة  -1

 
 :المنظمة  أهداف -2

لة ــئــانـــتــــهــت األس




