
  الفترة الثالثة
   لثورة االنجليزية (المجيدة)ا

  ؟م اسم الثورة المجيدة  ١٦٨٩علل : يطلق اإلنجليز على ثورتهم سنة  -

  أنظمة حكم تتمتع بالديمقراطية ألنها كانت مثاال تحتذي به دول أوروبا لقيام -

  اكان لها اثر كبير خارج انجلتر - ٢النها قضت على حق الملوك االلهي بالحكم   -١

  اصبح البرلمان صاحب الكلمة العليا في شرون الحكم -٣

  ؟الحكم المطلق  عرف -

ن الشعب إن الملك ال يستمد قوته من الشعب بل من هللا الذي اختاره لشعبه فهو مسؤول أمام هللا وحده وليس ألحد م -
  أن يحاسبه على أعماله

  ؟الكنيسة اإلنجليكانية  عرف -

  لمعادي بشدة للمذهب الكاثوليكيتعتنق المذهب البروتستانتي ا هي الكنيسة اإلنجليزية التي

  ؟الثورة اإلنجليزية  -

( جيمس الثاني " دوق توفى الملك " شارل الثاني " بصورة مفاجئة فآل عرش إنجلترا إلى أخيه  م ) ١٦٨٥( عام  -
عل البرلمان اإلنجليزي مخلصا حيث قد اعتقد بأنه سيتعامل مع برلمان شديد الطواعية و لقد حاول بالفيورك " ) 

التعاون مع الملك الجديد قدر اإلمكان في البداية و لكن سرعان ما نشأت الخالف بين الملك الجديد و البرلمان 
  اإلنجليزي )

  ؟ علل : سرعان نشأت الخالفات بين الملك الجديد جيمس الثاني و البرلمان اإلنجليزي -

مع لويس الرابع عشر  التعاون -٣الحكم المطلق  -٢الكاثوليكية  -١عناصر هي بسبب تبني الملك سياسة ذات ثالثة  -
  "قى اعتراضا شديدا داخل انجلتراوهذه العناصر تل"ملك فرنسا 

  ما أسباب المشكالت الحقيقية بين الملك جيمس الثاني والبرلمان.؟ -

  ظائف العامةالن جيمس الثاني اقترح تعديل  قانون يسمح الكاثوليك وغيرهم بتولي الو

  والسياسية في الدولة

  ؟ أسباب الثورة اإلنجليزية " المجيدة "ماهي  -

تبني الملك جيمس الثاني سياسة ذات ثالثة عناصر هي الكاثوليكية و الحكم المطلق و التعاون مع لويس الرابع  -١
  قى اعتراضا شديدا داخل انجلتراعشر ملك فرنسا حيث إن هذه العناصر تل

  الوظائف العامةلملك جيمس الثاني تعديل قانون يسمح للكاثوليك و غيرهم بتولي اقتراح ا -٢

رجين على م  أعلن الملك جيمس الثاني تصريحا ملكيا أعلن فين مبدأ التسامح حيال الكاثوليكية و الخا ١٦٨٧عام  -٣
 الكنيسة اإلنجليكانية

  ؟ رام القوانين السائدة و تطبيقهااحتعلل : رفض البرلمان اإلنجليزي هذا المشروع و أصر على ضرورة 

  ألن الهدف الحقيقي من هذا المشروع هو فتح المجال أمام الكاثوليك للمشاركة في حياة البالد السياسية و العامة 



علل : أثار تصرف الملك جيمس الثاني بإعالنه تصريحا ملكيا أعلن فيه مبدأ التسامح حيال الكاثوليكية و  -
  ا ؟يسة اإلنجليكانية ضده موجة هائلة من العداء في جميع انجلترالخارجين على الكن

  ألنه كان من جهة تأكيدا إليمانه بمبدأ الملكية المطلقة من كل قيد -١

  ألنه تجاوز سلطات البرلمان و حقوقه -٢

  ماموقف البرلمان من الملك جيمس الثاني بعد القوانين التي اصدرها ؟ -

 دعاء ابنته ماري وزوجها لتولي عرش انجلتراعارض كل قرارات الملك واست -

  ؟ النتائج المترتبة على تجاوز الملك جيمس الثاني سلطات البرلمان و حقوقهماهي  -

  ا انتهجه من سياسة ملكية مطلقةأدى إلى معارضة أنصاره له لم

 أحداث الثورة اإلنجليزية : -

مخاطبة ابنته ماري و زوجها وليم أرانج ملك هولندا  اتفق رجال البرلمان و السياسيون المعارضون للملك على -١
  را و تسلم العرش مع زوجتهيدعونه للمجيء إلى انجلت

  اطئ اإلنجليزي وهو على رأس جيشنزل وليم أرانج إلى الش -٢

  صديقه المقرب لويس الرابع عشر هرب جيمس الثاني إلى فرنسا في ضيافة -٣

  لم يعد للملك الهارب أي حقوق هأعلن البرلمان بأن العرش خالي و أن -٤

  يك اإلنجليزي مع زوجته مارانتخب وليم أرانج ليمارس مهام المل -٥

  إلنجليزية التي أقرها البرلمانجرى تتويج وليم أرانج رسميا بعد أن قبِل علنا بالئحة الحقوق ا -٦

  ؟ واجهه مقاومةيلم جيش و  نزل وليم أرانج ملك هولندا على الشاطئ اإلنجليزي وهو على رأسعلل :  -

  ألن معظم القادة العسكريين اإلنجليز انضموا إليه

  ؟م  ١٦٨٩هروب الملك جيمس الثاني إلى فرنسا سنة علل :  -

  انضمام القادة العسكريين اإلنجليز إلى وليم أرانج -١

  قدوم وليم أرانج و زوجته ماري إلى انجلترا لتسلم الحكم -٢

  ؟سياسي في أثناء غياب الملك جيمس  الثاني وجد حالة من الفراغ العلل :  -

  ألنه ترك العرش و لكنه لم يتنازل عنه

  م ؟١٦٨٩مكتسبات عام  الئحة الحقوق االنجليزية التي أقرها البرلمان االنجليزي منبنود اذكر  -

  ؟أهم ما جاء في وثيقة الحقوق اإلنجليزية من مكتسبات ما -

  ون صادر عن البرلمانال يجوز للملك إبطال أو تعديل قان -١

  ال يحق للملك فرض ضرائب جديدة أو تشكيل جيش أو إعالن حرب دون موافقة البرلمان -٢

  للبرلمان الحق الكامل في التعبير عن آرائهم بحرية تامة -٣

  للمواطنين بحيث ال يمكن اعتقال مواطن دون محاكمة تجرى وفق القوانين السائدة أعطى البرلمان حصانة -٤



  تائج التى اصدرت عن وثيقـة إعالن الحقوق ؟مالن -

  من الناحية العلمية فهي دستور يقيد سلطات الملك ويحمي سلطات البرلمان

  ناقش اهم ماجاء في وثيقة الحقوق االنجليزية من مكتسبات؟ -

  نحرية الرأي والتعبير مكقولة للمواطني-٢حق الملك في التاج مستمد من الشعب ممثل في البرلمان    -١

  ليس للمك حق الغاء القوانين او وقف تنفيذها او اصدار قوانين جديده الى بموافقه البرلمان -٣

  التفرض ضرائب جديدة واليشكل جيش الى بموافقة البرلمان -٤

  ؟داللة المقولة الشهيرة " إن الملك اإلنجليزي يملك وال يحكم " ماهي  -

  لكن الذي يحكم هو البرلمانأي أن الملك اإلنجليزي أصبح هو مالك العرش و 

  قارن بين الملكية االنجليزية قبل وبعد الثورة االنجليزية ؟ -

  بكل شيء و يملك السلطات جميعهاالملك يتبنى سياسة الحكم المطلق و الكاثوليكية و كان هو الذي يحكم  قبل الثورة -

  سلطات البرلمان ن الحكم هو منأصبحت سلطات الملك مقيدة حيث أنه يملك العرش فقط و لك بعد الثورة -

  ؟ أهم النتائج التي تمخضت عنها الثورة اإلنجليزيةماهي  -

  انتشرت فكرة المجالس النيابية -١

 " اللوردات و العموم "تركيز الحياة النيابية في يد مجلسين  -٢

 م نظامها االنتخابي عن انجلتراأخذت دول العال -٣

 إدراك الفرد لحقوقه السياسية -٤

  "" السيادة الشعبيةتطور النظريات السياسية  -٥

  اذكر اهم الثورات العظيمة التي شهدها العالم ؟ -

 الثورة الفرنسية –الثورة األمريكية  –االنجليزية  الثورة

 عرف الثورة ؟ -
 .يقوم بها شعب ما بهدف تغيير النظم السائدة واحالل نظم بديلة يقبل بها الشعب هي عمل أو مجموعة أعمال

 اذكر عناصر أو عوامل قيام الثورة ؟ -
     احساس الشعب بالظلم -١

  تكشف الفساد في النظام السائد ظهور حركات فكرية -٢

  قارن بين كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم ؟ -

  لدين و يعينهم الملك اإلنجليزينواب الطبقتين األرستقراطية اإلقطاعية و رجال ا عرف مجلس اللوردات : -

  دن البرجوازية و ينتخبهم الشعبنواب الطبقتين الوسطى الزراعية و الوسطى في الم عرف مجلس العموم : -

  حيث :نظامها االنتخابي عن إنجلترا  أخذت معظم دول العالم -

التمثيل النيابي أصبح على حساب الدوائر االنتخابية و ليست على أساس طبقي حيث أصبح عضو البرلمان يمثل سكان 
  خابيةرة انتدائ



  ماهي أهم ما تضمنته نظرية السيادة الشعبية لــ جون لوك ؟ -

  في الحياة و الحرية و التملك كل فرد له حقوق طبيعية -١

 أسيس الحكومات لحماية هذه الحقوقتعارف الناس على ت -٢

 ن الحكمالثورة عليها و طردها مإذا فشلت الحكومات في القيام بمهمتها فإن الشعب له الحق في  -٣

 حقيقي و القوة التي تسند العرشالشعب هو الحاكم ال -٤

  من األفراد متساوين في الحقوق الشعب هو مجموعة -٥

  .إن كل فرد ل حقوق طبيعية في الحياة والحرية والتملك الشعبية: السيادة عرف -

ستعمرات االنجليزية نقل كافة هو قانون اصدره البرلمان االنجليزي يحتم على الم قانون المالحة ( التجارة) : -
  صادراتها على سفن  تملكها انجلترا

الحق االلهـي والوراثي في الحكم وان الملك هو ظل هللا في االرض ويحكم بموجب الحكم  هي ملكية مطلقة :  -
  سؤوال اال امام هللا وليس الشعبااللهي وانه هو القانون وليس م

  اكمل الفراغ : -

  م١٦٨٩وذلك عام  ليزية التي قامت باسم الثورة االنجليزية المجيدةعرفت الثورة االنج -١

  م١٦٨٩فر ملك انجلترا جيمس الثاني الى فرنسا عـــام  -٢

  جيمس الثانيالملك الذي تولى الحكم بعد شارل الثاني هو  -٣

  جيمس الثاني اندلعت الثورة اإلنجليزية في عهد الملك -٤

  انيجيمس الثخلفت الثورة ملك اسمه  -٥

  وليم الثانيبعد توليه الحكم في انجلترا اسم وليم أرانج  لقب -٦

  السيادة الشعبيةالمعروفة باسم  جون لوكمن أشهر النظريات السياسية هي نظرية  -٧

  م١٧٩٣تم اعدام الملك لويس السادس عشر عام  -٨

  األمريكيةالثورة 
    ؟ في جدول فرق بين الحاكم والمجلس النيابي في المستعمرات -

  المجلس النيابي  الحاكم  وجه المقارنة   

  التعريف :
  هو الذي يمثل الملك االنجليزي في

  المستعمرة والذي يعين و يعزل                        
  من خالل الملك اإلنجليزي فقط                         

  هو المجلس الذي ينتخب من قبل الشعب األمريكي   
  زا للحكم الديمقراطي في الوالية و يعد رم

  في ظل السيادة اإلنجليزية

  المهام:
  رعاية شؤون الوالية. -١
  المحافظة على األمن.  -٢

  سن القوانين و الضرائب. -١
  مراقبة الموظفين. -٢

  كم بلغ عدد المستعمرات االنجليزية في امريكا؟ -

  والية اي مستعمرة ١٣



 لمستعمرات االنجليزية في أمريكا ؟لس المنتخب ( النيابي ) في اعلل : استحالة التوافق بين الحاكم و المج -

  النظر عن مصالح الشعب األمريكيألن الحاكم يهمه بالدرجة األولى مصالح الملك الذي يمثله بغض  -١

بينه و بين  الن المجلس النيابي يهمه مصالح الشعب األمريكي في المقام األول وال يدرك أن هناك أي فارق -٢
  طن االنجليزيالموا

  اكتب ماتعرفه عن حرب السنين السبع ؟ -

  وانتهت بإنتصار انجلترا  ١٧٦٣إلى عام  ١٧٥٦هي حرب قامت بين انجلترا وفرنسا من عام 

  اكتب ماتعرفه عن معاهدة باريس ؟ -

  راتمت بين انجلترا وفرنسا وتنازلت فيها فرنسا عن مستمعراتها في أمريكا الشمالية والهند لصالح انجلت

  اذكر نتائج حرب السنين السبع ؟ -

  عن جميع مستعمراتها لبريطانيا فرنسا تنازل -١

  اة انجلترا من أزمة مالية حادةمعان -٢

  انجلترا صاحبة السيادة على المستعمرات اصبحت -٣

  زوال التهديد الخارجي للمستعمرات -٤

  ؟ ليه طاحنه وماالذي ادت إليه هذه االزمهخرجت انجلترا من حرب السنين السبع وهي تعاني من أزمه ماعلل  -

نتيجة لنفقات الحرب والمصروفات العسكرية الجديدة لحماية المستعمرات التي تضاعفت مساحتها في أمريكا مما أدى 
 فرض ضرائب جديدة على المستعمرات لتغطية تلك النفقات

 حرب السنين السبع ؟ قب هزيمة فرنسا فياذكر أهم النتائج التي انعكست على سكان المستعمرات االنجليزية ع -
  شعورالسكان بقوتهم الحقيقية  -١

  وشعورهم بانهم كيان واحديتعاونون مع بعضهم  اشتراكهم بالحرب جعلهم -٢

   لخارجي الفرنسي نحو المستعمرات االمريكيةزوال التهديد ا -٣

  .؟ ١٧٦٣بماذا نص صلح باريس عام  -

  امريكا الشماليه والهند النجلترا تنازل فرنسا عن كل ممتلكاتها في

  اذكر أسباب قيام الثورة االمريكية ؟ - علل اندالع الثورة االمريكية ؟  -

  تطبيق قوانبن االحتكار التجاري والتسلط على المستعمرات االنجليزية بقوة -١

  فرض ضرائب باهظة جديدة على المستعمرات  -٢

  ؟احداث الثــورة االمريكية  -

  وبعض الكماليات م ثم تبع ذلك ضرائب على العسل والحرير والنبيذ والبن١٧٦٤الجديدة على السكر فرض الضرائب 

  التمغة في أمريكا أكبر قدر من المعارضة ؟ علل لقي قانون -

ترجع هذه المعارضة إلى أن هذا القانون أصاب بالضرر رجال الصحافة والكتاب ورجال االعمال ولهؤالء نفوذ قوي 
  على الرأي العامفي التأثير 



  علل معارضة االمريكيين للقوانين سيئة السمعة ؟ -

  نظرأ لعدم احقيتهاالن ال يحق للبرلمان االنجليزي ان يفرض عليهم ضرائب طالما أنهم غير ممثلين فيه و

  ؟ عرف القوانين سيئة السمعة  -

  الزمة للجيش االنجليزي لحماية المستعمرات هي ضرائب باهظة اصدرها البرلمان االنجليزي ضد سكان المستعمرات بمصروفات

  عرف قانون التمغة ؟ -

  هو القانون الذي اصدره البرلمان االنجليزي على كل المستندات التجارية وعقود البيع والرهن

  عرف جماعة أبناء الحرية ؟ -

جديدة التي اطلقت هي جماعة شكلتها جماعة المستعرات اخذت على عاتقها تنظيم المعارضه ومقاومه الضرائب ال
  عليها القوانين السيئة السمعه نظراَ لعدم مشروعيتها 

 ؟ ) بنوابه فسر مقولة ( ان الضرائب ال تفرض إال بموافقة الشعب ممثال -
 موافقة الشعب أوال أي أنه ال يحق للبرلمان أن يفرض ضرائب طالما أنهم غير ممثلين فيه فيجب

  اكتب ماتعرفه عن مذبحة بوسطن ؟ -

  م وكانت بسبب فرض الحكومة ضرائب جديدة على الشعب فغضب الشعب وثار١٧٧٠بحة بوسطن وقعت عام مذ

  ماهي نتائج مذبحة بوسطن ؟ -

  مقاطعة الشاي االنجليزيو الضرائب ما عدا الشاي الغاء جميع

  علل إلغاء انجلترا جميع الضرائب ماعدا ضريبة الشاي ؟  -

  ى المستعمرات حتى تحتفظ بحقها في فرض الضرائب عل

  ؟لي في بوسطن عن القوانين الجديدة ماموقف االها -

  مقاطعة البضائع االنجليزية مما ادى الى تراجع التجارة مع انجلترا الى النصـف -

  ماموقف االهالي من ضريبة الشاي ؟ -

  شراء الشاي المهرب من المستعمرات الهولندية ومفاطعة الشاي االنجليزي -

  ن حفلة شاي بوسطن ؟اكتب ماتعرفه ع -

م حين تنكر عدد من االمريكيين في زي عمال الهنود الحمر وتسللوا إلى ميناء بوسطن ليالً حيث ١٧٧٣حدثت في عام 
  سفن انجليزية تحمل حمولة من الشاي فـ قاموا بإلقاء حمولتها في البحر ٣كانت هناك 

  ما النتائج المترتبة على حفلة شاي بوسطن ؟ -

  ء بوسطن حتى يتم دفع ثمن الشاي إغالق مينا -١

  تعيين الجنرال جيدج حاكماً عسكرياً على بوسطن -٢

  منع االجتماعات إال بإذن من السلطات العسكرية اإلنجليزية -٣

    عرف القوانين الجائرة ؟ -

  هي التي اصدرها البرلمان االنجليزي  لمعاقبة ميناء بوسطن والغإء االهالي الشاي في البحر



 . م ١٧٧٤عام  ( الكونجرس االول ) قرارات التي صدرت عن مؤتمر فيالديفيا األولاذكر ال -
  ةعدم الرضوخ للقوانين الجائر -١

 . المقاطعة التجارية للبضائع االنجليزية -٣          الجائرة  الطلب من الملك االنجليزي بإلغاء تلك القوانين -٢
 . م١٧٧٥عام  (الكونجرس الثاني)  ا الثانياصدرت عن مؤتمر فالديفي اذكر القرارات التي -
  تعيين جورج واشنطن لقيادة الجيش  -٢  المستعمرات اعتبار جيش بوسطن امريكيا لكل -١

  مانتائح إصرار انجلترا على تنفيذ القوانين الجائرة؟ -

  اخذ السكان االستعداد للمقاومة المسلحة عند مدينة كونكورد لمقاومة االنجليز -

  لجنرال جيرج من االهالي عند كونكورد ؟ماموقف ا -

  ارسل القوات للقبض على الزعماء لكن لقيـت القوات االنجليزية خسائر كبيرة امام االمريكية

  مانتائج هزيمة االنجليز عند لكنجستون ؟ -

  تشجيع االهالي في كل المستعمرات وقاموا بطرد الحكام واستالم إدارة البالد 

 ن لقيادة الجيش في حرب االستقالل االمريكية ضد انجلترا ؟واشنط تعيين جورجعلل  -
 . ولما عرف عنه بالشجاعة واإلتزانحرب السنين السبع  ألن اسمه لمع فى

  ؟ ١٧٧٦اكتب اهم بنود وثيقة االستقالل االمريكية عام  -

  الحكومات تنشأ للمحافظة على هذه الحقوق -٢إن البشر خلقوا متساويين في الحقوق  -١

  تب ماتعرفه عن معركة سارتوجا ؟اك -

وانتصر فيها سكان المستعمرات على   القوات االنجليزية من بوسطن لطرد  م١٧٧٧معركة سارتوجا سنة حدثت 
  انجلترا

 ما نتائج معركة سارتوجا ؟ -
حوض سيطرة األمريكيون على  -٣ اعتراف فرنسا بإستقالل الثوار األمريكيين  -٢ كامال  خسر االنجليز جيشا -١
 زاد تعاطف الشعوب االوروبية مع الثورة األمريكية -٤سون  هد
 مساعدة فرنسا لألمريكيين في حرب اإلستقالل ؟ علل -

  لهزيمتها في حرب السنين السبع بسبب الرغبة باالنتقام من الحكومة البريطانية

  مميزات دستور الواليات المتحدة األمريكية ؟ عدد -

  السلطات الثالث  يمتاز بالفصل التام بين -١

  عدم التعارض بين السلطة المحلية مع السلطات الفدرالية -٢

  اكد على حرية الفرد المطلق والمساواة -٣

  مرونة الدستور وقابليته للتعديل والتغيير -٤

  ماهي نتائج الثورة االمريكية ؟ -

  انتقال الثورة إلى آسيا وأفريقيا وأمريكيا الجنوبية -١

  المتحدة مالذاً لدعاة الحرية اصبحت الواليات -٢

  كانت سبباً مباشراً لقيام الثورة الفرنسية -٣



  الفرنسية ؟ تعتبر الثورة األمريكية السبب المباشر في قيام الثورة -

  الثوار ومساعدتهم ارهاق ميزانية الدولة الفرنسية وكثرة الديون مساندة –بسبب انفاق فرنسا أمواال طائلة في الحرب 

  بسبب استقالل الشعب االمريكي من المستعمرات االنجليزية ؟ ١٧٧٦ يوليو من كل عام ٤مريكيون بيوم يحتفل اال -

  اكمل الفراغ : -

ي  -١ ة ف ديين مستعمرات أوروبي يين و الهولن بان و الفرنس ا الشماليةأسس األوروبيون من اإلنجليز و األس و   أمريك
  مرات اإلنجليزيةالمستعكان من أقواها و أكبرها على اإلطالق هي 

  مستعمرة ١٣على ساحل المحيط األطلسي  ١٧٥٠عام  بلغ عدد المستعمرات اإلنجليزية -٢

   م ١٦٠٧تأسست عام  نجيمس تاومستعمرة  انجليزيه هي وأول أقدم  -٣

  على االنتهاء م ١٨كانت بريطانيا تسيطر على ثلثي المستعمرات األمريكية عندنا أوشك القرن  -٤

  جيمس تونواسمها  ١٦٠٧مستعمره انجليزية في امريكا الشمالية عام تأسست اول  -٥

  جورج الثالثظهر الخالف الكبير بين الحاكم و المجلس النيابي خاصة في عهد الملك االنجليزي  -٦

  حرب السنين السبعوانتهت بإنتصار انجلترا هي  ١٧٦٣إلى عام  ١٧٥٦حرب قامت بين انجلترا وفرنسا من عام  -٧

   فلوريدافي  األسبانيةبقى ألنجلترا منافس بعد انتصارها على فرنسا في امريكا إال المستعمره لم ي -٨

  ١٧٦٤عام  السكر فرض العديد من الضرائب على المستعمرات االمريكيه واحداها ضريبة -٩

  قانون التمغةاكثر الضرائب البريطانية التي اثارت سكان المستعمرات االمريكية هي ضريبة  -١٠

  م١٧٧٠وقعت مذبحة بوسطن في عام  -١١

  م١٧٧٣وقعت حادثة حفلة شاي بوسطن في عام  -١٢

  م١٧٧٧ وقعت معركة سارتوجا عام -١٣

  ١٧٨١استسلم الجيش االنجليزي على يد سكان المستعمرات في معركة يورك تاون  -١٤

    ١٧٨٩تم إقرار الدستور االمريكي عام  -١٥

  ١٧٧٦يوليو  ٤مريكية عن انجلترا في تم اعالن استقالل المستعمرات اال -١٦

  م١٧٧٥عام بدأ الصدام المسلح بين المستوطنين األمريكيين واإلنجليز في   -١٧

  م١٧٨٣عام ظهرت الواليات المتحدة كوحدة سياسية مجتمعة في العالم الجديد في  -١٨

  لياألمريكية هو الزعيم  صاحب اقتراح إعالن استقالل المستعمرات األمريكية عن انجلترا خالل الثورة -١٩

  جورج الثالثالملك االنجليزي الذي قامت في عهده الثورة األمريكية  -٢٠

  م١٧٧٦ أصدر الكونجرس إعالن االستقالل األمريكي في -٢١

  يوليو ٤يحتفل األمريكيون بالعيد الوطني األمريكي في يوم  -٢٢

  هو جورج واشنطنكية الزعيم األمريكي الذي تولي قيادة قوات الثورة األمري -٢٣

  عضواً  ٥٥ هو  ١٧٨٧عدد النواب الذين وضعوا دستور امريكا عام -٢٤



  الفرنسيةالثورة 
  الثورة الفرنسية واحدة من أهم الثورات الكبرى في العالم ؟علل :  -

  مناحي الحياة في فرنسا  شمل التغيير جميع -٢                        أعطت مفاهيم جديدة للعالم  -١

   عامة كانت مجرد نظريات وضعت في حيز التنفيذ مبادئ -٤م                    تأثيرها تعدى جميع دول العال -٣

  من هو الملك الملقب بالملك الشمس وماداللة هذا اللقب ؟ -

 الهتمامه ورعايته األدب والفن هو الملك لويس الرابع عشر ولقب بهذا اللقب
  

  رنسية ؟ماهي عوامل قيام الثورة الف -

  أوال : العوامل السياسية: -

  كان ملوك فرنسا يحكمون وفق الحق اإللهي -١

  لم تعرف فرنسا اي نوع من انواع المشاركة الشعبية في الحكم  -٢

  توالت الهزائم العسكرية على الجيش الفرنسي -٣

  ضعف شخصية لويس السادس عشر وبروز شخصية زوجته ماري انطوانيت -٤

  امل االجتماعية :ثانياً : العو -

  انقسام المجتمع الفرنسي إلى طبقتين هما :

  % من سكان فرنسا ١وتشمل الطبقة االرستقراطية الغنية ورجال الدين ويمثلون نسبة  الطبقة الممتازه : - ١

  وتشمل عامة الشعب من الزارع والصناع واصحاب الحرف وصغار التجار ويمثلون  الطبقة العامة : - ٢

  سكان فرنسا % من ٩٩بنسبة 

  ثالثاً : العوامل الفكرية : -

اهم مؤلفاته عهد  –كاتب ساخر عرف عنه نقده الالذع وسخريته الشديدة من األوضاع البالية في فرنسا فولتير :  - ١
  دعا للمساوه –لويس الرابع عشر 

  يعتقد انه مالئم لفرنسااشاد بالنظام االنجليزي المقيد السلطة وكان  –صاحب كتاب روح القوانين  منتيسكيو : - ٢

  اي حكم بدون الشعب فهو غير شرعي طالب ان يكون الحكم للشعب –اهم مؤلفاته العقد االجتماعي  روسو : - ٣

   -اتفق في كثير من االحيان مع مباديء المفكر االنجليزي جون لوك  – 

  ) ا ؟اذكر اسباب حدوث األزمة المالية في فرنس(  رابعاً : العوامل االقتصادية : -

  أدت إلى استنزاف كثير من أموال الخزانة الفرنسية ١٨الحروب الخاسرة التي خاضتها فرنسا في القرن  -١

  اشتراك فرنسا في حرب االستقالل االمريكي -٢

  إعفاء الطبقة الممتازه ورجال الدين من الضرائب -٣

  حياة البذخ والترف لملوك فرنسا وحاشيتهم  -٤



 عشر ماري انطوانيت دور كبير في اضعاف مكانة زوجها الشعبية ؟ السادسلعبت زوجت لويس  :للع -
  عدم احساسها بالشعب الفرنسي وما يعانيه من الجوع والمؤامرات في عزل وتعيين الوزراء  بسبب اشتراكها في

  والواجبات ؟ والحقوق زة والطبقة العامة من حيثمالفرق بين الطبقة الممتا -

  ة العامةالطبق  الطبقة الممتازة

  ارتفاع مكانتهم في المجتمع-١
  تولي المناصب العليا في الدولة والجيش -٢

  إعفائهم من الضرائب -٣

  عانت من جميع صنوف الظلم واالستباد -١
  تفرض عليهم جميع انواع الضرائب -٢
  استبعادهم من جميع الوظائف العليا -٣

  علل اشتراك فرنسا في حرب االستقالل االمريكي ؟ -

  لثأر لكرامتها من جراء هزيمتها أمام انجلترا في حرب السنين السبعل 

  علل : مؤلفات فولتير كانت اكثر انتشاراً بين طبقات الشعب الفرنسي ؟ -

  بسبب موهبته الفذة في توجيه النقد الالذع

   يطلق على كتاب العقد االجتماعي إنجيل الثورة الفرنسية ؟علل :  -

الشعب هو الذي يفوض السلطة للحاكم  عن العدل والمساواة وإدراك الفرد لحقوقه وانألنه يتضمن أفكار كثيره 
  التفويض في حال قصر الملك بوظائفه المتفق عليها الشعب له الحق في سحبو

  لماذا دعا نيكر وزير الخزانة مجلس طبقات االمة لألنعقاد ؟ -

  لبحث الخروج من االمزمة المالية التي عانت منها فرنسا

  متى كان اول اجتماع لمجلس الطبقات وماذا اقر فيـه .؟  -

  م وأقــر فيه فرض ضرائــب جديدة١٧٨٩مايو ٥

  لماذا رفضت الطبقة االرستقراطية االجتماع في غرفة واحدة مع العامـة.؟ -

 الن التصويت كان يتم على اساس الغرف وبالتالي كان االرستقراطيين االغلبيــة
  س الطبقات االمة الفرنسي قراراً يتعارض مع مصلحة الطبقة االرستقراطية ؟لم يصدر مجلتفسر  بم -

  النها تتمتع بكافة االمتيازات والوظائف العليا في الدولة والجيش ألن التصويت يعطي لهم الحق في االغلبية

 السادس عشر ووزير الخزانة في مجلس طبقات األمة ؟ اذكر أهم ماجاء بخطاب الملك لويس -
  لتغطية نفقات الدوله فرض ضرائب جديدة و كبيرة الد تمر بأزمة ماليةأن الب

  علل استياء نواب العامه من خطاب لويس السادس عشر ؟ -

الن الخطاب فرض ضرائب جديدة لتغطية نفقات الدوله حيث ان النواب جاؤو لهذا االجتماع لكي يعملوا من أجل 
  ئها عن بعض الضرائب ال لفرض ضرائب جديدهالطبقة العامه المهضوم حقها والتخفيف عن ابنا

  ؟ب االرستقراطيين االنضمام للعامةمالنتائج التي اسفرت عن رفض نوا -

  صمم نواب العامة على التخفيف عن الشعب كافة الضرائب حتى لو ادى ذلك الى المواجهة العسكرية 

  ؟ا اال على سنـة الرماح ) رح امكننمن القائل وما المناسبة ( اننا هنـا بإرادة الشعب ولن نب -

  القائل ميرابو والمناسبة عندما جاء قائد الحرس بإمر الملك النصراف الطبقة العامة



  ؟الجمعية الوطنية عرف  -

 هم نواب العامة الذين رفضوأ االنصراف في مجلس الطبقات واعلنوا استعدادهم للقتال حتى ينفذوا مطالب الشعب 

  لسقوط حصن الباستيل      يوليو من كل عام ؟ ١٤علل يحتفل الفرنسيون بيوم  -

  علل: سقوط حصن الباستيل ؟ -

  بسبب استدعاء الملك الحرس الملكي الى باريس -١

  رفض الملك طلب الجمعية الوطنية بإبعاد الحرس عند باريــس -٢

  م١٧٨٩علل هجرة النبالء الفرنسيين إلى خارج فرنسا سنة  -

  الفالحون على قصورهم واحراق وقتل مافيها  هربا بحياتهم بسبب انقضاض -١

  احراق الوثائق التي تعطيهم حقوقهم اإلقطاعية -٢

  دعوة ملوك اوربا للتدخل للقضاء على الثورة وإعادة العروش الملكية االقطاعية -٣

  النتائج المترتبة على سقوط حصن الباستيل ؟ -

  امتناع الفالحين عن دفع الضرائب اإلقطاعية -١

  الفوضى كل انحاء فرنسا  عمت -٢

  مهاجمة الفالحين قصور النبالء واحراقها  -٣

  هجرة النبالء خارج فرنسا هرباً بحياتهم -٤

من الحصون االقطاعية القديمة وتحول إلى سجن للدوة واحيطه به بهالة من االساطير حصن الباستيل:عرف  -
  المرعبة واصبح رمز الظلم والطغيان

  ن حقوق اإلنسان المواطن؟اذكر بنود وثيقة إعال -

  وينص على : ١٧٩١اصدرته الجمعية الوطنية 

  كل الناس احراراً متساويين في الحقوق والوجبات -١

  الحكومات تقوم بحماية هذه الحقوق  -٢

  المتهم برئ حتى تثبت إدانته  -٣

  الجيش في خدمة الشعب والدفاع عنه ال لخدمة الملك وأغراضه الخاصه -٤

  م.؟١٧٩١صوص دستور عدد بنود ن -

  فأصبح الملك موظف كبير عند الدولة بعد سحب جميع صالحياته في حقه اختيار وزرائة - بقاء الملكية : -١

  ضرائب ومراقبة الوزراء الدستور والسلطة التشريعية في يد الجمعية التشريعية التي تقوم بإصدار القوانين وفرض -٢

  الوطنية ؟ الجمعية اصالحات عدد -

  اصالح النظام الضرائبي والمالي  - ٢                           الح النظام االقطاعياص -١

  ةاصالح اوضاع الكنيسة الفرنسي -٤                        الغاء النظام القضائي القديم  -٣



  علل: مصادرة امالك الكنيسة الفرنسية؟ -

  االزمة الماليةمن اجل االستحواذ عليها لصالح الدولة للمساهمة في حل 

  الفاشلة ؟ ١٦مانتائج محاولة هروب الملك لويس  -

  الفرنسية   ملكيةبداية النهاية لل  - اعتقاله واعادته مذلوال الى باريس تم وفي مدينة "فاران" اكتشاف شخصيته 

  قصر التويلري اصبح سجين 

  علل : عدم اشتراك إبناء الجمعية الوطنية في الجمعية التشريعية ؟ -

  المنصوص عليه بعد صور الدستور عدم اشتراكهم فيها الن

  علل: يجمع كثير من المؤرخين ان عدم اشتراك ابناء الجمعية الوطنية في الجمعية التشريعية كان خطأ ؟ -

  النه حرم الجمعية من خبرات كبيرة في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 ؟ م١٧٩١عام  ضاء الجمعية التشريعيةأع فوز معظم الشباب إلنتخابات :علل -

 . بسبب منع أعضاء الجمعية التأسيسية من ترشيح أنفسهم

  علل: كان ملوك اوروبا ينظرون الى االحداث الداخلية في فرنسا بقلق ؟ -

  الن النبالء وجهوا اليهم دعوة للقضاء على الثورة واعادة العروش الملكية.. وايضا حتى التنتقل عدوى

  بالدهم الثورة الى

  ماموقف امبراطور النمسـا ليوبولد من دعوة النبالء الفرنسية.؟ -

  كان اول المتحمسين للقضاء على الثورة الفرنسية وايده في ذلك ملك بروسيا قريدرك وليم الرابع وتم

  م١٧٩١اغسطس  ٢٧عقد اعالن بلنتز في 

  ؟مالنتائج التي اسفرت عن الهزائم المتالحقة على الجيش الفرنسي - 

  اصبح الطريق مقتوحأ امام القوات النمساوية والبروسية عند مدينة فردان فتصايح الشعب لحمل السالح

  للدفاع عن باريس وقامت دعوة للقبض على اعداء انصار الملكية والقضاء عليهم

  م اال انها من اهم الثورات في التاريخ ؟١٧٩٢علل: بالرغم من صغر معركة فإلمي  -

  المترتبة على معركة فالمي ؟ماهي النتائج  -

  حالت دون وقوع باريس -٣رفعت الروح المعنوية للفرنسيين  -٢انقذت افكار الثورة الفرنسية من الضياع   -١

  تحول جيش الثورة من الدفاع الى الهجوم -٤

  م ؟١٧٩٢ماهي اهم قرارات المؤتمر الوطني في فرنسا عام  -

  م١٧٩٣يناير  ٢١ونفذ ذلك  ١٦اصدار قرار بإعدام الملك لويس -٢الغاء الملكية وإعالن الجمهورية   -١

  ؟رغم معارضة االغلبيـة  ١٦لك لويس علل: اعدام الم -

فوافقت  بسبب سيطرة حزب اليعاقبة على المؤتمر وقراراته النه كان يلقى الدعم والمؤازرة من غوغاء باريس
  االحزاب خوفأ من العامة



  طرفين المعروفين بعدائم الشديد للملكيةمجموعة من المت اليعاقبة:عرف  -

  داخليـآ وخارجيـآ ؟ ١٦مالنتائج التي اسفرت عن اعدام الملك لويس  -

  داخليأ: قامت الثورة المضاده من انصـار الملكية الدستورية -

بروسيا ضدر خارجيأ: تكون التحالف الدولي االول ضد فرنسا من انجلترا واسبانيا والبابوية والدويالت االيطالية و -
  ١٧٩٣فرنسا فبراير 

  الداخل من أصحاب تيار الملكية الدستورية هي ثورة من :بالثورة المضادة -

  علل سيطرت اليعـآقبـة على المؤتمـر الوطنـي رغـم قلة عددهم ؟ -

  نسيالنـه شديد التنظيم ذات اتصال قوي بالشعب وجمهور باريس الذي كان له اليد الطولي في أثارة الشارع الفر

  هي الفترة التي سيطر عليها اليعاقبـة بزعامة دانتون على لجنة االمن العـامعصر االرهاب :  -

  هي التي كانت تعقد لمئات من المواطنين ويقتل الكثير منهم دون محاكمة عادلةمحكمة الثورة :  -

االمبراطوري  لديكتاتوري الفرديهي فترة انتقال من عهد االضطرابات والثورات الى عهد الحكم ا حكومة االدارة : -
  على يد نابليون بونابرت

  م ؟١٧٩٥عدد نصوص دستور الذي اصدرته حكومة اإلدارة  -

  إلغـآء الملكية واعالن الجمهوريـة -١

  السلطة التشريعية ( البرلمان) في مجلسيين: -١

 مجلس الخمسمائة يجدد ثلث اعضائه كل سنه وله الحق في إصدار القوانينأ ـ   

  ويقوم بمراجع القوانين التي قدمها مجلس الخمسمائة  ٢٥٠مجلس الشيوخ يتكون من  -ب  

 علل  يعتبر نابليون بونبارت رجل فرنسا األول ؟ -

  ونحقيق الفخر والعزة للفرنسيين بسبب انتصاره على النمسا

 معركة ريفولي ؟اكتب ماتعرفه  -

    م ١٧٩٧معركة ريفولي سنة 

 فرنسا بقيادة نابليون× ادة الجنراالن مورو + جوردان بقي : بين النمسااألطراف 

  تحقيق الفخر والعزة للفرنسيين - ٣ توقيع معاهدة كامبو فرميو   - ٢ انتصار فرنسا  -١ :نتائج معركة ريفولي

  اكتب ماتعرفه عن صلح كامبو فروميو ؟ -

  عقد بين النمسا وفرنسا بعد هزيمة النمسا في معركة ريفولي

  ترتبـة على انتصارات فرنسـآ والنمسـآ.؟مالنتائج الم -

اجبرت النمسا على توقيع معاهدة ( كامبو فروميو)  التي اعطت فرنسا مكاسب كبيرة وحققت لها الفخر والعزة 

  لالنتصـار على عدوهم اللدود والنمسـا



  أهم إصالحات نابيلون في فرنسا ؟ -

  الذي اصدرته الجمعية الوطنيةفيه التقسيم اإلداري القديم  تبنى ١٨٠٠اصدر قانون سنة  ]أ  [ اإلصالح اإلداري : - ١

  جعل الحكام يعينون من قبل القنصل األول نابليون  ] ب [ 

  أصدر نابليون قانونا يعرف بقانون نابليون ؟ –علل  : القانون المدني - ٢

  اعطى فرنسا والعالم كله تشريعأ ١٨٠٤قانون اصدره نابليون عام  

  لتقاليد القديمة في مجال االسرة الملكية الخاصــةيحافظ على القيم وا

  إصالح اوضاع الكنيسة :  - ٣

 [ب]وقع نابليون مع البابا بيوس السابع اتفاقاً نهائياً اعترفت فيه فرنسا بالكنيسة الكاثوليكية وسيادتها الروحية   ]أ  [ 
يتم تعيين رجال الكنسية  [ج]رته الثورة وفي المقابل اعترفت البابوية بقوانين مصادرة امالك الكنسية التي اصد

  بالتعاون بين البابوية والدولة الفرنسية 

  اصالحات نابليون الداخلية في التعليم ؟ اكتب عن إصالح التعليم : - ٤

العمل على مجانية التعليم للفقراء وخاصة التعليم الثانوي  [ب]وضع مشروعاً لتنظيم العلم في كل انحاء فرنسا   ]أ  [
  أتاح للطبقات الفقيرة إمكانية التعليم الذي

  اكمل الفراغ : -

  يوليو ١٤تحتفل فرنسا بالعيد الوطني في يوم  -١

  مونتسيكيو صاحب كتاب روح القوانين هو المفكر -٢

  جان جاك روسو صاحب كتاب العقد االجتماعي هو المفكر -٣

  نيكروزير المالية الذي عينه الملك لويس السادس العشر هو  -٤

  ميرابوقائل هذه العبارة إننا هنا بإرادة الشعب ولن نبرح أماكننا إال على أسنة الرماح هو  -٥

  فارن ألقي القبض علي الملك لويس السادس عشر عند مدينة -٦

  دمورييهقائد القوات الفرنسية في معركة فالمي  -٧

  ١٧٩٢ابريل  ٢٠تم إعالن بلنتز والحرب ضد النمسا وبروسيا في  -٨

  دانتونبزعامة  م١٧٩٣ لت لجنة االمن العام في فرنسام عامتشك -٩

  ليو بولدامبراطور النمسا الذي تحالف مع فردريك الرابع هو  -١٠

  م١٧٩٣عام  ١٦تم تنفيذ حكم اإلعدام ضد الملك لويس  -١١

  حزب الجبلالحزب الذي سيطر على قرارات المؤتمر الوطني  -١٢

  دانتونباإلرهاب هو  الزعيم الفرنسي الذي اقترن اسمه -١٣

  



  الفترة الرابعة

  الحربان العالميتان

  ١٩١٨ - ١٩١٤الحرب العالمية األولى 

  علل انقسم العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر ؟ -

 السباق إلى التسلح -٤  تضارب المصالح االقتصادية   -٣    تصادم األيدولوجيات -٢   بروز النزعة القومية   -١
  لقارة األوروبية محور العالقات الدولية في بداية القرن العشرين ؟علل كانت ا -

  النفوذ االستعماري في جميع القارات -٣وفرة الموارد و اإلمكانات االقتصادية   -٢   مركز الثورة الصناعية -١

  نشوء اإلمبراطوريات الكبرى - ٤

  لدولية في جميع المجاالتاالتصاالت بين الدول و بين المنظمات ا العالقات الدولية :عرف  -

  تشريعات يتفق عليها دولياه وهي محددة تلتزم الدول المشتركة بها ات الدولية :ياالتفاق عرف  -

  نسق من اآلراء و األفكار السياسية و القانونية و الدينية و الفلسفية األيديولوجية :عرف  -

  دة التنافس و الصراع بين دول أوروبابسبب زيا       ؟علل قيام األحالف و التكتالت في أوروبا  -

  تتكون عصبة األباطرة من ( ألمانيا و النمسا و روسيا ).     ) عصبة األباطرة :١

   م ١٨٧٨بسبب خروج روسيا لخالفها مع النمسا عام   علل : فشل عصبة األباطرة و لم يدم هذا التحالف طويال ؟ -

  ( ألمانيا و النمسا و ايطاليا )ن الحلف الثالثي من يتكو    م " ١٨٨٢) الحلف الثالثي :       " ٢

  لى احتالل فرنسا لتونسردا ع     ؟ ١٨٨٢علل : انضمام إيطاليا للحلف الثالثي عام  -

  ( بريطانيا و فرنسا )يتكون االتفاق الودي من   م " ١٩٠٤) االتفاق الودي :        " ٣

  ؟ م ١٩٠٤عام  علل : توقيع بريطانيا مع فرنسا االتفاق الودي -

  م ألمانيا الصناعي و االقتصاديلشعورها بالخطر من تقد -

  البحرية مما يهدد سيادة بريطانياقوة ألمانيا  -

  ( فرنسا و بريطانيا و روسيا )يتكون الوفاق الودي من       م " ١٩٠٧) الوفاق الودي :        " ٤

 سيا ؟ي بين فرنسا و بريطانيا و روعلل : قيام الوفاق الود -

  التبت " –أفغانستان  –لتسوية مناطق النفوذ في آسيا " إيران  

  األحالف ؟التغير في موازين أكتب ما تعرفه عن  -

 شعرت ألمانيا بالخطر يحيط بها من الشرق و الغرب فعارضت الوفاق الودي و زادت من التسلح - ١

 خطر يهدد أوروبا مما دفع جميع دول أوروبا هي األخرى إلى التسابق المسلح الذي أصبح - ٢

 انسحاب ايطاليا من الحلف الثالثي و انضمامها إلى الوفاق الودي - ٣

 انضمت الدولة العثمانية إلى ألمانيا و النمسا - ٤

  بتلك األمور انقسمت أوروبا إلى مجموعتين متنافستين متسلحتين - ٥



  ماهي أسباب الحرب العالمية األولى ؟ -

 السيطرة على المواد الخام زيادة التنافس بين الدول األوروبية من أجل - ١

 الصراع بين دول أوروبا حول المستعمرات في آسيا و أفريقيا و المحيط الهادي بسبب التنافس االقتصادي - ٢

  الخالف حول ممتلكات الدولة العثمانية في أوروبا و النزاع العسكري حولها - ٣

  بسبب الحروب في منطقة البلقان  ؟علل : ظهور المسألة الشرقية  -

   )بلغاريا –اليونان  –يوغسالفيا السابقة (اصطالح سياسي يطلق على مجموعة دول أوروبا الشرقية  ؟لبلقان اعرف -

  ماهو السبب المباشر في قيام الحرب العالمية األولى ؟ -

  . سراييفو عاصمة البوسنةو زوجته في مدينة  األرشيدوق فرديناندقيام طالب صربي باغتيال ولي عهد النمسا 

  أهم المطالب التي تضمنها اإلنذار النمساوي إلى صربيا ؟ماهي  -

 طرد المسؤولين المعادين للنمسا  -٢               وقف المنظمات المعادية للنمسا  - ١
  قيام الموظفين والشرطة النمساويين بتنفيذ ذلك -٣

  م ١٩١٤فرفضت صربيا الشرط األخير فأعلنت النمسا الحرب على صربيا في عام  - ٤
  بسبب رفض فرنسا طلب ألمانيا بالوقوف على الحياد    ن ألمانيا الحرب على فرنسا ؟علل إعال -

  النها انتهكت حياد البلجيك     ؟  ٣/٨/١٩١٤ إعالن بريطانيا الحرب على ألمانيا في -علل  -

   الن فرنسا رفضت طلب ألمانبا بالوقوف على الحياد  ؟ ٤/٨/١٩١٤ إعالن ألمانيا الحرب على فرنسا في -

  ؟م ضد ألمانيا  ١٩١٧دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األولى عام علل -

  بسبب مهاجمة الغواصات األلمانية السفن التجارية األمريكية

  م ١٩١٨ – ١٩١٤أحـداث الـحـرب الـعـالـمـيـة األولـــى 

  || || المرحلة الثالثة  || المرحلة الثانية ||  || المرحلة األولى ||

  الحرب داخل القارة األوروبية انحصرت -    
  اجتاحت ألمانيا بلجيكيا و شمال فرنسا -

  الحلفاء من إيقاف زحفهم في تمكن -
  م١٩١٤عام  معركة المارن األولى 

  يطلق عليها حرب الخنادق -
  دخول الدولة العثمانية الحرب  -

  إلى جانب ألمانيا
   معركة فردانانتصار الحلفاء في  -

  م ١٩١٦ عام

  بسبب  ١٩١٧انسحاب روسيا من الحرب عام   
  قيام الثورة الشيوعية

  دخول الواليات المتحدة إلى جانب الحلفاء - 
  معركة المارن الثانية هزيمة ألمانيا في  -

  . انتهاء الحرب م١٩١٨عام 

  ألولىنهر في فرنسا كان مسرحا لمعركتين حاسمتين في الحرب العالمية ا    عرف المارن ؟ -

  || معركة المارن الثانية ||   || معركة المارن األولى ||   وجه المقارنة

  م ) ١٩١٨(   م ) ١٩١٤(   الــســـنـــة :

  شن الحلفاء هجوما معاكسا أدى إلى إنزال الهزيمة باأللمان   أوقف الحلفاء زحف األلمان على باريس -  الــنــتــائــج :

  ب العالمية األولى ؟أكتب ما تعرفه عن نهاية الحر -

م وقع ممثلو ألمانيا  ١٩١٨عام  ١١من الشهر  ١١من اليوم  ١١في الساعة  انتهت الحرب بهزيمة ألمانيا و حلفائها
  في شمال فرنسا . ( كومبيين )عربة من عربات القطار في غابة  لى الهدنة و اعترفوا بالهزيمة فيع



  اذكر نتائج الحرب العالمية األولى ؟ -

  ط ماليين القتلى و الجرحى وسق -٢                   ت الحرب دمارا هائالترك -١

  تغيير جذري في خريطة أوروبا السياسية -٤                الركود االقتصادي في العالم -٣

  ؟ م ١٩١٩صلح فرساي عام المؤتمر  أكتب ما تعرفه عن -

  بريطانيا " هذا المؤتمر بحضور الدول الحليفة  –فرنسا  –عقدت الدول المنتصرة في الحرب " الواليات المتحدة  - ١

  وكانت من أقسى مقرراته استدعاء وفد ألماني إلى فرساي و إجباره على توقيع معاهدة إذالل - ٢

و مما ال شك فيه بأن هذا المؤتمر لم يحقق السالم الذي تطلعت إليه شعوب أوروبا و العالم ألنه يقوم على أساس  - ٣
  لذلك تطلعت ألمانيا للتخلص من شروط المؤتمر للمغلوب " حيث يقومون بإذالله من خالل المعاهداتمبدأ " ويل 

  ماهي نتائج مؤتمر صلح فرساي ؟ -

  الدولة العثمانية –الروسية  –النمسا  –األلمانية   وريات عريقة تفكك امبراط -١

 المجر -يوغسالفيا  – تشيكوسلوفاكيا –بولندا   ور دول قومية جديدة في أوروبا  ظه -٢

  تتحمل ألمانيا مسؤولية الحرب حيث فرضت عليها دفع تعويضات مالية كبيرة للحلفاء -٣

  ء من ألمانيا و ضمها لدول أخرى اقتطاع أجزا -٤

 وضع إقليم السار تحت اإلدارة الدولية -٥

  إحدى ضواحي مدينة باريس و فيها قصر فرساي الشهير عرف فرساي ؟ -

  :غ اكمل الفرا -

  ألمانياأول الدول التي اتبعت أسلوب األحالف هي  -١

  بسماركلفضل في تكوين األحالف هو  المستشار األلماني الذي يرجع إليه ا -٢

  م ١٩١٤أكتوبر    ٢٩ ة األولى إلى جانب ألمانيا عام دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمي -٣

  دولة ٣٣ بلغ عدد الدول في الحرب العالمية األولى  -٤

  ) ١٩٣٩ – ١٩١٩التطورات الدولية فيما بين الحربين العالميتين (

  لتنظيم العالقات الدولية و إحالل السالم    ألمريكي ولسن بإنشاء عصبة األمم ؟مطالبة الرئيس اعلل  -

  فند العبارة السابقة ؟ -   " لم تلقى فكرة إنشاء عصبة األمم التي طالب بها ولسن أي تأييدا "

  رة خاطئة حيث لقيت هذه الفكرة تأييدا من المصلحين و المفكرين و خاصة بعد المآسي بسبب الحروبالعبا

  أو ماهي أهم أهداف عصبة األمم ؟إنشاء عصبة األمم علل  -

 توثيق التعاون الدولي في كافة الميادين -٢            إحالل السالم و األمن بين الدول  -١

  عاجزة عن حل بعض القضايا المهمة ؟وقفت عصبة األمم علل  -      إنهيار عصبة األمم ؟علل  -

  لم يكن للعصبة قوة عسكرية قادرة على تنفيذ قراراتها -٢      عدم التزام الدول الكبرى بميثاق العصبة    -١

  لم تشارك الواليات المتحدة في عضويتها على الرغم من أنها صاحبة الفكرة -٣



  دلل على صحة العبارة السابقة ؟ - عدم التزام الدول الكبرى بميثاق العصبة "" فشلت عصبة األمم بسبب 

  هاجمت ايطاليا الحبشة  -٢             هاجمت اليابان منشوريا في الصين  -١ 

 ضمت ألمانيا النمسا و تشيكوسلوفاكيا و هاجمت بولندا -٣ 

  ؟ ١٩٢٩ماهي اسباب األزمة االقتصادية العالمية  -

  انهيار سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة  -٢        لذي حل بأوروبا بعد الحرب العالمية األولى الدمار ا -١

" كان من أبرز النتائج االقتصادية للحرب العالمية األولى الكساد االقتصادي العالمي الذي أدى إلى انهيار االقتصاد 
  ء "في الدول المنتصرة و المهزومة في الحرب على السوا

  اشرح العبارة السابقة شرحا تاريخيا ؟ -

  ة عليها في معاهدة الصلحلم تستطع تسديد الديون و التعويضات المفروض ) الدول المهزومة :١

 ينة للواليات المتحدة األمريكيةأصبحت مد ) الدول المنتصرة :٢

  في األزمة االقتصادية العالمية ؟ دور الواليات المتحدة األمريكية  -

بمساعدة الدول األوروبية عن طريق تقديم القروض و تمويل المشاريع االقتصادية مما جعل الوضع االقتصادي  قامت
  في التحسن في أوروبا بعد الحربيأخذ 

 سوق األوراق المالية " –" بورصة نيويوك    اكتب ماتعرفه عن أزمة وول ستريت ؟ -

  تجارة الخارجية و اإلنتاجم و أدت إلى تراجع في ال١٩٣٩إلى م ١٩٢٩نة شهدها العالم بين الفترة أزمة مالية طاح

  م " ؟ ١٩٢٩" إنهيار سوق األوراق المالية في أكتوبر  النتائج المترتبة علىماهي  -

  انخفاض األسعار في الواليات المتحدة - ٢       إفالس الكثير من البنوك و المؤسسات  -١  
 تدني االسعار  -٤           توقف التطور االقتصادي األوروبي -٣ 
  أكتب ما تعرفه عن مشروع روزفلت إلصالح االقتصاد األمريكي ؟ - 
  تشغيل أكبر عدد من العمال لحل مشكلة البطالة -٢        وضع خططا عرفت بالنظام الجديد   -١

  ت الكبرىأعاد الثقة في قطاع البنوك و المؤسسا -٤        التوسع في المشاريع اإلنمائية         -٣

  ِما هي  أهم آثار األزمة االقتصادية ؟ -

  قيام أنظمة دكتاتورية - ٣    نمو الشعور القومي   -٢     اتباع كثير من الدول االقتصاد الموجه  -١

  م ؟١٩١٧ماهي العوامل التي ساعدت على قيام الشيوعية في روسيا عام  -

  الهزائم الكبرى التي حلت بالجيش الروسي. -٢      فساد الحكم القيصري في روسيا و استبداده  -١

  شخصية لينين وقدرته على اقناع الجماهير  -٤                            سوء الحالة االقتصادية   -٣

  هي المجالس الشيوعية المحلية التي أسسها الحزب الشيوعي ما المقصود بالسوفييت ؟ -

  ؟ ا )مبادئ النظام الشيوعي ( الشيوعية في روسي -

  إشراف الدولة على التخطيط االقتصادي  - ٣  إلغاء الملكية الخاصة - ٢سيطرة الثورة على جميع مصادر الثروة   -١

 ة (الحركة النازية) بقيادة هلتر؟ظهور حركة يميينية متطرفعلل  -  قيام الحركة النازية في ألمانيا ؟ علل -

  ة العمال االستيالء على السلطةمحاول -٣  يوعية ار األفكار الشبسبب انتش -٢  بسبب آثار األزمة االقتصادية   -١



  اكتب ماتعرفه عن هـــتـــلـــر ؟ -

   م ١٩٢٠مؤسس حزب العمال االشتراكي الوطني النازي عام  -١

 " كفاحيوضع مبادئ الحركة النازية و وصفها في كتابة  -٢

  على الحزب النازي أطلق تسمية " االشتراكية الوطنية " -٣

  كلمة ألمانية مختصرة لعبارة االشتراكية الوطنية  عرف النازية ؟ -

 ( الحركة النازية في ألمانيا ) ؟ مبادئ النظام النازي -

  تفوق العنصر لبشري الجرماني األلماني على جميع العناصر البشرية -١

  ة للشركات االحتكارية امتالك الدول -٣                  يا الكبرى التي تضم كل األلمانقيام ألمان -٢

  استعادة المستعمرات األلمانية -٥                                       إلغاء معاهدة فرساي -٤ 

  " ؟ م ١٩٣٤النتائج المترتبة على : "  نجاح هتلر في الوصول إلى الحكم عام  -

  مارس سياسة عدوانية ضد جيرانه -٣      أصبح زعيمها األوحد " الفوهرر"   -٢      أقام حكما دكتاتوريا  -١

  دلل على صحة العبارة السابقة : -  " كانت شروط معاهدة فرساي أحد أسباب نجاح النازية في ألمانيا "

ألن معاهدة فرساي خيبت أمل الشعب األلماني و جعلتهم يشعرون بالذل نتيجة لقراراتها المذلة مما دفع الحزب النازي 
  ساي فأيده الشعب األلماني بذلكت فرلرفع شعار محاربة قرارا

  ضررا من آثار األزمة االقتصادية ؟كانت ألمانيا أكثر الدول تعلل  -

ألن ألمانيا تعتبر من الدول المهزومة في الحرب التي عانت من كثير من الديون و التعويضات نتيجة لقرار مؤتمر 
رب بل الذي زاد األمر حدوث األزمة االقتصادية الصلح في فرساي الذي نص على أن تتحمل ألمانيا مسؤولية الح

  تها فكانت من أكثر الدول تضررامشاكل أرهق ٣العالمية مما جعل ألمانيا تعاني من 

 ) بقيادة الحزب الفاشي اليميني ؟ ظهور حركة يميينية متطرفة ( الفاشيةعلل  علل قيام الحركة الفاشية في ايطاليا ؟

  ة العمال االستيالء على السلطة محاول -٣       سوء األحوال االقتصادية - ٢   الشيوعية  ر األفكار اليسارية وانتشا -١

  حركة يميينية دكتاتورية متطرفة تؤمن بتفوق العنصر الروماني ؟ الفاشيةعرف  -

  مميزات الحركة الفاشية ؟ -

 في سفك الدماء و تقييد الحرياتورية أقسى النظم الدكتات - ٢                 وة ضد خصومها سميزت بالعنف و القت -١

  عجز النظام عن إصالح األوضاع الداخلية -٤     خارجي و غزو ألبانيا و الحبشة تميزت بالتوسع ال -٣

 اكمل الفراغ : -

الصلح في بارس  الرئيس األمريكي الذي يرجع إليه الفضل في إنشاء عصبة األمم و التي طالب بإنشائها في مؤتمر -١
  ولسنهو   ١٩١٩عام 

االقتصاد الرأسمالي ة التي كانت تسير عليها بالده من خرج روزفلت من خالل مشروعه على السياسة االقتصادي -٢
  رأسمالي موجهصاد اقتإلى  الحر

  لينينم هو  ١٩١٧زعيم شيوعي يرجع إليه الفضل في نجاح الثورة الشيوعية في روسيا عام  -٣

  لينينلجيش و األرض للفالحين و الغذاء للجميع و الحكم للسوفيت هو شخصية روسية رفعت شعار السالم ل -٤



  ستالينشخصية روسية حققت النهضة الشاملة و أصبح زعيما للنظام االشتراكي العالمي هو  -٥

  فرانكوهي ظام الدكتاتوري في أسبانيا شخصية أقامت الن -٦

  مصطفى أتاتوركظهر النظام الدكتاتوري في تركيا على يد  -٧

  طوكيو \محور برلين سيطر العسكريون في اليابان على الحكم و تحالفوا مع ألمانيا النازية و نشأ ما يسمى بــ  -٨

  م ١٩٤٥ – ١٩٣٩الحرب العالمية الثانية 

  اب قيام الحرب العالمية الثانية ؟أسبماهي   -

  اتورية ام األنظمة الدكتقي -٢                  م ١٩١٩معاهدة الصلح فرساي عام  -١

  سياسة هتلر العدوانية -٥      االزمة االقتصادية العالمية  -٤       التوتر الدولي سهل قيام الحرب العالمية الثانية -٣

التي تلت الحرب العالمية األولى سبب من أسباب قيام الحرب  ١٩١٩" معاهدات الصلح عام برهن على أن  -
  ؟ العالمية الثانية "

لدول االستعمارية المنتصرة على نصيب األسد من مكاسب مادية و مستعمرات و فرض القيود حيث استحوذت فيها ا
تعبر عن سخطها على  ذات الشروط المذلة للدول المهزومة حيث فقدت هذه الدول أجزاء كبيرة من أراضيها فأخذت

  هذه القيود

  لعالمية الثانية "م دور في قيام الحرب ا ١٩٣٩ – ١٩٢٩" كان لألزمة االقتصادية العالمية 

  بارة السابقة ؟دلل على صحة الع -

  صدي لألطماع النازية و الفاشيةحيث دفعت بعض األنظمة للتوسع خارج أوروبا و عدم تمكن الدول األوروبية للت

  ؟ برهن على أن : "التوتر الدولي سهل قيام الحرب العالمية الثانية" -

قراطية لتحقيق أهدافه ء جيوش قوية و استغل ضعف األنظمة الديمتمكن كل من النظام الفاشي و النازي من بنا
  ومنها : التوسعية

 مساندة هتلر و موسوليني نظام فرانكو في أسبانيا.  -٢        م ١٩٣٦احتالل موسوليني أثيوبيا عام   -١

 يت في تشيكوسولفاكيا.النمسا و طالبت بضم السود ضمت ألمانيا -٤م       ١٩٣٦ل هتلر منطقة الراين عام  احتال -٣

   م ١٩٣٨اعترضت بريطانيا و فرنسا على هذه الخطوة و عقد مؤتمر ميونخ عام   -٥

  م ) ١٩٣٨عام (      مؤتمر ميونخ 

               

  بعد ضم النمسا تشجع هتلر و طالب تشيكوسولفاكيا بــ  -                

  ماني موجودين على أراضيها في منطقة " السوديت " المحاذية أللمانياحق تقرير المصير لثالثة ماليين أل               

  م  ١٩٣٩رفضت تشيكوسولفاكيا اإلنذار األلماني و كادت الحرب أن تقع فعقد مؤتمر ميونخ عام  -              

 عن فرنسا" التيه\شامبرلين عن بريطانيا\موسوليني عن إيطاليا\بحضور كل من "هتلر عن ألمانيا                

  نتائج المؤتمر :                                                                    

  وافق المؤتمرون على طلب هلتر بعد أن وعدهم بأن هذا هو آخر مطلب له -                  



  ماهو السبب المباشر في قيام الحرب العالمية الثانية ؟ -

 ريطانيا إليجاد حل لهذه األزمةفرنسا و بوعملت  ممر دانريغ و لكنها رفضت بشدة دا بإعادةكان هتلر يطالب بولن -١

  وكانتهذه بداية الحرب . و رفض إنذار بريطانيا و فرنسام ١٩٣٩في سبتمبر  فاجأ هتلر العالم باجتياح بولندا -٣

  الدول المشاركة في الحرب ( أطراف الحرب ) 

  (( الحلفاء ))  (( المحور ))

  مع بعض الدول الصغيرة. \اليابان  \إيطاليا  \ألمانيا  -
  \الواليات المتحدة  \االتحاد السوفيتي  \فرنسا  \بريطانيا  -

  مستعمرات. \دول أخرى  

  أحداث الحرب العالمية الثانية  )) (( 
  -المراحل : في كل من مرت الحرب العالمية الثانية بثالث مراحل أو أدوار رئيسية تتبع أهم التطورات التي حدثت

  م : ١٩٤١ – ١٩٣٩الدور األول ( انتصارات دول المحور )  -

  ( اجتاحت القوات األلمانية بولندا ثم دول أوروبا الغربية ثم احتلت ثلثي فرنسا و زحفت إلى باريس ).

 م وقعت فرنسا الهدنة و دخلت إيطاليا إلى جانب ألمانيا) ١٩٤٠(عام 

  ( فيشي ).له في مدينة تسمى أقام هتلر حكومة موالية 

  ( ديغول ).الجنرال الذي تمكن من االنسحاب و أعلن قيام حكومة فرنسا الحرة في مدينة لندن يسمى 

  لمدن البريطانية بما فيها لندنوجه هتلر سالحه الجوي إلى ا -١

  مان على معظم القارة األوروبية سيطر األل كيل محور برلين و روما و طوكيو وتم تش -٢

  م ). ١٩٤١(  ها حتى اقترب من العاصمة موسكو عامو اكتسح أراضي هتلر معاهدته مع االتحاد السوفييتي* نقض 

 علل : دخول الواليات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء : -

  م  ١٩٤١  اوي و دمرت األسطول األمريكيألن اليابان هاجمت بشكل مفاجئ ميناء " بيرل هابر " في جزر ه

  م : ١٩٤٢ثاني : ( السنة االنقالبية ) الدور ال

  ( ستالنجراد والعلمين ) معاركبعد  اءتغيرت األوضاع لصالح الحلف لقوات المحور  بالرغم من االنتصارات العظيمة

  تشرشلأصرت بريطانيا على الصمود في الحرب بقيادة  -

  ستالينجرادلمانية تسمى المعركة التي تمكن فيها الجيش الروسي من إلحاق الهزيمة بالقوات األ -

  ) العلمينتسمى ( ) روملبقيادة (  المعركة التي تمكن فيها البريطانيون من إلحاق الهزيمة بالقوات األلمانية اإليطالية -

  م. ١٩٤٢) في نوفمبر  غرب مدينة اإلسكندريةوقعت معركة العلمين في (  -

  األلمانية في معركة ستالينجرادإلحاق الهزيمة بالقوات هو الجيش الروسي الذي تمكن من  ( الجيش األحمر ) :عرف 

  : ر الثالث لثالث جبهاتيقسم الدو - م :١٩٤٥ – ١٩٤٣الدور الثالث :( النصر النهائي لدول الحلفاء ) 

 م ). ١٩٤٣( احتالل ايطاليا عام ـ ٢           ( تابع الحلفاء انتصاراتهم ).ـ ١  -) الجبهة الغربية ألوروبا :١

  ء من فرنسا و بلجيكا و هولندا )( أرغمت األلمان على الجالـ ٤ي " غرب فرنسا ) أنزلوا قواتهم في " النورماند (ـ ٣



  ) الجبهة الشرقية ألوروبا :٢

 ( فاحتلت القوات الروسية برلين ). -٢    .  لروسية تقدمها بقيادة الجنرال  " زوكوف "( تابعت القوات ا -١

  بعد معركة مع القوات الروسية و استسالم ألمانيا دون قيد أو شرط  انتهت بانتحار هتلر  -٣ 

    ( أوقفت الواليات المتحدة التقدم الياباني ).   ) جبهة المحيط الهادي :٣

 ( عملت على احتالل الجزر اليابانية ).    ).( تمكنت من استعادة كل ما فقدته في المحيط الهادي  

  .مدينتي " هيروشيما و نجازاكي "  إال بعد إلقاء القنبلتين الذريتين على( لم تستسلم القوات اليابانية 

  دلل على صحة العبارات السابقة : -      " الحرب العالمية الثانية أكبر حرب عرفها التاريخ "

  ألنها لم تكن مواجهة عسكرية بين جيوش متخاصمة و إنما كانت :

  سباق تسليح تكنولوجي  -٤          تنافس صناعي -٣       لبشريةسخرت الطاقات ا -٢    حرب عالمية شاملة  -١

  || الشرح || العالمية الثانية بأنها أكبر حرب عرفها التاريخ تميزت الحرب  -

  المباشر أو بالتحالف مع الدول شملت معظم دول العالم باالشتراك  :) حرب عالمية شاملة ١

المحور أسرى الحرب للعمل في المصانع و دفع الحلفاء باإلناث حيث سخرت دول  ) سخرت الطاقات البشرية :٢
 يات المتحدة باب الهجرة للعملللعمل في هذا المجال و فتحت الوال

سخرت جميع الدول المشتركة في الحرب مقدراتها و مقدرات الشعوب التي احتلتها بهدف  ) تنافس صناعي :٣
  داالقتصاتطوير اإلنتاج الصناعي الحربي و تطوير 

تطورت أساليب القتال و األسلحة فاستخدمت التكنولوجيا في األرض و الجو و البحر  ) سباق تسليح تكنولوجي :٤
  دمار أكبر و شمل جميع المجاالتفكان ال

  النتائج البشرية : ) ـ١     >> نتائج الحرب العالمية الثانية << :

  عم الخراب والدمار معظم انحاء العالم -                               مليون قتيل  ٥٠سقوط  -

  انتشار ممارسة العنف ـ                 برزت مشكلة المشوهين و المعوقين -

  ) النتائج االقتصادية :٢

 الدمار الذي حل بالمصانع و المؤسسات -                    تحمل كثير من الدول ديونا كبيرة -

  بعد أن كانت دوال مصدرةمستوردة تحولت دول أوروبا إلى دول  -

  ب و الطباعة و وسائل االتصاالتو الط العلمي التقني في مجال األسلحة والمواصالتالتطور  ) النتائج العلمية :٣

                       تغيرت خريطة أوروبا السياسية -  ) النتائج السياسية :٤

  دول أوروبا إلى الدرجة الثانيةتراجعت مكانة  -                 ي إيطاليا و ألمانيا و اليابانانتهت الديكتاتوريات ف -

 ة شيوعية في دول أوربا الشرقية وظلت قائمة بمساندة االتحاد السوفييتي وسقطت بسقوطهقامت انظم -

  االتحاد السوفيتي  -٢  الواليات المتحدة  -١   برز قطبان جديدان في العالم بعد الحرب العالمية الثانية هما :

  شرقي : ( يتبع النظام الشيوعي ).      ( يتبع النظام الرأسمالي ).غربي  قسمت ألمانيا بعد احتاللها إلى قسمين :ان

 ، ما هي أهم مالمح عالمنا المعاصر ؟ٍمن خالل العبارة  مالمح عالمنا المعاصر" الحرب العالمية الثانية شكلت "



               الواليات المتحدة زعيمة الكتلة الغربية الرأسمالية -٢                 اليابان قوة اقتصادية عظمى -١

  هيئة األمم المتحدة لحفظ السالم و األمن و التعاون بين دول العالم -٤  دولة كبرى مستقلة عن الكتلتين  الصين -٣ 

  ( سالت ).  ق التسلحاستخدام األسلحة الفتاكة و إيقاف سبا رب العالمية الثانية لتحريماتفاقيات عقدت بعد الح -٥

  

  

" في  الواليات المتحدة روزفلت  -ستالين االتحاد السوفيتي   - بريطانيا   اجتمع زعماء الدول الثالث " تشرشل -
)) إلبرام  سان فرانسسكو)) في االتحاد السوفيتي و دعوا الدول المحبة للسالم لحضور مؤتمر (( يالطا  مؤتمر ((

  ) دولة ٥٠دول الذي قامت بالتوقيع على ميثاق األمم المتحدة (عدد الميثاق األمم المتحدة 

  م ). ١٩٤٥عام (  أكتوبر ٢٤ ).أعلن قيام هيئة األمم المتحدة رسميا في نيويورك المقر الرسمي لألمم المتحدة في ( -

 أسباب إنشاء األمم المتحدة :أهداف األمم المتحدة :     علل : إنشاء األمم المتحدة :

  لمجاالت تعاون الدولي في كافة اتحقيق ال -٢        ة على السالم و األمن الدوليين فظالمحا -١

 مية العالقات الودية بين الدولتن  -٤                          احترام حقوق اإلنسان -٣ 

  ( الفاو )شعار منظمة التغذية و الزراعة                     ( اليونسكو )  مة التربية و العلوم و الثقافة شعار منظ 

 

 

  أجهزة األمم المتحدة 

  ) الجمعية العامة :١
  األمين العام و أعضاء األجهزة األخرى تشكلت من ( مندوبي الدول األعضاء ) الذين ينتخبون

  عند طرح أي مشكلة عليها تستطيع التصويت بأكثرية ( الثلثين ) على توصيات ترفعها إلىو
  مجلس األمن.

  ) مجلس الوصاية :٢
  األعضاء : ( الدول الخمس الكبرى و دول أخرى منتخبة ).

  نتداب ).المهمة : ( إدارة األراضي الذي وضعتها عصبة األمم تحت اال

  ) محكمة العدل الدولية :٣    
  مركزه : ( الهاي في هولندا ).

  المهمة : ( حل النزاعات على الحدود بين الدول األعضاء ).

  ) مجلس األمن :٤

  عضو )   وانقسمن العضوية فيه إلى فئتين هما : ١٥األعضاء : ( 
  األعضاء الدائمون وهم ممثلو الدول المنتصرة على المحور -

  الصين و يتمتعون بحق النقض ( الفيتو ) \فرنسا  \بريطانيا  \االتحاد السوفيتي  \ الواليات المتحدة   
  أعضاء ) منتخبون كل سنتين . ١٠(  -

  له صالحية استعمال القوة المسلحة للحفاظ \المهمة : ( صاحب السلطة الفعلية في المنظمة 
  على السالم و األمن في العالم ).

  ة العامة :) األمان٥
  سنوات ) ٥تنتخب الجمعية العامة ( األمين العام ) بناء على اقتراح مجلس األمن لمدة   ( 

  المهمة : ( تنفيذ المهام السياسية المكلف بها ).

  ) المجلس االقتصادي٦
  و االجتماعي :

  عضو ) ٢٧األعضاء : ( 
  و االقتصادية ). المهمة : ( تنسيق جهود الدول األعضاء في المجاالت االجتماعية

 (( هيئة األمم المتحدة ))


