تاريخ العرب والعالم
الفصل األول للعام الدراسي 2018/2017
المعلم محمد عبدالجواد
هاتف 0788245026
األسئلة المقترحة والحصص المكثفة للمراجعة

س :1عرف المفاهيم والمصطلحات التالية:
الطائفية

م)

حلف شمال األطلسي

أ)

ب) الوراثة المغلقة

ن)

الحرب الباردة

ج) حلف بغداد

س) حلف وارسو
االشتراكية

د)

منظمة األوابك

ع)

ه)

الهوية الثقافية العربية اإلسالمية

ف) الفاشية

و)

األصاله

ص) النازية

ز)

سايكس بيكو

ق) مؤتمر بانرونغ

ح) لجنة كنج كراين

ر)

ط) لجنة بيل

ش) مؤتمر بريوني (ص)104

ي) ثورة البراق

ت) مؤتمر بال

ك) التكايا

ث) الخوانق (ص)66

ل)

حق النقض الفيتو

حركة عدم االنحياز "الحياد اإليجابي"

خ) مشروع مارشال (ص)97

س :2فسر ما يلي:
)1

تميز الوطن العربي بأهمية خاصة في أوقات السلم والحرب( .ص)6

)2

ظهرت األحزاب والتجمعات السياسية في الوطن قبل االستقالل( .ص)10

)3

هشاشة التنظيم الداخلي لألحزاب في الوطن العربي( .ص)13

)4

دعت الجامعة العربية إلى بناء شراكات مع التجمعات اإلقليمية الدولية( .ص)18

)5

انتهاء االتحاد العربي الهاشمي( .ص)20

)6

سعى األردن إلى تشكيل مجلس التعاون العربي( .ص)23

)7

تعاني الزراعة في الوطن العربي من تحديات كثيرة( .ص)28

)8

زيادة أهمية النفط العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية( .ص)30

)9

ظهور األزمة االقتصادية العالمية عام 2008م( .ص)35

 )10ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية( .ص)37
 )11يواجه التعليم العالي طلبا ً اجتماعيا ً متزايدا ً( .ص)47
 )12مواجهة التعليم العالي أزمات اقتصادية ومالية باستمرار( .ص)48
 )13تتمتع فلسطين بموقع استرايتجي هام( .ص)52
 )14قيام الثورة الفلسطينية الكبرى( .ص)58
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 )15عقد المؤتمر اإلسالمي العام في القدس سنة 1931م( .ص)78
 )16عدم انضمام الصين وكوريا وفيتنام إلى حلف وارسو( .ص)92
 )17محاولة روسيا االتحادية استعادة بعض مناطق النفوذ التي فقدتها بعد سقوط االتحاد السوفييتي.
(ص)94
 )18قيام األزمة الكورية عام 1950م( .ص)98
 )19شكلت القضية الفلسطينية مسألة جوهرية لألردن( .ص)79
 )20ضعف التبادل التجاري بين الدول العربي( .ص)37
س :3قارن بين كل من:
)1

التيار القومي  ،والتيار اليساري.

)2

مجلس التعاون العربي  ،ومجلس التعاون الخليجي ،من حيث( :ص)12
ب) مدى استمرارية كل من المجلسين( .ص)26
أ) دوافع قيام كل منها.

)3

قراري مجلس األمن الدولي ( ، )242وقرار ( ،)338من حيث:
جـ) سنة الصدور( .ص)85
ب) نص القرار.
أ) األسباب.

)4

حلف شمال األطلسي  ،وحلف وارسو ،من حيث:
ب) الدول المشاركة.
أ) سنوات التأسيس.

جـ) أهداف كل منهما.

د) مدى الفشل أو البقاء( .ص)91 – 98-88
)5
)6
)7

االشتراكية  ،والرأسمالية  ،من حيث :أ) مبادىء كل منها .ب) نتائج تطبيقها( .ص)97
أ) سنوات قيامها
قارن بين األزمة الكورية  ،واألزمة الكوبية  ،من حيث:
جـ) دور االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة بالنسبة لكل منها( .ص)100
قارن بين أوبك  ،وأوابك  ،من حيث :أ) سنوات التأسيس

س :4اذكر أسباب كل من:
)1

األزمة العراقية والكويتية عام 1961م( .ص)17

)2

ضعف أداء جامعة الدول العربية( .ص)18

)3

قيام مجلس التعاون الخليجي( .ص)22

)4

قيام الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936م( .ص)58

)5

هزيمة العرب في حرب 1948م)59( .

)6

قيام حرب 1967م( .ص)60

)7

غزو جنوب لبنان( .ص)60

)8

قيام االنتفاضة الفلسطينية األولى والثانية( .ص)61
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ب) أسبابها

ب) أهداف كل منها( .ص)31
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)9

قيام العدوان الثالثي على مصر 1956م( .ص)99

 )10غزو افغانستان عام 1979م( .ص)101
س :5وضح اآلثار االقتصادية واالجتماعية الكتشاف النفط في الوطن العربي( .ص)34-33
س :6وضح المالمح والسمات للواقع االقتصادي المعاصر( .ص)34
س :7اذكر أهداف السوق العربية المشتركة( .ص)36
س :8وضح أبرز السمات العامة للمجتمع العربي( .ص)40
س :9ترتب على التبعية الثقافية للمستعمر األوروبي بروز ثالث اتجاهات من الثقافة العربية،
وضحها( .ص)42
س :10اذكر أهم المشكالت التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي( .ص)47
س :11وضح دور األردن في حركة عدم االنحياز( .ص)106
س :12اذكر أهم قرارات المؤتمر السوري األول "مؤتمر بال بسويسرا 1897م"( .ص)52
س :13اذكر نتائج كل من:
)1

ظاهرة التسرب من المدارس( .ص)45

)2

معركة ميسلون( .ص)55

)3

نتائج معركة الكرامة( .ص)60

)4

نتائج حرب 1967م( .ص)60

)5

اذكر أهم التحديات التي تواجه حركة عدم االنحياز( .ص)106

3

