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االمبراطورية اليونانية

السؤال
 -1عرف ما يلي

اإلجابة
 هيرودوت :المؤرخ الرحالة اليوناني ولد  484ق .م ،الذي لقب بـ(أبي التاريخ) ،ألف كتابًا في التاريخ ينقسم إلى تسعة أجزاء ،حول

هيرودوت ،أرسطو ،كتاب الجمهورية ،حروب

البيلوبونيز ،دويالت المدن ،قرطاجة

تاريخ اليونان والفرس ،وهو يعتمد على األساطير الدينية.

 -ارسطو:فيلسوف يوناني ولد  384ق .م ،وهو تلميذ إفالطون

ومعلم اإلسكندر المقدوني ،أسس مدرسة فلسفية علمية تقوم على
المنهجية العلمية للعلوم ،ويعتبر مؤسس الفلسفة الواقعية

.

 كتاب الجمهورية  :كتاب الفه إفالطون ولد  429ق .م ،وهو-

من اهم مؤلفاته ناقش فيه طبيعة الحكم

حروب البيلوبونيز :هي الحروب التي حدثت سنة  431ق .م

حتى  404ق .م ،وسببها التنافس بين المدينتين اثينا واسبارطة
في السيادة على اليونان ،وانتهت بانتصار اسبارطة وتدمير

األسطول األثيني.
 -دويالت المدن:

ظهرت دويالت المدن

بعد أنهيار الحضارة
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ال توفرت فيه
الميكينية ،حيث شكلت كل مدينة يونانية كيانًا مستق ً

عناصر الدولة( أرض ،شعب ،سلطة) ،ومن دويالت المدن في

اليونان
 قرطاجة :هي مدينة تقع على الساحل الشمالي ألفريقيا( تونسحالياً) وتطلعت قرطاج إلى التوسع على حساب المستعمرات
اليونانية في جنوب إيطاليا.

-2 .إمأل الفراغ بالعبارات المناسبة:

أ-ابوللو ،ارتيمس

ب-ثوسيديديس االثيني

ج-الكوميديا والتراجيديا
د-البحر االيوني ،بحر إيجة
ه-التوسع الخارجي لليونان

-3بين أهمية صناعة الفخار في تحديد الفترات استفاد المؤرخون من صناعة الفخار في تحديد الفترات الزمنية للحضارات
التأريخية عند المؤرخين؟

القديمة .حيث تميز فخار كل حضارة بزخارف ونقوش تميزه عن غيره من

الفترات.

 .4ما الفرق بين الجوقة واألوركسترا في

 -الجوقة :الكورس أو المنشدون

المسرح اليوناني؟

االوركسترا :مكان االنشاد
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ال فقد ظهرت قوة جديدة
لم تدم سيادة اسبارطة على المدن اليونانية طوي ً

-5وضح أسباب انتهاء سيادة إسبارطة على
المدن اليونانية؟

 :-6قارن بين نتائج الحروب اليونانية
القرطاجية والحروب اليونانية الفارسية.

ممثلة بمدينة مقدونيا.

الحروب اليونانية القرطاجية :قامت بينهما حربين:

األولى :حدثت سنة  480ق .م ،والتي انتهت بهزيمة قرطاجة.
الثانية :حدثت سنة  409ق .م ،عندما حاولت قرطاجة السيطرة على
جزيرة صقلية ،فانتهت بالصلح.

الحروب اليونانية الفارسية :فاتجهت المدن اليونانية الى إنشاء حلف

عسكري فيما بينها ضد الفرس لكنه فشل ،ثم تدخلت إسبارطة لتقوية

الحلف وسيادته ،فاستطاعت في حرب( باالتيه) سنة  479ق .م ،من
االنتصار على الفرس وابعاد خطرهم عن حليفاتها من المدن.

رقم الصفحة السؤال
الفصل الثاني:
الحضارة الرومانية
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 .1عرف ما يلي
الديانة الوثنية ،األلواح األثني عشر ،التصوير،

اإلجابة
 الديانة الوثنية :هي الديانة التي سبقت الديانة المسيحية وهي عبادةاآللهة مثل جوبتير.
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 -االلواح االثني عشر :هي مجموعة من القوانين المكتوبة التي عرفت

المجلس المئوي ،مجلس الشيوخ

عند الرومان والتي تعتبر احد اهم مصادر التاريخ الروماني.
 التصوير :هو فن كالسيكي يركز على تصوير المناظر الطبيعيةوالحدائق والجماليات عند الرومان لتزين المباني والقصور والكنائس- .

المجلس المئوي :يتألف من مئة عضو منتخب وكانت مهمته انتخاب
القناصل

 مجلس الشيوخ :هو المجلس الذي كان يساعد الملك في ادارة شؤونالبالد.

 -2ما االسباب التي أدت الى ضعف
االمبراطورية الرومانية؟

بدأت عوامل الضعف واالنقسام في االمبراطورية الرومانية  ،بسبب استمرار

حالة الفوضى واالضطراب التي عاشتها االمبراطورية نتيجة التنافس على الحكم
لعدم وجود نظام ثابت لتولي الحكم وازدياد الضغط على الحدود الشمالية
لالمبراطورية من قبل القوط الغربيين

وازدياد قوة االمبراطورية الساسانية(

الفارسية) في الشرق ،وقد رافق هذا االضطراب انهيار االمن الداخلي وتدهور
الحالة االقتصادية

-3بين اسباب ما يلي:
أ-ازدهار الزراعة في االمبراطورية الرومانية
ب -تطور الصناعة والحرف في االمبراطورية
الرومانية

أ-
 -خصوبة التربة.

 المناخ المعتدل الذي يسمح بممارسة االنشطة الزراعية. وفرة مياه االمطار واالنهار.5

ج_ازدهار التجارة عند الرومان.

ب -توفر الصناعات والمناجم بسبب توفر مناجم الحديد والرصاص والقصدير

د-ظهور القوانين المكتوبة في االمبراطورية

ج-بسبب وقوعها على سواحل البحر المتوسط وتوفر الموانئ الطبيعية.

الرومانية

 -4امأل الفراغ بالعبارات المناسبة .

د-ظهور القوانين عند الرومان يدل على تطور الرومان في مجال القانون.

أ-نسبة الى روما
ب-اغسطس

ج-االمبراطورية الشرقية واالمبراطورية الغربية
د -السلطان العثماني محمد الفاتح عام .1453
-5بين منزلة المرأة وحقوقها في االمبراطورية حصلت المرأة على بعض من حريتها في المجتمع الروماني بعكس ما كانت
الرومانية

عليه المرأة في المجتمع اليوناني ،وتمتعت المرأة الرومانية ببعض الحقوق

كالخروج إلى السوق وقضاء حاجياتها ،ومع تقدم الدولة الرومانية شمل تطو ًار
في حقوق المرأة فبدأت المرأة تأخذ حقوقها بالتدريج حتى اعطيت الحق

بالتصرف بأموالها دون موافقة مسبقة من ولي أمرها وكانت تستشار باختيار

زوجها.
-6مرت الديانة في االمبراطورية الرومانية

-1مرحلةالديانة الوثنية كعبادة االلهة مثل جوبيتير

بمرحلتين ،اذكرها؟

-2مرحلة الديانة المسيحية وانتشارها في عام 312م.
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- 8اكمل الخط الزمني باالحداث المناسبة

 800ق.م

بداية العصر الملكي الروماني

 509ق.م

نهاية العصر الملكي الروماني

. 27ق.م

نهاية العصر الجمهوري الروماني

395م

تقسيم االمبراطورية الرومانية الى

وبداية العصر االمبراطوري
قسمين غربية وشرقية

 476م

سقوط االمبراطورية الرومانية
الغربية

1453م

سقوط االمبراطورية البيزنطية
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الفصل الثالث
االرث الحضاري

لليونان والرومان

في االردن

44

 .1عرف ما يلي:
فيالدلفيا ،حلف الديكابولس ،طريق تراجان،
نفق اليرموك ،الفسيفساء

 فيالدلفيا.:اسم عمان القديم في عهد اليونان وهو نسبة الىاالمبراطور فيالدلفيوس.
 حلف الديكا بولس :حلف المدن الرومانية العشر ومن أبرز معالمالحضارة الرومانية في االردن حيث وضع القائد الروماني

بومبي اساس حلف المدن العشر الديكابولس( ،)Decapolis
وهي مكونة من( ديكا :تعني عشرة وبولس :تعني مدن)
 طريق تراجان :طريقًا يبدأ من مصر مرو ًار بالعقبة جنوب االردنوالبتراء والكرك ومادبا وعمان وأم الجمال الى بصرى الشام
ودمشق حتى نهر الفرات ،لخدمة أهداف عسكرية وتجارية،
وسمي هذا الطريق بطريق تراجان أو الطريق الملوكي.

 -نفق اليرموك :هوأطول نفق تم اكتشافه في شمال المملكة

االردنية الهاشمية عام 2012م ،يبلغ طوله حوالي  140كم يبدأ

من درعا في سوريا مرو ًار بمدينة الطرة االردنية ووادي الشاللة

وينتهي بمدينة أم قيس ،وكان يستخدم في تزويد مدن الديكابولس

بالمياه.

 -الفسيفساء :هي فن وصناعة المكعبات الصغيرة المكونة من

الحجارة أو المعدن أو الزجاج وغيرها و تكون متراصة على شكل
لوحة فنية ،وتستخدم في زخرفة وتزيين الجدران.
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 .2بين اسباب ما يلي:
أ-استقرار االنسان في االردن منذ أقدم
العصور.
ب-قيام حلف الديكابولس.
ج -إنشاء طريق تراجان.

أ -سبب هذا االستقرار المبكر يعود الى مناخ االردن المعتدل ،وموقعه
الجغرافي الذي يعد حلقة وصل بين شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وبالد

الرافدين والبحر األبيض المتوسط من جهة ،ومصر من جهة أخرى ،فكان مم ًار
للقوافل التجارية وانتقال اإلنسان بين هذه الوحدات الجغرافية المختلفة.

ب-اقيم الحلف بهدف حماية الحدود الجنوية لالمبراطورية الرومانية من

د -انتشار الكنائس بشكل كبير في االردن في

هجمات القبائل العربية ،وعزز ذلك تلك الشبكة من الطرق التي كانت تربطها

الفترة البيزنطية.

بعضها ببعض.
ج -لخدمة أهداف عسكرية وتجارية ،وسمي هذا الطريق بطريق تراجان أو
الطريق الملوكي.

د -انتشار الكنائس في االردن بشكل كبير في الفترة البيزنطية بسبب انتشار
الديانة المسيحية واالهتمام الكبير من قبل االباطرة البيزنطيين بالمنطقة ،والهبات
المقدمة من بعض االشخاص تقربًا الى هللا ،وتعدد المذاهب في الديانة
المسيحية ،واالنتعاش االقتصادي لسكان المنطقة في الفترة البيزنطية.

-3اذكر اسماء مدن الديكا بولس في االردن

عمان( فيالدلفيا) ،جرش( جراسا) ،ام قيس( جدا ار) ،طبقة فحل( بيال) ،اربد(

ارابيال) ،قويلبة( ابيال)

-4امأل الجدول بالعبارات المناسبة
المدينة
عمان

االسم القديم

اشهر المعالم المعمارية

ربة عمون

المدرج الروماني وسبيل

وفيالدلفيا

الحوريات
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ام قيس

جدا ار

شارع االعمدة والكنيسة

جرش

جراسا

المسرح الجنوبي ومعبد

البيزنطية
ارتيمس

عنوان الفصل

رقم الصفحة

السؤال

نشأة الدولة
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 : 1عرف ما يلي :السالجقة ،معركة انقرة،

العثمانية

اإلجابة

االنكشارية.

وتوسعها في

 السالجقة :قبيلة تركية استقرت في ايران وأفغانستان والعراقوبالد الشام واألناضول ،ينسبون الى زعيمهم سلجوق .

 -معركة أنقرة :معركة بين العثمانين بقيادة السلطان بايزيد والمغول

آسيا الصغرى

بقيادة تيمورلنك فتقابل الجيشان في سهل أنقرة عام ( 805هـ/

 1402م) ،وكان نتيجتها هزيمة العثمانيين ووقوع السلطان بايزيد

واوروبا

األول أسي ًار في أيدي المغول
 اإلنكشارية  :كلمة تركية معناها الجيش الجديد ،وهي من الفرقالتي شكلت القوة الضاربة في الجيش العثماني .
 :2اعط اسباب ما يلي:
أ -اقطاع السلطان عالء الدين السلجوقي
العثمانيين إمارة في آسيا الصغرى.

أ -مكافأة لهم بسبب وقفوهم الى جانب السلطان عالء الدين السلجوقي،
في حربه ضد الدولة البيزنطية والمغول .
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ب -اتخاذ مراد االول أدرنة عاصمة للدولة
العثمانية.
 .3ما النتائج التي ترتبت على المعارك اآلتية:
 نيقوبوليس -أنقرة

 فارنا -فتح القسطنطينية

موقعها اإلستراتيجي وقربها من ميدان العمليات العسكرية مع

ب-

البيزنطيين  ،وإرساء سيطرة الدولة العثمانية على األقاليم االوروبية .
 نيقوبوليس :هزيمة السلطان بايزيد لتحالف أوروبي قوي ضدهعام791هـ1396 /م واستمرار توسعه باتجاه اوروبا .

 أنقرة :هزيمة العثمانيين ووقوع السلطان بايزيد األول أسي اًر فيأيدي المغول

 -فارنا :هزيمة

المجر ومجموعة من الدول االوروبية أمام

العثمانيين ،سنة 848هـ1444 /م على شواطىء البحر االسود .

 فتح مدينة القسطنطينية : -1سقوط االمبراطورية البيزنطية.
 -2ظهور الدولة العثمانية كقوة عظمى في العالم.
 -3اتخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة العثمانية.

 -4سيطرة العثمانيين على طرق التجارة البحرية.
 -5اعتبر بعض المؤرخين فتح القسطنطينية نهاية العصور الوسطى
وبداية العصور الحديثة.

 -6هجرة العلماء البيزنطيين الى ايطاليا وإسهامهم في نهضة أوروبا
فيما بعد.
 .4اكمل الجدول الزمني التالي عن اهم االحداث
في تاريخ الدولة العثمانية

العام

الحدث
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1071م463 /ه

معركة مالذ كرد.

792هـ1389 /م

معركة قوصوه

791هـ1396 /م

معركة نيقوبولس

805هـ1402 /م
848هـ1444 /م
857هـ1453 /م
933هـ1526 /م
ثانيًا التوسع
العثماني في
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 .1عرف ما يلي:

معركة انقرة
معركة فارنا
فتح القسطنطينية
معركة موهاكس

 معركة مرج دابق :هي معركة حدثت شمال حلب عام922هـ/1516م ،أدت الى هزيمة المماليك و ضم بالد الشام .

معركة مرج دابق ،الدولة الصفوية

 -الدولة الصفوية  :هي الدولة التي نشأت في إيران حوالي القرن

البالد العربية

السادس عشر وعاصمتها مدينة تبريز ،والتي حاولت السيطرة

على العراق بسبب موقعه التجاري ورغبتها في الحصول على

ثرواته مستفيدة من حالة االضطراب السياسي التي تمر بها
البالد العربية.

 .2اعط سبباً لكل مما يلي:

أ-تنافس الدولة العثمانية مع القوى المحلية في
السيطرة على البالد العربية.

أ-
 -ظهور الدولة الصفوية والتي حاولت السيطرة على العراق بسبب موقعه

التجاري ورغبتها في الحصول على ثرواته .
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 رغبة الدولة العثمانية في حماية البالد العربية من االخطار الخارجيةالتي تتهددها.
 ضعف دولة المماليك. -وصلت الدولة العثمانية الى أقصى درجات توسعها في اوروبا لذا كان

عليها ضم البالد العربية لتحقيق التوازن بين رعاياها.
ب-انتصار الدولة العثمانية للمماليك في بالد الشام

ومصر.

ب -ضعف الدولة المملوكية وتفوق المدفعية واألسلحة النارية ضد

الجيش المملوكي الذي اعتمد في قتاله على األسلحة التقليدية مثل

السيوف والرماح والنشاب.
 .3بين كيف استطاعت الدولة العثمانية ضم
العراق؟

المرحلة األولى :وتمثلت في دخول السلطان سليم األول إلى شمال
العراق بعد انتصاره على الصفويين في معركة جالديران عام 920هـ/
1514م.

المرحلة الثانية :نجح فيها السلطان سليمان القانوني بعد انتهاء حروبه
في البلقان من السيطرة على باقي مناطق العراق كله بعد اإلنتصار على

 .4قارن بين معركتي مرج دابق والريدانية من

الصفويين سنة 941هـ1534 /م.
 -مرج دابق :عام922هـ1516 /م ،بين الدولة العثمانية والمماليك.

حيث:
 -تاريخ وقوعها

معركة الريدانية  :عام 923هـ1517 /م وقعت بين الدولة العثمانية

 -أطراف المعركة

والمماليك .
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ثالثاً :النظام
اإلداري في
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 -الصدر األعظم :هو الرجل الثاني من حيث المكانة السياسية

 .1عرف ما يلي :

واالدارية بعد السلطان ،ويشبه منصبه رئيس الوزراء في العصر

الصدر األعظم ،قائمقام.

الحديث.

الدولة

 -قائمقام :هو الشخص الذي يحكم القضاء ،يعينه السنجق بك

العثمانية

وظيفته تنفيذ القوانين وحفظ األمن.

أ -المختار.

 .2اكمل الفراغ بالجمل المناسبة:

ب -قيادة الجيوش وإعالن الحرب والسلم.
. 4وضح التقسيمات اإلدارية في الدولة العثمانية؟

الواليات ويحكمها الوالي  ،السناجق يحكمها السنجق بك  ،القضاء

يحكمها القائمقام  ،النواحي

يحكمها مدير الناحية  ،القرى واألحياء

والحارات وعلى رأسها المختار .

الفصل الثاني69 :

 .1ما المقصود باألسطى.

األسطى :من درجات الحرفيين في الدولة العثمانية وهو الخبير المتمرس .

أوضاع البالد

العربية في ظل
الحكم العثماني
93

 .2فسر :سبب تراجع الزراعة وهجرة
الفالحين عن اراضيهم في البالد

 ظلم الدولة لهم بفرض الضرائب الباهضة وسوء أحوال المناخ واستخداماالدوات الزراعية البدائية.
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العربية.
 .3ما أشهر الصناعات التي ظهرت

 -صناعة المنسوجات ،والصابون والسكر وملح البارود.

في البالد العربية في العهد
العثماني.
 .4بين طبقات المجتمع في البالد
العربية في ظل الحكم العثماني.

الفصل الثالث75 :

ضعف الدولة
العثمانية

 طبقة الحكام ،طبقة األمراء المحليين واألشراف ،طبقة العلماء والمشايخ،طبقة العامة ،رعايا الدولة من غير المسلمين.

 .1اعط اسباب كل مما يلي:
أ -حرب القرم 1273ه/
1856م.

أ -رفض السلطان العثماني طلب قيصر روسيا اإلشراف على الطائفة
األرثوذكسية ورغبة روسيا في الوصول إلى المياه الدافئة في البحر األسود
والبحرالمتوسط.

ب -فشل حملة نابليون على بالد
الشام.
 .2اذكر أسباب ظهور المسألة

ب -بسبب حصانة مدينة عكا التي لم يتمكن من احتاللها ليقظة قائدها أحمد باشا
الجزار ،وحصانة أسوارها ،وبسالة أهلها في الدفاع عنها ،وانتشار الطاعون بين
الجنود الفرنسيين ومساعدة االسطولين العثماني والبريطاني لها.
 -1التنافس االستعماري
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الشرقية..

 -2أهمية موقع الواليات العثمانية استراتيجيًا وعسكريًا على الطرق التجارية.
 -3ضعف الدولة العثمانية وعجزها عن اصالح أمورها الداخلية.

 -4تضارب مصالح الدول االوروبية وأطماعها في الممتلكات العثمانية.
 .3اكمل الفراغ بالمعلومات المناسبة:

أ -الحرية واالستقالل.

ب -نابليون بونابرت .

ج-تكوين دولة مترامية األطراف على حساب أمالك الدولة العثمانية.

-4كيف سقطت الدولة العثمانية؟

 أسهمت جمعية االتحاد والترقي التي وصلت للحكم في الدولة العثمانية عام1326هـ1908 /م في تسريع سقوط الدولة العثمانية ،فقامت بعزل السلطان
عبد الحميد الثاني عام 1327هـ1909 /م وتعيين السلطان محمد رشاد،

فأصبحت مكانة السلطان شكلية ليس له أي دور في تسيير شؤون الدولة .

الفصل الرابع:
شرق االردن
في العهد
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-1كيف تم تمثيل سكان منطقة شرق
االردن في االدارة العثمانية؟

العثماني

-2وضح السياسة التعسفية للدولة
العثمانية في شرق االردن عام

1914م.

 اعترفت الدولة العثمانية بالزعامات المحلية في لواء عجلون ،واسندت لهممهام اعادة فرض األمن وجمع الضرائب المترتبة للدولة على اللواء ،وإمرة
قافلة الحج الشامي وتوفير الحماية لها وضمان أمن وسالمة الحجاج .
 -مصادرة أموال التجار باسم التكاليف الحربية فكان الضباط العثمانيون

يطوقون مخازن الغالل والمنتجات ويسجلون المواد المتوافرة فيها ،ويمنعون
اصحابها من التصرف بها.
16

-3اكمل الجدول اآلتي بالمعلومات
المناسبة:

فئات السكان

اساليب المعيشة

الفالحون

يعيشون في بيوت من الطين والحجر ويعملون

البدو

-4ما المشكالت التي واجهت القطاع
الزراعي في شرق االردن في العهد
العثماني؟

بالزراعة وتربية الحيوانات.

يعيشون في بيوت من الشعر ويعملون بالرعي
وتربية االبل والماشية

 فساد الموظفين العثمانيين واعتداءاتهم المتكررة ،واسهم النظام الضريبيواساليب الجباية المرهقه في انحطاط مستوى معيشة الفالح ،هذا باالضافة

الى نظام التجنيد الذي ساهم في تردي الحالة الزراعية لعدم توفر عناصر
شابة قادرة على ممارسة العمل الزراعي ،وغياب سلطة الدولة العثمانية عن
17

المنطقة األمر الذي ساهم في زيادة االعتداءات على الفالح وفقدان األمن .

-5بين اهمية قافلة الحج الشامي
اقتصادياً على شرق االردن؟

 مورداً مهمًا من موارد الرزق ألهالي منطقة شرق االردن ،حيث قامت القبائلالبدوية بتأجير آالف الجمال سنوياً لنقل الحجاج وامتعتهم ،كما استفاد أهالي

المنطقة من إقامة األسواق الموسمية التي كانت تقام في محطات الحج
كالرمثا وعمان والقطرانة وغيرها ،واستخدمت القالع الواقعة على طول طريق

الحج لتخزين الحبوب.

-6اذكر اهم الصناعات والمهن السائدة
في شرق االردن في العهد العثماني؟

 صناعة السالل ،والفخار ،وطحن الحبوب ،وعصر الزيتون ،والمنسوجاتالصوفية ،وتجفيف الفاكهة ،وصناعة بعض منتجات الحيوانات كاللبن والزبدة

والجميد والسمن ،وقد عرف سكان شرق االردن مجموعة من الحرف آنذاك
منها :الخياطة ،والحدادة ،والنجارة ،وتبيض النحاس وغيره .
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اجابات اسئلة الوحدة
الوحدة االولى :الحضارتين اليونانية والرومانية
اجابات اسئلة الوحدة
عنوان

رقم

الدرس

الصفحة

الحضارتين

45

اليونانية
والرومانية

السؤال

 -1عرف ما يلي :
الديكابولس ،الحضارة
الهلنستية ،دول المدن،
أكتافيوس ،الفسيفساء

اإلجابة

 الديكابولس  :هو حلف وضعه القائد الروماني بومبي وكلمة ديكا بولس مكونة من( ديكا:تعني عشرة وبولس :تعني مدن).
 الحضارة الهلنستية :هي العصر الذي شهد إمتزاجًا وإنصها ًار بين الحضارة اليونانيةوالحضارات الشرقية خاصة حضارتي مصر وبالد الشام اللتان أصبحتا مرك ًاز جديدًا للثقافة
اليونانية.

 دول المدن :ظهرت دول المدن بعد أنهيار الحضارة الميكينية ،حيث شكلت كل مدينة يونانيةال توفرت فيه اركان الدولة( أرض ،شعب ،سلطة) ،ومن دويالت المدن في اليونان
كيانًا مستق ً

اثينا واسبارطة

 -أكتافيوس :هو مؤسس النظام اإلمبراطوري الروماني حيث منحه مجلس الشيوخ لقب المواطن

األول وفوض اليه جميع السلطات ،وأصبح القائد االعلى للجيش ،وخوله الحق في اعالن
الحرب وعقد الصلح ،كما اتخذ لنفسه لقب أغسطس وتعني المحترم
19

 الفسيفساء  :هي فن وصناعة المكعبات الصغيرة المكونة من الحجارة أو المعدن أو الزجاجوغيرها و تكون متراصة على شكل لوحة فنية ،وتستخدم في زخرفة وتزيين الجدران

 :2قارن بين االمبراطورية

االمبراطورية اليونانية

اليونانية واالمبراطورية

أ-االمتداد الجغرافي :تقع بالد اليونان في جنوب شبه جزيرة البلقان ،وتشرف على مجموعة من

الرومانية من حيث:

البحار( بحر إيجه ،والبحر اإلدرياتيكي ،والبحر األيوني.

أ -االمتداد الجغرافي

ب-نظام الحكم :شكلت كل مدينة يونانية كياناً مستقالً توفرت فيه اركان الدولة( أرض ،شعب،

ج -الحياة الفنية ،العمارة

ج-الحياة الفنية ،العمارة والنحت:

ب-انظمة الحكم
والنحت

سلطة) ،ومن دول المدن في اليونان اثينا واسبارطة.

تأثر بناء المدن اليونانية وعمارتها بأفكار أفالطون ،الذي أعتبر أول مخطط للمدن في العالم ،وقد
اعتمدت العمارة والنحت على توفر المواد الطبيعية في اليونان خاصة الرخام ،ومن أشهر المباني

المعماري ة بيت البرلمان والملعب وبرع اليونان باستخدام الرخام والبرونز كمواد خام أساسية في فن

النحت ،حيث جسدوا في منحوتاتهم اآللهة اليونانية المحاربين والشخصيات التاريخية ،ومن أشهر

النحاتين اليونان فيدياس.
االمبراطورية الرومانية:

أ -االمتداد الجغرافي :وامتدت من المحيط االطلسي غربًا حتى بالد فارس شرقاً ،ومن الصحراء الكبرى
جنوباً حتى نهري الدانوب والراين شماالً ،وسيطرت على كامل حوض البحر االبيض المتوسط.
ب -نظام الحكم:مر نظام الحكم بثالث مراحل :الملكي ،الجمهوري ،االمبراطوري.

ج-الحياة الفنية العمارة والنحت :وتجمع العمارة الرومانية بين خصائص الفن اليوناني وفنون
الحضارات الشرقية القديمة التي تدل على مدى التفاعل للحضارة الرومانية مع الحضارات االخرى
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واشتهروا ببناء المسارح مثل المدرج الروماني في عمان و تفوق الرومان بفن النحت وتميزت
منحوتاتهم بالنقوش البارزة على االعمدة والجدران مثل عامود تراجان في جرش ،كما تميز فن النحت

الروماني بالدقة واالبداع في العمل ،وقد استخدموا الصلصال المحروق في الزخارف كتلك الموجودة
في جدران المعابد والكنائس،
-3بين أسباب ما يلي:
أ -متانة األبنية في
العمارة الرومانية.

ب -االستقرار البشري

أ-

استخدم الرومان الحجارة الضخمة في البناء والهندسة الدقيقة باالضافة الى استخدام الرماد

البركاني الذي اضيف الى مواد البناء والمتوفر بالقرب من مدينة نابولي في ايطاليا ،مما يعطي
الصالبة للبناء

ب  -سبب هذا االستقرار المبكر الى مناخ االردن المعتدل ،وموقعه الجغرافي الذي يعد حلقة وصل

في األردن منذ العصور

بين شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وبالد الرافدين والبحر األبيض المتوسط من جهة ،ومصر من

القديمة.

جهة أخرى ،فكان مم ًار للقوافل التجارية وانتقال اإلنسان بين هذه الوحدات الجغرافية المختلفة.

ج -بناء أقواس النصر
في المدن الرومانية.

د -الحروب اليونانية
الخارجية.

 .4وضح دور اإلمبراطور
قسطنطين في نشر الدين
المسيحي في اإلمبراطورية

ج -وذلك النهم جسدوا البطوالت الحربية التي تدل على القوة والعظمة من خالل اقواس النصر ومنها
قوس االمبراطور ايبوس وقوس اإلمبراطور هدريان في مدينة جرش.

د -بسب سياسة التوسع الخارجي لليونان أدت إلى المواجهة مع بعض القوى المحيطة مثل

القرطاجيون والفرس،

أقام قسطنطين مدينة جديدة على ضفاف مضيق البسفور عرفت باسم القسطنطينية( اسطنبول حاليًا )
ونقل العاصمة من روما إليها واتخذ الدين المسيحي دينًا رسميًا للدولة.

الرومانية؟
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.5وضح دور كل من

 -افالطون:فيلسوف يوناني ولد  429ق .م ،من أهم مؤلفاته كتابي" الجمهورية" و"القوانين"،

الشخصيات التالية في

ناقش فيهما طبيعة الحكم ،ويعتبر أفالطون مؤسسًا للفلسفة المثالية

والرومانية:

التاريخ ينقسم إلى تسعة أجزاء ،حول تاريخ اليونان والفرس ،وهو يعتمد في تأليفه على

الحضارتين اليونانية
(أفالطون ،هيرودوت،

كونتليان ،فيالدلفيوس)

 هيرودت :هو مؤرخ ورحالة يوناني ولد  484ق .م ،ولقب بـ( أبي التاريخ) ،ألف كتابًا فياألساطير الدينية

 كونتليان :تعلم في روما ونبغ بالخطابة  ،ولقب بـ( أستاذ الخطابة) ،له مؤلفات في الخطابة،ومن أبرز آرائه فيها إنه يجب تعليم الطالب منذ الصغر لغة أجنبية ،باالضافه الى تعليمه

صور الحروف واستعمال االلعاب واالشياء المشوقة.

 فيالدلفيوس( :بطليموس فيالدلفوس الثاني309ق .م246 -ق .م) ،غير اسم ربة عمون الىفيالدلفيا.

عنوان الوحدة

رقم الصفحة

الدولة العثمانية 83

السؤال
-1عرف ما يلي  :االنكشارية ،المسالة الشرقية،
الصدر االعظم ،السناجق ،ادرنة ،مصطفى
اتاتورك.

اإلجابة
 االنكشارية  :كلمة تركية معناها الجيش الجديد  ،وهي من الفرقالتي شكلت القوة الضاربة في الجيش العثماني .

 المسألة الشرقية :ضعف الدولة العثمانية في القرن الثامن عشرالميالدي  ،وزيادة اطماع الدول االوروبية بها  ،وسبب ظهورها

التنافس االستعماري االوروبي وتضارب المصالح االوروبية وضعف

الدولة العثمانية وعجزها عن إصالح أمورها وخاصة مع اهمية موقع
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والياتها االستراتيجي .
 الصدر االعظم :يعتبر الرجل الثاني من حيث المكانة السياسيةواإلدارية بعد السلطان  ،وهو يشبه منصب رئيس الوزراء في الوقت
الحاضر  ،يقيم في قصره الذي يسمى الباب العالي .

 السناجق  :وهو ( األلوية جمع لواء) :يحكمه سنجق بك ،يعينهالوالي وظيفته تنفيذ القوانين وتصريف األمور الداخلية وحفظ النظام
في السنجق.

 ادرنة  :مدينة تقع في اسيا الصغرى ( تركيا حاليا) ،اتخذت عاصمةجديدة للدولة العثمانية
 مصطفى اتاتورك :مؤسس الجمهورية العلمانية التي أطلق عليهاالجمهورية التركية عام 1924م.

 -2اكمل الجدول التالي :

 معركة جالديران :تاريخ المعركة :عام 920هـ1514 /م .
نتيجة المعركة :انتصار العثمانيين على الصفويين .

 -معركة مرج دابق :

تاريخ المعركة  :عام 922هـ 1516 /م .
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نتيجة المعركة :هزيمة المماليك وضم بالد الشام للدولة العثمانية.
 معركة الريدانية :تاريخ المعركة :عام 923هـ1517 /م.
نتيجة المعركة  :هزيمة المماليك وضم مصر للدولة العثمانية .

 -معركة موهاكس :

تاريخ المعركة  :عام 933هـ1526 /م .
نتيجة المعركة  :هزيمة ملك المجر وفتح مدينة بودابست.
-3بين اسباب ما يلي:

أ  -سمي السلطان محمد الفاتح بهذا االسم لنجاحه بفتح مدينة القسطنطينية
.

ب  -لم يتمكن نابليون من احتالل عكا
حصانة مدينة عكا التي لم يتمكن من احتاللها ليقظة قائدها أحمد

باشا الجزار ،وحصانة أسوارها ،وبسالة أهلها في الدفاع عنها ،وانتشار

الطاعون بين الجنود الفرنسيين ومساعدة االسطولين العثماني
والبريطاني لها.

ج -ساهمت فريضة الحج في تنشيط التجارة في الدولة العثمانية .
حيث قامت القبائل البدوية بتأجير آالف الجمال سنويًا لنقل الحجاج

وامتعتهم ،كما استفاد أهالي المنطقة من إقامة األسواق الموسمية التي
كانت تقام في محطات الحج كالرمثا وعمان والقطرانة وغيرها،

واستخدمت القالع الواقعة على طول طريق الحج لتخزين الحبوب .
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-4بين عوامل تراجع الزراعة في الدولة
العثمانية.

 فساد الموظفين العثمانيين واعتداءاتهم المتكررة ،واسهم النظامالضريبي واساليب الجباية المرهقه في انحطاط مستوى معيشة

الفالح ،هذا باالضافة الى نظام التجنيد الذي ساهم في تردي الحالة

الزراعية لعدم توفر عناصر شابة قادرة على ممارسة العمل الزراعي،
وغياب سلطة الدولة العثمانية عن المنطقة األمر الذي ساهم في
زيادة االعتداءات على الفالح وفقدان األمن .
-5بين النهج التعسفي الذي اتبعته الدولة
العثمانية في شرق االردن عام 1914م..

-6اذكر نتائج فتح القسطنطينية.

 مصادرة أموال التجار باسم التكاليف الحربية فكان الضباطالعثمانيون يطوقون مخازن الغالل والمنتجات ويسجلون المواد

المتوافرة فيها ،ويمنعون اصحابها من التصرف بها.
 -1سقوط االمبراطورية البيزنطية.
 -2ظهور الدولة العثمانية كقوة عظمى في العالم.
 -3اتخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة العثمانية.

 -4سيطرة العثمانيين على طرق التجارة البحرية.
 -5اعتبر بعض المؤرخين فتح القسطنطينية نهاية العصور الوسطى
وبداية العصور الحديثة.

 -6هجرة العلماء البيزنطيين الى ايطاليا وإسهامهم في نهضة أوروبا فيما
بعد.
25

اجابات االسئلة داخل الفصول
لكتاب التاريخ الصف العاشر
الجزء االول

رقم الصفحة السؤال
الفصل االول
االمبراطورية اليونانية
اوال :قيام االمبراطورية

12

 -ما المقصود بالحضارة الهلينستية؟

االجابة
هو العصر الذي شهد إمتزاجًا وإنصها ًار بين الحضارة اليونانية

والحضارات الشرقية خاصة حضارتي مصر وبالد الشام اللتان أصبحتا

مرك ًاز جديداً للثقافة اليونانية.

اليونانية والرومانية

26

 -اذكر اختصاصات الملك في النظام

22

السياسي الروماني؟

يعتبر الملك في هذه الفترة صاحب السلطة المطلقة في الدولة ،فقد
تركزت بيده السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،باإلضافة الى
كونه الكاهن األعظم للدولة( أي رجل الدين).

23

24

 -ما الصالحيات التي اعطاها مجلس الشيوخ

منحه مجلس الشيوخ لقب المواطن األول وفوض اليه جميع السلطات،

ألكتافيوس؟

وأصبح القائد االعلى للجيش ،وخوله الحق في اعالن الحرب وعقد

-

الصلح.
 اذكر عوامل ضعف االمبراطوريةالرومانية؟

بسبب استمرار حالة الفوضى واالضطراب التي عاشتها االمبراطورية
نتيجة التنافس على العرش لعدم وجود نظام ثابت لتولي الحكم
وازدياد الضغط على الحدود الشمالية لالمبراطورية من قبل القوط

الغربيين.

الفصل الثالث:
االرث الحضاري
لليونان والرومان

25

 -ما االسم الذي اطلق على االجزاء الشرقية

الدولة البيزنطية

37

 -فسر :سبب استقرار االنسان في االردن

بسبب مناخ االردن المعتدل ،وموقعه الجغرافي الذي يعد حلقة وصل

لإلمبراطورية الرومانية؟

مند أقدم العصور؟

بين شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وبالد الرافدين والبحر

األبيض المتوسط من جهة ،ومصر من جهة أخرى ،فكان مم ًار
للقوافل التجارية وانتقال اإلنسان بين هذه الوحدات الجغرافية المختلفة.

27

في االردن
43

 اذكر اسباب وجود الكثير من الكنائس فياالردن في الفترة البيزنطية؟

انتشار الكنائس في االردن بشكل كبير في الفترة البيزنطية يعودالى

انتشار الديانة المسيحية واالهتمام الكبير من قبل االباطرة البيزنطيين
بالمنطقة ،والهبات المقدمة من بعض االشخاص تقرباً الى هللا ،وتعدد
المذاهب في الديانة المسيحية ،واالنتعاش االقتصادي لسكان المنطقة
في الفترة البيزنطية

الوحدة الثانية :الدولة العثمانية .
عنوان الفصل

رقم الصفحة

الدولة العثمانية

51

نشأتها وتوسعها

السؤال

اإلجابة

 -بين اوضاع الدولة العثمانية في عهد

• الوضع الديني

عثمان؟

• االسالم هو الدين الرسمي للدولة.

أو ًال  :نشأة
الدولة العثمانية

• الوضع العسكري

• أصبح للدولة العثمانية جيش قوي تمكن من فتح العديد من اقاليم
الدولة البيزنطية.

وتوسعها في

آسيا الصغرى

• الوضع السياسي
•

واوروبا

التوسع من إمارة حدودية صغيرة الى دولة كبيرة عاصمتها( يني
شهر).

53

 -بين اهمية موقع مدينة ادرنة؟

•

موقعها االستراتيجي وقربها من ميدان العمليات العسكرية مع
28

البيزنطيين.
•
54

55

 -بين سبب انسحاب الجيش العثماني عن

إرساء سيطرة الدولة العثمانية على االقاليم االوروبية.

إغارة المغول على بالد آسيا الصغرى .

حصار القسطنطينية؟
 صف معاملة السلطان محمد الفاتح ألهلالقسطنطينية بعد فتحها؟

حرية إقامة
الشعائر الدينية
الحفاظ على
امالكهم

تشكيل مجلس
من كبار

سياسة
السلطان
محمد الفاتح
مع سكان

القسطنطينية

ارجاع من هاجر
منهم

منح رجال الدين

موظفي الكنيسة
56

 -لماذا لقب السلطان سليمان بالقانوني؟

المسيحي حق
انتخاب رئيساً
لهم

بسبب القوانيين واالصالحات االدارية التي قام بها.
29

الدولة العثمانية
نشأتها وتوسعها

58

 ما األسباب التي دفعت الدولة العثمانيةللتوجه نحو البالد العربية؟

ثاني ًا  :التوسع

 -1ظهور الدولة الصفوية التي نشأت في إيران حوالي القرن السادس
عشر وعاصمتها مدينة تبريز ،والتي حاولت السيطرة على العراق بسبب

موقعه التجاري ورغبتها في الحصول على ثرواته مستفيدة من حالة
االضطراب السياسي التي تمر بها البالد العربية.

العثماني في

 -2رغبة الدولة العثمانية في حماية البالد العربية من االخطار الخارجية

التي تتهددها.

البالد العربية

 - 3ضعف دولة المماليك.

 - 4وصلت الدولة العثمانية الى أقصى درجات توسعها في اوروبا لذا

كان عليها ضم البالد العربية لتحقيق التوازن بين رعاياها.
58

 -تتبع مراحل السيادة العثمانية على العراق؟

المرحلة األولى :وتمثلت في دخول السلطان سليم األول إلى شمال
العراق بعد انتصاره على الصفويين في معركة جالديران عام 920هـ/

1514م.

المرحلة الثانية :نجح فيها السلطان سليمان القانوني بعد انتهاء حروبه
في البلقان من السيطرة على باقي مناطق العراق كله بعد اإلنتصار على

الصفويين سنة 941هـ1534 /م.
59

 ما المزايا التي ساعدت الجيش العثمانيفي االنتصار على المماليك؟

ساعدها في ذلك ضعف الدولة المملوكية وتفوق المدفعية واألسلحة
النارية ضد الجيش المملوكي الذي اعتمد في قتاله على األسلحة
التقليدية مثل السيوف والرماح والنشاب.

30

60
الدولة العثمانية
نشأتها وتوسعها

62

 ما األسباب التي حالت دون السيطرةالكاملة على اليمن؟
 -ما المقصود بالباب العالي؟

 بسبب صعوبة المنطقة الجبلية ووعورتها وضعف االسطولالعثماني.
 -القصر أو المقر الرسمي للصدر األعظم .

ثالثاً :النظام
اإلداري في

الدولة العثمانية

الفصل الثاني:

68

أوضاع البالد

 ما هي درجات التنظيم ألعضاء الحرفةالواحدة في العهد العثماني؟

هناك الصبي المبتدىء ثم العامل المدرب ،ثم المتمرس الخبير(
األسطى) ،ويشرف على الحرف الشيخ باعتباره اإلداري االول ومهمته

العربية في ظل

تنظيم العالقة بين الدولة وأعضاء الحرف ،وهو المسؤول عن حل

الحكم العثماني

الخالفات بين أعضاء الحرف والمهنة .

الفصل الثالث:
ضعف الدولة

72

 ما سبب فشل حملة نابليون على بالدالشام؟

بسبب يقظة قائدها احمد باشا الجزار وحصانة أسوارها وبسالة أهلها في

الدفاع عنها وانتشار الطاعون بين الجنود الفرنسيين ومساعدة
االسطولين العثماني والبريطاني لها.

العثمانية
31

الفصل الرابع:

76

شرق األردن في

 ما أهمية موقع األردن في العهد العثمانيحسب ما ورد في النص؟

العهد العثماني
79

 استخرج من النص المشكالت التي كانيعاني منها القطاع الزراعي في منطقة

شرق االردن في العهد العثماني؟

 سيطر على جزء رئيسي من شبكة الطرق التي تصل بينالقاهرة ودمشق من جهة وبين دمشق ومكة من جهة أخرى .

 اسهم النظام الضريبي واساليب الجباية المرهقه في انحطاطمستوى معيشة الفالح ،هذا باالضافة الى نظام التجنيد الذي

ساهم في تردي الحالة الزراعية لعدم توفر عناصر شابة قادرة
على ممارسة العمل الزراعي ،وغياب سلطة الدولة العثمانية
عن المنطقة األمر الذي ساهم في زيادة االعتداءات على
الفالح وفقدان األمن .

81

 بين اإلجراءات التعسفية لبتي اتخذتهاالدولة العثمانية في شرق االردن قبل
الحرب العالمية األولى 1914م.

 مصادرة أموال التجار باسم التكاليف الحربية فكان الضباطالعثمانيون يطوقون مخازن الغالل والمنتجات ويسجلون المواد
المتوافرة فيها ،ويمنعون اصحابها من التصرف بها.

32

الجزء الثاني
الوحدة :تاريخ االردن المعاصر
عنوان الفصل

رقم

اإلجابة

السؤال

الصفحة
االردن في عهد
الملك عبد هللا االول

14

 -1عرف

ما

يلي:

وعد

بلفور ،

مجلس

المشاورين.

بن الحسين

وعد بلفور:هو وعد اعطاه وزير الخارجية البريطاني بلفور الى اللورد
روتشلد بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917م.

مجلس المشاورين :يشبه مجلس الوزراء في الوقت الحالي ويتكون من
عدد من االعضاء يعينهم االمير عبد هللا بن الحسين ويرأسه الكاتب
االداري.

 -2بين بنود المعاهدة االردنية البريطانية لسنة
1928م.

 -1إمارة شرق االردن كيان سياسي معترف به.

-2يتولى األمير عبد هللا بن الحسين التشريع واالدارة.
-3تعيين حدود إمارة شرق االردن.

-4وضع قانون اساسي( دستور) إلمارة شرق االردن يساهم في قيام حياة
سياسية ديمقراطية في البالد.

-5تتعهد الحكومة بتقديم مساعدة مالية إلمارة شرق االردن.

33

 -3تتبع تطور التعليم في عهد امارة شرق
االردن؟

تطور التعليم في األردن في عهد الملك عبد هللا بن الحسين وازداد عدد
المدارس وتنوعت مراحلها االبتدائية والثانوية التي انتشرت في المدن

والقرى ،حيث نص قانون المعارف األردني( التربية والتعليم) في عام
 1939م على تقسيم البالد إلى ثالث مناطق إدارية تعليمية يديرها مفتش
للمعارف.

-4إمأل الفراغ بالعبارات المناسبة:
أ -أول رئيس لمجلس المشاورين في عهد االمارة
هو.............

أ-رشيد طليع.
ب-أربعة.

ج -عام 1924م.
د -في  25ايار 1946م.

ب -بلغ عدد الدوائر االنتخابية للمجلس التشريعي
المارة شرق االردن سنة 1928م........
ج -تشكلت اول لجنة اقتصادية في االمارة لتقديم
االرشادات والبرامج االقتصادية سنة.......
د -يصادف االحتفال بعيد استقالل المملكة
االردنية في تاريخ............

34

 -5وضح أبرز مالمح التطور التجاري في
عهد اإلمارة؟

شهدت اإلمارة نشاطًا تجاريًا واسعا خالل الحرب العالمية الثانية والسيما

تجارة الترانزيت( العبور) ،وتأسست في البالد مصارف وشركات للنقل
والتأمين وبيع السيارات واألجهزة والمعدات ،كما أنشئت العديد من الفنادق

وبنيت معاصر الزيتون والطواحين.

-6بين تطور الحياة االقتصادية في إمارة
شرق االردن.

 -1سياسة الحكومات االردنية المتعاقبة القائمة على دعم هذه
القطاعات وتعزيزها.
 -2عقد العديد من اإلتفاقيات الدولية التي تسمح بتسهيل عمليات
االستيراد والتصدير.

 -3تخفيف الضرائب المفروضة على البضائع المصدرة.
 -4إنشاء العديد من المصارف والمؤسسات المالية التي توفر
القروض للمواطنين.

 -5اجراء العديد من الدراسات لإلستفادة من مياه نهر األردن في
دعم الزراعة.

 -6تشكيل أول لجنة اقتصادية في إمارة شرق االردن عام 1924م،
مهمتها تقديم اإلرشادات والبرامج اإلقتصادية الناجحة.

35

-7اكمل الجدول التالي بالمعلومات

1921م -تأسيس إمارة شرق االردن

المناسبة:

1928م -المعاهدة االردنية البريطانية
1946م -استقالل المملكة االردنية الهاشمية

االردن في عهد
الملك طالل بن عبد

19

 -1عرف ما يلي :دستور عام 1952م،
ديوان المحاسبة.

هللا

 الدستور عام 1952م :هو الدستور األردني المعمول به حالياً،صدر في عهد الملك طالل.

 ديوان المحاسبة :هو دائرة مستقلة تتولى مراقبة واردات الدولةونفقاتها.

 -2وضح رؤية الملك طالل في تعديل
الدستور االردني؟

رأى جاللة الملك طالل بعد توليه سلطاته الدستورية ضرورة تعديل

الدستور بصيغة جديدة تمنح مجلس األمة والحكومة المزيد من
الصالحيات ،وتلقي عليها المزيد من الواجبات ،وترسخ الحياة الديمقراطية
على اسس عصرية.

 -3كيف تصدى الملك طالل التحديات التي
واجهت المملكة االردنية الهاشمية؟

 -1فتح باب التجنيد للحد من ظاهرة البطالة التي كان يعاني منها
الشباب االردني.

 -2تشكيل قوة خفر السواحل لحماية شواطيء المملكة االردنية
الهاشمية.

 -3إنشاء مشاريع تنموية مثل مشاريع شق الطرق لتحسين البنية
36

التحتية.

 -4اصدار قانون سكة الحديد الحجازية.
 -4ما االنجازات التي تحققت في مجال
التعليم في عهد الملك طالل؟

اصبح التعليم األساسي إلزاميًا لألردنيين وهو مجاني في المدارس

الحكومية حسب الدستور االردني الذي أكد على حق المواطن في التعليم

ضمن حدود وامكانات الدولة ،ومن ابرز االنجازات في مجال التعليم:
 إنشاء العديد من المارس. إنشاء مجلس المعارف( مجلس التربية) -إرسال البعثات العلمية للخارج.

االردن في عهد
الملك الحسين بن
طالل

28

-1عرف ما يلي :الخطة الخمسية ،الميثاق
الوطني عام 1991م ،مديرية التأمين الصحي.

 الخطة الخمسية :هي خطط تنموية مدتها خمس سنوات. الميثاق الوطني 1991م :هو خطوط توجيهية لعملية المأسسةالديمقراطية والتعددية السياسية ويسير جنبًا الى جنب مع

الدستور.

 مديرية التأمين الصحي :هي مديرية تأسست بهدف توفيرالتأمين الصحي للمواطنين.

 . 2بين مظاهر النهضة االقتصادية في المجاالت
التالية:

المجال

مظاهر النهضة

الزراعة

قناة الغور الشرقية ،أنشاء السدود مثل الكفرين

37

واليرموك وسد وادي العرب ،استصالح االرضي
الزراعية.
الصناعة

انشاء مؤسسة تشجيع االستثمار ،إنشاء
المؤسسات الصناعية الضخمة التي ساهمت في
رفد االقتصاد الوطني.

التجارة

اقامة االتفاقيات التجارية مع دول العالم ،وفتح
البنوك الجديدة والشركات االستثمارية.

 .3بين مظاهر النهضة االجتماعية في عهد
الملك الحسين بن طال ل؟

وفي مجال التعليم العالي تأسس العديد من الجامعات مثل:
الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ،وجامعة مؤتة وجامعة العلوم
والتكنولوجيا ،وجامعة آل البيت ،وجامعة البلقاء التطبيقية ،وسمح

بإنشاء الجامعات الخاصة إضافة الى كليات المجتمع والمعاهد
المهنية والصناعية في محافظات المملكة كافة.
شيدت العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الصحية
والمراكز العالجية في جميع أنحاء المملكة ،منها مدينة الحسين
الطبية التي تعتبر األولى في المنطقة ،كما تأسست مديرية التأمين
38

الصحي التي تهتم بتوفير التأمين الصحي للمواطن.
 .5تتبع تطور الحياة النيابية في عهد الملك -1عام 1956م تم انتخاب المجلس النيابي الخامس.
الحسين بن طالل؟

-2عام 1978م تم تشكيل المجلس الوطني االستشاري.
-3عام 1989م استئناف الحياة النيابية واجراء االنتخابات النيابية.

االردن في عهد
الملك عبد هللا الثاني
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 .1عرف ما يلي :التنمية السياسية ،منطقة

 التنمية السياسية :تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وهيحق مكفول في الدستور ومتطلب رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة

العقبة االقتصادية الخاصة.

المستدامة.

 -منطقة العقبة االقتصادية الخاصة :هي مبادرة ملكية لتطوير

بن الحسين

العقبة لتغدو ملتقى ذا مستوى عالمي لألعمال االقتصادية.

 .2وضح طبيعة النهج السياسي الذي
انتهجه الملك عبد هللا الثاني بن الحسين؟

 -1التمكين الديمقراطي من خالل :حماية الحريات والتعددية
السياسية والحزبية واحترام كرامة االنسان.

 -2تعزيز العالقات العربية والدولية والتأكيد على دور االردن الفاعل
والمحوري في مواجهة التحديات.

 -3رسالة عمان وتتضمن محاور منها :الوسطية واالعتدال الفكري،
والتسامح الديني وحوار االديان ،ونبذ العنف والتطرف.

 -4دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل والمؤتمرات العربية
والعالمية مثل جامعة الدول العربية وهيئة االمم المتحدة.
 .3اذكر اهم التطورات االقتصادية في

المجال

التطور
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المجاالت التالية:

زراعة

تطوير التقنيات الزراعية ،تحسين وسائل التسويق،

صناعة

تطوير القطاع الصناعي وغرف الصناعة ،فتح

االرتقاء بالتصنيع الزراعي.

المصانع الحديثة وانشاء المدن الصناعية ،ايجاد فروع

للمصانع االردنية في الخارج.
تجارة

تسهيل التجارة الدولية ،تشجيع المستثمرين ،فتح
االقتصاد الوطني على االقتصاد العالمي.

سياحة

 .4بين أسباب ما يلي:
أ-امتلك جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
خبرة متنوعة.

ب-تطوير منطقة العقبة االقتصادية.

تطوير المشاريع السياحية االستثمارية ،تشجيع سياحة

المؤتمرات مثل مؤتمر دافوس ،تطور التعليم المهني
السياحي ،تسويق االردن سياحيًا.

أ -بدأ الملك عبد هللا الثاني بن الحسين دراسته في الكلية العلمية
االسالمية عام 1966م ثم انتقل الى اكاديمية ديرفيلد في

الواليات المتحدة وتخرج من جامعة جورج تاون في واشنطن

وانضم جاللته للخدمة العسكرية حيث تميز بخبرته العسكرية
وتدرج في الجيش من قائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية عام
 1989م حتى اصبح قائدا للقوات الخاصة في عام  1994وقد
طور هذه القوات وفق احدث المعايير.

ب -لتغدو العقبة ملتقى ذا مستوى عالمي لألعمال االقتصادية ،يوفر
الوظائف للمجتمع المحلي.
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القوات المسلحة
االردنية( الجيش
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 .1عرف ما يلي :تعريب قيادة الجيش العربي تعريب قيادة الجيش العربي االردني :هو إعالن الملك الحسين بن طالل
االردني ،مجلة االقصى.

عام  1956م إنهاء خدمة قائد الجيش الفريق البريطاني كلوب باشا
وتسليم قيادته الى اللواء راضي عناب.
مجلة األقصى :هي مجلة تصدرها القوات المسلحة االردنية لنشر الثقافة

العربي)

وقد صدر عددها االول عام 1969م.
.

 .2وضح دور الملك عبد هللا الثاني بن شهد الجيش العربي األردني في عهد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
الحسين في تطوير الجيش العربي تطو ًار في مجال رفع كفاءة الجيش وتزويده بأنظمة الدفاع والتكنولوجيا

االردني؟

 .3بين االقسام التي تكون منها الجيش
العربي في بداية تأسيسه؟
 .4امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:

الحديثة ،كما أقيمت العديد من المشاريع اإلنتاجيه في عهده.

 -1القوة العربية المتألفة من رجال الثورة العربية الكبرى.
 -2قوة الدرك ومهمتها حفظ األمن.

 -3القوة السيارة من الفرسان والمشاة والمدفعية ومهمتها دفاعية.
أ-كلوب باشا.

ب-شاركت المرأة االردنية في صفوف الجيش ب-عام 1950م.
العربي منذ عام.

ج-انشاء الطرق الزراعية وانشاء السدود مثل سد سواقة

ج-قدم الجيش العربي االردني في مجال التنمية
الزراعية العديد من االعمال فمنها.
 .5بين دور الجيش العربي في مجال
التنمية؟

 -1مجال التعليم :من خالل إقامة مدارس الثقافة العسكرية في
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مختلف مناطق المملكة األردنية الهاشمية مثل مدرسة الشهيد
فيصل في عمان ،واإلهتمام بالتعليم الجامعي مثل انشاء جامعة
مؤتة في محافظة الكرك.

 -2مجال الزراعة :تم إنشاء الطرق الزراعية وإزالة األلغام من

األراضي إلستصالحها ،وإنشاء العديد من السدود مثل سد
سواقة في الكرك.

 -3مجال الصحة :حيث ركز الجيش العربي على إقامة العديد من
المستشفيات مثل مدينة الحسين الطبية والمراكز الصحية إضافة

إلى توفير التأمين الصحي لمنتسبي وعائالت الجيش العربي
كذلك تقديم العالج لغير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

 -4مجال اإلعالم :جاءت الرعاية اإلعالمية في الجيش العربي
ألهميتها في رفع الروح المعنوية من خالل مديرية التوجيه

المعنوي ونشر الثقافة من خالل اصدار العديد من المجالت

مثل مجلة األقصى التي صدر عددها األول عام 1969م،

اضافة الى بث البرامج االذاعية.
 .6اكمل الجدول التالي بأهم االحداث التي
تتعلق بالجيش العربي االردني:

 1921م تشكيل الجيش العربي 1923م اطالق اسم الجيش العربي على الجيش االردني 1941م انشاء الخدمات الطبية الملكية 1956م تعريب قيادة الجيش العربي42

1968 -م معركة الكرامة.

الوحدة الثانية  :عصر الثورات والحروب
عنوان الفصل

رقم الصفحة

السؤال

الثورة االمريكية
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 .1عرف ما يلي :الثورة االمريكية ،حرب السنوات
السبع ،حفلة الشاي ،معاهدة باريس.

اإلجابة
 الثورة االمريكية :هي الثورة التي قام بها سكان المستعمراتالبريطانية في امريكا الشمالية على الحكومة البريطانية وانتهت
باستقالل المستعمرات وظهور دولة جديدة عرفت باسم الواليات

المتحدة االمريكية.

 حرب السنوات السبع :هي الحرب التي قامت بين عامي1756م1763 -م بين بريطانيا وفرنسا وانتهت بانتصار
بريطانيا.

 حفلة الشاي :مهاجمة سكان المستعمرات البريطانية في امريكاالشمالية السفن البريطانية المحملة بالشاي في ميناء بوسطن.
 معاهدة باريس :هي المعاهدة التي اعترفت فيها بريطانياباستقالل الواليات المتحدة االمريكية عام 1783م.

 .2اذكر اسباب إنشاء المستعمرات البريطانية في
امريكا الشمالية؟

 -1رغبة بريطانيا في الحصول على المواد الخام مثل القطن ،السكر،
التبغ.
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 -2جعل هذه المستعمرات سوقًا لتصريف البضائع البريطانية.

 -3رغبة المهاجرين من أوروبا في الحصول على األراضي ،وتحسين
أوضاعهم المعيشية.
 -4هروب الكثير من سكان أوروبا الى المستعمرات بسبب االضطهاد
الديني.

 .3قارن بين المؤتمر القاري االول والمؤتمر

القاري الثاني من حيث عالقة المستعمرات
ببريطانيا؟

 .4فسر سبب وقوف فرنسا الى جانب القوات
االمريكية في حربها ضد بريطانيا؟
 .5اكمل الفراغ في الجمل المناسبة
أ-اول مستعمرة بريطانية في امريكا هي.......

ب-المعركة التي استسلم فيها القائد البريطاني هي..

 -5تصدير الفائض من السكان االوروبيين وغير المرغوب بهم.
 المؤتمر القاري االول :طالب فيه سكان المستعمرات بضرورةموافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب.

 المؤتمر القاري الثاني :قرر سكان المستعمرات انشاء جيشموحد وان تتولى المستعمرات حكم نفسها.
بسبب التنافس االستعماري بين فرنسا وبريطانيا.
أ -مستعمرة جيمس تاون.
ب-معركة ساراتوغا.

ج-جورج واشنطن.

ج-اول رئيس للواليات المتحدة االمريكية هو......
 -6فسر شعار( ال ضرائب دون تمثيل نيابي)؟

الضرائب تقر بموافقة الشعب ال الفرض المباشر لها من قبل الحكومة
البريطانية.
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 -7اكمل الجدول التالي بالمعلومات المناسبة:

 المجلس االستشاري -المجلس التشريعي

الثورة الفرنسية
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 -1عرف كل مما يلي :لويس السادس عشر،
اعالن حقوق االنسان ،سجن الباستيل،
الجمعية الوطنية.

 -لويس السادس عشر:هو حاكم فرنسا قبل الثورة.

 اعالن حقوق االنسان :هو االعالن الذي اصدرته الجمعيةالوطنية للثورة الفرنسية عام 1798م.

 سجن الباستيل:هو حصن يقع في شرق العاصمة باريس وقدتميز بحصانته.

 الجمعية الوطنية :اجتماع الطبقة العامة الذين اعتبروا انفسهمالممثل الشرعي للشعب الفرنسي ،وكان مهمتها وضع دستور
جديد للدولة لتنظيم الحياة السياسية فيها.
 .2بين اساليب االصالح عند االحزاب
الفرنسية؟

أ– حزب يمثل الطبقة البرجوازية المتنفذة في الدولة ،ويتبنى برنامج
اإلصالح التدريجي دون استخدام العنف والقوة.

ب– حزب يدعو الى ضرورة إستخدام العنف والقوة في االصالح.

ج– حزب ليس له موقف ثابت يسير عليه في سياسته ،بل يتبدل
ويتغير في مواقفه تجاه الحزبين السابقين.

. 3ناقش ابرز االصالحات التي طالبت بها الطبقة
العامة قبل الثورة الفرنسية؟

أ -الدعوة أن يكون عدد العامة مساويًا لعدد طبقة اإلشراف ورجال
الدين في المجلس ،باعتبارهم يمثلون النسبة األكبر من السكان
في فرنسا.
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ب -المناداة بأن يكون مكان اإلجتماع في قاعة واحدة وليست قاعات
منفصلة ،حيث كانت تعقد اجتماعات األشراف ورجال الدين
بمعزل عن طبقة العامة مما يشكل تميي ًاز واضحًا ضدهم.

ج-ضرورة اعتماد نظام تصويت وفقًا لعدد األصوات في المجلس،
وليس باالعتماد على نظام الصوت الواحد لكل طبقة خاصة في ظل
تحالف طبقة االشراف مع الكنيسة بغالبية ثلثي األصوات.
 .4اذكر اسباب الثورة الفرنسية؟

 اسباب سياسية :ضعف الملكية في فرنسا ،فساد التقسيم االداريللدولة.

 اسباب اجتماعية :حرمان الشعب من الحقوق ،وجود الطبقيةوالشعور بالظلم.
 اسباب اقتصادية :فرض الضرائب الظالمة ،تأخر التجارةوالصناعة.

 .6وضح دور الطبقة العامة في الثورة الفرنسية؟

طالبت طبقة العامة ضرورة إصالح مجلس الطبقات نفسه من حيث:

أ-الدعوة أن يكون عدد العامة مساويًا لعدد طبقة اإلشراف ورجال
الدين في المجلس ،باعتبارهم يمثلون النسبة األكبر من السكان في
فرنسا.

ب -المناداة بأن يكون مكان اإلجتماع في قاعة واحدة وليست
قاعات منفصلة ،حيث كانت تعقد اجتماعات األشراف ورجال

الدين بمعزل عن طبقة العامة مما يشكل تميي ًاز واضحًا ضدهم.
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ج-ضرورة اعتماد نظام تصويت وفقًا لعدد األصوات في المجلس،

وليس باالعتماد على نظام الصوت الواحد لكل طبقة خاصة في ظل

تحالف طبقة االشراف مع الكنيسة بغالبية ثلثي األصوات.
وقد واجه الملك لويس السادس عشرهذه المطالب بالرفض،

األمر الذي قاد الطبقة العامة إلى اإلجتماع في مكان عام هو ملعب
التنس قرب قصر فرساي( مقر الحكم الملكي) في مدينة باريس،
معتبرين أنفسهم الممثل الشرعي للشعب مؤسسين ما أطلق عليه إسم(

الجمعية الوطنية) ،التي أصبحت مهمتها وضع دستور جديد للدولة
لتنظيم الحياة السياسية فيها.

قام الملك لويس السادس عشر بعد فشل المفاوضات مع الطبقة

العامة ،باتخاذ مجموعة من االعمال التي أغضبت الشعب مما دفعهم

للقيام بتأسيس الحرس الوطني الذي تكون من رجال الجيش والشرطة
الذين هاجموا سجن الباستيل وسيطروا عليه باعتباره رم ًاز للظلم

والطغيان.
الثورة الصناعية
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 .1عرف ما يلي :الثورة الصناعية ،جيمس واط،
ماركوني

الثورة الصناعية :تعني إحالل االالت محل العمالة البشرية العاملة في
الصناعة مما أدى الى سلسلة من التحوالت في وسائل االنتاج حيث
ال من االالت اليدوية
أصبحت االالت ضخمة ذات انتاج كبير بد ً

البسيطة.

ماركوني :هو العالم الذي اخترع االتصال الالسلكي عام 1901م.
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جيمس واط:هو العالم الذي طور المحرك البخاري.
. 2بين اسباب ما يلي:
أ -ظهور النقابات العمالية بعد الثورة
الصناعية.
ب -نمو المدن الصناعية وزيادة سكانها.
ج-زيادة الحركات االستعمارية االوروبية خارج
اوروبا.

أ-تحسين احوال العمال السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ب-بسبب الهجرة من الريف الى المدينة للعمل في الصناعة.
ج-للحصول على المواد الخام واالسواق.
د -أسباب سياسية وتتكون من:

•  . 1االستقرار السياسي في بريطانيا مما ساعد على التطور
االقتصادي والصناعي.

•  . 2قوة اسطولها واتساع مستعمراتها التي وفرت امكانية
الحصول على المواد األولية الالزمة للصناعة حيث راجت

د-ظهرت الثورة الصناعية في بريطانيا اوال.

مصنوعاتها.

• أسباب بشرية وتتكون من:
•  . 1ارتفاع عدد المفكرين والعلماء مما ادى لزيادة حركة
االختراعات.
•

 .رغبة التجار في زيادة رأس المال في المجالين الصناعي

والتجاري.

• أسباب طبيعية وتتكون من:
•  .1المناخ الرطب الماطر
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•  . 2وجود بعض االنهار سريعة الجريان ،حيث استخدمات
مساقط المياه بها الدارة االت المصانع.
•  .3توفر المواد الخام مثل الفحم الحجري ،والمواد الطبيعية
الالزمة لصناعة االالت ال سيما معدن الحديد.

•  .4توفر الموانئ الصالحة للمالحة.
 : 3تعددت مجاالت الثورة الصناعية ،أذكرها؟

 -1صناعة الغزل والنسيج
 -2الطباعة

 -3صناعة التعدين
 -4وسائل النقل
 -5وسائل االتصاالت
 : 4بين النتائج االقتصادية للثورة الصناعية؟

أ .تحسين وسائل االنتاج بسبب سيطرة االلة الحديثة وتسييرها

بالطاقة( بخار ،كهرباء ،بترول) وتطور طرق التعدين.

ب .زيادة كمية االنتاج وسرعته :كان من نتيجة تطور االلة

واكتشاف القوى المحركة ،واستخراج المعادن ،ان زاد حجم
وسرعة االنتاج.

ج .ازدياد الحاجة الى رؤوس االموال القامة المصانع وتشغيل
العمال وشراء المواد االولية فأدى الى تطور نظام
المصارف والبنوك.

49

 : 5اذكر العوامل التي أدت الى قيام الثورة
الصناعية؟

 .1توفر رأس المال.

 .2استقرار األوضاع السياسية مما ادى الى تقدم العلم والفنون
والصناعات.

 .3مالئمة المناخ للنشاط البشري وتوفر االيدي العاملة.

 .4حركة االستعمار االوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع
عشر.
 .5انهيار النظام االقطاعي في اوروبا.

الثورة العربية
الكبرى
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 .1عرف ما يلي  :الثورة العربية الكبرى ،سياسة
التتريك.

 الثورة العربية الكبرى :هي الثورة التي بدأت من مكة المكرمةفي العاشر من حزيران عام 1916م لتحرير العرب من الحكم
التركي والتخلص من الظلم واالضطهاد.

سياسية التتريك :هي السياسة التي مارسها االتحاديون ضدرعايا الدولة العثمانية من خالل تتريكهم وتغيير ثقافاتهم
االصلية وفرض اللغة والثقافة التركية عليهم.
. 2تحدث عن االوضاع االقليمية قبل الثورة العربية
الكبرى؟

أ -نمو الوعي القومي العربي وتأسيس الجمعيات السرية التي لم
يستجب االتحاديين ملطالبها االصالحية.
ب -سياسة التتريك التي مارسها أعضاء حزب االتحاد والترقي
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التركي في الواليات العربية في العصر العثماني.
ج -رغبة العرب في االستقالل والتحرر من حكم االتراك.
د -تردي االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
هـ -ضعف الدولة العثمانية وانفصال بعض االقاليم والواليات عنها
كما حدث في البلقان.

و -سقوط بعض الواليات العربية بيد االستعمار مثل :الجزائر
وتونس وليبيا ومراكش(المغرب) ،ولم تحرك الدولة العثمانية ساكنًا.
.3 .بين اسباب اختيار العرب للحجاز منطلقا للثورة
العربية الكبرى؟

 بعدها عن مركز القوات التركية. قربها من موانئ البحر االحمر -سهولة قطع سكة الحديد

 صيفها الحار وصعوبة الوصول اليها -وعورة مسالكها

 مكان إقامة زعيم الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن.4 .اذكر مقومات الثورة العربية الكبرى؟

علي.

 أهداف واضحة :التحرير ،السيادة العربية ،احياء القوميةالعربية.
 قيادة مؤهلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي. -تفاني العرب والتفافهم حول قضيتهم المشتركة.
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.5 .اذكر نتائج الثورة العربية الكبرى؟

 الدعم المالي والعسكري من قبل بريطانيا. اخراج القضية العربية الى حيز الوجود. حق العرب في تقرير المصير. -إعادة وحدة العرب الروحية.

 تأسيس ممالك عربية مستقلة في سوريا والحجاز والعراقواالردن.
. 6امأل الجدول اآلتي بالمعلومات المناسبة:

 -اللون االسود.

 اللون األخضر. -اللون االبيض.

 المثلث األحمر.الحروب الكبرى
في القرن
العشرين
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.1عرف ما يلي :الثورة البلشفية ،معركة العلمين،
انزال نورماندي.

 الثورة البلشفية :قامت الثورة البلشفية النهاء الحكم القيصري فيروسيا واسفرت عن قيام دولة اشتراكية سميت االتحاد السوفياتي الذي
انهار عام 1991م.
 معركة العلمين :تعد معركة العلمين من المعارك الفاصلة في الحربالعالمية الثانية التي وقعت في مصر على بعد 100كم من االسكندرية
بين القوات البريطانية من جهة والقوات االلمانية وااليطالية من جهة

أخرى وانتهت بانتصار القوات البريطانية.
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 انزال نورماندي :انزال الحلفاء لحوالي مليون جندي في منطقةنورماندي جنوب فرنسا بما يسمى تاريخيا( بإنزال نورماندي).

. 2اذكر اسباب الحرب العالمية االولى؟

اغتيال ولي عهد النمسا فرنسوا فردنالند على يد طالب صربي أثناء
زيارته لعاصمة البوسنة سرايفو في  28حزيران عام 1914م السبب

المباشر للحرب العالمية األولى.

أ -نمو الروح القومية بين الشعوب االوروبية.

ب-التنافس االستعماري بين الدول االوروبية للحصول على المواد

الخام واالسواق.

ج-االزمات الدولية مثل :األزمة البلقانية عام 1908م وازمة مراكش
عام 1911م.
.3قارن بين الحرب العالمية االولى والثانية من
حيث:
 الدول المتحاربة -السبب المباشر لكل منهما

د-قيام التكتالت واالحالف الدولية.
الحرب العالمية االولى :دول الوسط وتضم المانيا والنمسا والدولة
العثمانية وبلغاريا ودول الحلفاء وتضم انجلت ار وفرنسا وروسيا واليابان
والصين والبرتغال وبلجيكا وايطاليا الى الحلفاء وانضمت الواليات
المتحدة االمريكية في نهاية الحرب.

الحرب العالمية الثانية :دول الوسط( ألمانيا ،إيطاليا ،اليابان) ودول

الحلفاء( انجلت ار وفرنسا ،والواليات المتحدة االمريكية ،االتحاد
53

النتيجة المباشرة

السوفياتي).
الحرب العالمية االولى :اغتيال ولي عهد النمسا فرنسوا فردنالند على يد
طالب صربي أثناء زيارته لعاصمة البوسنة سرايفو.
الحرب العالمية الثانية :دخول المانيا الى اراضي بولندا السترجاع ممر(
دانزينغ) الذي انتزع منها في أعقاب الحرب العالمية األولى لوصول

بولندا لبحر البلطيق وفصل اجزاء من المانيا بموجب معاهدة( فرساي)
عن ألمانيا األم.

الحرب العالمية االولى :انتصار دول الحلفاء

الحرب العالمية الثانية :انتصار دول الحلفاء
 .4نتائج الحرب العالمية االولى اسباب للحرب

• قرارت مؤتمر فرساي الذي فرض شروطاً قاسية على ألمانيا

العالمية الثانية ،وضح ذلك؟
. 5فسر :انسحاب روسيا من الحرب العالمية االولى

• بسبب قيام الثورة البلشفية عام 1917م في روسيا.

عام 1917م.
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نموذج اجابات الوحدات مبحث التاريخ للصف العاشر
الجزء الثاني
الوحدة الثالثة:
عنوان

رقم

الوحدة

الصفحة

تاريخ االردن
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المعاصر

السؤال

 : 1عرف ما يلي :مجلس المشاورين،
ديوان المحاسبة ،الميثاق الوطني عام
1991م ،التنمية السياسية.

اإلجابة

 مجلس المشاورين :يشبه مجلس الوزراء في الوقت الحالي ويتكون من عدد مناالعضاء يعينهم االمير عبد هللا بن الحسين ويرأسه الكاتب االداري.
 -ديوان المحاسبة :هو دائرة مستقلة تتولى مراقبة واردات الدولة ونفقاتها.

 الميثاق الوطني عام 1991م :هو خطوط توجيهية لعملية المأسسة الديمقراطيةوالتعددية السياسية ويسير جنبًا الى جنب مع الدستور.

 التنمية السياسية :تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وهي حق مكفول فيالدستور ومتطلب رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 :2بين بنود المعاهدة االردنية

 -1إمارة شرق االردن كيان سياسي معترف به.

البريطانية عام 1928م؟

-2يتولى األمير عبد هللا بن الحسين التشريع واالدارة.
-3تعيين حدود إمارة شرق االردن.
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-4وضع قانون اساسي( دستور) إلمارة شرق االردن يساهم في قيام حياة سياسية ديمقراطية
في البالد.

-5تتعهد الحكومة بتقديم مساعدة مالية إلمارة شرق االردن.

 :3بين اسباب ما يلي :

أ :أطلق الملك عبدهللا الثاني في مطلع العام  2000مبادرة لتطوير العقبة وجعلها منطقة

أ-ازدهار العقبة اقتصاديا في عهد

اقتصادية خاصة لتغدو ملتقى ذا مستوى عالمي لألعمال االقتصادية ،يوفر الوظائف

جاللة الملك عبد هللا الثاني بن

للمجتمع المحلي ،ففي عام  2006وحده ،وصلت قيمة االستثمارات الملتزم بها في منطقة

الحسين.

العقبة االقتصادية الخاصة إلى  5مليارات دينار اردني.

ب-يسمى عهد الملك طالل العهد

ب:بسبب وضع الدستور االردني لعام 1952م والمعمول به حاليا.

الدستوري.

ج :من خالل تطوير التقنيات الزراعية وتحسين وسائل التسويق واالرتقاء بالتصنيع الزراعي.

ج-تطور قطاع الزراعة في الغور
االردني في عهد الملك الباني الحسين.
 :4ما انجازات الجيش العربي االردني
في مجال التنمية؟

 -1مجال التعليم :إقامة مدارس الثقافة العسكرية في مختلف مناطق المملكة األردنية
الهاشمية مثل مدرسة الشهيد فيصل في عمان ،واإلهتمام بالتعليم الجامعي مثل
انشاء جامعة مؤتة في محافظة الكرك.

 -2مجال الزراعة :إنشاء الطرق الزراعية وإزالة األلغام من األراضي إلستصالحها،
وإنشاء العديد من السدود مثل سد سواقة في الكرك.
 -3مجال الصحة :ركز الجيش العربي على إقامة العديد من المستشفيات مثل مدينة
الحسين الطبية والمراكز الصحية إضافة إلى توفير التأمين الصحي لمنتسبي
وعائالت الجيش العربي كذلك تقديم العالج لغير الخاضعين لمظلة التأمين
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الصحي.
 -4مجال اإلعالم :جاءت الرعاية اإلعالمية في الجيش العربي ألهميتها في رفع الروح
المعنوية من خالل مديرية التوجيه المعنوي ونشر الثقافة من خالل اصدار العديد

من المجالت مثل مجلة األقصى التي صدر عددها األول عام 1969م ،اضافة

الى بث البرامج االذاعية.
 :5اذكر ق اررات المجلس التشريعي
االردني عام 1946م؟

ال تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.
 اعالن البالد االردنية دولة مستقلة استقال ً البيعة بالملك لسيد البالد الملك عبد هللا االول بن الحسين. -تعديل القانون االساسي االردني( الدستور).

 :6وضح دور المرأة االردنية في

التعليم والتدريب كمعلمات ومدربات في معاهد الجيش العربي

قطاعات الجيش المختلفة؟

العمل في الخدمات الطبية في مجال الطب والتمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة
العم ـ ــل فـ ـ ــي الوحــ ــدات المركزيــ ــة مثــ ــل القيــ ــادة العامــ ــة وفـ ـ ــي مديريــ ــة اإلسـ ـ ــكان كمهندسـ ـ ــات

متخصصات فيها.
 :6اكمل الجدول بالتاريخ المناسب

1921 -م

لالحداث التالية:

 1952م 1953م 1956م1999 -م

الوحدة

الرابعة
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 .4عرف ما يلي :سجن الباستيل،
حفلة الشاي ،سياسة التتريك،

 -سجن الباستيل :هو حصن يقع في شرق العاصمة باريس وقد تميز بحصانته.

 حفلة الشاي :مهاجمة سكان المستعمرات البريطانية في امريكا الشمالية السفن57

عصر

الثورة البلشفية ،الحرب الباردة.

الثورات
والحروب

البريطانية المحملة بالشاي في ميناء بوسطن.

 سياسة التتريك :هي السياسة التي مارسها االتحاديون ضد رعايا الدولة العثمانية منخالل تتريكهم وتغيير ثقافاتهم األصلية وفرض اللغة والثقافة التركية عليهم.

 الثورة البلشفية :قامت الثورة البلشفية النهاء الحكم القيصري في روسيا واسفرت عنقيام دولة اشتراكية اطلق عليها اسم االتحاد السوفياتي الذي انهار عام 1991م.

 الحرب الباردة :هي حالة التوتر والصراع والتنافس بين الواليات المتحدة واالتحادالسوفياتي كقوتين عظميين في العالم منذ عام 1945م حتى 1991م وشهدت هذه
 .5قارن بين الحرب العالمية
االولى والثانية من حيث:
 السبب المباشر االطراف المتحاربة تاريخ الحرب -النتيجة المباشرة للحرب

الفترة تطو ار هائال في االسلحة والتكنولوجيا والتسابق نحو الفضاء بين الطرفين.

 الحرب العالمية االولى :اغتيال ولي عهد النمسا فرنسوا فردنالند على يد طالبصربي أثناء زيارته لعاصمة البوسنة سرايفو.
 الحرب العالمية الثانية :دخول المانيا الى اراضي بولندا السترجاع ممر( دانزينغ)الذي انتزع منها في أعقاب الحرب العالمية األولى لوصول بولندا لبحر البلطيق

وفصل اجزاء من المانيا بموجب معاهدة( فرساي) عن ألمانيا األم.
 الحرب العالمية االولى :دول الوسط وتضم المانيا والنمسا والدولة العثمانية وبلغارياودول الحلفاء وتضم انجلت ار وفرنسا وروسيا واليابان والصين والبرتغال وبلجيكا
وايطاليا الى الحلفاء وانضمت الواليات المتحدة االمريكية في نهاية الحرب.بدأت عام

1914م وانتهت عام 1918م
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 الحرب العالمية الثانية :دول الوسط( ألمانيا ،إيطاليا ،اليابان) ودول الحلفاء( انجلت اروفرنسا ،والواليات المتحدة االمريكية ،االتحاد السوفياتي) .بدأت عام 1939م وانتهت
عام 1945م.
 الحرب العالمية االولى :انتصار دول الحلفاء الحرب العالمية الثانية :انتصار دول الحلفاء :3اذكر اسباب كل مما يلي:

أ-

أ-الثورة الفرنسية.

 -اسباب اجتماعية :حرمان الشعب من الحقوق ،وجود الطبقية والشعور بالظلم.

ب-الثورة االمريكية.

ج-الثورة العربية الكبرى.

د-حضور األمير فيصل بن الحسين ب-
بن علي مؤتمر فرساي عام 1919م

 اسباب سياسية :ضعف الملكية في فرنسا ،فساد التقسيم االداري للدولة. اسباب اقتصادية :فرض الضرائب الظالمة ،تأخر التجارة والصناعة. -إخضاع سكان المستعمرات للحكم المباشر البريطاني.

 -اصدار قوانيين المالحة 1651م التي تنص على منع عمليات التبادل التجاري إال

مع بريطانيا ،وأن تحمل جميع البضائع(التبغ ،السكر ،القطن) الى بريطانيا على متن

السفن البريطانية .

 فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية كضريبة السكر والزجاج والورق والشايوالطوابع ،لتوفير مورد مالي لخزينة الدولة البريطانية.

ج-االسباب غير المباشرة
59

 نمو الوعي القومي العربي وتأسيس الجمعيات السرية التي لم يستجب االتحاديينملطالبها االصالحية.
 سياسة التتريك التي مارسها أعضاء حزب االتحاد والترقي التركي في الواليات العربيةفي العصر العثماني.

 رغبة العرب في االستقالل والتحرر من حكم االتراك. تردي االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية. -ضعف الدولة العثمانية وانفصال بعض االقاليم والواليات عنها كما حدث في البلقان.

 سقوط بعض الواليات العربية بيد االستعمار مثل :الجزائر وتونس وليبياومراكش(المغرب) ،ولم تحرك الدولة العثمانية ساكناً.

االسباب المباشرة

 -سياسة جمال باشا السفاح تجاه العرب والتنكيل بهم وتمثلت هذه السياسة بـ:

أ -ابعاد الضباط والجنود العرب عن بالدهم الى جبهات القتال البعيدة.
ب-اعدام احرار العرب ومثقفيهم ،ونفي عائالتهم.
جـ-مصادرة المحاصيل الزراعية وفرض االعانات للجيش( التكاليف الحربية).
 دخول تركيا الحرب العالمية االولى الى جانب ألمانيا ،وتخوف العرب من تعرضبالدهم لخطر االستعمار االوروبي،

 انعدام الثقة بين الشريف حسين بن علي واالتراك( االتحاديين) دعم بريطانيا للعرب.60

د -لعرض قضية العرب على المؤتمرين.
تحسين احوال العمال السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

-4وضح مطالب النقابات العمالية؟
.5وضح النتائج السياسية للحرب

 -1عقد مؤتمر( بوتسدام عام 1945م) لتقرير مصير ألمانيا بعد انتصار الحلفاء عليها.

العالمية الثانية؟

 -2تغيرت الخريطة السياسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مثل ألمانيا الغربية
وألمانيا الشرقية.
 -3ظهور أعظم قوتين في العالم وهما :االتحاد السوفياتي الذي وتزعم النظام االشتراكي،
والواليات المتحدة االمريكية وتزعمت النظام الرأسمالي مما أدى الى التنافس بين هاتين

القوتين وظهور ما يعرف بالحرب الباردة ،وتراجع بريطانيا وفرنسا.
 -4حلول هيئة األمم المتحدة محل عصبة األمم :في عام 1945م وقد تأسست هذه الهيئة
لضمان السلم واألمن الدوليين وتعزيز التعاون العالمي واحترام حقوق اإلنسان.

 -5حصول بعض الدول المستعمرة على استقاللها مثل المملكة االردنية الهاشمية في
1946 /5/25م.

 -6قيام االحالف والتكتالت الدولية مثل حلف شمال االطلسي عام 1949م والذي يضم
الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها وحلف وارسو عام 1955م الذي ترأسه االتحاد
السوفياتي والدول االشتراكية وقد حل هذا الحلف كليا عام 1991م إثر سقوط االتحاد
السوفياتي.
-6وضح دور الشخصيات اآلتية في
التاريخ الحديث وهم:
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-الشريف الحسين بن علي

 -الشريف الحسين بن علي قائد وزعيم الثورة العربية الكبرى

-لويس السادس عشر

 -لويس السادس عشر ملك فرنسا أثناء الثورة الفرنسية

-جورج واشنطن

 -جورج واشنطن هو قائد الثورة االمريكية واول رئيس للواليات المتحدة االمريكية.

نموذج أسئلة الدروس داخل الدروس لكتاب التاريخ للصف العاشر
الجزء الثاني

الوحدة الثالثة :تاريخ االردن المعاصر
عنوان

رقم

الفصل

الصفحة

االردن في 7

عهد الملك

السؤال

اإلجابة

 فسر :قدوم األمير عبد هللا بن الحسين الى شرق قدم مندوبًا عن والده الشريف الحسين بن علي ملك العرب للقيام بضبطاالوضاع السياسية في شرق االردن.
االردن؟

عبد هللا

االول بن
الحسين
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8

 -بماذا شبه األمير عبد هللا بن الحسين العرب؟

شبههم كالجسم الواحد اذا شكا طرف منه اشتكى كل الجسم

9

 -ماذا يقابل مجلس المشاورين حالي ًا؟

مجلس الوزراء

11

 كيف ساعدت الحرب العالمية الثانية على ازدهارالنشاط التجاري في شرق االردن؟

 -تنشيط تجارة الترانزيت( العبور)

 تأسيس المصارف وشركات النقل والتأمين وبيع السيارات واالجهزةوالمعدات.
 -إنشاء العديد من الفنادق.

 بناء معاصر الزيتون والطواحين13
االردن في
عهد الملك

16

 -ما المالمح السياسية المتعلقة بتاريخ المملكة

استقالل البالد التام على االساس الملكي النيابي

االردنية الهاشمية الواردة في الخطاب السابق؟
 استنتج من النص دوافع الملك طالل لتعديل توفير اسباب الحياة الكريمة والرفعة واالزدهار واستمرار للتفاهم بين السلطةالدستور؟

التشريعية والسلطة التنفيذية

طالل بن
عبد هللا
17

 استنتج من النص المرتكزات التي انطلقت منهاالحياة الدستورية في االردن؟

 -تخفيف العبء عن كاهل المواطن

 كفل الدستور العديد من الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية.

 تنظيم السلطة ارتكز على قاعدة الفصل بين السلطات مع التعاونوالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
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االردن في

عهد الملك

18

 -وضح الهدف من اشاء ديوان المحاسبة؟

مراقبة واردات الدولة ونفقاتها

20

 -تتبع مراحل دراسة الملك الحسين بن طالل؟

درس الملك الحسين بن طالل االبتدائية في عمان والتحق بكلية فكتوريا في

الحسين بن

مصر ثم درس في مدرسة هارو في انجلت ار ثم تلقى علومه العسكرية في
اكاديمية ساند هيرست

طالل
االردن في

عهد الملك

29

عبد هللا

 السيرة المعرفية لجاللته نموذجا من الخبرة المدنيةوالعسكرية فكيف تكونت؟

الثاني بن

درس جاللته في الكلية العلمية االسالمية ثم انتقل الى اكاديمية ديرفيلد في

الواليات المتحدة وتخرج من جامعة جورج تاون في واشنطن ،وانضم جاللته

للخدمة العسكرية وتدرج في الجيش من قائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية
حتى اصبح قائدا للقوات الخاصة

الحسين

30

 استنتج مالمح النهج السياسي الداخلي والخارجيللملك عبد هللا الثاني بن الحسين؟

 التمكين الديموقراطي من خالل حماية الحريات والتعددية السياسيةوالحزبية واحترام كرامة االنسان
 تعزيز العالقات العربية والدولية والتأكيد على دور االردن الفاعلوالمحوري في مواجهة التحديات

 رسالة عمان وتتضمن محاور منها :الوسطية واالعتدال والتسامحالديني وحوار االديان ونبذ العنف والتطرف

 دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل والمؤتمرات العربيةوالعالمية مثل جامعة الدول العربية وهيئة االمم المتحدة
64

32

 استنتج من النص السابق رؤية الملك عبد هللاالثاني لالرتقاء بالتعليم؟

 رفع معايير المنهاج المدرسي تدريب المعلمين توزيع اجهزة الكمبيوتر في غرف الصفوف -تعليم اللغة االنجليزية في مرحلة مبكرة

القوات
المسلحة

37

 -ما الدور الوطني المتميز للجيش العربي االردني؟

حفظ أمن االردن داخليًا وخارجيًا

االردنية

(الجيش
العربي)
38

 ما الجهات التي تقوم بأداء المهام الواردة فيالشكل اليوم في المملكة االردنية الهاشمية؟

 اصدار الجوازات دائرة االحوال المدنية والجوازات رخص السيارات ادارة الترخيص االمن العام االهتمام بالصحة و ازرة الصحة المواصالت و ازرة النقل -الهواتف و ازرة االتصاالت

 العناية بالسياح ادارة الشرطة السياحية االمن العام39

 بين اهم التطورات التي حدثت في الجيش العربيبعد قرار تعريب قيادته عام 1956م؟

 تزويد مختلف األلوية العسكرية بأحدث ما توصلت اليه التقنيةالعسكرية العالمية
 فتحت المراكز والمدارس والمعاهد العسكرية إلعداد وتأهيل الكوادرالبشرية عسكريا وعلميا
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 المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية40
42

 اذكر اهم الكليات التي توفر للقوات المسلحةاالردنية الخريجين المدربين؟

 وضح الدور التنموي الشامل للجيش العربياالردني؟

 كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة واالركان الملكية وجامعة مؤتهوكلية الحسين الجوية
 -1مجال التعليم :من خالل إقامة مدارس الثقافة العسكرية في مختلف
مناطق المملكة األردنية الهاشمية مثل مدرسة الشهيد فيصل في
عمان ،واإلهتمام بالتعليم الجامعي مثل انشاء جامعة مؤتة في

محافظة الكرك.

 -2مجال الزراعة :تم إنشاء الطرق الزراعية وإزالة األلغام من األراضي
إلستصالحها ،وإنشاء العديد من السدود مثل سد سواقة في الكرك.
 -3مجال الصحة :حيث ركز الجيش العربي على إقامة العديد من

المستشفيات مثل مدينة الحسين الطبية والمراكز الصحية إضافة

إلى توفير التأمين الصحي لمنتسبي وعائالت الجيش العربي كذلك
تقديم العالج لغير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

 -4مجال اإلعالم :جاءت الرعاية اإلعالمية في الجيش العربي
ألهميتها في رفع الروح المعنوية من خالل مديرية التوجيه المعنوي

ونشر الثقافة من خالل اصدار العديد من المجالت مثل مجلة

األقصى التي صدر عددها األول عام 1969م ،اضافة الى بث
البرامج االذاعية.
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43

 اذكر ابرز المجاالت التي عملت بها المرأة االردنيةفي الجيش العربي؟

 معلمات ومدربات في معاهد الجيش العربي العمل في الخدمات الطبية في مجال الطب والتمريض والصيدلةوالمهن الطبية المساندة
 العمل في الوحدات المركزية مثل القيادة العامة وفي مديرياتاالسكان كمهندسات.

الوحدة الرابعة :عصر الثورات والحروب
عنوان

رقم

الفصل

الصفحة

الفصل
االول

52

الثورة

السؤال

 ما اختصاصات المجلس التشريعي فيالمستعمرات البريطانية في امريكا ؟

اإلجابة

 فرض الضرائب -تحديد رواتب الموظفين

 -المصادقة على الق اررات والقوانين المتعلقة بالمستعمرات

االمريكية
55

 -فسر :مشاركة القوات الفرنسية واالسبانية

بسبب التنافس االستعماري بينها وبين بريطانيا

والهولندية في الثورة االمريكية الى جانب سكان
67

المستعمرات؟
الفصل
الثاني

60

الثورة

 ما مطالب الطبقة العامة عند انعقاد مجلسطبقات األمة عام 1789م؟

الفرنسية

أ -الدعوة أن يكون عدد العامة مساويًا لعدد طبقة اإلشراف ورجال الدين في
المجلس ،باعتبارهم يمثلون النسبة األكبر من السكان في فرنسا.

ب -المناداة بأن يكون مكان اإلجتماع في قاعة واحدة وليست قاعات
منفصلة ،حيث كانت تعقد اجتماعات األشراف ورجال الدين بمعزل عن

طبقة العامة مما يشكل تميي اًز واضحاً ضدهم.

ج-ضرورة اعتماد نظام تصويت وفقًا لعدد األصوات في المجلس ،وليس

باالعتماد على نظام الصوت الواحد لكل طبقة خاصة في ظل تحالف طبقة

االشراف مع الكنيسة بغالبية ثلثي األصوات.
60

 -بين الدور الرئيسي للجمعية الوطنية؟

وضع دستور جديد للدولة لتنظيم الحياة السياسية فيها.

60

 -صف سجن الباستيل؟

يتميز بحصانته حيث كان ارتفاع أسواره حوالي  30مت اًر ،كما أحيط بخنادق

60

 -لماذا عد سقوط الباستيل رم ًاز للثورة الفرنسية؟

النه يعتبر رم ًاز للظلم والطغيان

62

 -متى تم اعالن الجمهورية الفرنسية؟

في  21ايلول عام 1792م

62

 -كيف ساهمت الثورة الفرنسية في اعادة حقوق

توزيع اإلرث لألبناء الذكور واإلناث بالتساوي

عرضها  25مت ًار ال يمكن تجاوزها إال عبر بوابة خشبية معلقة ترفع بواسطة
سالسل قوية.

68

المرأة في المجتمع الفرنسي؟
الفصل
الثالث

64

 قارن بين الصناعة في الصورة أ والصناعة فيالصورة ب؟

الصورة أ تمثل صناعة يدوية تقليدية
الصورة ب تمثل صناعات حديثة آليه

الثورة

الصناعية
69
الفصل
الرابع

72

 -فسر :توجه الدول الصناعية للسيطرة على

للحصول على المواد الخام واالسواق وتصريف الفائض من االنتاج

الدول ذات الموارد الغنية والمواقع االستراتيجية؟
 عن طريق قراءتك للنص ماذا تسمي السياسةالتي اتبعها االتحاديون؟

سياسة التتريك

الثورة

العربية
الكبرى

72

 -كيف مارس االتحاديون سياسة التتريك؟

74

 -ما اسباب اختيار الحجاز منطلقا للثورة العربية

من خالل فرض اللغة التركية على رعايا الدولة من غير االتراك للقضاء على

لغاتهم االصلية ،حيث اصبحت اللغة التركية لغة التعليم في المدارس الرسمية،

وفي محاكم الواليات العربية.
الكبرى؟

 بعدها عن مركز القوات التركية وقربها من موانئ البحر االحمر -سهولة قطع سكة الحديد

 مكان واقامة زعيم الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين وقائدها69

 صيفها الحار وصعوبة الوصول اليها75

الفصل
الخامس

 استنتج من النص مساوئ جمعية االتحادوالترقي في الدولة العثمانية؟

 وعورة مسالكهاالقبض على ادارة الدولة العثمانية وجميع شؤونها ،فحادوا عن صراط الدين
ومنهج الشرع القويم ،وسلبوا شوكة السلطان ما له من حق التصرف الشرعي

والقانوني أيضًا وجعلوه هو ومجلس األمة منفذين للق اررات السرية لجمعيتهم
الثورية ،واسرفوا في أموال الدولة العثمانية وحملوها الديون الفاحشة.

77

 -بين الدالالت التاريخية لعلم الثورة العربية

78

 -في أي المحافظات االردنية ترتفع أكبر سارية

في محافظة العقبة

80

 -لماذا سميت الحرب العالمية االولى بهذا االسم؟

النها شملت معظم دول العالم

الكبرى؟

لعلم الثورة العربية الكبرى حالياً؟

(األسود :راية الرسول صلى هللا علية وسلم وراية الدولة العباسية) (األخضر:

شعار أهل البيت وشعار الفاطميون) (األبيض :الدولة األموية) ،أما المثلث
األحمر فيشير إلى الثورة والتحرر.

الحروب

الكبرى في
القرن

العشرين
81

 -الى أي من القارات تنتمي الدول التي اشتركت

قارات :آسيا واوروبا وافريقيا وامريكا الشمالية

في الحرب العالمية االولى؟
70

71

