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 مراجعة فً التارٌخ للفصل الثانً

)الجٌل الثانً( السنة الخامسة ابتدائً  

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)..........(←هو نهب لمعظم ثروات البالد المستعمرة  االستعمار -  

)........(←االستعمار الحدٌث بدأ فً افرٌقٌا. -  

)........(←تحت سٌطرة االستعمار االجنبً.معظم الدول العربٌة كانت  -  

)........(←بداٌة ظهور الثورة الصناعٌة. 16منتصف القرن  -  

).......(.←احد اهم اسباب االستعمار هو ظهور الثورة الصناعٌة. -  

).......(←االستعمار كان من قبل دول اسٌا و افرٌقٌا اتجاه اوروبا. -  

).........(←نشر الدٌانة المسٌحٌة كان من بٌن االسباب و الدوافع لالستعمار. -  

).......(←االستعمار هو تحطٌم لكرامة الشعوب. -  

).......(←من االسباب و الدوافع الدٌنٌة لالستعمار تخفٌف الضغط السكانً على اوروبا. -  

 2/ وضعٌة ادماجٌة 11: 

من مرحلة التارٌخ القدٌم مرورا وجدنا انها تشكل سلما زمنٌا ٌبدأ من خالل دراستنا للمراحل التارٌخٌة الكبرى  -

بمرحلة التارٌخ الوسٌط ثو التارٌخ الحدٌث الذي بدأت اوروبا تعرف فٌه عصر النهضة و بدأت بعض الحركات 

اته قٌام الثورة الصناعٌة التً أدت الى التقدم مً كل االستعمارٌة و مع مجًء التارٌخ المعاصر الذي من ألبرز سٌم

جمٌع انحاء اوروبا , و أمام هذه القوة االقتصادٌة و الحاجة الملحة الى النواحً الطبٌة و الصناعٌة و االقتصادٌة فً 

.الموارد االولٌة و الى اسواق لمنتجاتها انتشرت الحركة االستعمارٌة او ما ٌعرف باالستعمار الحدٌث  

:من خالل السند و اعتمادا على ما درست لجب عن االسئلة التالٌة  

ما مفهوم االستعمار الحدٌث؟ -  

ما هً االسباب و الدوافع لالستعمار؟ -  

اذكر بعض االثار التً خلفها االستعمار على الدول؟ -  

 3/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة: 

)........(←الحماٌة نوع من انواع االستعمار الحدٌث. -  

).......(←اتخذ االستعمار عدة اشكال -  

)........(←االستٌطان هو سٌطرة الدولة المستعمرة على الشعوب مقابل حماٌتها. -  
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).......(←الحماٌة هً أخد ممتلكات الدول بهدف المحافظة علٌها  -  

()......←شجعت الدول المستعمرة رعاٌاها على الهجرة الى االقالٌم المستعمرة   

)......(←عاش السكان االصلٌٌن للدول المستعمرة فً ظروف معٌشٌة صعبة  -  

)......( ←من الدول الواقعة تحت الحماٌة فلسطٌن من طرف اسرائٌل. -  

)........(←الحماٌة هً وسٌلة خفٌة للوصول الى اهداف االستعمار المباشر. -  

)......(←االستٌطان استعمار غٌر مباشر. -  

).....(←الدول المستعمرة بعدة مجازر فً حق الشعوب االصلٌٌن.قامت  -  

).......(←الظلم و التمٌٌز من مظاهر االستعمار . -  

)......(←قامت الدول المستعمرة بتعلٌم السكان االصلٌٌن و ساعدتم على النهوض ببلدانهم. -  

  ).....(←الرحالت االستكشافٌة من اسباب االستٌطان. -

 4/ وضعٌة ادماجٌة12:

تعد ظاهرة االستعمار التارٌخٌة واحدة من الظواهر التً انتشرت فً جمٌع أنحاء العالم عبر الزمان. اذ ان االستعمار  -

دول اخرى تقوم باحتاللها بهدف مهمتا تعدت أسالٌبه و أشكاله فهو حركة توسع من جانب الدول القوٌة على حساب 

طاقتها البشرٌة فً خدمة مصالها. و من بٌن انواع و أشكال االستعمار نجد االستٌطاننهب ثرواتها الطبٌعٌة و تسخٌر   

و كٌف كانت اوضاع السكان  من خالل السند و اعتمادا على ما درست اكتب فقرة تتحدث فٌها عن مفهوم االستٌطان

مار.و اسالٌبه دون نسٌان ذكر بعض الدول التً وقعت تحت  هذا النوع من االستع االصلٌٌن.  

 5/ وضعٌة ادماجٌة 13:

ظاهرة االستعمار و ان كانت لها نفس النظرة االستغاللٌة و القمعٌة من طرف المستعمر اال انها اخدت عدة مظاهر و  -

ابرزها الحماٌة.أشكال   

مع ذكر بعض الدول التً خضعت الى هذا النوع  و البعض من مظاهرها, تحدث فً فقرة عن الحماٌة و عن اسالٌبها  -

 من االستعمار.

 6/  اجب عن االسئلة التالٌة: 

عرف االستعمار الحدٌث ؟ -  

عرف االستعمار االستٌطانً ؟ -  

عرف الحماٌة؟ -  

من هم المستوطنون؟ -  
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 االجابة

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص )←هو نهب لمعظم ثروات البالد المستعمرة  االستعمار -  

بدا االستعمار الحدٌث فً قارة اوروبا. (خ)←االستعمار الحدٌث بدأ فً افرٌقٌا. -  

(ص)←معظم الدول العربٌة كانت تحت سٌطرة االستعمار االجنبً. -  

و بداٌة  الثورة الصناعٌة اواخر القرن الثامن عشر بدأت(خ)←بداٌة ظهور الثورة الصناعٌة. 16منتصف القرن  -

  القرن التاسع عشر

(.ص)←احد اهم اسباب االستعمار هو ظهور الثورة الصناعٌة. -  

االستعمار كان من قبل اوروبا اتجاه دول اسٌا و (خ)←االستعمار كان من قبل دول اسٌا و افرٌقٌا اتجاه اوروبا. -

 افرٌقٌا.

(ص)←ة كان من بٌن االسباب و الدوافع لالستعمار.نشر الدٌانة المسٌحٌ -  

(ص)←االستعمار هو تحطٌم لكرامة الشعوب. -  

تخفٌف الضغط السكانً من   (خ)←من االسباب و الدوافع الدٌنٌة لالستعمار تخفٌف الضغط السكانً على اوروبا. -

) الدافع البشري(بٌن االسباب البشرٌة   

 2/ وضعٌة ادماجٌة 11: 

دراستنا للمراحل التارٌخٌة الكبرى وجدنا انها تشكل سلما زمنٌا ٌبدأ من مرحلة التارٌخ القدٌم مرورا من خالل  -

بمرحلة التارٌخ الوسٌط ثو التارٌخ الحدٌث الذي بدأت اوروبا تعرف فٌه عصر النهضة و بدأت بعض الحركات 

لثورة الصناعٌة التً أدت الى التقدم مً كل االستعمارٌة و مع مجًء التارٌخ المعاصر الذي من ألبرز سٌماته قٌام ا

النواحً الطبٌة و الصناعٌة و االقتصادٌة فً جمٌع انحاء اوروبا , و أمام هذه القوة االقتصادٌة و الحاجة الملحة الى 

 الموارد االولٌة و الى اسواق لمنتجاتها انتشرت الحركة االستعمارٌة او ما ٌعرف باالستعمار الحدٌث.

السٌطرة او الهٌمنة دون تدخل عسكري و ٌتمثل فً سٌطرة الدول القوٌة على الدول الضعٌفة  الحدٌث هو االستعمار -

و بسط نفوذها من اجل  استغالل خٌراتها فً المجاالت االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة  , و هً بالتالً نهب و 

و  ب تلك البالد و تدمٌر تراثها الحضاري و الثقافًسلب لمعظم ثروات البالد المستعمرة فضال عن تحطٌم كرامة  شعو

.كذلك فرض ثقافة الدولة المستعمرة . و االستعمار اخضاع جماعة من الناس لحكم اجنبً  

تسمى الدول الواقعة تحت االحتالل الدول المستعمرة )بفتح المٌم(  و الدول المحتلة الدول المستعمرة)كسر المٌم( -  

و قد وقعت معظم البالد العربٌة تحت االستعمار  الدول االوروبٌة خاصة اتجاه اسٌا و افرٌقٌا االستعمار كان من قبل -

  االجنبً.
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من  اظهور الثورة الصناعٌة و ما تبعه - :االسباب و الدوافع لالستعمار  فنجد على سبٌل الذكر ال الحصر  تتعدد

التطور الصناعً و خاصة فً مجال صناعة السفن  -االحتٌاجات الكبٌرة للمواد الخام و البحث عن أسواق خارجٌة  

ضد التٌار  لإلبحارمما سهل المأمورٌة   

نشر الدٌانة المسٌحٌة و حركات التبشٌر  -  

النظرة التسلطٌة التً كانت من قبل اوروبا ناحٌة افرٌقٌا و اسٌا -  

ة جماعٌة ناحٌة المناطق المكتشفةالستكشافٌة و ما صاحبها من هجرالرحالت ا -  

:ف االسباب و الدوافع الىناو ممكن ان نص-  

1/ الدافع السٌاسً: الطمع فً امالك االمبراطورٌات – تحسٌن مركز الدول االستعمارٌة فً التنافس على المراكز 

على سلم القوى الدولٌة.المتقدمة   

نشر الحضارة االوروبٌة رسالة الرجل االبٌض( –الرغبة فً نشر المسٌحٌة   - :الثقافً/ الدافع الدٌنً و 2  

السعً لتدمٌر ثقافات و لغات الشعوب االخرى. -  

 3/ الدافع االقتصادي :

البحث عن المواد االولٌة من اجل الصناعة. -  

  اسواق لالستثمار و تصرٌف الفائض من السلع فً السوق االوروبٌة.  -

شغل للعاطلٌن من االوروبٌٌنتوفٌر مناصب  -  

 3/ الدافع االستراتٌجً و العسكري :

اتٌجً المهم للدول و خاصة تلك التً تحتوي على مضاٌق بحرٌة مثل منطقة جبل طارق الفاصل بٌن الموقع االستر -

  اوروبا و اسبانٌا  و قناة السوٌس فً مصر و خلٌج عدن فً الٌمن ........ 

قواعد عسكرٌة و مستعمرات ما وراء البحار و تأمٌن طرق من و الٌها بالسٌطرة على اهم الممرات البحرٌة.انشاء  -  

 4/ الدافع السكانً )الدافع البشري(:

االكتشافات الجغرافٌة  -  

)تزاٌدبالسٌطرة على اقالٌم معٌنة و نقل الفائض السكانً الٌها تخفٌف الضغط السكانً على الدول االوروبٌة -  

.و كذلك للتخلص من المعارضٌن و الخارجٌن عن القانون .عدد السكان بسبب اكتشاف عالجات ألغلب االمراض (   

 -*/ انعكاسات االستعمار و االثار التً خلفها لقد ترك االستعمار وراءه الدمار و الخراب و من بٌن اهم مخلفاته : 

جرائم ال تعد و ال تحصى فً حق الشعوب المحتلة. -  

االعداد الكبٌرة من القتلى فً الحروب و الثورات. -  
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.) استنزاف جمٌع الثروات(االستغالل الجائر لخٌرات البلدان و استنزافها -  

مشاكل الحدود الجغرافٌة بٌن المدن –التبعٌة المطلقة للمستعمرة فً جمٌع المجاالت.   -  

التقالٌد االصلٌة.سلب الدٌن و هو ابعاد الناس عن دٌنهم مع هدم العادات و  -  

غرس الحضارة االوروبٌة من خالل فرض اللغة الدخٌلة و هو ما سبب تضاربا ثقافٌا. -  

هدم القٌم و االخالق و اشاعة الرذٌلة فً المجتمعات. -  

التخلف القافً للشعوب -  

و التمٌٌز بٌن السكان تجهٌل الشعوب و تفقٌرهم . / حرمان الشعوب من أبسط حقوقها. / الظلم و القمع -  

  زرع االنظمة العسكرٌة التً تمٌز حكمها باالستبداد و الضعف االقتصادي. -

 3/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة: 

(ص)←الحماٌة نوع من انواع االستعمار الحدٌث. -  

(ص)←اتخذ االستعمار عدة اشكال -  

االستٌطان هو تشجٌع السكان على (خ)←حماٌتها.االستٌطان هو سٌطرة الدولة المستعمرة على الشعوب مقابل  -

 الهجرة الى البلدان التً تم استكشافها بهدف استعمارها.

تعمرة على الشعوب مقابل سهو سٌطرة الدول الم(خ)←الحماٌة هً أخد ممتلكات الدول بهدف المحافظة علٌها  -

 حماٌتها.

(ص)←شجعت الدول المستعمرة رعاٌاها على الهجرة الى االقالٌم المستعمرة   

(ص)←عاش السكان االصلٌٌن للدول المستعمرة فً ظروف معٌشٌة صعبة  -  

  فلسطٌن واقعة تحت استعمار االستٌطان.  (خ)←من الدول الواقعة تحت الحماٌة فلسطٌن من طرف اسرائٌل. -

(ص)←ل الى اهداف االستعمار المباشر.الحماٌة هً وسٌلة خفٌة للوصو -  

(ص)←االستٌطان استعمار غٌر مباشر. -  

(ص)←قامت الدول المستعمرة بعدة مجازر فً حق الشعوب االصلٌٌن. -  

(ص)←الظلم و التمٌٌز من مظاهر االستعمار . -  

قامت الدول المستعمرة خ( )←قامت الدول المستعمرة بتعلٌم السكان االصلٌٌن و ساعدتم على النهوض ببلدانهم. -

  بنشر الجهل و الفقر بٌن السكان االصلٌٌن.

(ص)←الرحالت االستكشافٌة من اسباب االستٌطان. -  
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 4/ وضعٌة ادماجٌة12:

ظاهرة االستعمار التارٌخٌة واحدة من الظواهر التً انتشرت فً جمٌع أنحاء العالم عبر الزمان. اذ ان االستعمار  تعد -

مهمتا تعدت أسالٌبه و أشكاله فهو حركة توسع من جانب الدول القوٌة على حساب دول اخرى تقوم باحتاللها بهدف 

ة مصالها. و من بٌن انواع و أشكال االستعمار نجد االستٌطاننهب ثرواتها الطبٌعٌة و تسخٌر طاقتها البشرٌة فً خدم  

الى  تهدف الى حث مجموعة من الناس على الهجرة الى بلد غٌر بلدهم االصلً هو حركة استعمارٌة االستٌطان 

البلدان االصلٌٌن مما جعل اهالً لسٌطرة علٌها  و استعمارها و العٌش فٌها .و ذلك بهدف ا البلدان التً تم اكتشافها 

فً ظروف معٌشٌة اقل درجة من مكانة المستوطنٌن االجانب الذٌن ٌحظون برعاٌة خاصة من الحكومة ٌعٌشون 

و قد تكون دوافع االستٌطان دٌنٌة و  لٌست من نصٌب السكان المحلٌٌن.االستعمارٌة  و الحصول على امتٌازات 

  عنصرٌة او ثقافٌة.

الى المناطق المحتلة عن طرٌق توفٌر و اعطاء امتٌازات كٌرة للمستوطنٌن.تشجٌع الهجرة  -:من اسالٌبه   

محاولة طمس هوٌة الشعوب التً تقع تحت طائلة االستعمار االستٌطانً. -  

الواقعة تحت االستٌطان. االستغالل التعسفً و الجائر لألراضً -  

 نشر الجهل و االمٌة بٌن اهالً االراضً االصلٌٌن.

عن دٌنهم  و محاولة هدم العادات و التقالٌد االصلٌة و فرض اللغة الدخٌلة . ابعاد االهالً -  

و من االمثلة عن الدول التً وقعت تحت االستعمار االستٌطانً نجد جنوب افرٌقٌا سابقا اما الٌوم فنجد فلسطٌن من 

  طرف االحتالل الصهٌونً.

 5/ وضعٌة ادماجٌة 13:

نفس النظرة االستغاللٌة و القمعٌة من طرف المستعمر اال انها اخدت عدة مظاهر و ظاهرة االستعمار و ان كانت لها  -

 أشكال ابرزها الحماٌة.

ة توضع ٌحما هً احتالل بلد معٌن وإجبار حكامه على توقٌع معاهدةالحماٌة هً شكل من اشكال االستعمار و  
و ٌكون البلد باالحتالل  الدولة التً قامت الخارجٌة والعسكرٌة والمالٌة لهذا البلد تحت تصرف بموجبها الشؤون

 المحمً مسٌر من طرف حاكم محلً بٌنما البلد تابع للدولة المستعمرة حٌث تكون هناك سٌادة شكلٌة.

لجأ االستعمار عن طرٌق الحماٌة الى وسائل و طرق أخرى بهدف السٌطرة االقتصادٌة و العسكرٌة و هً و سائل 

الى نفس أهداف االستعمار المباشر كعقد اتفاقٌات و معاهدات و استغالل المشاكل للوصول خفٌة و غٌر مباشرة 

 االقتصادٌة و االدارٌة للدول.

غالبا ما تشكل المعاهدات و االتفاقٌات الى جانب االزمات التً تقع فٌها الدول و سٌلة للدولة  :من اسالٌبه  -

 المستعمرة للولوج الى النستعمرات بقناع الحماٌة  
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تكون هناك تبعٌة فً شتى المجاالت بٌنما هناك نوع من الحرٌة للسكان االصلٌٌن خاصة فٌممارسة  :من مظاهره -

 الشعائر الدٌنٌة.

:و من االمثلة عن الدول التً وقعت تحت الحماٌة  

./ برٌطانٌا لمصر ............ تونس و المغرب فً افرٌقٌا / الخلٌج العربً فً اسٌا  

 6/ اجب عن االسئلة التالٌة:

 - المستوطنون :هم غرباء ) اناس( جاؤوا من وراء البحار و استقروا فً اراض لٌست لهم و هدفهم زٌادة الهجرة و 

 زٌادة االراضً المغتصبة و كسر ارادة السكان االصلٌٌن بالقوة و االرهاب و االبادة و العنصرٌة.

  

 

 

 

 

)ٌجب مراعات  الدروس و الخالصات التً تم اخدها فً القسم /و عدم التقٌد بإجاباتً فً الوضعٌات اإلدماجٌه فلندع 

التلمٌذ ٌعبر بالطرٌقة التً ترٌحه و تساعده المهم ان ال ٌخرج عن الموضوع و تكون افكاره مرتبة /االنتباه عند 

  غٌر قصد/  مراجعة االجابة فقد تكون هناك اخطاء وقعت منً عن 

 

 

 

 

 


