
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ا. هيجيب عنها جميع أن, وعلى المشترك  أسئلة أربعة: يتكون هذا القسم من األولالقسم 

 عالمة (  30: ) األولالسؤال 

 الصحيحة فيما يلي :  اإلجابةضع دائرة حول رمز 

 

 م ؟ 1975ما نوع الحرب التي وقعت في لبنان عام .1

 عصابات  -د                     هلية أ  -ج                        شاملة   -ب              اردةب-أ

 

 األحوال؟ ما مبدا حقوق االنسان الذي يقوم على حماية حقوق االنسان في جميع .2

 ييز التم   -دالتناسب        النسبية او   -ج           الضرورة العسكرية   -ب                االنسانية -أ

 

 في معركة الجسر؟ ينمن قائد المسلم.3

 القعقاع بن عمرو -د            أبو عبيدة الثقفي   -ج                طارق بن زياد  -ب        ابي و قاصسعد بن  -أ

 

 افريقيا؟ ما المدينة التي انشاها عقبة بن نافع في شمال  .4

 روانالقي -د                     الكوفة    -ج                         الفسطاط   -ب                           تونس  -أ

 

 في أي عام احتلت مدينة بيت المقدس من قبل الفرنجة ؟   .5

 م 1399 -د                م 1299 -ج                          م1199    -ب                        م1099   -أ

 

   ؟السادسةما اسم الصلح الذي انهى الحملة الفرنجية .6

 يافا  -د                 حيفا -ج                                اعك -ب                              الرملة   -أ

 

 األولى؟ تية شاركت مع دول الوسط في الحرب العالمية أي من الدول اآل. 7

 بلجيكا  -د                          صربيا   -ج                             روسيا   -ب                    النمسا     -أ

 

 الجديد الذي استخدم ألول مرة في معركة السوم ؟ ما السالح .8

 الغواصات-د                 الدبابات        -ج                      الصواريخ-ب             المدافع        -أ

          

 في بريطانيا ؟ ما اسم الحكومة التي أسسها ديغول  .9

 فرنسا القوية   -د     فرنسا الثورة   -ج               فرنسا الحرة -ب   فرنسا الديمقراطية   -أ

 

 متى انتهت الحرب العالمية الثانية ؟   .10

 م1948 -د                           م1945 -ج                      م1918  -ب                      م1914 -أ     
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 طولكرم  /  مديرية التربية والتعليم
 االمتحان الموحد لمدارس محافظة طولكرم 

 الدراسات التاريخية المبحث: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 األدبيالفرع: 

 ( عالمة 100مجموع العالمات )     

 صفنساعتان و  مدة االمتحان:
 2021/ 12/       اليوم والتاريخ : 
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 بماذا عرفت االزمة االقتصادية العالمية قبيل الحرب العالمية الثانية ؟ .11

 انهيار االسوق  -د              الكساد العظيم   -ج                التراجع االقتصادي  -ب        االنهيار االقتصادي    -أ

 

 البيضاء؟ ما الثورة التي تمثل الثورة  . 12

 الثورة الفرنسية  -د        الثورة المغربية      -ج                   الثورة المصرية   -ب                الكوبية  الثورة-أ

 

 ثورة الياسمين ؟  لقب ي من الثورات التالية حملتأ.13

 ثورة مصر -د                    اثورة ليبي  -ج                           ثورة اليمن   -ب                أــ ثورة تونس 

 

 افريقيا؟ من مؤسس حركة نجم شمال . 14

 قدور بالقاسم  -د                مصالي الحاج -ج                 الحميد باديس عبد-ب       فرحات عباس -أ

 

 متى استقلت الجزائر ؟  . 15

 1963 -د                         1962 -ج                                     1961 -ب           1960-أ

 

 ؟الجزائريةالثورة كم عدد القرى التي دمرها الفرنسيون اثناء  .16

 800  -د                            700-ج                                      600 -ب                   500 -أ

 

 ؟انتفاضة الحجارة خاللالثورة ما اإلذاعة الفلسطينية التي لقبت صوت . 17

 صوت الشعب  -د             ألرض المحتلةصوت ا    -ج                      صوت القدس -ب     صوت فلسطين  -أ

 

 علن المجلس الوطني الفلسطيني االستقالل ؟ أفي أي دورة  .18

 عشر التاسعة-د                   عشر  الثامنة-ج                        عشر السابعة-ب      السادسة عشر -أ

          

 ؟   ي الدول العربية عانت من مشكالت عرقية بين العرب و االكرادأ.19

 ليبيا   -د                            اليمن-ج                                العراق-ب             السودان -أ

 

   العربي؟ما الدولة التي رفعت أجور مواطنيها نتيجة الحراك  .20

 الكويت    -د            اليمن -ج                               مصر    -ب             سوريا-أ

 



 
 

 

 عالمة (   20)                                                                                                   السؤال الثاني : 

 عالمات(5بين ذلك .                                                              ) ، سياسي الدافع ال وبأــ من دوافع الحر 

 عالمات(5)                                                       العربي.ب ــ بين اثر الحرب العالمية الثانية على الوطن 

 عالمات(5)                                                          ج ــ وضح أهمية الثورات للشعوب .                    

 عالمات(5د ــ بين اثر الحراك العربي على القضية الفلسطينية .                                                         ) 

 

 عالمة (    20)                                                                                                   السؤال الثالث: 

 عالمات(4)    أسباب توجه المسلمين لفتح االندلس .                                                               ماأــ 

 عالمات(6)                   ب ــ وضح النتائج االقتصادية للحروب الفرنجية .                                       

                       عالمات(6)  .                   م1914عام   األولى الدولية عند اندالع الحرب العالميةالتحالفات  تتبع تشكلج ــ 

 عالمات(4)                                    .           1961الرئيسة للجزائريين في مفاوضات  بالمطال اذكرد ــ 

 

 عالمة (  20)                                                                                                السؤال الرابع : 

 عالمات(5أــ بين ميزات حرب االستنزاف .                                                                             )

 عالمات(4كر بنود صلح الرملة بين صالح الدين و ريتشارد ملك إنجلترا .                                  )ب ــ اذ

 عالمات(6)ج ــ وضح النتائج السياسية للثورة الجزائرية .                                                             

 عالمات(5م المقاومة الشعبية السلمية بين ذلك .              )1987د ــ من أساليب االنتفاضة الفلسطينية عام 
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 عالمات (  10)                                                                                                   السؤال الخامس:

 عالمات(3أــ بين بنود اإلنذار النمساوي لحكومة الصرب .                                                             )

 عالمات(4ب ــ يعد عصر الخالفة الراشدة األكثر أهمية في تاريخ الدولة اإلسالمية  ,بين ذلك .                    ) 

 عالمات(3لتواصل االجتماعي االلكترونية في الحراك العربي .                             )ج ــ وضح دور وسائل ا

 

 عالمات( 10)                                                                                             السؤال السادس: 

 عالمات( 4بة األمم , وضح ذلك .                           )أــ من أسباب اندالع الحرب العالمية الثانية عجز عص

 عالمات( 3ب ــ وضح الدوافع االقتصادية و االجتماعية للثورات .                                                   )

 عالمات(3)   م  1987ج ــ اعط امثلة على دور الصورة الصحفية في فضح جرائم االحتالل اثنا االنتفاضة عام 

 

 انتهت االسئلة                                               
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